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EMLÉKEZÉS KARDOSS KÁLMÁNRA, 
A MECSEK EGYESÜLET ELSŐ - ALAPÍTÓ - ELNÖKÉRE, 

SZÜLETÉSÉNEK SZÁZHETVENEDIK ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL

Dr. Polgárdy Géza

„Egyesületünk ismét felfog virágozni, 
mert a Mecsek Egyesület eszményi céljai 

örök életűek." 
(Dr. Nendvich Andor, Pécs város egykori polgármestere, 

a Mecsek Egyesület 1922-1946 között volt [4.] elnöke)

Kardoss Kálmán a Mecsek Egyesület első, egyben alapító el
nökének százhetvenedik születésnapja alkalmából írott meg
emlékezésünket nem is kezdhettük volna méltóbb idézettel, mint 

dr. Nendvich Andor fenti soraival. Hiszen tudjuk, az „ismételt felvirág
zásra" valóban szükség volt! Az „eszményi célok" szolgálatában 1891- 
ben megalakított Mecsek Egyesületet 57 évi, eredményekben igen 
gazdag működés után 1948-ban megszüntették. Az ezt követő negy
ven évet bátran nevezhetjük a hallgatás évtizedének, hiszen ez alatt a 
Mecsek Egyesület egyrészt nem működött, másrészt még emlegetni, 
múltját, tevékenységét felidézni sem volt ildomos!
Szerencsére az utolsó húsz évben alapvető változás történt; a Mecsek 
Egyesület nem csupán újjáalakult - mint tudjuk 1993-ban! - és jelenleg is 
végzi szolgálatát, feladatait, de már az egyesület 1891-es megalakulására 
is mind többször emlékezünk, szóban és írásban egyaránt. Mi több, az 
„alapító atyák" példát mutató és jó emlékezetünkre mindenképpen érde
mes alakjait is mind gyakrabban idézzük fel.
Tavaly, 2008-ban, egész pontosan május 7-én a pécsi köztemető „K" jelű 
parcellájában Kiss József, az egyesület egyik legnagyobb vezető szemé
lyisége születésének 150. évfordulóján emlékeztünk a főtitkári tisztséget 
négy évtizeden át közmegelégedésre és magas szinten betöltő kiváló fér
fiúra. De emlékeztünk rá az egyesület 2008-as egyesületi évről szóló 66. 
(új folyam szerint 12.) évkönyvében is. S mert a legnagyobbak emlékének 
felidézésére alkalmat adó kerek évfordulók mostanság szinte „besűrű
södnek", jövőre, 2010-ben remélhetően Zsolnay Vilmos mauzóleumánál is 
megismételhetjük ezt márciusban, születésének 110. évfordulóján.
De idén, 2009-ben is van okunk a megemlékezésre, méghozzá kétsze
resen is! Először azért - s erre az alábbiakban kerül sor, - mert 170 éve,
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Dr. Polgárdy Géza: Emlékezés Kardoss Kálmánra

1839. június 5-én, a Pécshez közeli Hidason született Kardoss Kálmán, a 
Mecsek Egyesület első, alapító, e tisztségét 1891-1905 között betöltött 
elnöke. Másodszor pedig azért, mert a két, e tisztséget együtt, egy
mással párhuzamosan betöltött alelnök közül Bánffay Simon (a másik 
alelnök a fentebb már említett Zsolnay Vilmos volt) ugyancsak idén, 
2008. augusztus 25-én adott alkalmat arra, hogy pécsi sírjánál szüle
tése 190. évfordulójára emlékezzünk. Ám ismerve a régiek szállóigévé 
nemesült mondását - mely szerint a szó elszáll, az írás megmarad - a 
jelen 2009-es évkönyvben Bánffay Simonról sem feledkezünk el: lásd 
az évkönyv megfelelő helyén.
A „vaszkai és kardosfalvi" előneveket viselő Kardoss Kálmán ősrégi fel
vidéki - Trencsén vármegyei - nemes családban született, mint fentebb 
említettük, 1839. június 5-én Hidason. A Kardoss család közös törzsből 
származik a több kiváló turistát és tudóst is adó Szádeczky-Kardoss csa
láddal, akik közül csupán kettőt - dr. Szádeczky-Kardoss Lajost (1859- 
1935) és öccsét, Gyulát (1860-1935) - említünk. De rokonságban voltak 
a Perczel családdal is.
Legrégibb ősüket még IV. Béla királyunk (1206-1270) emelte várjob
bágyi „status"-ból az országos nemesek közé. Később megszerezték 
Vaszka, a majdani Kardosvaszka helységet. E - Vágbesztercétől mint
egy 10 km-re délkeletre fekvő Trencsén megyei - helységet „Kardosova 
Vieska" néven találhatjuk meg napjaink térképein Szlovákia területén. 
Mindezt azért is érdemes említeni, mert a család innen, e helységről 
vette „vaszkai" előnevét, amit bizonyíthatóan 1389 óta viselt, mégpe
dig olykor Kardos, máskor pedig Kardoss, azaz hol egy „s"-sel, hol két 
„ss"-sel írt változatban. E kétféle írásmód Kardoss Kálmán esetében is 
tapasztalható. A magunk részéről hidasi síremlékén használt formájá
ban, nevét két „ss"-sel írva közöljük, annál is inkább, mert idén június 
6-án hidasi kúriájának falán felavatott emléktábláján - melyre később 
még visszatérünk - is ez az írásmód használatos.
A Kardossok évszázadokon át a Felvidéken éltek, ott voltak birtokos 
nemesek, amint az Szluha Márton „FELVIDÉKI CSALÁDOK I." - Árva, 
Trencsén és Zólyom vármegyék nemes családjait tárgyaló - művének 
298. oldalától kezdődően tárgyalt, s a családfát részletesen kibontó 
oldalain nyomon követhető. Ám Kardoss János már Pécsett hunyt el 
1784-ben, az ő fia, András pedig már itt, Pécsett született 1762-ben. Majd 
82. évében, 1844-ben hunyt el, immár Hidason. András fia, Antal bara
nyai alispán és báró Landgraf Karolin házasságából született a Mecsek 
Egyesület későbbi alapító elnöke, Kardoss Kálmán.
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Dr. Polgárdy Géza: Emlékezés Kardoss Kálmánra

Annak oka pedig, hogy pár sorban felemlítettük a Kardossok Trencsén 
vármegyei, majd fokozatosan Baranya vármegyébe áttevődő életút-ala- 
kulását, egyik oka mindenképpen az, hogy csak kevés turista egyesületi 
vezetőről mondható el, hogy családfája IV. Béla királyunk idejéig bizo
nyíthatóan visszavezethető. Ez természetesen önmagában érdemnek 
nem nevezhető (mi sem tartjuk annak), ám szégyelni valót sem jelent! 
Ha nagy ritkán - turista jeleseinkről írva - ilyen ősi családra bukkanunk, 
nem tartjuk feleslegesnek, hogy néhány sor erejéig elidőzzünk a hosszú 
és viharos évszázadokat át- és megélt felmenőknél...
Kardoss Kálmán középiskolai tanulmányait a pécsi ciszterci főgimnázi
umban kezdte, és Budapesten, a piaristáknál fejezte be. Az érettségi vizs
gát letéve Bécsben, a császárvárosban tanult jogot, diplomáját azonban 
már a magyar fővárosban szerezte meg, huszonkét évesen. Végzettsége 
- s menten tegyük hozzá: adottságai, szellemi képességei, lelki alkata, 
erkölcsi tartása stb. - alkalmassá tette a köz szolgálatára. Ezt pedig azért 
érdemes hangsúlyozni, mert - miként látni fogjuk - szinte egész életét a 
közösség szolgálatában töltötte el. Igen eredményesen!
Már 1861 elején Baranya vármegye másod, majd ugyanezen év szeptem
berében első aljegyzője. Ezt követően 1863 májusában ügyvédi oklevelet 
is szerez. 1865-ben pedig megválasztják a pécsváradi kerület országgyű
lési képviselőjének.
Miután első képviselői ciklusát közmegelégedésre vitte végig, ezután 
még többször is elnyerte választói bizalmát: 1865 és 1901 között összesen 
hat alkalommal választották meg az országgyűlés képviselőjének!
A kiegyezést követő királykoronázás alkalmából, 1867. június 8-án az 
uralkodó aranysarkantyús vitézzé avatta. Aztán 1869-től három éven 
keresztül a mohácsi járás főszolgabírája, 1872-től e körzet országgyűlési 
képviselője. Egy rövid időre visszavonult ugyan hidasi birtokára, de már 
1881-ben, majd 1884-ben is újra képviselővé választották. Közben 1881- 
84 között a tanügyi bizottságban is tevékenykedett, mígnem 1884-ben 
kinevezték a Mohács-vidéki dunai töltések kormánybiztosává.
Kardoss Kálmán életében az 1887-es év fordulópontot jelentett, mivel 
májustól Baranya vármegye és Pécs szabad királyi város főispánja. E 
tisztségét a millennárium évéig, 1896-ig töltötte be, s e több mint tíz év 
életének legaktívabb és a legtöbb közhaszonnal járó időszaka volt. Meg
állapításunk alátámasztásául pedig idézzük a kortárs szemtanút, Lenkei 
Lajost, aki Baranya vármegye székhelyén 1922-ben megjelent „Negyven év 
Pécs életéből. Egy pécsi újságíró visszaemlékezései" című könyvében így írt: 
„...Kardoss Kálmán tíz évet meghaladó időn át töltötte be a főispáni tisztet, és 
megállapítható, hogy ezen időpont valóságos reneszánsza volt Pécs városának...
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Dr. Polgárdy Géza: Emlékezés Kardoss Kálmánra

Sok intézményünk van és volt, melyeknek létrehozásában és Pécsett való elhe
lyezésében az oroszlánrész őt illette meg... Elnöke volt csaknem valamennyi 
pécsi társadalmi egyesületnek. A Mecsek Egyesületet különösen szívébe zárta 
,és mindent elkövetett annak felvirágoztatása érdekében... Buzgósága nem 
ismert határt, ha a közügyek ellátása mellett jó embereinek ügyes-bajos dolgai
ban el kellett járnia..."
Noha nem tekintjük feladatunknak valamennyi jeles tettének felso
rolását, hiszen ez szétfeszítené a rendelkezésünkre álló terjedelmet, 
mintegy példálózva említsünk meg néhányat. Rendbe tette a megye 
közigazgatását, árvaházat létesített Pécsett, közkórházat Mohácson, és 
iskolákat, laktanyákat, színházat építtetett. Az ő elöljárói tevékenysége 
idején emelték Pécsett a királyi tábla épületét, állították fel Szepessy 
püspök szobrát. Erre az időre esett az 1888. évi pécsi országos kiállítás 
is, amelynek szervezőbizottságát vezette. (A mellékelt képen az első sor
ban ül, X-szel jelölve.) S ha már a mellékelten közölt képet említettünk, 
térjünk ki több főispáni beiktatásával foglalkozó és mellékelten ugyan
csak bemutatott korabeli újságcikkre, s a beiktatása alkalmából ugyan
csak Kardosst köszöntő költeményre is. Elsőként az 1887. május 9-én 
történt ünnepélyes beiktatása során elmondott székfoglaló beszédre és 
a hozzá intézett üdvözlésekre. Majd a „PÉCS" című hetilap 1887. május 
12-i rendkívüli számában megjelent, s a teljes beiktatási ünnepséget 
ismertető két teljes kolumnás írásra. Aztán a „Fünfkircher Zeitung" 
című német nyelvű lap 1887. május 8-i számára, amelynek címoldalán 
két vers is köszönti a másnapi beiktatás alkalmából Kardoss Kálmán 
főispánt. Az egyiket Lenkei Henrik írta, s a lap magyarul (!) közölte 
„ÜDVÖZLŐ" címmel, míg a másik már németül - és gótbetűsen - 
olvasható, a címe pedig Kardosnak címezve: Willkommen!
Kardoss Kálmán kiemelkedő szervezői munkája a két királylátogatás 
során is bebizonyosodott: ezek lebonyolításáért az uralkodó a Szent 
István-rend kiskeresztjével tüntette ki. A bélyei uradalom területén tett 
látogatását követően pedig II. Vilmos német császár ismerte el tevékeny
ségét a porosz Korona-rend II. osztályú kiskeresztjével.
Miután a pécsváradi kerület ismételten országgyűlési képviselőjévé 
választotta, a király 1896 decemberében felmentette főispáni tisztsége 
alól. Ugyanebben a hónapban, december 23-án kelt az a - mellékel
ten ugyancsak bemutatott - díszes oklevél, amely azt tanúsítja, hogy 
Kardoss Kálmánt Pécs város díszpolgárává választotta. Az utcát pedig, 
ahol Pécsett lakott, Kardoss Kálmán utcának nevezték el. Amikor pedig 
1898-ban a képviselőház alelnökévé választották, Horváth Károly akadé
miai festő elkészítette egész alakos, mellén kitüntetéseit is viselve ábrá
zoló portréját. E képet mellékelten ugyancsak bemutatjuk.
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Dr. Polgárdy Géza: Emlékezés Kardoss Kálmánra

Kardoss Kálmán nem nősült meg, és leánytestvérei, Emília, Kornélia és 
Hermina is hajadonok maradtak. Ellenben - kérelmére - a király 1905. 
január 13-án engedélyezte, hogy Kardoss Kálmán - ekkor már nyugal
mazott főispán - nemességét, előnevét és címerét örökbe fogadott fiára, 
dr. Szentei Sándorra ruházza. Amint a hidasi temetőben lévő családi síron 
is olvasható - lásd mellékelten - Kardoss Kálmán neve, születési és 
halálozási évei alatt leánytestvéreinek nevei, majd legalul fogadott fia - 
immár Kardoss Sándor néven - szerepel, s az, hogy született 1879-ben és 
elhunyt 1918-ban. (Egyes, a családot közelről ismerő személyek - hivata
losan soha meg nem erősített véleménye - szerint Szentei Sándor örök
befogadására úgy került sor, hogy nevezett Kardoss Kálmán házasságon 
kívül született fia volt, akit így az örökbefogadás révén végül is apja az 
őt méltán megillető jogaiba helyezett. A Kardoss-kutatás remélhetően 
a közeljövőben e családi vonatkozású feltételezés terén is - pró vagy 
kontra - eljut majd a bizonyosságig.)
Mint jelen írásunk elején már említettük, a Mecsek Egyesület megala
kulásának történetét az újabb időkben már - szerencsére - gyakran 
emlegetik szóban és írásban egyaránt. Mivel alapító elnökére emlé
kezünk, pár sorban ennek ellenére is foglaljuk össze a legalapvetőbb 
tudnivalókat e körben. Vaszary Gyula, Pécs városának rendőrkapitánya 
(1848-1913), Kiss József tanár és mások felvetése nyomán 1891. ápri
lis 30-án Pécsett, a Nemzeti Kaszinó helyiségében 162 alapító taggal 
megalakult a Mecsek Egyesület. Ezen alapító összejövetel menten 
megválasztotta az első egyesületi tisztikart is. Elnöknek Kardoss Kál
mán főispánt, alelnöknek Bánffay Simon közjegyzőt és Zsolnay Vilmos 
gyárost, a tényleges, gyakorlati irányítást végző titkári (főtitkári) tiszt
ségre pedig Kiss József tanárt választották.
Azt pedig, hogy a Mecsek Egyesület tényleges irányítását Kiss József vette 
a kezébe (és több mint negyven éven keresztül hallatlan elszántsággal, 
színvonalasan és eredményesen végezve, ki sem engedte onnan), itt és 
most is hangsúlyoznunk kell. Kardoss Kálmán elnök és a két alelnök kap
csolataikkal, befolyásukkal, anyagiakkal és minden elképzelhető módon 
segítették ugyan a Mecsek Egyesület működését, azt azonban senki sem 
várta tőlük, hogy például utakat jelöljenek ki a Mecsekben, s azokat 
útjelzésekkel lássák el, hogy forrásokat foglaljanak, vagy madáretetőket 
helyezzenek ki... Kiss József gyakorlati vezetése mellett ennek is megvol
tak a felelősei, a végrehajtói. Ám számtalan nagyobb horderejű ügye akadt 
az egyesületnek, amit egy „mezei" egyesületi tag, de esetleg még a főtitkár 
sem volt képes elintézni vagy elintéztetni. Az elnök, az egyébként főispán 
Kardoss Kálmán előtt azonban megnyíltak az amúgy zárva tartott ajtók...
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Kardoss végül is másfél évtizeden át, 1891-1905 között állt elnökként 
a Mecsek Egyesület élén. Amikor 66 éves korában, 1905-ben leköszönt 
tisztségeiről, így a Mecsek Egyesületben viselt elnöki posztjáról is, már a 
következő, 1906-os évben az egyesület örökös díszelnökévé választották. 
Elsőként a Mecsek Egyesület fennállása során! Róla nevezték el az első 
turistautat is meg az első menedékházat is. Az 1892. május 15-én felava
tott, 1026 méter hosszú és 160 cm széles Kardoss Kálmán út a Mecsek- 
kaputól balra kanyarodott fel a hegyre.
Életének utolsó éveit hidasi kúriájába visszavonulva élte. Egészsége 
sem volt már a régi, de tengernyi feladatába is belefáradt már! Hiszen 
elnöke volt a Nemzeti Kaszinónak, a Pécsi Zenekedvelők Egyesületé
nek, az Országos Közegészségügyi Egyesület Pécsvidéki Osztályának, 
Pécs Város Színügyi Bizottságának, tiszteletbeli tagja a Baranya megyei 
Hadastyánok Egyesületének, a pécsi Veterán és Segélyező Egyletnek, 
díszelnöke a mohácsi II. Lajos Emlékmű Bizottságnak... S akkor még 
nem soroltuk fel valamennyi tisztségét!
A királytól 1910. november 22-én valóságos belső titkos tanácsosi címet 
kapott, vagyis „kegyelmes úr" lett. Ma, száz évvel később kétségtelenül 
mosolygunk e nyakatekert, vagy nagyon is jól érthető címeken és rango
kon, akkor, a maguk korában azonban jelentőségük volt.
Mivel a „nyeldeklőjében" lévő daganat miatt súlyos légzési nehézségei 
voltak, 1915-ben megműtötték. Ezt követően már nem élt sokáig, 1916. 
június 1-jén Hidason elhunyt. Két nappal később, június 3-án délután 4 
órakor helyezték örök nyugalomra a helyi temetőben. A gyászszertar
tást Zichy Gyula pécsi püspök tartotta. Temetésére különvonatok hozták 
a gyászolókat, a korabeli újságok szerint az ezen részt vevők száma több 
ezer volt. Mindez jól bizonyította, hogy két évtizeddel azután, hogy főis- 
páni tevékenységét megszüntette, az emberek nem felejtették el.
Most pedig, 2009-ben, születése után 170 évvel valósággal Kardoss Kál- 
mán-reneszánszt élünk! Június 6-án Hidason egész napos jubileumi 
Kardoss-fesztivált rendeztek. A program délelőtt 10 órakor kezdődött 
a Tájház udvarán szabadtéri szentmisével és a Baranya Vadászkürt 
Együttes közreműködésével. Ezt követően a megemlékezés résztvevői 
a hidasi Kardoss-kúriához, egykori lakhelyéhez vonultak, amelyben 
jelenleg a polgármesteri hivatal működik. Az épület bejáratától balra, 
a külső falon ekkor avatták fel Kardoss Kálmán emléktábláját, s ünnepi 
beszédek kíséretében, ökumenikus ima és az alkalomhoz illő zene kísé
retében ekkor helyezték el koszorúikat az emlékezők. A Mecsek Egye
sület koszorúját Tóf/i Klára, a Baranya Megyei Turisztikai Szövetség 
elnöke helyezte el az újonnan felavatott emléktábla alatt: „Tisztelettel és
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hálával, Mecsek Egyesület" felirattal a koszorú szalagjain. A koszorú
záson részt vett Bouquet Frigyesné Perczel Ágnes, Perczel Mór 1848-as 
honvéd tábornok dédunokája, a távoli rokon, aki gyermekkorában több 
alkalommal is megfordult rokonlátogatás során a Kardoss-kúriában. 
Továbbá több jelenlegi országgyűlési képviselő és több polgármester, 
valamint az egyházak és társadalmi szervezetek képviselői.
A Kardoss-emléktábla felavatásánál is meghittebb mozzanata volt e 
nevezetes napnak a Kardoss-emlékszoba megnyitása. Az emeleti tanács
teremből nyíló helyiség falai és tárolói minden várakozást felülmúló 
módon mutatják be Kardoss Kálmán életét. Az ő és rokonai még fellel
hető használati tárgyai, könyvei, kitüntetései, bútorai, festményei, iratai 
és korabeli fényképek, dokumentumok megtekintése élményszámba 
megy. Mindez többek munkájának eredménye, elsősorban azonban Videcz 
Ferencné nyugdíjas tanárnő, Hidas helytörténészénék érdeme. Négyéves 
fáradságos kutató-, gyűjtő- és szervező munkájának eredménye a meg
valósult Kardoss-emlékszoba, de egyáltalán a Kardoss-fesztivál létre
jötte, s az emléktábla is. A magunk részéről köszönetünket fejezzük ki 
Videcz Ferencné, Mara áldozatos és szakszerű munkájáért, megemlítve, 
hogy az emlékszoba anyagát múzeumi szakemberek is rendkívül gaz
dagnak minősítették. Biztosak vagyunk benne, hogy Videcz Ferencné 
elhivatott kutató- és gyűjtőmunkájára erre illetékes, hivatalos körökben 
is felfigyelnek, és a hivatalos elismerés sem marad el. Végül Tám László 
fotóművész munkájáért is köszönetét mondunk: a kiállított képek, fest
mények az ő magas szintű közreműködését bizonyítják, amint több itt 
mellékelt kép is szívességből került ide, írásunkat illusztrálva.

Szerkesztői megjegyzés - Nagy Imre Gábor: Pécsi Szemle, 2006 alapján:
Nevét 1913-ig Kardosként használta, de élete vége felé belügyminiszteri engedéllyel a szó
végi „s" betűt megduplázta és ettől kezdve Kardossnak hívták. Ezért található a szövegben 
és a képmellékletekben kétféleképpen írva.
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Mellékletek

Horváth Károly festménye Knrdoss Kálmánról
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MéltósXoos

KARDOS KARMÁK
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1887-ik ÉVI MÁJUS HÓ 0-én
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U ÜWEFÉLYES BEIKTATÁSA $

ALKALMÁVAL TAMVTTBESZÉDEK.

íU T-K

Főispáni beiktatásának ünnepi beszédei (címoldal)
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VI évfolyam. 1872. 52. szám. Vasárnap, junius 30-án.PÉCSI LAPOK.
Politikai, szépirodalmi s gazdászati közlöny.

Megjelen hetenklnt kötszer, vasárnap és csütörtökön.

B HIRDETÉSEK ÁRA

A Pécsi Lapok 1872. június 30-i számának címoldala Kardoss Kálmánról szóló írással

16



Dr. Polgárdy Géza: Emlékezés Kardoss Kálmánra

17



Dr. Polgárdy Géza: Emlékezés Kardoss Kálmánra

Kardos Kálmánhoz.

JirltH,

Kel»ISe ■••rkMIlk i laptalalSaBM : 
VÁRADY FERENC2.

.int ki régi, szokott helyétől vélik el 
S egy uj, Un szebb vidékre költözik, 
Úgy éretünk mi most. Üdébb, kiesb zz uj hely, 
De lelkünk orra is emlékezik.
Ne vedd rósz néven e kettős érzetet, 
Hisz mind r kettő szépen összefér j 
Ott őszinte héla, itt igaz tisztelet, 
Ft a jelenben, a» a múltakéi'*.

Légy üdvözölve itt, örömmel, igazán, 
Már is tied a tiszU bizalom.
Elismerés s babérban nincsen itt hiány, 
Ha tett a érdem csillog a homlokon... 
Ez önmagára hagyott, fényes múltú város 
Hálás tud lenni ununk, a ki tess: 
Babért szerezni hát te rajtad áll most, 
Ha mint Ígérted, velünk érezess I

S még egyet engedj itt tenéked mondanom, 
Hiszen a tiszta szív sugallja ezt: 
Midőn végig tekintse e drága városon, 
Gondolj í^eú, hogy ez most székhelyed. 
Fűzd Össze jól, kedves megyéddel érdekét, 
Ne legyen nz mihozzúnk idegen,
3 tedd az utolsóból elsővé a megyét, — 
így ¡esz C8*k áldás működésedén I

H®Í~ Hirdetések igen előnyős áron vétetnek föl.

A Véreb Jankó e. lap 18S7. május 15-i száma a Kardoss Kálmánhoz - Kelen által jegyzett - verssel
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„TETTYE”
ALKALMI LAPJA.

AZ 1903. JUNIUS HÓ 7-IKI NÉPÜNNEPÉLY

A „Tettye" emui újság címoldala Kardoss 
Kálmán arcképével az 1903-as népünnepély 

alkalmából

Kardoss Kálmán a Mecsek Egyesület 
díszelnökeként

A Kardos úti pavilon, az egykori menedékház

Kardoss Kálmán saját kezűleg aláírt képmása 1
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i
Xz 1888-as pécsi ipari kiállítás szervező
bizottsága, középen (X) Kardoss Kálmán

A család címere A gyászjelentés1
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Wdccz Ferencné helytörténész és dr. Polgárdy 
Géza, - jelen írás szerzője - az emléktábla előtt, 
a Mecsek Egyesület koszorújának szalagjaival
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kai'(lt)st)ay%.Uai JCardots JCálmáit

aranysarkantyús vitéz, Baranya vármegye 
és Pécs főispánja, országgyűlési képviselő, 
házelnök helyettes, belső titkos tanácsos.

E házban született
1839. június 5-én és itt hunyt el 1916június 1-én

¥

Állíttatta 2009-ben:
Hidas Község Önkormányzata Hidasi lájházért Laciul).

Tíz einléktábln n koszorúkkal

Ml Mkn HU

,?JI
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KARDOSS KÁLMÁN-EMLÉKTÁBLA AVATÁSA
HIDASON, 2009. JÚNIUS 6-ÁN

Dománszky Zoltán
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A FEKETE-TISZA-FORRÁS BONTÁSA ÉS ÚJJÁÉPÍTÉSE 
2009. JÚLIUS 06-TÓL 2009. JÚLIUS 15-IG

Baumann József és Horváth Péter Brúnó

Első nap. 07 hó 06., hétfő: 13 órakor pakoljuk a vásárolt anyago
kat a Mecseki Erdészet terepjárójára Uránvárosban. A Régió rádió 
értesült expedíciónkról, és riport készül velünk a forrásnál végzendő 

munkálatokról, szállásról és mindenről, ami egy szemfüles riporternek 
eszébe jut. A délutáni forgalomban araszolva hagyjuk el városunkat. 
Átérünk a Duna-Tisza közébe, ahol a hegyekhez szokott embereknek 
kietlennek tűnik a táj. Beszélek az utunkat megelőző felmérő és mun
kát előkészítő élményeimről, a leendő szállásokról és a tervezett mun
kák sorrendjéről. A tervek elkészítése óta sok álmatlan éjszaka van már 
mögöttem. Tudom, hogy nem rajtunk fog múlni a sikeres munka elvég
zése, hanem az időjáráson, az ukrán vállalkozók szavahihetőségén és a 
mostoha terepviszonyokon. Esőben az átázott talajon még a kiváló te
repjárók sem birkóznak meg a néhol láphoz hasonló talajszerkezettel. 
Az anyagok és szerszámok kézben és háton való eljuttatása a forrásig 
több napot igényelne az alaptáborból. Minden percünk ki van számol
va, a tervezett időkorlátokat be kell tartani, mert ellenkező esetben nem 
lehetünk sikeresek. Az 55-ös úton elhagyjuk Mórahalmot, és innen már 
csak néhány kilométer Szeged. A Belvárosi hidat kell keresnünk, mert 
ezen áthaladva juthatunk a Fő fasorban lévő Móra Ferenc Kollégium
hoz, ahol az éjszakát töltjük. A portán minden rendben, dr. Tóth Im
re tanár úr levelét adja az ügyeletes portás kezembe. Imre bácsi a szer
vezője a Fekete-Tisza-forrás újraépítésének és ő az elnöke a Szegedi 
GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesületnek. Az egyesület pályáza
tot adott be és 915000 Ft-ot nyert. A többi pénzadományokból gyűlt 
össze. A kocsit egy hétig magánháznál a zárt kertben parkoljuk le. Pé
terrel elindulunk átszelve a kertvárost, hogy megkeressük a parkoló
helyet. Térkép alapján haladunk a megadott címre, ahol Kószó Laci és 
felesége a kertben dolgozik. Lacival az előző évben voltunk kint né
gyen a forrás állapotát felmérni, onnan ismerem. A kollégiumban van 
lehetőség, hogy koccintsunk egyet a megérkezés örömére. A késő dél
utánba belefért még egy gyors városnézés, mert Imre bácsival nyolc 
órakor van randink a szálláson. ő a megbeszélt időben megjelent, be
mutattam neki a fiúkat, majd mindent megbeszéltünk a holnap reggeli 
indulással kapcsolatban. Tovább ment a kollégiumban a Pásztor házas
párhoz, akik szintén velünk jönnek az expedícióra.
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Második nap. 07 hó 07., kedd: Reggel ötkor jelzett Tibi telefonja, 
melyre mindenki kinyitotta a szemét, és kis lustálkodás után fel
kelt. A kollégium parkolójába hordjuk az anyagokat és személyes dolga

inkat, mert ide áll be hat órakor a két kis autóbusz, mellyel utazunk. Iz
gulok, hogy a sok anyag és a személyes dolgok felférnek-e majd a cso
magterekbe. Mindenki csak minimális felszerelést és ruhát hoz, de így is 
túl nagy a mennyiség. Jönnek egymás után a résztvevők, a buszok is idő
ben itt vannak. A buszok hátsó felében a csomagok majdnem a mennye
zetet érik, és így indulunk tovább, hogy még három útba eső településen 
tagjaink csatlakozzanak hozzánk. Debrecenben teljes a létszám, minden
ki megvan, indulhatunk a határ felé. A táj szinte Bajától semmit sem vál
tozott, mindenhol síkság, néhol egy földkupacra épült házat látni, má
sutt magasodó szépen kaszált töltéseket és kisebb vízfolyásokat. A fe
hér gólyák szép számmal láthatóak az egész Alföldön, és megfigyelésem 
alapján a legtöbb fészekben három fióka álldogál. A végtelen pusztában 
az autó ablakából látni néhány érdekes virágot, melyek a Mecseken nem 
nyílnak. Sajnos a megállás ilyen célból nem lehetséges, ezért majd hatá
rozókönyvekből derítem ki, hogy mit, is láthattam. Ebéd közben Imre 
bácsi bemutatja a csoportot személyenként. Tele hassal ülünk a kocsik
ba, és indulunk az ukrán határátkelő felé. Kisebb csatornák, folyók, gá
tak kötik le figyelmünket. Tiszabecsnél kikészítjük útleveleinket, ellen
őrzik az okmányokat, átvizsgálják a rakományt, szerencsére nem kell 
mindent kipakolni. A gépkocsivezetőre sokat várunk, behívták az irodá
ba. Kiderül, hogy egy hete bevezetett rendelet szerinti okmány hiányzik 
a busz kilépéséhez. Visszafordítanak bennünket, nincs semmi tolerancia. 
A másik busz előttünk már átment a határon. Telefonon tartjuk velük a 
kapcsolatot. Szívem a torkomban dobog, végigfut a fejemben, hogy Imre 
bácsival mennyit dolgoztunk azon, hogy ez a fontos munka elkészüljön. 
Mi lesz a pályázati pénzzel, a vásárolt anyagokkal, az Ukrajnában leszer
vezett dolgokkal. Úgy dönt a csapat, hogy másutt próbálkozunk, nincs 
mit vesztenünk. Egy óra utazás ismét egy határnál Beregsuránynál. 
Az útlevelek és a busz átvizsgálása rendben, várjuk a gépkocsivezetőt. 
Ismét visszafordítanak! A hangulat nem valami rózsás. Kapunk egy „fü
lest" hogy próbáljuk meg Románián keresztül. Nincs mit tenni, újabb 
idegölő kilométerek következnek. A gépkocsivezetőnek a tachográf mi
att pihenőidőt kell beiktatnia. Lassan telik az idő, a nap már lemenőben. 
Rendezzük sorainkat, létszámellenőrzés, és hajts tovább. Most egy kicsit 
több utazás részben már ismert útvonalon, majd később az ismeretlenen. 
A gépkocsivezető GPS-információk és Imre bácsi ismereteire hagyatkoz
va követi a helyes irányt. Mindenki fáradt, lábainkat nem tudjuk kinyúj-



és intenek, hogy mehetünk. Ugyanez a román oldalon is. Talán a kocsi is 
megbillent attól a kőtömegtől, mely néhányunk szívéről lezuhant. Gyors 
telefon a kisbuszban utazóknak, hogy itt átjutottunk. Imre bácsi fejében 
zakatolnak a fogaskerekek, hogyan tovább. Most a legfontosabb, hogy 
átjussunk a román-ukrán határon. Megpróbáljuk a Neveden falunál, és 
ha nem jön össze, akkor Máramarosszigetnél a legrosszabb esetben kéz
ben átcipelve szerszámokat, anyagokat, személyes dolgokat a határon, 
mivel csak személygépkocsik és gyalogosok mehetnek át. Ide szervez
zük túlról az autókat és másnap reggelre Kőrösmezőn, lehetünk. Na
gyon rossz utakon zötykölődünk, igaz, ez nem főútvonal. A távolban 
látjuk a hegyek vonulatát, ahol szívünk szerint most lenni szeretnénk. 
Lassan telnek a kilométerek, csend van a kocsiban, csak a körbeadott hi
deg sörnek köszönhető némi mozgolódás. Halljuk az információt, hogy 
lassan a határhoz érünk. Már rutinosan vesszük elő okmányainkat, fél
rehúzzuk a busz tolóajtaját. Útlevelek, csomagok rendben, és a gépko
csivezető is hamar megérkezik, arcán nincs feszültség. Intenek, hogy 
hajtsunk tovább. Várakozó kamionok mellett haladunk el, vezetőik gé
peik mellett főzik a vacsorát, hosszabb időre vannak felkészülve az át- 
jutáshoz. Egy ukrán határőr int, hogy menjünk tovább. Elindulunk és 
pár méter után jön velünk szemben egy gépkocsi. Vezetőnk lehúzódik 
a padkára, hogy elférjenek egymás mellett. Azonnal odajön két határőr, 
és ordítja, hogy megbüntet bennünket, mert rámentünk a fűre, és egyál
talán hogyan gondoljuk, hogy csak elindulunk engedély nélkül. Hiába 
mondják neki ukránul és oroszul, hogy a kollégái utasítására indultunk, 
visszatolattat háromszáz métert. Megállunk és várunk, semmi jóra nem 
gondolva. A kocsiban ismét nagy a feszültség. Nehéz percek azok, ami
kor az ember kiszolgáltatott mások kénye-kedvének. De már jön is az 
emberünk, aki leteremtett bennünket, és még egyszer elmondja az elő
zőeket és örüljünk neki, hogy most nem büntet meg és menjünk utunkra. 
Útlevelek kézből ki, határőr ellenőrzi és jöhet a következő utas útlevele. 
A vámos kinyittatja a hátsó raktér ajtaját, mi meg drukkolunk, nehogy 
rádőljön a sok cucc. Sok feltett szokásos kérdés, de ami meglep, hogy a 
gyógyszerek után érdeklődik. Mondjuk, hogy nincs rendszeres gyógy
szerfogyasztó közöttünk, csak a szükséges úti gyógyszerek vannak ná
lunk. Imre bácsi átadja a gyógyszerlistát, ami a táborozáshoz központi
lag lett összeállítva. Szerencsére az ukrán határőr jól beszél magyarul, és 
mindent ért. Lecsapódik a csomagtér teteje, és jelzik, hogy mehetünk to
vább. Egy karlegyintésnek még soha életemben nem örültem ennyire,
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mint ennek. Elhárult egy be nem tervezett akadály, ami a forrásépítést 
megakadályozhatta volna. Boldogan hívjuk fel a kis busz utasait, hogy 
Ukrajnában vagyunk, és vacsorázzanak, mert nagyon késő este érke
zünk a szállásunkra. Gyors számolás, és kiderül, hogy 170 km van még 
előttünk. Elhaladunk az „Európa földrajzi központja" emlékmű mellett, 
mely felett egy 1409 m magas hegy tornyosul. Rahót a környék legna
gyobb városát éppen hogy egy kicsit látjuk a szűk utcákon átsuhanva. Itt 
a Tisza szélesen hömpölyög a jobb oldalon, és a két part között kifeszített 
függőhidak segítik a gyalogos átjutást. Két perc és elértük a Fekete- és a 
Fehér-Tisza egyesülését. Innen még negyven kilométert kell kibírni. Már 
látom Kőrösmező fényeit, és csak megyünk és megyünk a nagyon hosz- 
szú főutcán. Végre itt a központi tér, ahonnan néhány óra múlva indul
ni kell a csodálatos hegyek közé, hogy a Fekete-Tisza-forrást újjáépítsük. 
Egy perc és bekanyarodunk a szálloda szűk kapuján, és végre megérkez
tünk. Végtagjaink elgémberedtek, alig bírunk kiszállni a buszból. Hajna
li fél háromra elcsendesedik a fagerendákból épült szálloda, az utolsó 
lámpák is kialszanak, és behallatszik a mellettünk csobogó patak zenéje. 
Látom a hegy felett fénylő csillagokat a nyitott ablakon keresztül, majd 
az én szemhéjam is lecsukódik, és álomba szenderülök.

Harmadik nap. 07 hó 08., szerda: Gerendák reccsenéseire ébredek.
Kint a folyosón megindult az élet. Barátaink, akiknek sikerült 

időben lefeküdni, halkan, kíméletesen ébresztgetik a szobákban lévőket. 
Hat óra van, és előre hozott korai reggeli van megrendelve. Mi, későn jö
vők három órát aludtunk összesen. Mindenki teszi a dolgát, Imre bácsi a 
terepjárósok főnökével beszélget elég hangosan. A harmadik emeleten 
hallom, hogy egy terepjáróval akarnak felvinni minket cuccokkal, anya
gokkal együtt. Imre bácsi erősen tiltakozik és mondja, hogy a föld alól is 
legyen még egy bódés terepjáró. Telefonál a szállító egyszer-kétszer és 
mondja, hogy időre jön a másik kocsi is. Mindannyian megnyugszunk és 
folytatjuk a pakolást kocsiból ki, kocsiba be. Lassan a másik bódés terep
járó is ideért. Mint a megbolygatott hangyaboly, úgy szorgoskodunk, 
hogy minden a kocsikra kerüljön. Beszállunk és indulás a központi térre, 
hogy a „hadtápot" is felpakoljuk. A boltból bepakoljuk a sok karton ás
ványvizet, kolbászokat, cukrot, sót és mindent, amit három hete szemé
lyesen megrendeltünk. Az építőanyagnál a betonvasak még nem érkez
tek meg. Várunk, és a csapat egy része elmegy a piacra a „konyhás" lá
nyokkal a zöldségeket megvásárolni, a többiek a heti vodka és sör 
fejadagokat szerzik be a környéken. Kilenc óra van, és a három terepjáró 
konvojban elindul a hegyek közé. Kőrösmezőt elhagyva bal kéz felől a
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Fekete-Tisza fodrozódó vizét fi
gyeljük a fekete palás kőzetek kö
zött. Szétszórtan a zöld réten fage
rendából épült takaros kis házak, 
kerítések és szénatárolók látható
ak. Zöttyenünk néhányat az út ká
tyúiban, és érezzük, hogy most rá- 
zódik össze forrásépítő csapatunk, 
mire felérünk a hegyre. Hasonló 
házak közt halad a konvoj, a falu 
neve Feketetisza. Megállunk az er
dészet emeletes szép gerendaháza

és parkja előtt, hogy informálódjunk a megrendelt szerszámokról és fű
részárukról. Tovább zötykölődünk, és hamarosan kitárul az „érintetlen" 
természet. A hidak közül kettőt már felújítottak, így csak néhányszor kell 
a patak medrében, a nagy vízben és kövek közt haladnunk. A terepjárók 
vasszerkezete recsegve, ropogva, nyikorogva alkalmazkodik az éppen 
aktuális terepviszonyhoz. A Fekete-Tisza medrét sok helyen fenyőgeren
da falakkal megerősítették, és a vizet rendezettebb mederbe terelték.

Haladunk a folyó mentén

A gerendafalak mögötti területet a 
mederből kiemelt folyami kavi
csokkal kitöltötték. Kavicsokból itt 
az emberfej nagyságú a jellemző, 
de a mázsásak sem ritkák. Kis fe
nyőgerendákból épített források 
mellett haladunk, melyet az erdé
szet épített ki. Az út mentén látsza
nak az elmúlt évben pályázati 
pénzből kiépített facölöpös turista
jelzések, melyek kék és sárga színű
ek. Külön táblákon a sárga sáv tu
ristajelzés látható. A tanösvények tábláit kézzel festik, érdekes a formá
juk, és a színük. Keskeny útszakaszhoz érünk, ahol a terepjárók kereke 
éppen elfér a megmagasított folyóparton. Kinézve az ablakon nem is le
het látni a kövesutat, csak az alattunk hömpölygő víztömeget. A Fekete- 
Tisza hol a jobb oldalunkon, hol a bal oldalunkon kápráztat el bennün
ket, fehéren fodrozódó habkölteményeivel, hangját elnyomja a három te
repjáró motorzaja és a kerekek csobbanása a vízzel telt kátyúkban. Most 
már folyamatosan emelkedünk, balra alattunk meredek völgy sűrűn nőtt 
fenyőfákkal és benne az ezüstösen csillogó gyors patakkal. Elértük azt a
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kanyart, ahol három hete az én ereimben is megfagyott a vér. Az éles ka
nyarban a patak vize elmosta a fele utat. A kocsi csak a jobb oldali kere
kekkel a meredek oldalra kapaszkodva fért el, de a terepjáró nagymér
tékben elbillent, és félő volt, hogy felborul. Ügyesen mindketten a hegy 
fele, ugrottunk, hogy a súlypontot egy kicsit stabilizáljuk. Szerencsénk 
volt, megúsztuk, meg persze a gépkocsivezető több évtizedes rutinja 
sem elhanyagolandó. Most az első kocsi megpróbál átjutni a veszélyes 
szakaszon. Alig megy néhány métert, amikor a kapaszkodó kerekek le
csúsznak az oldalfalról. Nem kísérletezik, hátra tolat és leállítja a motort. 
Előkerülnek a szerszámok és nekiállunk az elmosott utat gerendákkal és 
kövekkel megerősíteni, serénykedünk, hogy minél hamarabb végez
zünk. Az időt nekünk ezen a héten aranyárban mérik. Minden perc be 
van táblázva, és már egy óra késésben vagyunk. Végre az utolsó kő is a 
helyére kerül, és a gerenda támasztófal is kellő szilárdságú. A kerék mar

ta oldalból csákányozzuk a követ és földet, majd lapáttal a beépített kö
vekre dobáljuk. Végre kész az út, és a gépkocsivezető beül a fülkébe, és 
lassan elindul át a megjavított útszakaszon. Semmi sem mozdul, stabil az
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út! Beszállunk a kocsikba és elindulunk felfelé. Jobbra világosodik az er
dő, és feltűnik egy nagy üde zöld rét az Okola-Nyereg, közepén kétszin
tes faházzal és tőle nem messze sátrakkal. Még egy rövid kaptató a sáros 
,meredek oldalon, és a kocsik leparkolnak egymás mellett és leállnak a 
motorok. Hatalmas lett a csend. Sokan most járnak itt először. Körben 
üde zöld fenyők, a réten tarka virágok sokasága. Egri Sándor jön elő a 
sátrak közül, aki a Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület El
nöke. Két csapatra osztom tagjainkat. Egyik fele a tábort építi lent a ház
ban és környékén, a másik csapat a forrásnál lévő bázist állítja fel és a for
rás életveszélyes falazatát dúcolja alá, hogy a bontást elkezdhessük. Fel
bőg a motor, és a magas fűben elindul a terepjáró a hegy felé. A több 
napja folyamatosan hulló csapadék átáztatta a talajt, néhol víztócsák csil
lannak meg a fűszálak között. Araszolunk előre, és végre elérjük a ge
rincre vezető erdészeti utat. Itt már viszonylag nyugodt vagyok, mert 
kövekkel átszőtt talaj szerkezeten ez a gép fel fog menni. Lassan hala
dunk egyre emelkedve, és a vezetőfülkét átjárja az üzemanyag és füst ke
veréke. Néhány szót tud magyarul a vezető, de az útra koncentrál. Be
kapcsolja a felezőt, és erőlködve feljutunk egy kővel és agyaggal borított 
útszakaszon. A vezető kettőbe kapcsol, és kicsit bátrabban haladunk elő
re a magas, buja növényzetben. Most jönnek majd a csapdák, amitől na
gyon tartok. Megcsillan előttünk egy nagyobb víztükör, amin egy na
gyobb gázadással csúszkálva túljutunk. Talán még én is nyomom a gázt 
a túloldalon, de nem tudunk felkapni a következő füves oldalra. Tolatás 
hátra, majd ismét nekifutás. Az eredmény ugyan az. A gépkocsivezető 
leállítja a motort, és mondja tört magyarsággal, hogy „agat kell dabalni 
alaja". A fiúk leugrálnak, és segítenek ágakat törni a kocsi kerekei alá. 
A segítők felszállnak hátra, és újból próbálkozunk. A motor felbúg és ne

kilendül a kis partoldalnak. 
Minden kerék maximális erővel 
kapar a sárban, de csak centiket 
jutunk előre. Megint hátra és 
megint előre, ez a stratégia. Vég
re felkap a kerék, és kijutunk a 
kátyúból. Előttem ötven méterre 
feltűnik az utolsó emelkedő, 
ahova könnyedén feljutunk és 
elkezdünk motorfékkel gurulni 
a hatalmas, virágokkal borított 
fennsíkon. A réten áthaladva 
megállunk a pihenő felett, és el-
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kezdjük lepakolni fordított sorrendben az anyagokat. Meglepetésemre a 
megrendelt két köbméter homok helyett csak negyed köbméter kerül elő a 
bódés kocsiból. Útközben lába kelt. Kisöpörjük az autó rakterét, és elbú

csúzunk a gépkocsivezetőtől. 
Ismét két csoportra kell vál
nunk, egyik csoport a sátrat ál
lítja fel a cement fölé, a másik 
csoport a düledező forrás fala
zatát dúcolja alá, hogy bontás 
közben ne dőljön el. A sátor ösz- 
szeállítását Lajos vállalja, mivel 
neki van rutinja ebben a mun
kában, ez látszott a sátorlapok 
összeválogatásánál is. Már sze
relik össze a rudazatokat, ami
kor szerszámokkal elindulunk 
le a forráshoz. János ér le elő-

szőr és nézegeti a rogyadozó forrás falazatát. Ismerkedik a kövekkel, 
mert ezekből kell majd neki a munkatársak segítségével felépíteni az 
újat. Péter hozza a motoros fűrészt, 
benzint és olajat, mi az ásókat és a 
két jókora feszítővasat. Lent először 
fenyőgerendát vágunk. Kettőt azért, 
hogy a kőfalnak támasztott padlót ki
támasszuk, majd ismét kettőt, hogy a 
nagy obeliszket tartó vasbeton tartó
födémet alátámasszuk. Vas sátorcö- 
vekekkel biztosítottuk a gerendákat

A romos forrásnál - Tusnádi János

Aládúcol ás

elcsúszás ellen. Kész a biztosítás, jö
het a neheze, a düledező falazat te
tején álló, óriási tömegű faragott kö
vek és a födém elbontása. Janival 
felmászunk a falra, és az obeliszk 
felső kőlapját vésőkkel fellazítjuk. 
Könnyen megy a dolog, megmoz
dult az első elem, sokkal nehezebb, 
mint amire számítottunk.
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Ketten fel sem tudjuk emelni, nemhogy az alattunk lévőknek leadni. Át 
kell gondolni és tervezni a munkafolyamatot, aminek segítségével eset
leg leemelhetnénk a kőtömböket. Úgy döntök, hogy hátrafelé, kötéllel 
lerántjuk a földre az elsőt. Janival billentési pont közelébe mozgatjuk a 
követ, majd rákötjük a kötelet. Felmászunk társainkhoz a partoldalra, 
és nekifeszülve a kötélnek, lerántjuk a kőlapot. A kőlap huppan a föl
dön, és a falazatból is kifordul néhány a túloldalon. A kő kettévált és úgy 
hever a fűben. Lemászunk és látjuk a törésfelületen, hogy félig hasadt 
volt, idővel a fagy is eltörte volna. Készítünk fenyőgerendákból az obe- 
liszk és a partoldal közé vízszintesen egy hidat, és ezen áthúzzuk a na
gyobb elemeket. Ácskapcsokkal rögzítjük az elemeket, majd ismét a na
gyobb kőlap fellazításán munkálkodunk. Ez már egy kicsit kéreti magát. 
A kétkilós kalapáccsal nagy ütéseket mérünk a vésőkre, és végre megad
ja magát. A beütött véső alá a nagy feszítő vasakat nyomjuk, és előre moz
gatjuk a híd felé a közel ötszáz kilós kőtömböt. Vastag kötelet csomó
zunk a kőtömb köré, és felmegyünk a többiekhez a partoldalra a kötelet 
húzni. Itt már kiásták a fiúk a helyét, ide kell bevonszolni. Lassan, kis lé
pésekben vezényszóra mindig jön felénk a kőtömb. A felén túl vagyunk, 
és most egy nagy húzással berántjuk súlyos terhűnket az előkészített he
lyére. Megint ásás és kapálás következik az oldalban, ahol a másik ne
héz elem helyét kell kiképezni. Megint kőlazítás, feszegetés, és az elő
ző folyamatokat lemásolva ez a kőtömb is az előkészített helyére kerül. 
Most már le kell bontani a hidat, mert a legalsó keskenyebb kőlap tartot
ta, ezt felfeszítjük, és hátrafelé, kötéllel lerántjuk a földre. A tehertől men
tesített födémet fellazítjuk, és próbáljuk mozgatni. Hatalmas súlya lehet, 
mert a nagy feszítővasakkal alig bírjuk mozdítani. Kötelekkel megpró
báljuk a vascsöveket kirántani, de előbb a műkő tálat el kell görgetnünk 
alóla. A kötelet a peremre akasztjuk, és lemászunk a falról. Nekifeszü

lünk a kötélvégeknek, és egy ve
zényszóra, hatalmas erőkifejtéssel 
lerántjuk a súlyos födémet. A fö
dém lomhán, hatalmas erővel zu
han a falazat és a két tartócső közé. 
A rezgéstől a falazat egy nagy da
rabja kiszakad, és a földre hullik. 
Nagy az öröm mindenki számá
ra, mert a nagyon balesetveszélyes 
munka ezzel befejeződött. Fárad
tan és ázottan bámuljuk a romokat, 
majd Janival a fal mögé megyünk,
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és a két feszítővassal a ré
sekbe nyúlva, nagyobb fal
darabokat döntünk le. Elő
fordulhat, hogy estefelé tá
borozok jönnek erre, és 
nem szeretnénk, ha a meg
lazult fal balesetet okoz
na. A nyolcfős bontóbrigád 
boldogan indul az alaptá
bor felé, mert a délutánra 
kitűzött munkát elvégezte, 
és túlteljesítette. A szobánk
ba esti sötétség húzza meg 
magát, csak fejlámpával le

het pakolászni, mindkét ablak palánkkal befedve és lecsavarozva, csak 
a réseken szűrődik némi fény. Egy többmázsás falazott kályha dől het
ven fokban a szoba közepe felé. Mi öten pécsiek vagyunk ebben a szobá
ban, a többiek más helyiségekben, padláson és sátorban. Mindenütt por, 
hulló vakolat a sarkokban évtizedes fel nem használt építőanyagok stb. 
Megbeszéltük, hogy a kályhát stabilizálni kell, mert a padló bármikor 
beszakadhat alatta. Jólesik a meleg étel és 
a konyhások kedvessége, figyelmessége. 
Jutka és Rita mindent elkövet, hogy min
denki kedvébe járjon, ételben, italban ne 
legyen hiány. Hamar megesszük a finom, 
ám csontokban bővelkedő adagot, az éhe- 
sebbek másodszor is vehetnek. Az asztal 
végén forró tea gőzölög, merek magam
nak egy bögrével. Két ácsolt hosszú asz
tal van a sátor hossztengelyében, és padok 
két oldalt mellettük. Az egész csapat egy
szerre tud leülni az étkezéshez és az eliga
zításhoz. Szerencsénk, hogy Egri Sanyi tá
bort szervezett egyetemistáknak, és mi a 
két turnus közti időszakban vagyunk itt.
Az öreg, düledező házban mostohább körülmények között étkezhettünk 
volna. A szobában átlósan kifeszített szárítóköteleken térdig vizes nad
rágok, vizes pólók és zoknik pihennek. A fejlámpa fénye vakító jeleket 
rajzol a falakra, és néha barátaim szemében is elidőzik egy keveset, fel
húzzuk a hálózsákok cipzárját, és jó éjszakát kívánva, lassan elalszunk.
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Negyedik nap. 07 hó 09., csütörtök: Reggel csodás napsütésre ébre
dünk, mindenki örül és boldog a reményt keltő időjárásnak. Ru
háink nyirkosak, a bakancsok, csizmák szintén. Fehérnemű, póló tiszta 

kerül mindenkire, így a kissé vizes munkásnadrágot el lehet viselni. Egy 
gyors kávéfőzés a gázfőzőn, és irány mosdani. A mosdásom a közeli fe
nyőfánál történik, melynek ágát megrántva elegendő vízhez jutok. Ar
comat megmosom, rövidre nyírt hajamat átdörzsölöm. A borotválkozás 
ilyen táborokban nem szerepel a listámon. Még néhányan falatoznak, 
amikor Imre bácsival a napi munkák menetét ismertetjük. Elmondom, 
hogy a konyhások kivételével minden emberre szükség van a forrás 

bontásánál és építésénél. Csak 
fegyelmezett és lelkiismeretes 
munkával tudjuk a kitűzött célt 
maradéktalanul elvégezni. Ké
rek mindenkit, hogy hét órakor 
induljunk fel a forráshoz, amely 
innen két kilométerre van, és 
hetven méter szintkülönbsé
get kell megmásznunk. Fent a 
gerincen megállunk és nézzük 
a hosszan elnyúló hegyvonu
latot a sok fenyvessel és hatal
mas fennsíkokkal. Látjuk a sö
tétzöld kifeszített sátrunkat az

esőbeállók mellett közvetlenül. Tarka virágokkal szegélyezett úton hala
dunk a sátorig. Lepakoljuk azokat a dolgokat, melyek lent nem kellenek, 
és elindulunk a forráshoz. Leérve látjuk társainkon, hogy meglepődtek a 
tegnapi munka elvégzett mennyiségétől, a hatalmas kőhalomtól, és hogy

Árvácska Havasi bakszakiill1
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mikor lesz ebből forrás. Elmondom a mára tervezett munkák sorrend
jét. Első feladat. A forrás és a sátor közötti meredek oldalban a turistaút 
biztonságossá tétele, kiépített lépcsőkkel, mert több tonna anyagot kell 
lehordani. Második feladat. Két darab szállítóeszközt kell összeácsol
ni, magyarul tróglit az alsótáborban lévő fűrészelt deszkákból és hasáb
fákból. Harmadik feladat. A láncos védőkorlát mázsás oszlopait ki kell 
emelni, illetve ha lehet, be kell állítani, hogy vonalban legyenek. Negye
dik feladat. A ledöntött kőfalat el kell kezdeni szétbontani, és a köveket 
osztályozva elhelyezni a még szabad területre. Ötödik feladat. A forrás
falazat fölé ki kell feszíteni egy nagyméretű sátorlapot, amit Lajos ho
zott fel. Arra kérek mindenkit, hogy erejének, szakmájának, ügyességé
nek megfelelő munkát végezzen. Nem telt el öt perc, és mindenki kivá
lasztotta a megfelelő helyet magának. Szorgos emberek lelkes csapata 
tevékenykedik messze szeretteitől egy csodálatos környezetben. Kövek 
megtisztított kupacai hevertek, a lánckorlát oszlopai feszes vigyázzban 
álltak, a turistaút fele elkészült lépcsőkkel, és a volt forrás bal oldali kő
fala is eltűnt. A csapat nagy része felavatja az új lépcsősort, a fenti sátor
hoz igyekeznek ebédelni. Fent forró teával várják őket. Talán hamarosan 
elkezdhetjük az új forrás foglalómedencéinek beépítését, és a régi feltá
rását. Libasorban érkeznek a fiúk, és mindenki nekiáll az éppen abbaha
gyott munkafolyamatnak. Lajosnak és Péternek van egy ötlete, mégpe
dig az, hogy a lánckorláttal párhuzamosan készítenek egy járóosztályt.
Tetszik az ötlet, és javaslom, áll
janak neki a munkának. A fel
szabaduló, munkafeladatot be
fejező emberekből vegyenek 
maguk mellé még két segítséget. 
Istvánnal nekiállunk a bal oldali 
forrásmező feltárásának. A lágy 
szárú növényeket le kell vágni 
kapával, hogy lássuk a területet. 
Mindig csak kis részt tisztítunk, 
hogy a legkisebb kárt okozzuk 
az élő természetben. Egyenként 
emelem ki a köveket és keresem
a megfelelő helyet, ahol a medencét majd elhelyezhetjük. Pistával fel
váltva dolgozunk a forrásfoglaláson, kis feszítővassal lazítjuk a köveket 
és emeljük ki a vízből. A víz hőmérséklete hatfokos, és négy liter lehet 
percenként ebben az ágban. Beletesszük a perforált hordót, körberakjuk 
kövekkel a szűrés és rögzítés végett. A gégecsövet bekötjük úgy, hogy
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a forrás befolyása magasabban 
legyen, mint a kifolyása. A gé- 
gecsövön ideiglenesen a forrás
vizet a gerendafalhoz visszük, 
hogy onnan lehessen majd vi
zet vételezni a betonkeveréshez 
és egyebekhez. A hordó felső fe
lét kövekkel körberakjuk, és kis 
támasztófalat készítünk neki, 
majd termőfölddel betakarjuk. 
A két obeliszktartó vascső kivé
sése az alapból igen sok időt és 
energiát elvesz a fiúktól, de vég
re a földön hever mindkettő. Se
gítek a járdakészítéshez bontott 
apró betontörmeléket horda
ni vödörben, a szintezéshez és 
a fugák kitöltéséhez. Itt serény
kedik szakápoló, munkavédel
mi felügyelő, távközlési műsze
rész, vízügyi mérnök, biológus,

Ulepi tőmedence előkészítése - Baumann József

tanár, biztonsági őr, mechanikai műszerész, erdőmémökök, villanyszerelő, 
műszerész, iskolaigazgató, egyetemi tanár, geográfus, na meg a kőműves, 
akinek mindenben a kedvére járunk, hogy minél gyorsabban és szebben fel
épüljön a forrás falazata. Szépen haladunk a munkával, de muszáj elindul
ni le az alaptáborba, hogy ne várjanak ránk a vacsorával ismét. Összepako
lunk, és egy helyre rakjuk szerszámainkat, felvesszük hátizsákjainkat, és el
indulunk felfelé a már jól kijárt lépcsősoron. Imre bácsi tájékoztat bennünket 
az anyagok beszerzésének nehézségeiről. Holnap hozzák a homokot és a só
dert. Később Egri Sándor a Tisza szennyezésének lehetséges megszüntetésé
ről, és általában a környezetvédelem uk
rán problémáiról tájékoztat bennünket. 
Behúzódtunk a szobába, és gázlámpa fé
nyénél beszélgettünk és borozgattunk. 
A helyi hűtőbe, a kitört ablakkeretbe tesz- 
szük a maradék hazait. Nappal sem me
legszik a levegő tizennyolc fok fölé, haj
nalban tíz fok van a szobában. Még 
utoljára megnézzük a főbejáratot, hogy 
becsukták-e rendesen, majd a hálózsák
ba bújva hamar elalszunk.
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♦ ♦

Ötödik nap. 07 hó 10., péntek: Szikrázóan süt a nap, amikor a sö
tétkamrának álcázott szobánkból kilépünk a rétre. A konyhasá
tor kéményéből gyantaszagú füst száll az ég felé. Imre bácsi elmondja 

az intézett dolgokat, és figyelmeztet mindenkit, hogy a megbeszélt idő
pontok betartásánál az ukrán időszámítás a mérvadó. Megmutatom az 
időkapszulát és annak tartalmát, melyet majd a falazatba építünk. A kö
vetkezőket tesszük bele: egy fóliával védett lapon a munkában részt ve
vők egyesületeinek címerei, jelvényei és a forrás állapota a bontás előtt. 
A résztvevők neve az utaslista alapján, a Magyar Turista legújabb száma, 
a Magyar Nemzet, három minikönyv, a Mecsek Egyesület tűzzománc 

jelvénye átlátszó tokjában, egy 
krisztogramleírás, Nagy Lajos 
évfordulós Zsolnay emlékpla
kett, Egri Sanyi névjegykártyá
ja, magyar, ukrán és EU-s fém
pénzek, páramentesítő gra
nulátum egy kis lyukasztott 
dobozban. Miután minden ér
deklődő befejezte a fotózását, 
belehelyeztem a relikviákat a 
vastag falú műanyag hengerbe, 
és hermetikusan lezártam az 
utókor számára. Fűrésszel fala
pot vágunk egy fóliázott felhí

vásnak. Három nyelven (ukrán, magyar és angol) azt kérjük a forrást fel
keresőktől, hogy küldjenek fotókat a forrás állapotáról e-mailben a meg
adott címre. Ezt a forrásnál helyezzük majd el. Lajos és Péter folytatja a 
járóosztály építését Andrással és Csabával. Imre és Feri javít még a lép
csősoron, mert ma el kell kezdeni a homok és cement lehordását. Barna
bás, Tibor és Zsolt keveri az anyagot a falazáshoz, és a holtidőkben bese
gít a kövek válogatásában és tisztításában. Józsi és Lajos elkezdi lehorda
ni a cementet és homokot, majd a kőtisztítókkal váltanak. Jani és István 
a fal alapját szintezik be, és a nagy kő alappal, elkezdik az új fal építé
sét. Tamással, majd később István is csatlakozik hozzánk, elkezdjük az 
eredeti fő forrásfoglalás kiépítését. Ha valakit kihagytam volna, az a régi 
kőfal bontásánál segítsen. Mindenki összeszedi a szükséges szerszámo
kat, és nekiáll a munkának. Szépen haladunk a munkával, elkezdődött a 
fal építése, és most beszintezzük a kifolyócsövet az ülepítőmedencével, 
majd kövekkel körberakjuk. Ebédidőben a padlón ülve nézegetjük az ed
dig elvégzett munkát. Beépítésre került a központi ülepítő medence a ki-
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folyócsővel és az egyik forrásmező csövével, szépen mutat a malomke
rék az alsó felén kibúvó csővel és az alatta lévő kőből faragott kifolyó
vályúval. Még a napfény is elcsúszik a vastag és fényes saválló csövön, 
melyet a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke, Dománszki 
Zoltán ajándékozott nekünk. Mellette az időkapszula látszik a kőfalban. 
Ezt szárazon rakjuk majd körbe, és reméljük, hogy csak évtizedek múl
va, az esetleges újraépítésnél kerül majd elő épségben. Négy darab vízel
vezető csövet, átereszt építettünk a falba, hogy a fal mögötti vizeket hó
olvadás idején elvezesse. Mire végzünk a vasak beépítésével, a többiek 
lassan megérkeznek, és folytatódik a munka. Ismét pezseg az élet, min
denki dolgozik. Janival beépítjük a kifolyócső mellé jobbra az É-i irányt 
jelző kis gránittáblát. Péter és Lajos segítségekkel elmozdítják az obe- 
liszk alsó köveit, és nekiállnak az alap ásásának. Amikor a kellő mély
ség megvan, Lajos és Péter gondosan szárazan rakott kövekből kirakja 
az alapot. Erre vontatjuk rá csúsztatással a többmázsás alsó elemet. Ve
szélyes művelet, mert az eddig felépített falazat központi részét borulás
kor teljesen elsöpörné, ezért a hegy felől vastag hevederrel biztosítják a 
munkafolyamatot. Több részletben óvatos munkával sikeresen végleges 
helyére kerül az alsó kőtömb. A következő részt centiről centire alátá
masztásokkal megemeljük egyre magasabbra, majd a helyén lévő elemre 
csúsztatjuk az előző biztonsági hevederes megoldással. Végre a legnehe
zebb elemek a helyükön vannak! Most a félbetörött fedőlap következik. 
Az épülő fal mögött a ferde oldalban hevernek mozdulatlanul. Négy em
ber bírja megemelni és egyre feljebb hozni. A legnehezebb, hogy ezt egy 
méter fölé kell emelnünk. Emelés előtt cementes ragasztóanyagot kenek 
az illesztendő felületek közé. Nekifeszülünk, és már emeljük, amikor Fe
rinek megcsúszik a lába és elesik, a betontömb meg a csuklója mellé. Né
hány pillanatra még a szíve is megáll a csapatnak. Szerencsére a csukló-
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ja mellett egy centiméterre fúródik a földbe. Nincs semmi baj, ezt most 
megúsztuk! Erdesítővel felszórjuk az agyagos részt, és még jobban odafi
gyelve feltesszük a kőelemet a helyére. A pontos helyét a kövön lévő elszí
neződés alapján állapítjuk, meg mérni nem kell. A másik felét hasonlókép
pen helyezzük mellé. Lajos a cirill betűket tisztítja kis vésővel, én a rések 

tömítését végzem el cementes mal
terral. Rita érkezik az alaptáborból 
zihálva, és mondja, hogy Imre bácsi 
kéri, menjünk le mindannyian szer
számokkal, mert a homokot és só
dert szállító autó beragadt a réten. 
Gyors összepakolás és indulás le 
a sátorba. Hangosan érkező ukrán 
erdészek közelednek a Tisza Lajos 
facsoporthoz, majd hozzánk. Mi
vel nyelvi gondok miatt beszélgetni 
nem tudunk, lekísérik hárman őket 

Nyelvi nehézségek - Horváth Péter Brúnó 
és űz ukrán erdész

a forráshoz. Mi gyors léptekkel me
gyünk az alaptábor felé. Lent a pla
tós terepjáró belehasalt a mocsárba, 
ami az építőanyagot hozta a forrás
hoz. Kerekeinek csak a felső harma
da látszik ki, előtte és mögötte ha
talmas, mély keréknyomok. Egy er
dészeti ZIL. Kétszer elszakította a 
csörlő kötelét, és úgy sem tudta ki
húzni. Most az a feladat, hogy a ke
rekek előtt és mögött ássuk ki a hat
van centiméter mély árkot, majd ebbe köveket dobáljunk. Egy órát szen
vedünk, ásunk, kapálunk. A felező reccsen egyet, majd a kerekek forogni 
kezdenek, és maguk alá gyűrik a bedobált köveket, deszkákat. Képtelen
ség, hogy ebből a mély helyzetből ki tudja ásni magát önerőből. Felült az 
egész felépítmény és még fent van két köbméter sóder. Mondom Gyulá
nak az idősebb és rutinos gépkocsivezetőnek, hogy lelapátoljuk a sódert, 
tovább ásunk a kerekeknél, és majd újra megkísérelhetik a kimászást. Ja
nival állunk neki a sóder lepakolásának a fából összerakott placcra. Zsolt 
egy vastag fenyőgerendával köveket ütöget a kerekek alá, amit többen a 
ház mellől hordunk a lefeküdt autóhoz. Ismét egy próba, és az eredmény 
ugyanaz, nem jutott előrébb egy centit sem. A kimerültségtől és a rideg té
nyéktől, hogy az anyag nem jut fel a forráshoz időben, nagyon szomorú 
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lettem. Innen két kilométer fel a forrásig és hetven méter a szint. Ezt a négy 
köbméter anyagot kézi erővel nem lehet oda feljuttatni időben, és közben 
még dolgozni is. A csapat egy része elindul vacsorázni a közeli étkezősá
torba. Csendben eszünk. Mire végzünk, besötétedik. Már csak a két sofőr 
küzd dacosan a kocsi kimentésén lámpákkal világítva, és a platóbillentő 
hidraulikát használják emelőnek. Ők is feladják, Gyula a faluba telefonál, 
és mentést szervez reggelre. Berendezünk nekik az egyik sátorban szál
láshelyet, mindennel, ami ehhez szükséges, megvacsoráztatjuk őket, majd 
mindenki a szálláshelyére megy pihenni.

Hatodik nap. 07 hó 11., szombat: Borongós reggelre ébredünk, fe
lettünk felhők kavarognak, szitál az eső. Hamar megreggelizünk 
és megbeszéljük a teendőket, az építkezésre szánt időnk nagyon ki volt 

mérve, haladnunk kellett a falazással, hogy időben végezzünk. De a fa
lazáshoz homokra volt szükség, az pedig itt volt az elakadt teherautón, a 
forrástól 2 kilométerre. Mivel nem tudni, mikor jön mentőkocsi kihúzni 
a platós autót, ezért a következőt kérem mindenkitől, (ami a hétköznapi 
viszonyokhoz mérve meglehetősen „embertelennek" tűnik): kézi erővel 
felszállítani az anyagot a forráshoz. Otthoni ésszel bárki kinevetett vol
na, de itt más volt az atmoszféra; a lelkesedés mindenkiben ott feszült, 
és ez jókora többletet jelentett a fizikai ereje tekintetében is. Ahhoz, hogy 
a munkával haladni tudjunk, mindenképpen homokra van fent szük
ség. Mindenkit arra kérek, hogy erejének, egészségi állapotának megfe
lelően a maximális homokmennyiséget hozzon fel a forráshoz hátizsák
okban, vödrökben, fóliazsákokban és egyéb eszközzel. Kivételt képez 
Jutka és Rita. Nekiálltunk tölteni a vödröket, zsákokat, egyebeket. El
sőnek Péter és János indul, egy jól megrakott tróglit kötöttek a nyakuk
ba, hogy a kezüket tehermente
sítsék, utána a többiek. Mindent 
kiraktam a nagy hátizsákomból, 
és egy vastag fóliazsákot, tettem 
be, ebbe lapátoljuk Sanyival a 
púpos vödörnek megfelelő ho
mokmennyiséget. A másik zsák
ba szintén egy vödörrel, és ezt 
a vállamra segítik. így indulok 
neki az emelkedőnek. Előttem 
Barnabás és Tibor halad mind
ketten két-két vödör homokot 
visznek. Megpillantom a felfele Vödőr és verejték - elöl Stalenberger Tibor, mögötte 

Ferenc  András
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kapaszkodó Józsit és Zsoltot egy-egy jól megtömött hátizsákkal. Ők áll
va fújnak egy kicsit, és megvárják az érkező Tibit a két teli vödörrel és 
Andrást, akinek egy vödre és egy dagadó hátizsákja van. Kis pihenés 
után elindulunk lefelé megállás nélkül a forrásig. A réten két magyar tú
rázó igyekszik felénk a tróglival. Ők éppen itt éjszakáztak, és meghallva 
a szállítási nehézségeinket felajánlottak egy fordulót, úgy is pihenőnap
juk van. A forrásnál a kialakított helyre letettük a zsákokat, és egy na
gyot szusszantunk. Megérkezik a keverőcsapat másik fele, és nekiállnak 
a falazó anyag keverésének. A felhordott anyag három keverésre elegen
dő a cementtel együtt. Lentről, a völgyből erős motorzúgást hallunk, bí
zunk benne, hogy a segítség jön a kocsi kimentéséhez. Befűzzük a bal
oldali foglalómedence gégecsövét a védőcsőbe, ami az új fal mögött van 
lefektetve. Védőcsőnek a két tartópillért használjuk fel. A gégecső végét 
beillesztem a központi ülepítőmedencébe, és lezárom a medence tetejét. 
Most már a teljes vízhozam folyik ki a forrás fém kifolyócsövén, ami 12 
liter percenként, és a víz hőmérséklete 6 fokos. Nagy pillanathoz érkez
tünk: előkészítem a kifolyót az első forrásvízcseppek megjelenéséhez. 
Barnabás kiveszi a dugót a forrásmezőnél, és a víz hamar megjelenik az
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ülepítőmedencében, és hamarosan a fényes kifolyócső végénél. Gyorsan 
összekötöm a kifolyócsövet a gégecsővel, és elvezetjük a forrás vizét az 
előtérből. Most már a gerendafalon csordogál lefelé. Érkeznek a társa
ink, és mondják, hogy sikerült kirántani a beragadt autót, és most rakják 
vissza a ledobált sódert és homokot. Mindannyian boldogok vagyunk a 
jó hír hallatán, és még szorgalmasabban végezzük munkánkat. János és 
István éppen a jobb oldali oldalfalba építi, be a Mecsek Egyesület címerét

fekete gránitlapra nagyítva. A fiúk a bontásnál találnak egy követ, melyen 
írásjelek láthatóak. Ledrótkefézzük, és így jól látható az írás: „FARAGTA". 
Keressük a kövek közt az írás folytatását, hogy ki faragta, de nem találjuk. 
János szépen beépítette a boltív köveit, ami sokat emel a fal látványán. La
jos pihenésképpen kifesti az új 
helyén felállított obeliszknek 
az eredeti vésett cirill betűit fe
ketére. Péter, Barnabás és Tibi 
kinéztek egy vastag kidőlt fe
nyőfát, melyből a csorgó meg
hosszabbítása készül. Csatla
kozik hozzájuk Lajos is a fes
tés után. Ők Péterrel együtt 
láncfűrésszel faragják a 3 és 
fél méteres csörgőt, jól bánnak 
ezzel a veszélyes szerszám
mal. A fiúk egy órai munkával 
elkészítik a famedret a forrás
víznek a gerendafal fölé. Barnabás egy teli zsák cementtel érkezik le a csú
szós lépcsőkön, és leengedi a puha homokrakásra. Egymás után keverik
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a falazóhabarcsot. János és István fáradhatatlanul építik be a megtisztított 
köveket, és szépen magasodik a fal. Péter, Lajos és segítőik beillesztik a fa
medret a kő előtérbe, és rögzítik a keresztben lefektetett fenyőgerendákhoz 
nagyméretű ácskapcsokkal. Rávezetjük a forrás vizét, és nézzük, amint a 
végére érve csillogva aláhull a mélybe. Keverünk betont, és a gerendát rög
zítjük a kő előtérhez. Letisztítjuk a szerszámokat, rendet rakunk és elindu
lunk fel a tűzrakóhoz. A sátornál is mindent összepakolunk, és fél órával 
hamarabb elindulunk le az alaptáborba. Jó a hangulat, minden anyag fent 
van a hegyen, ez nagyon fontos. A szobában hagymaillat keveredik a nyir
kos ruhák és csizmák szagával. Mindenki jó étvággyal fogyasztja a hazait a 
földön kuporogva, és issza hozzá a finom söröcskét. Lassan az utolsó fala
tok is eltűnnek a papírdarabokról, és jó lakottan nyugovóra térünk.

Hetedik nap. 07 hó 12., vasárnap: Sajnos szitál az eső, amikor kilé
pek a bejárati ajtón, és a „mosdó" felé indulok, ami a legközeleb
bi fenyőfa. Ágát kissé megrántva elegendő víz hullik tenyerembe, hogy 

arcomat megmossam, majd rövid hajamat megdörzsöljem. Ezzel rend
ben is van minden. Pakolás, készülődés a reggelihez. Lassan mindenki 
falatozik és jóízűt kortyol a meleg teából. A hőmérséklet tíz Celsius-fok.
Ma nem kell eligazítás, mindenki ismeri feladatát, tudja, kivel fog dol
gozni. Sajnos esőkabátokban, 
vízálló ruhákban indulunk neki 
a hegynek. A letakart falak nem 
károsodtak, az anyagok is bírták 
az esőt. Mindenki folytatja a teg
nap félbehagyott munkát. Pis
tával a forrásfoglalás falazatát 
építjük magasabbra. A víz most 
a túlfolyó csövén távozik a me
dencéből a völgy irányába. A fu
gákat vízüveges kötőanyaggal 
kenem ki, hogy szilárdabb és 
vízállóbb legyen. A forrásmező 
bolygatott területét terméskő-

Szitáló esőben a forrás felé - balról Baumann József, 1 
Farkas Lajos, Puskás Lajos

vekkel stabilizáljuk, majd az obeliszk mellől kitermelt földdel feltöltjük. 
A túlfolyó csövét a medencén kívül felemelem, és a belső kifolyócső ma
gassága fölé emelem. Ha a zárt medencében túl nagy a vízhozam és nem 
győzi el a kifolyócső, akkor a túlfolyó szintjére emelkedve azon megin
dul a völgy felé a túlfolyó gégecsőben. Ráemeljük a két lapos kőtömböt a 
kötőanyaggal bekent medence peremére, a rést is hermetikusan lezárjuk.

45



Baumann J. és Horváth P. B.: A Fekete-Tisza-forrás bontása és újjáépítése

Elkezdhetjük a medence környeze
tének tereprendezését. A régi tábla 
is a helyére került, ami csak ideigle
nesen lesz beépítve. Egy fekete grá
nittábla lesz majd a végleges. Szitá
ló esőben dolgozunk reggel óta, és 
takargatjuk a frissen elkészült fal
részeket. Jönnek a lányok, Jutka 
és Rita, hogy kész a tea, és lehetne 
fent ebédelni. Mindannyian felme
gyünk, és ázottan iszunk egy me
leg teát, majd mindenki nekilát a fa-

lólesik minden falat - balról Horváth Péter 
Brúnó, Kriston Barnabás, Stálenberger Tibor, 

Farkas Lajos

i

Csendes a forrás környéke ebédidőben

latozásnak. Hamar befejezzük az ebédet a kellemetlen időben, és indulunk 
vissza dolgozni. Most két páros hordja lefelé a sódert. Lajos és Tamás, va
lamint Tibi és jómagam. Lent az előtér kövezésénél mindig mondják, hogy 
hova öntsük a víztől még nehezebb sódert. Mindig pihenünk egy keveset, 
ha megraktuk a tróglit, és már indulunk is a következő fordulóval. Lassan 
minden kőlap a helyére kerül, és egyenletes a járás az előtér minden részén. 
A maradék kőhalmokban lévő megtisztított kövekből János elkezdi a for
rásfalazat két szélén a támfal építését. Végre minden kő elfogyott és éppen 
elég lett. Végignézünk a szép új építményen, és készítünk néhány felvételt. 
A forrásvíz hangosan csobog aláhullva a medencébe. Felvesszük a hátizsá
kokat, és elindulunk le az alaptáborba. Mindenki fáradt, átázott, és alig vár
ja, hogy száraz ruhát húzzon. Imre bácsi ismét az ukrán és a mi időzónánk 
közös nevezőre hozását elemzi. Fontos a kapcsolattartásban és a pontos 
megjelenéseknél a tábor életében. A szomorkás idő és a fáradtság minden
kit a meleg hálózsákok felé terelget, és hamar kiürül az étkezősátor.
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Nyolcadik nap. 07 hó 13., hétfő: Kellemesen süt a nap, amikor kilé
pek az épületből. Erősen párás a levegő, és száll a kék ég felé. 
A szokásos mosdás és a kávé elkészítése a sötétkamrában. Indulás regge

lizni. A kellemes időnek köszönhetően mindenki vidáman reggelizik. 
Hamar befejezem és elindulok, hogy az igazi mosdóhelyről és a WC-ről 
fotót készítsek. Két közeli fenyőre erősítve egy kis emelvény, és ezen a 
műanyag mosdótál. Alatta az ötliteres műanyag flakon, ezzel kell a kis 
kútgyűrűs forrásból a vizet merni. A ház másik oldalán van a pottyantós 
budi, melynek nincs ajtaja, de talán nem is kell. Városi ember számára 
egy kicsit meglepő alkalmatosság. Jól állunk a munkálatokkal, és ha az 
idő nem romlik el később, van remény a tervezett határidő teljesítésére. 
Mielőtt nekiállnánk a munkának, fel kell adogatni a gerendafal tövébe 
ledobált idomtalan köveket. Csatárláncot alkotunk, és negyedóra eltelté
vel minden kő a forrás falazata mögé kerül szépen elrendezve. Minden
ki indul a dolgára, és folytatja a tegnap abbahagyott munkát. Akinek 
nincs félbehagyott munkája, az nekiáll a forrás mögött, az imént beépí
tett kövek földdel való betakarásának. Földet az obeliszk mögül lehet ki
termelni. A nagy műkő tál is végleges helyére kerül, és Józsi elkezdi fel
töltését termőfölddel. Csaba, István és Tamás seprűket készít, és az előtér 
kőlapjait elkezdik lesöpörni és lemosni. A fa vízelvezető alá egy nagyobb 
medencét képezek ki, és kőlapokkal körberakom. Egy páfrányt ültetek 
mellé, ami kiemeli a medence környezetét. Józsi és társai a tálat teleülte
tik páfránnyal és mohákkal, ami nagyon jól mutat a kőfal alatt. János ja
vasolja, hogy a kőfal mögötti töltött részre is ültessünk néhány páfrányt. 
Lajos, Péter munkatársaikkal a bal oldali előtér még hiányzó részét feje
zik be. A megmaradt öt darab XXL-es méretű ácskapocsot, amit a vöm 
(Horváth Zoltán) kovácsolt erre a munkára, beverem a gerendafal meg-
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erősítésére, kétkilós kalapáccsal nagyokat kell ütnöm rá, hogy bemenjen 
a helyére. Egyre szebb a forrás és környezete. A fiúk nekiállnak az esővé
dő sátor lebontásának. Meglazulnak a merevítőkötelek, és a nagy sátor
lap lassan leereszkedik a fűre. Innen ketten felviszik a fölső sátor elé, és 
a napsugarak segítségével megszárítják. A keverőbrigád elmossa a szer
számait, mert nem lesz rájuk szükség. Lajos irányításával elkezdődik a 
forrás helyzetének bemérése. Hosszú mérőszalag kerül elő, és a sárga fe
hér sávos kitűzőrudak a meghatározott helyekre kerülnek. Minden adat 
belekerül a jegyzetfüzetbe. Aprólékos munka, mivel minden beépített

A forrás helyzetének bemérése - jobbról Puskás 
Lajos, Horváth Péter Brúnó, Bnday Tamás Az újjáépített forrás1

A forrás építői álló sor, balról Novak Kovács Zsolt, Puskás Lajos, Baumann József, Horváth Péter 
Brúnó, Farkas Lajos, Stálenberger Tibor. Dániel István, Tusnádi János, Rudner József, Pásztor 

Iniréne Ititka, Pásztor Imre, Mendei Árpád. Balog Ferenc, Rója István - alsó sor, balról Kriston 
Barnabás, Ferenci András, dr. Tóth hitre, Kunfalvi Csaba, Bnday Tamás, Párkányi Rita
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elem lajstromba vétetik. Megérkeznek az alaptábor munkásai, akik meg
látva a szép forrást és környezetét, alig akarnak hinni a szemüknek. Kat
tognak a fényképezőgépek, mindenki nagyon boldog és büszke az el
végzett munkára. Már mindenki vonul felfelé, csak a két lesifotós bújik 
meg a fák között, hogy a két erdészmérnök zuhanyozását megörökítsék 
a hat Celsius-fokos vízben. Mindent összepakolunk és elindulunk a ge
rinc felé. A tetőről búcsúpillantást vetünk a csodás tájra, és reményke
dünk, hogy hamarosan visszajövünk, de akkor túrázni a magas gerin

cekre. János felsóhajt. De jó lenne 
legyalogolni a faluba, olyan szép 
volt az út idefele az autóból! Ne
kem is régi vágyam, és amikor 
megtudom Imre bácsitól, hogy a 
kocsik négy órára jönnek értünk,

már tudom, hogy megvalósítjuk. 
Mire a táborba érünk, már megvan 
a csapat. Mi öten, pécsiek, és And
rás Erdélyből. Gyorsan összepakol
juk dolgainkat, rendet rakunk a sö
tétkamrában, és a cuccainkat a szál
lítandó dolgok mellé tesszük a sátorba. Az ebédet, ami ma egy kis 
húskonzervkoktél gyorsan bekanalazzuk, és máris készen vagyunk az

Készül az utolsó ebéd a táborban - 
Pásztor linréné Imiit

A maradék anyagok leszállítása a táborba

indulásra. A kövesúton hátizsák
okkal ballagva lefelé egy pillantást 
vetünk az órákra. Tizenhárom óra 
öt perc. A 23 km megtételéhez a fa
luig hat órára van szükségünk, ha 
bírjuk a tempót. Vidáman moso
lyogva és bolondozva fogyasztjuk 
a kilométereket a szép fenyves
erdőben. Elhaladunk az útjavítá
sunk mellett, amely bírja a terepjá
rók terhelését. Ezen hozták fel a 
forráshoz az anyagokat. Alattunk
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Útban Kőrösmező felé

egyre hangosabb a patak, és látszik a víztü
kör. Elhaladunk a turistajelzés mellett, ami a 
Fekete-Tisza-forrást jelöli, 3 éve a Geo- 
Environ készítette. Ezen járnak fel a terepjá
rókon érkező kirándulók. Innen felfelé egy 
rövidebb ösvényen csak két kilométer a for
rás meredeken. A bakancsok kezdenek szá
razabb formát mutatni, csak a zoknik cup
pognak lábujjainkra feszülve. Bal oldalt erős 
zúgással a kis folyó versenyben áll velünk, 
kövek szeletelik felületét. A kijevi egyetem 
házához vezető utat elhagyjuk, és megállunk 
egy régi kétszintes, fazsindelyes ház előtt a 
réten (Apsineci vízfogó épülete volt). Egy 
kövön számok láthatók bevésve. 896-1896. 
És magyar nyelvű felirat: „Emlék facsoport".

Átkelés a vízmosásonEmlékkő

A honfoglalás ezeréves év
fordulóján állíthatták. A Fe- 
kete-Tisza itt már elég szé
les, és erős gerendafalak 
védik az utakat. Ebben az 
évben több rönkhidat fel
újítottak az erdészet dolgo
zói. A kanyargó folyó mel
lett haladunk, ami sok he
lyütt sík területet teremtett 
kiöntéseivel, máshol kis ta
vakat alakított ki érdekes

I
Csoportos harangvirág
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kotás. Ferdére dőlt fekete palás kö
veken hatalmas erővel fehéren hab
zik a Fekete-Tisza vize. Muszáj 
fotózni és csodálni a szép látványt. 
Már látom a zöldre festett hatalmas 
fakaput a távolban. Battyogunk és 
tudjuk, hogy a kaputól még négy 
kilométer a szállásunk. A kapu 
minden részletét lefotózzuk, a tan
ösvény tablóit is, ami kézzel festett 
szép munka. Irány a „Feketetisza" 
falu. A folyó a jobb oldalunkon 

élővilággal, benne és körülötte. 
A tisztást tarkára festik a rezes 
hölgymálok, imolák, harangvirágok, 
és bakszakálak. Balról meredek völ
gyek és sebes folyású patakok futnak 
a közepén. Odaérünk a „Hucul"- 
forráshoz, kőből és fából készült 
kis építmény, mellette pad, asztal 
és esőbeálló. A forrás homlokfalába 
egy hucul férfit ábrázoló fafaragás 
látható, szájából egy csövön keresz
tül jön a forrásvíz. Kedves, szép al-

A festett kapu

hömpölyög mellettünk, és minden 
percben megelőz bennünket. Fel
tűnnek a falu első házai és a réten 
legelésző jószágok. A meredek 
domboldalak gondosan kaszáltak, 
a széna szárad a fagerendás szárító
kon. A házaknál fokozatosan állít
ható tároló alatt a begyűjtött illatos 
széna. A házak falai fenyőrönkök
ből épültek, kívülről a legtöbb még 
fazsindellyel borított. Mellettük vi
rágos veteményeskertek és aprójó

szágok láthatók. Az emberek barátságosak, és a fiatalok még az ismeret
lennek is előre köszönnek. Néha kibukkan néhány négyzetméter aszfalt, 
majd az is eltűnik a következő gödör után. Leülünk egy öreg rönkhídon, 
hogy egy kicsit pihenjünk. Ismerős zúgást hallunk, és megfordulva látjuk 
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a két terepjárót, amint felénk közeledik. Gyula megismer bennünket, és 
mellettünk megáll. Felszállunk, és ülve meséljük barátainknak élményein
ket, Jánost is beérjük, a másik autóba van hely a számára, a sok csomag mi
att. Most már ismét együtt a boldog csapat. Percek alatt az Edelweis turis
taháznál vagyunk, és elkezdjük a kocsikról a lepakolást. Előkerülnek a 
szobakulcsok, és dübörögve elindulunk a fából épült házat elfoglalni. 
Tiszta fehér ágynemű, világos ablak, szép faburkolat, illatos törülköző. 
A bakancsot gyorsan leveszem, és a gyapjúzoknit alig bírom lehámozni 
nyirkos lábamról. Végre újra papucsban. András felderíti a fürdőt, ami a 
folyosó végén van, de ez minket most nem zavar egyáltalán. Törülközővel 
a váltunkon irány a fürdő. Kellemes meleg a víz, és élvezem a tusfürdő il
latát. Öt napja nem érte víz felsőtestemet, csak a verejték. Élvezem a fürdés 
minden percét. A tükörbe pillantva majdnem köszönök az idegen arcnak, 
mert tükörbe sem néztünk öt napja legalább. A szobában gyors borotvál
kozás, és egészen másként érzem a világot. Kint a folyosón Imre bácsi 
szervezi az esti programra a csapatot. Lent a nagyteremben terített asztal
nál a maradék konzervek és egyéb ennivalók. Lassan mindenki megérke
zik. Imre bácsi köszöntőt mond, és okleveleket ad át a résztvevőknek tér
képpel. A Geo-Environ vezetése délután úgy határozott, hogy Baumann Jó
zsefet felveszik „tiszteletbeli tagnak"soraikba, ötödikként a 20 éves 
egyesület életében. Koccintunk pezsgővel az elvégzett munkára és a kiala
kult barátságokra. Jómagam köszönetét mondok minden résztvevőnek a 
becsületes munkáért és a helytállásért. Vacsorázunk, és közben előkerül
nek a sörök és a vésztartalék röviditalok. A többség még sokáig beszélget 
az étteremben, majd éjfél után nyugovóra térünk.

Kilencedik nap. 07 hó 14., kedd: Reggel korán volt ébresztő, mert a 
csapat egy része felment kocsikkal a Tatár-hágóhoz. Hideg, párás az 
idő. Én a szálloda ablakán nézek kifelé, és kutatva emlékeimben, magam

előtt látom a hágót minden érdekes
ségével, mivel már jártam a környé
ken. Megérkeznek a fiúk, és elkezd
jük bepakolni a kocsikat. Pontosan 
indulunk Rahó felé. Elhaladunk a 
szép és impozáns Trufanets-vízesés 
mellett. Rahó előtt megállunk a Fe- 
kete-Tisza és a Fehér-Tisza összefo
lyásánál. A határ előtt a két autó uta
sai elköszönnek egymástól, mert 
mindenki azon a határátkelőn megy
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A Fekete és a Fehér Tisza összefolyásánál - 
Dr. Tóth Imre

ki, ahol bejött. Megint kezdődik 
a szokásos tortúra, idegeskedés, 
várakozás. Többen megállapít
juk, hogy ha egy mód van rá, az 
ilyen jellegű határokat elkerüljük, 
pláne hiányos papírokkal. Az uk
rán-román határnál állunk meg, 
egy rettenetes hosszú sor végén. 
Nagy szerencsénkre, és a várako
zók információi alapján előreme
gyünk és a buszt különösebb át
vizsgálás nélkül átengedik Ro
mániába. Na még egy határ lesz,

csak addig sokat kell rázkódni a vacak utakon. És ismét a határ. Újabb 
feszültség a román-magyar határnál mindenkiben, de már látjuk a ma
gyar feliratokat. A szokásos ellenőrzés, várakozás, majd intenek, menjünk. 
A magyar határon minden ismétlődik, majd kis időzés után átengednek 
bennünket. Mindenki szívéről egy hatalmas kő zuhan le. Haladunk a csár
da felé, ahol kifelé is ebédeltünk, előbb érkezünk, mint a kisbusz. Az aszta
lok terítve, ma pörköltet ebédelünk. Mire mindenki kezet mos, megérkez
nek társaink, és helyet foglalnak. Elmondják, hogy az egész kocsit kipa- 
koltatták velük és lassan ment minden. Finom az ebéd, bőséges az adag, jó 
hideg a sör. Ebéd után véglegesen elválik a csapat, hisz különböző város
okból érkeztek a résztvevők. Este tíz órakor érkeztünk Szegedre.

Tizedik nap. 07 hó 15., szerda: Hat órakor indultunk Pécsre a szo
kásos útvonalon. Pécs felé haladva hívnak a rádiótól, hogy egy rö
vid riportot készítenének az elvégzett forrásépítésről. Megegyezünk a 

helyszínben, és Pécs belvárosában találkozunk a riporterrel. Mindenki 
elmondja legfontosabb élményeit, és megyünk tovább, mert a mai nap
ra is várnak ránk az előjegyzett feladatok. így ért véget az expedíció a 
Fekete-Tisza-forrásának megmentésére, 2009 júliusában.
A forrás építésében részt vettek: Balog Ferenc építész, Baumann József 
elektrotechnikus, Buday Tamás geográfus, Dániel István műszerész, 
Egri Sándor újságíró, Farkas Lajos szakápoló, Ferencz András geoló
gus, Földesi Tibor statikusmérnök, Horváth Péter erdőmérnök, Kriston 
Barnabás műszerész, Kunfalvi Csaba munkavédelmi felügyelő, Mendei 
Árpád tanár, Novák Kovács Zsolt tanár, Párkányi Rita tanár, Pásztor 
Imre mérnöktanár, Pásztor Imréné közg. technikus, Puskás Lajos erdő
mérnök, Rója István tanár, Rudner József biológus, Stálenberger Tibor 
biztonsági őr, Tasnádi János kőműves, dr. Tóth Imre tanár.
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A Fekete-Tisza-forrás újjáépítésének ünnepélyes avatására és átadá
sára 2009. augusztus 28-án, pénteken közép-európai idő szerint 11 
órakor kerül sor Kárpátalja megye, a Rahói járás politikai és társadalmi 

vezetői, az Ungvári Magyar Főkonzulátus és az ungvári diplomáciai tes
tület képviselői, polgármesterek, valamint a helyi civil szervezetek ve
zetői jelenlétében. Hazánkat a Geo-Environ Környezetvédő Egyesület, a 
Mecsek Egyesület és a Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesü
let, az Országos Erdészeti Egyesület képviselte. A felszólalók méltatták 
az építők küzdelmes és eredményes munkáját. Megígérték, hogy az ide 
vezető utakat karbantartják, és a kirándulókat veszélyeztető néhány szá
raz fenyőt kivágják. Az ünnepség végén vodkával koccintottunk a barát
ságra és a forrásra. Este Kőrösmezőn fogadást adtak a résztvevőknek.

A Fekete-Tisza-forrás ünnepélyes avatása - jobbról dr. Tóth ' 
Imre, mellette az ukrán vezetők és a civil szervezetek képviselői I

Zászlód iszben

54



Baumann J. és Horváth P. B.: A Fekete-Tisza-forrás bontása és újjáépítése

55



AKI BEJELENTETTE A MECSEK EGYESÜLET 
MEGALAKULÁSÁT

SzÁZKILENCVEN ÉVE SZÜLETETT BÁNFFAY SlMON, 
a Mecsek Egyesület első alelnöke

Dr. Polgárdy Géza

Ebben a 2009-es egyesületi évről szóló évkönyvben, néhány oldallal 
előrébb, már megemlékeztünk Kardoss Kálmánról, a Mecsek Egye
sület legelső, alapító elnökéről, születésének 170. évfordulója alkalmá

ból. Most a vele nemcsak egy napon, de ugyanabban az órában megvá
lasztott egyik alelnök, Bánffay Simon tiszteletünkre méltó alakját idéz
zük fel születésének 190. évfordulója kapcsán.
Már Kardoss Kálmánról írva említettük a nevezetes helyszínt, a pécsi 
Nemzeti Kaszinót, és az időpontot, 1891. április 30-át, amikor a turista
egyesületet megalakítani szándékozó Baranya vármegyei polgárok itt 
egybegyűltek. Azt azonban csak most tesszük hozzá az említettekhez, 
hogy az alakuló gyűlés ideiglenes, azaz levezető elnöke a jeles alkalom
mal Bánffay Simon királyi közjegyző volt. (Az ülésről felvett jegyző
könyvet pedig Stenge Ferenc akkori megyei aljegyző vezette.) Igaz, azt 
sem említettük még, hogy az új alakulat Requini Géza főreáliskolai tanár 
javaslatát elfogadva vette fel a Mecsek Egyesület nevet.
Miután felolvasták az új egyesület alapszabályának belügyminiszteri 
megerősítését, az alakuló gyűlést levezető elnök emelkedett szólásra. 
Az ünnepélyes csendben Bánffay Simon bejelentette, hogy a Mecsek 
Egyesület ezennel megalakult.
Felemelő és szép pillanat volt ez! Hiszen megszületett Pécs város és Bara
nya vármegye legtevékenyebb, és egyik leghasznosabb munkásságot 
kifejtő szerveződése. Azon nyomban megválasztották a Mecsek Egye
sület első tisztikarát, vezetőit is. Kardoss Kálmánt elnöknek, Kiss Józsefet 
titkárnak, Zsolnay Vilmost és Bánffay Simont pedig alelnököknek.

D e ki is volt hát Bánffay Simon?
A Baranya vármegyei Szebényben született 1819. augusz

tus 25-én. Atyja német eredetű családból származó földműves volt. 
Az ifjú Baumholczer Simonban - hiszen ekkor még így hívták - olthatatlan 
tudásvágy és jókora ambíciók munkáltak, méghozzá lankadatlan mun
kakedvvel párosulva. Középiskolai tanulmányait a szülőhelyéhez közeli 
megyeszékhelyen, Pécsett végezte, a felsőbb osztályokat már mint pap-
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növendék. Noha a hittudományokba a belekóstolt, nem ezt a hivatást 
választotta. A benne lobogó szenvedélyes kíváncsiság állandóan tovább 
űzte, sehol sem volt hosszabb ideig maradása. Körül akart nézni hazá
jának határain túl is, legalább annak közelében. Ameddig a rendelkezé
sére álló szerény anyagiak ezt lehetővé tették. így járta be Ausztriát és 
Olaszország északi részét.
Hazatérve jogi tanulmányokat folytatott. írói pályafutását azonban már 
korábban, 1835-ben megkezdte a Regeidben, majd a Rajzolatokban foly
tatta. Az 1840-es években a Pesti Divatlap és az Életképek oldalain jelentek 
meg írásai. Tolla alól elbeszélések, életképek, levelek és regék kerültek 
ki. Megszerezve jogi képesítését, csatlakozott a nála csupán egy évvel 
idősebb gróf Majláth Györgyhöz, aki már 21 évesen Baranya vármegye 
alispánja, majd országgyűlési képviselője volt. Pártfogója jurátusként 
magával vitte Baumholczer Simont az 1843-44-es pozsonyi országgyű
lésre, majd ezt követően Bécsbe is.
A Tisza folyó szabályozásánál azonban már gróf Széchenyi István tit
kára, aki 1848-ban az általa vezetett Közlekedési Minisztériumba is 
magával vitte. Az ambiciózus fiatal jogász a minisztérium számvevő
ségének osztályfőnöke lett. Miként ugyanezen időben a költő Arany 
János a belügyminisztériumban, ő a közlekedésiben szolgálta a nem
zeti függetlenség útjára lépni akaró hazáját. Ekkor, az 1840-es évek 
nagy nemzeti felbuzdulása idején, 1846. június 23-án magyarosította 
Baumholczer családi nevét Bánffayra.
A világosi fegyverletétel, vagyis a magyar szabadságharc bukása után 
Bánffay azok közé állt, akik az osztrák önkény elleni harcot fel nem adva, 
azt immár tollal folytatták. Lapszerkesztő lett; 1850. szeptember 2-től 
1851. szeptember 6-ig a Pesti Napló, az eltiport nemzet egyetlen politi
kai napilapjának szerkesztője. Aki Kemény Zsigmonddal és Csengery 
Antallal együtt nagy szolgálatot tett a nemzeti szellem megmaradásá
nak. Az izzóan magyar érzelmű lapcsináló tevékenységét nem nézték 
jó szemmel a Bach-huszárok. A rendszer kopói csaknem naponta zak
latták. Szerkesztői működésének egy éve alatt százötvenegyszer idézték 
be a rendőrségre, és négyszer állították haditörvényszék elé! „Az oszt
rák önkényuralom Bánffay Simonnak sohasem bocsátotta meg" - írta 
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET című, 1933-ban megjelent műve VI. 
kötete 71. oldalán Pintér Jenő - „hogy férfiasan védte nemzete ügyét." 
Később nevelő lett a báró Splényi családnál Fehér megyében. De nem 
sokáig. Meglátogatták ugyanis Splényiéket rokonaik, a gróf Berényi csa
lád tagjai, s a megnyerő modorú Bánffay Simont - ugyancsak nevelőnek 
- magukkal vitték. E nem különösebben érdekes fejleményt pedig azért

57



Dr. Polgárdy Géza: Aki bejelentette a Mecsek Egyesület megalakulását

érdemes említeni, mert kevéssel később az egyik Berényi grófnő vala
mint a szellemes és művelt Bánffay között szerelmi románc szövődött. 
A kapcsolatból házasság lett, mégpedig regényes mozzanatokat sem 
nélkülöző módon. Bánffay pedig 1855-ben feleségével visszatért Pécsre, 
ahol ügyvédi irodát nyitott.
A következő években kiadott, a közélet alakulására jelentős hatás
sal volt „Októberi diploma" (1860) és „Februári pátens" (1861) úgy 
kívánta visszaállítani a magyar Alkotmányt, hogy hazánk képviselőit 
Bécsbe, a Reichsratba citálta. E rendeletek ellen a nemzet elszánt küz
delmet folytatott, s ebből az ügyvéd Bánffay Simon is kivette a részét. 
Az 1861-es országgyűlésbe a pécsváradi kerület őt delegálta. Ezt az 
országgyűlést, amelyen a Felirati Párt élén Deák Ferenc, a Határozati 
Pártén pedig Tisza Kálmán jeleskedett, a bécsi kormány négy hónapi 
küzdelem után feloszlatta.
Bánffay visszatért Pécsre, és folytatta az általa már 1860-ban elindított 
„Pécsi Lapok" szerkesztését, mégpedig a következő, 1862-es évig, mivel 
közben Baranya vármegye főügyésze lett. Aztán a „Pécsi Lapok" szer
kesztését 1867-71 között ismét folytatta.
Említsük meg, mert sajtótörténeti tény, hogy a „Pécsi Lapok" volt a 
városban megjelenő első magyar nyelvű lap. A pécsi Lyceum nyomda 
akkori bérlője, ifj. Madarász Endre adta ki, Bánffay Simon szerkesz
tésében. Eleinte hetenként kétszer jelent meg, mégpedig az 1832-ben 
indult és Knezevich István nevéhez fűződő „Fünfkirchner Intelligenz 
Wochen-Blatt" és az 1848. április-szeptember között ugyanitt megjelent 
„Pressfreie Flugblätter" című, német nyelvű lapokat követően.
A közjegyzői intézmény 1874-es bevezetését követő évben jogászi kép
zettségére és gyakorlatára, feddhetetlen előéletére és puritán becsü
letességére tekintettel az igazságügyi vezetés Bánffay Simont tartotta 
tevékenységi területén e tisztségre a legalkalmasabbnak. így lett 1875- 
ben királyi közjegyző, s maradt is az, egészen haláláig.
Bánffay jogtudós volt, de polihisztor is. Gazdag könyvtárral rendelke
zett, s a német mellett, mely nyelvet születésétől ismert, angolul, fran
ciául és olaszul is beszélt. Említett ifjúkori utazásait követően bejárta 
Itáliát, Német- és Franciaországot, Svájcot és Tirolt, s persze mindenütt a 
hegyeket is. A Dolomitokat ismételten is felkereste.
Az 1860-as évek elejétől Pécs több társadalmi, kulturális intézménye 
vagy mozgalma élén is Bánffay Simon neve olvasható. A híres pécsi 
dalárda például - amely 1862. május 1-jén tartotta alakuló közgyűlését 
- első elnökének Bánffayt választotta. Majd a következő év május 2-án
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kelt okirat tiszteletbeli tagsággal tüntette ki. (Az aláírók Spies János mel
lett Schiebinger Ferenc jegyző és Wachauer Károly karmester.) Az elnöki 
tisztet - némi megszakítással - 1883-ig viselte.
Barátja és támogatója volt a sportoknak is. Egy 1868. május 2-án keletke
zett irat szerint például védnöke volt a helyi teke egyesületnek. De vadá
szott is, meg virágokat, gyümölcsöket termesztett. Távcsövével pedig 
gyakran szemlélte a csillagokat.
Visszatérve Bánffay 1891-es, Mecsek Egyesület-beli alelnökké válasz
tásához, említsük meg, hogy a haláláig hátralévő több mint tíz év alatt 
gyakran elnökölt a választmányi üléseken. Anyagi téren is segítette az 
egyesületet. Például örökös tagsági díjjal adózott a szerveződés cél
jaira. A Kardoss Kálmán úti pavillonokhoz vezető lépcsők is anyagi 
áldozatkészségét bizonyítják.
Az egyesület régi iratai között tallózva olvashatjuk, hogy az 1900. évi 
október 25-én tartott választmányi ülésen elnöklő Bánffay Simon jelen
tette be, hogy a Mecsek Egyesület három érdemes tagja, Zsolnay Vil
mos, Inczédy Dénes és Lechner Antal elhunytak. Ekkor, immár túl a 
nyolcadik ikszen, erőinek fogytát érzékelve saját alelnöki tisztéről is 
lemondott. A választmány két küldötte - Dischka Győző és Sey László 
- hiába kérlelték és próbálták maradásra bírni. Kardoss Kálmán az 
1901. évi közgyűlésen nehéz szívvel búcsúztatta. Ugyanekkor tiszte
letbeli taggá választották. Majd nemsokára, 1902. június 2-án Bánffay 
Simon elhunyt. Nem egészen nyolcvanhárom évet élt. A Mecsek Egye
sület következő évben, 1903-ban megjelent évkönyvében nekrológját 
dr. Mócs Szaniszló jegyezte.
Emlékét a Bánffay Simon út volt hivatva megőrizni. Ez a Kardoss Kál
mán út folytatását jelentette; annak végétől, a Roboz pihenőtől a Misina 
gerincéig terjedően és 1305 méter hosszúságban.
Már ekkor, amikor az ehhez szükséges történelmi távlat még hiányzott, 
kortársai tudatában voltak annak, hogy halálával kiemelkedő, jeles sze
mélyiség távozott Pécs városa és egész Baranya vármegye közéletéből, s 
természetesen az általa is alapított Mecsek Egyesületből.

(A pécsi köztemetőben, 2009. augusztus 25-én délután 2 órakor Bánffay 
Simon síremlékénél a Mecsek Egyesület által tartott, koszorúzással 
egybekötött ünnepi megemlékezésen elhangzott beszéd szerkesztett 
szövege. A megemlékezésen az alkalomhoz illő, hegedűn előadott zene
számok és szavalat is elhangzottak.)
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Mellékletek

Már in-kép a Bátiffay úton

A pécsi dalárda tagjai, köztük Bátiffay Simon
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MEGSBK-ESmte. KGS.
(Tagul való /elenikezgések, ligv báriiiiiitiHü iróMi nicglieraéstl; és kúMcmények egmíileli Mrbm 

inlézaulók — Egyesílleti jelvénye!; a pái^lármAmtl is lillúmil ViiltbMk.)

A Mecsek Egyesület első tisztségviselői (tisztikara) és tagjai
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fíánffay alelnök aláírásával ellátott egyesületi levél a Misinn-tetői kilátó kapcsán
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/Íz egyesület 2009. aug. 25-én, születése 190. 1
évfordulóján megemlékezést tartott Dánffay ] /Íz egyesület vezetői virágot helyeztek n sírra 
sírjánál. Dr. Polgárdy Géza megemlékező I a megemlékezés alkalmával

beszédét tartja.

/I Ihmffay sir kél oldalán a megemlékezés 
közreműködői (a szavalat, illetve 

a hegedű-számok előadói)
/\ Háiiffay-snon elhelyezett virág és szalag
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A VÍZ, MINT TERMÉSZETI KINCS

Dr. Tóth Imre

Egy dél-alföldi civil szervezet

a Kárpát-medence természetes forrásaiért

A vízhiány egyre komolyabb probléma a Föld számos országában, amit 
a klímaváltozás csak fokozni fog. Bár ne lenne igazunk, de a XXI. szá
zad háborúit nem az olajért, a földgázért, hanem a vízért fogják vívni.

De hol kezdődött? Nem találja ki a kedves olvasó, a Keleti-Mecsekben, 
5 évtizeddel korábban, egy nyári terepgyakorlat alkalmából, amikor 
önként vállaltuk hárman (Huszti Györgyivel és Várhelyi Lászlóval) a 
hegyek, völgyek bejárását egy nyári hét során.
Az itt megírt „diákköri dolgozat" alapozta meg a földrajz-geológia sza
kos egyetemi hallgató életét, hiszen végzés után a szegedi egyetem Föld
tani Tanszékén maradhattam.
A Mecsek, kezdő tájékozódási versenyző koromban, kedvelt terep volt, 
a dr. Oppe Sándor szervezte versenyeken már az 50-es években részt 
vettem. Az egyetemi oktatómunkám során mindig kiemelten foglalkoz
tatott a Mecsek és a Villányi-hegység földrajza. Rendszeresen jártuk hall
gatóimmal a kedvelt hegység látnivalóit.
20 éve, hogy megalapítottuk földrajz szakos hallgatókkal civil szerveze
tünket, a GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesületet. Fő célkitűzés a 
természetes források kutatása, rendszerezése, vizsgálata lett. (Ma sincs 
még egy országos forráskataszter hazánkban.)
A Maros, a Kerka, majd a Kárpátokban a Fehér-Tisza-forrás kutatása (ez 
utóbbi felfedezése, kijelölése) mellett országunkban mintegy 1800 forrás 
adataival rendelkezünk helyszíni bejárásaink alapján! Időközben volt 
tanítványaim immáron 9 megyében alakították meg az egyesület fiók
intézményeit, így Baranyában is: dr. Fekete László (Pécsvárad) és csapata 
vállalta a környék forrásainak védelmét, megóvását.
11 évvel korábban jártunk először a Keleti-Kárpátokban, a tényleges 
Felső-Tisza-völgyében. Amikor kalandos úton eljutottunk a Fekete-Tisza- 
forrásához, megállapíthattuk, hogy az 1880-as évek végén „foglalt" forrás 
újjáépítésre szorul. (Sajnos még a szakemberek is kevesen tudják, hogy 
légvonalban 53 km-re onnan található a Fehér-Tisza-forrásvidéke.) 1999- 
ben 5 fiatallal megkutattuk az utóbbi völgyfőt, és „felfedeztük" a Fehér- 
Tisza-forrását. (A következő években ukrán-magyar nyelvű táblával láttuk 
el, sajnos 8 év után ellopták! Elgondolkodtató, kinek állt az érdekében?)
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2008 márciusában Pécsett volt a Környezet- és Természetvédő Szerveze
tek országos találkozója. Ezt megelőzően megkerestem Baronek Jenőt, 
a Mecsek Egyesület ügyvezető elnökét, segítséget kérve a tapasztalt 
mecseki forrásépítőktől. Gondolkodás nélkül Baumann Józsefet és Biki 
Endre Gábort javasolta, akikkel már 2008. május 1-jén a Keleti-Kárpá
tokban jártunk helyszíni szemlén. A látvány megrémisztetté mecseki 
barátainkat, de este már körvonalazódott az újjáépítés lehetséges módja. 
(Sajnos később Biki Endre Gábor nem tudott időt szakítani a munkára, 
így nem tartott velünk 2009-ben.)
Közben kiírásra került a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
„Zöld-forrás" pályázata. De megkezdődött a huzavona is az engedé
lyezés (ukrán) tárgyában is. Felesleges hónapok teltek el - legtöbbször 
- mondva csinált problémákkal (tanácskozás, látványterv bekérése, 
lakossági szondázás stb.), ukránoknak tulajdonított ötletek (nemzetközi 
összefogás, 15 kijevi egyetemista - biológus - közreműködésével), szé
les körű szponzorálás (a feljegyzett, óhajtott szervek, kb. 70, nem is tud
tak az esetleges felkérésről) még stratégiai terv is készült - az egyesület 
tudtán kívül; egyre többen hangoztatták, „nem így kellene csinálni", 
naivak ezek a szegediek, helyben kell munkásokat szerződtetni stb. 
A kétkedőkből, irigyekből volt elegendő. Három fő szponzort kértünk 
fel: Magyar Természetbarát Szövetség, Országos Erdészeti Egyesület és 
a 2008-ban alakult Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület. 
(Sajnos anyagilag egyik sem támogatott a mai napig!)
A minisztériumi pályázaton nyertünk 915000 Ft-ot, így most már neki
vághattunk a konkrét szervezésnek. Igen ám, de az engedély még mind 
a mai napig nem áll rendelkezésünkre. A 2008 nyár végi munkát, a pénz 
decemberi megérkezése lehetetlenné tette. Közben két szponzor (4 fő) egy 
„jószolgálati küldöttséget" menesztett Kárpátaljára, az ügyet elősegítendő 
(nélkülünk!). Tárgyaltak Beregszászon, Nagybocskón és egyéb helyeken, 
de a lényeget sajnos nem intézték el, nem hoztak magukkal engedélyt. 
Végül Ukrajna magyarországi nagykövete (Dmitro Tkacs úr) segített, és 
május közepén kezünkben volt a megyei Tanács (Ungvár) engedélye.
Az engedély birtokában ismét számoltunk, és azzal kellett azonosulnunk, 
hogy a pénz kevés. Ekkor fordultunk az ország 9 megyéjében élő volt 
tanítványainkhoz, ahhoz a 400 fős gárdához, akikkel együtt jártunk a Kár
pátokban korábban, és így lassan összejött újabb 200.000 Ft, amely még 
mindig kevésnek bizonyult. Bevettük az SZJA 1%-ot, volt, aki a tagdíját 
2 évre előre kifizette, ilyen körülmények után indulhattunk el. Hivata
losan a pályázaton elnyert összegen kívül hivatal, intézmény nem segí
tett! A kiutazás az egy év óta biztosított mikrobusz hiányzó EU-s papírja
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miatt rögtön kalandossá vált. Végül 2009. július 8-án megérkeztünk 
Kőrösmezőre (Jaszinya), már csak 23 km-re voltunk a kitűzött céltól.
Az építés körülményeiről részletesen írt Baumann József, így azt nem 
összegzem. Azt megemlítendőnek tartom, hogy Kárpátalja Megyei 
Tanácsa által kijelölt helyi segítők (Járási Hivatal, Rahó és az Erdészet, 
Körösmező) az építkezés napjai alatt a helyszínre sem látogattak.
2009. július 12-én, vasárnap délben köszönetét mondtam a CSAPAT- 
nak, a nagyszerű munka elvégzéséért (csak a számított munkadíj értéke 
1483 048 Ft!). Este a turistaházban rendkívüli közgyűlésen a GEO- 
ENVIRON Környezetvédő Egyesület tiszteletbeli tagjává választottuk 
Baumann Józsefet, a tervezőt és a munka irányítóját.
Hazaérkezésünket követően jöttek a telefonok - talán nem is véletlenül! - 
A Duna Televízió forgatócsoportja az elkészült mű helyszínén járt, és az 
egyik szponzor nyilatkozatot is tett (sajnos mindössze a minisztériumot 
és egyesületünket nem említve, a munka „hősies" végrehajtásáról). 
Időközben arra is fény derült, hogy ez a szponzor a Fekete-Tisza-forrás 
ügyében - máig sem tudjuk, mennyit - pénzt gyűjtött, ebből sajnos egy 
fillért nem láttunk (eddig)!
2009. augusztus 28-án ünnepélyes keretek között felavattuk az újjáépí
tett Fekete-Tisza-forrását, és átadtuk a független Ukrajna képviselőinek 
megőrzésre.
Végül álljon itt emlékül az építkezésen részt vevők névsora:
Balog Ferenc, Baumann József, Buday Tamás, Dániel István, Egri Sándor, 
Farkas Lajos, Ferencz András, Horváth Péter, Kriston Barnabás, Kunfalvi 
Csaba, Mendei Árpád, Novák Kovács Zsolt, Párkányi Rita, Pásztor Imre, 
Pásztor Imréné, Puskás Lajos, Rója István, Rudner József, Stálenberg Tibor, 
Tasnádi János és dr. Tóth Imre.
Köszönet a Mecsek Egyesület és a további 5 természetbarát és környe
zetvédő szervezet tagjainak (akik mind tagjai lettek Egyesületünknek) 
áldozatos munkájukért. Bízunk abban, hogy unokáink is látják évtize
dek múlva is ezt a környezetbarát létesítményt.

A cikk szerzője a szegedi székhelyű GEO-ENVIRON KE. elnöke, 
aranyjelvényes túravezető.
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Benczes Gábor
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Benczes Gábor: Bánffay Simonra emlékeztünk

70



LEGENDÁS SZIKLÁK PÉCS FELETT

Dr. Lehmann Antal

Bevezető

A Mecsek Egyesület előző, 2008. évi évkönyvében jelent meg a Ba
bás szerkövekről és a Zsongorkőről cikkem. Ez az írás, a Nyugati- 
Mecsek Jakab-hegyi vonulatának két pontjáról, pontosabban két kőzet

féleségéről, a konglomerátumról és a keresztrétegzett vörös homokkő
ről, illetve a rajtuk és belőlük képződött geomorfológiai formákról szólt. 
Geológiai szempontból mind a kettő az ún. tiszai nagy szerkezeti egység 
Mecseki zónájának, Szkíta-korú, kővágószőlősi és Jakab-hegyi konglo
merátum és homokkő formációjába tartozik.
Most szintén a Nyugati- Mecsek, pontosabban a Misina-Tubes vonulat 
másik, geológiai szempontból jellemző kőzetével, a mészkővel, pontosab
ban a Tettyei- és a Bertalan-sziklák triász korú mészkövével ismertetem 
meg a kedves olvasókat a monda és a valóság szempontjából. Ez a kőzet
típus szintén a tiszai triász nagy geológiai szerkezeti egység formációjá
hoz tartozik, de az előzőnél fiatalabb, és más körülmények között (eleinte 
mélyülő, majd sekélyülő meleg tenger fenekén) képződött üledék. Ponto
sabban a tiszai nagy szerkezeti egység mecseki zónájának anisusi korú, 
lapisi formációjának egy része, amelynek feküje a hetvelyi formáció dolo
mitja, fedője pedig a ladini kor csukmai formációja (Lásd az 1. ábrát!)
A most tárgyalt terület végeredményben egy 2x2 km-es, azaz 4 km2-es 
kiterjedésű, DK felé kiszögellő elvégződése a Mecsek gerincéhez tar
tozó Tubes-Misina csoportnak. Tengerszint feletti magassága e terü
letnek 233 és 403 m között található. Végső soron ennek a fennsíkszerű 
mészkőtömbnek falként meredező K, D és Ny felé néző, 30-40 m magas, 
meredek lejtőjén kibukkanó sziklákról van szó, amelyek sajátos felszín
formáik miatt keltették fel már régóta az emberek figyelmét.
A K felé néző lejtőjét Gyükésnek (ritkábban Bertalan-hegynek), a tetejét 
Dömörkapunak, a Ny felé néző lejtőjét pedig Havi-hegynek nevezik az 
itteni emberek. (Ez a terület már másféle kőzetből épül fel!) (Lásd a 2 ábrát!)

A Tettyei-sziklafal mondája

Valaha az itt élő régi népek a következő szép mondát költötték 
a völgyet lezáró sziklafalról, melyet napjaink krónikásai a kö
vetkezőként foglaltak írásba:
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„Évszázadokkal ezelőtt a Tettye kősziklái nem ott meredeztek, nem onnan tekin
tettek a völgybe, ahol ma húzódnak szerényen, megszokottan. Nem estek még 
nekik a kővágók, mint később, hogy hatalmas sziklatömegeket eltüntessenek, 
s fölaprózott köveiből felépíthessék a hegy oldalában meg a völgyben Pécset, a 
Mecsek gyönyörű városát.
A Tettye akkor azért is szebb volt, mint ma, mert rejtélyes sziklaüregeiben, 
zegzugában még bájos tündérek, haragos óriások, bajszerző banyák és lidércek 
tanyáztak; de leginkább azért volt sokkal szebb a mainál, mert a város felett 
emelkedett az ég felé egy sziklaóriás toronyszerű ormokkal. Oldalában hatalmas, 
tátongó lyukak, mint kivájt szemek és harapásra nyitott szájak borzongatták meg 
az erre járó embereket. Ma már alig van nyoma a hajdani sziklaormoknak, pedig 
régen a mostani mindenszentek templomáig húzódtak.
Ma már csak a legmagasabb kőszirtnek az aljából látszik még valami, az is csonkán, 
kopottan mereng a tovatűnt múlton egy befalazott 'Kőlik' szomszédságában.
Amikor még teljes fenségében, méltóságában állott ez a legmagasabb, legtekin
télyesebb kőszirt, akkor az egész Mecsek a rajta levő végeláthatatlan erdőkkel, a 
völgy zöldellő rétjeivel egy Kalán nevű gazdag emberé volt. Ez a tatárok pusztítása, 
kegyetlensége elől az egyik legrejtettebb kőlyukban húzódott meg a Tettye sziklái 
között. Amikor már előbújhatott rejtőkéből, szomorúan látta, milyen borzalmas 
pusztítást végeztek itt is a kutyafejűek. A gyönyörű Tettyéből hiába folyt, rohant 
a bővizű patak, a korábban serényen dolgozó malmok némán hevertek romjaikban. 
Mintha örökre megszűnt volna az emberi élet a Tettye lábánál, a pécsi Malomséd 
táján. De fönn a Mecseken semmivel sem volt derűsebb a táj. Rommá lett Kanta
vára, és a csodálatosan szép Gesztenyést is fölégették. Nem is csoda, hogy ilyen 
pusztítás után elköltöztek Kantavárból a tündérek és a többi jótét lélek. Csakegypár 
óriás maradt meg a régi tanyáján. Megfogyatkoztak a banyák és a lidércek is, bár 
így is maradtak elegen ahhoz, hogy sok bajt, galibát támasszanak.
Kalán úr visszaédesgette az életben maradt molnárokat, cserző vargákat, gölön
cséreket, kőműveseket, s újra pezsdülni kezdett az élet a Tettye sziklái alatt. 
A juhászok is visszahajtották maradék nyájaikat a Hegyhát védett völgyeiből 
a Mecsek déli lankáira. Kalapácsoltak, barkácsoltak mindenfelé, és a nyájak 
kolompjai verték fel ismét az erdők halálos csendjét. Vastag várfalakat, kőbástyá
kat és kőtornyokat emeltek a régi döngölt palánkok helyébe.
Kalán úr a Tettye legmagasabb kőszirtjének tetejébe egy őrtornyot építtetett, hogy 
innen minden irányban messze el lehessen látni, időben kikémlelni az ellenség 
közeledését. De különös ember lehetett Kalán, mert az építőknek kikötötte, hogy 
ne csak erős, biztonságos és felhőkig érő magas legyen a torony, hanem olyan 
szép is, hogy aki látja, még messziről is megakadjon rajta a tekintete.
Hát lett is belőle olyan gyönyörű építmény, melynek nem volt párja egész Bara
nyában. Piros kőből rakták a falait, és hogy hintés legyen a fal, Kalán úr a piros
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kövek közé fényes fekete köveket is rakatott. Ezeket a Lámpás úton vágták. Belül 
csupa alabástrommal bélelték ki. Végezetül pedig egy drága karbunkuluskövet 
tétetett Kalán úr a torony hegyesen végződő tetejére. Ez a drágakő éjjel-nappal 
tündökölt, ragyogott, mint egy közeli csillag. Holdas éjszakákon, pedig olyan 
volt, mint egy óriási szentjánosbogár.
Ebbe a toronyba járt Kalán úr deli fia, amikor a Mecsek rengetegében megunta 
a vadászatot, elfáradt. Innen figyelte a hegyoldalban békésen legelésző nyájat, 
de talán még inkább az öreg juhász gyönyörűségesen szép lányát, Flórikát, akit 
annyira megszeretett, hogy nem törődött már vadászattal, lovaglással, vitézi tor
nával, csak ült naphosszat, és gyönyörködött a leányban.
Egyszer aztán rászánta magát, és vadász öltözetében arra irányította paripáját, 
amerre a leány őrizni szokta a nyájat. Odaérve leugrott a lóról, s köszönt a leány
nak. Az megrettent a váratlan látogatótól, látta díszes vadászruháját, valami 
nagyúr lehet, gondolta magában:
- Ki vagy te, úrfi, s mit akarsz tőlem, szegény pásztorleánytól?
- Ne félj, szépséges Flórika, én Kalán úr egyetlen fia vagyok. Régóta figyelte
lek már az őrtoronyból. Szépséged megbabonázott. Eljöttem most, hogy közelről 
lássalak. Gyere, ülj föl a nyergembe, elviszlek apám palotájába, s ott a feleségem 
leszel. Abban a toronyban fogunk élni ketten - mutatott az égbe nyúló épületre. 
A leány megrettent a váratlan szavak hallatára. Nem is tudott szólni mindjárt, 
mert legelőször a bojtárlegény jutott eszébe, aki a hegytetőn legeltetett, és nem is 
sejtette, mi történt Flórikával. A bojtárlegény megszerette, és ő neki ajándékozta 
szívét. De most mindezt elmondja ennek a nagyúrnak? Úgyse értené meg a sze
gények életét. Ahogy ezeket gondolja, hirtelen eszébe jut valami.
- Nem megyek én olyan könnyen, nemes úrfi - szólalt meg a leány félénken és 
halkan mivel én azt fogadtam, hogy annak a felesége leszek, aki a sziklatornyo
tok tetejéről lehozza a karbunkuluskövet, s azt adja menyasszonyi ajándékba. És 
ezt a fogadást nem másítom meg.
Most az úrfin volt a meglepetés, csodálkozás sora. Elszántan fölpattant lovára, 
s csak annyit mondott:
- Eljövök érted, és elhozom a karbunkuluskövet!
Flórika azon nyomban fölszaladt a bojtárhoz. Elmondott neki mindent. Arra 
kérte, maradjon a torony közelében, s ha látja, hogy az úrfi mászik a tetőre, 
azonnal menjen utána, és ragadja el tőle a követ, mert különben állnia kell az 
úrfinak adott szavát.
A bojtár ott is volt a közelben. Fél szemmel mindig a tornyot figyelte. Egyszer 
csak látja ám, hogy a nagyúr bátor fia mászik fölfelé a sziklatorony oldalán. Már 
jó magasan járt, amikor a bojtárlegény ledobta bocskorát, és a másik oldalon 
olyan gyorsan kúszott fölfelé, mint a macska.
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Egyszerre értek föl a torony csúcsára. Egyszerre nyúltak a vaskar után, amely a 
követ tenyérszerű mélyedésében tartotta. Rángatja mindegyik maga fölé. Egyszer 
csak a kő meglazul, fordul egyet, és gurul a torony csúcsán lefelé. A bátor úrfi 
utánakap, elveszti egyensúlyát, s zuhan a drágakő után. A mélyben szörnyethal.
A karbunkulus is széttört szilánkokra. A bojtárfiút Kalán úr elfogatta. Nem 
sokat teketóriázott vele. A kaszástömlöcbe vettette. A folyton mozgó éles kaszák 
hamarosan kioltották fiatal életét. Az öreg pásztort, Flórika apját kikergette 
egész Baranyából.
Es mi lett F lórikából?
Amikor látta a bátor úrfi szörnyű halálát, fölszaladt a Mecsekbe, elrejtőzött az 
üldözők elől. Vén banya lett belőle, aki csendes időben gyűjti a rozsét, és gör
nyedt háttal cipeli ismeretlen rejtekébe, máskor meg vihart támaszt, süvítő szél
vészt a Mecsek tetején, és ilyenkor abba sírja bele soha el nem múló fájdalmát.
A sziklatornyot a törökök lebontották, köveit pedig beépítették a püspök tettyei 
nyaralójából alakított kéttornyú derviskolostorba.''
így szól a monda a Tettyei sziklafalról, ahogy írva találjuk VARGHA 
Károly, RÓNAI Béla, MUSZTHY László: Rejtett kincsek nyomában c. 
népmesegyűjteményben.

ÉS MI A VALÓSÁG?

A TETTYE Pécs ősi belvárosának ÉK-i részéhez szervesen kapcso
lódó, meredek lejtésű E-D irányú völgy E-i völgyfőjében helyet 
foglaló városrész.

PESTI János a következőket írja a Tettyéről, mint Pécs egyik földrajzi 
helynevéről: „1687. in Monté Tettye, azaz a Tettye-hegyen fekvő szőlő." Vagyis 
ez a név írásos formában a város török megszállása (1543. 07. 29.) után 
több mint 140 évvel később bukkan fel először. Korábban „Malomszeg" 
néven szerepelt az okiratokban. Ezért véleményem szerint a Tettye, 
mint „magyar szó" a „tekke" török kifejezésből ered, aminek jelentése 
az oszmán-török (mohamedán) „kolostor" szóból származik. Ugyanis 
a valamikori SZATMÁRY György pécsi püspök által 1510-ben épített 
reneszánsz palotából a törökök derviskolostort alakítottak ki, és ennek 
a török neve ragadt át a magyar szóhasználatba is. Az épület ilyen célú 
felhasználása 1686 őszéig, a város török alóli felszabadulásáig, azaz 143 
éven át ilyen funkciót töltött be. Ezek a mai ún. „Tettyei romok".
Földrajzilag a Mecsek hegység középső részét alkotó Misina-Tubes 
vonulat DK-i elvégződésénél kialakult, D felé - a belváros irányában - 
nyitott és egyre jobban kiszélesedő eróziós patakvölgy felső részét, azaz 
völgyfőjét nevezzük a közhasználatban Tettyének. Bár nem nagy teriilet- 
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ről van szó, de látnivalókban mégis a kétezer éves város egyik kiemelke
dően gazdag része, ahol természeti, műemléki, kultúrtörténeti és tájképi 
értékek egyaránt szép számmal találhatók. (Lásd az 1. és 2. képet.)
A terület földtani, geológiai értékei közül most a triász időszakban kép
ződött mészkővel foglalkozunk.
A meredek lejtőkkel határolt völgykatlan É-i, függőleges falán jól látszanak 
azoknak a padosán kifejlődött, szürke színű, sokszor fehér kalciterekkel 
átjárt mészkőrétegeknek a rétegfejei, amelyek a földtörténeti középidő (a 
mezozoikum) első időszakában, a triász időszak alsó-anizuszinak neve
zett korszakában (mintegy 240-245 millió évvel ezelőtt), a területet elöntő 
és egyre mélyülő Tethys-tengernek, vagy inkább óceánnak az üledékeiből 
rakódtak le (Lásd a 3. ábrát!). A későbbi geológiai korok folyamán a belső, 
szerkezeti és hegységképző erők hatására gyűrődtek és szilárdultak meg, 
majd emelkedtek a magasba. Ezek a mészkőrétegek - amelyek a Misina- 
Tubes vonulat fő tengelyét alkotják, és Abaliget-Orfű térségéig húzódnak, 
jól karsztosodnak, s ezért igen sok vizet is tárolnak. Ezek képezik a terület 
alapkőzetét, s a felszínén kialakult rendzina és barna erdőtalajoknak az 
anyakőzetét is, és sok helyütt a felszínre is bukkannak. Magától érthető, 
hogy régtől fogva építkezési célokra is használták ezt az anyagot, s ezért 
olyan vélemények is kialakultak (melyekkel jómagam is egyetértek), hogy 
a fennsík E-i fele tulajdonképpen egy régi kőbánya udvara, ahonnan a 
római időktől kezdve, de főként a pécsi városfal építésekor, kitermelték 
ezt a kőzetet. Erre utal a már leírt népi monda első része is.
Ez a kőzet fokozatosan fejlődött ki a feküjét képező, s így nálánál is idő
sebb (245-250 millió éves), ún. felső-campili, szintén sötétszürke, de 
vékony rétegű mészkő és márga üledékekből, amelyekről már említés 
esett. És ezt látszik igazolni a mellékelt 1. fénykép is.
A Tettye-völgy Ny-i oldalának lejjebb fekvő részén - a Majorossy Imre utcai 
garázssor magasságában, tehát már a sűrűén beépített területen - a fentiek
nél fiatalabb (190-195 millió éves) jura időszaki (a liász kor felső-szinemuri 
korszakában lezajlott) és a közismert mecseki fekete kőszenes összlet fedőjét 
képező szürkés színű, sárga homokos márgarétegek találhatók közvetlenül 
a felszín alatt. Ez azt jelzi, hogy itt egy igen jelentős - nagy függőleges és víz
szintes irányú kéregmozgások lezajlására utaló - törési sík (az ún. Mecsek- 
alja-vonal szerkezeti zónájának egyik része) húzódik a mélyben.
A völgy K-i oldalát képező Havi-hegy fehér szikláit az előbb említett 
Tethys-tengernek az egyik - már öböllé, melléktengerré zsugorodott, 
és jóval fiatalabb (mintegy 12-14 millió évvel ezelőtti), a geológiai újidő 
(Kainozoikum) új-harmadidőszakában (a neogénben) itt hullámzó, 
sekély vizű Szarmata-tengernek, a Paratethys-nek a parti sávjában lera
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kódott durva mészkőnek, vagy inkább mész-homokkőnek az anyagából 
álló kőzetek építik fel. (Ezekről a következő évkönyvben lesz szó!)
Ma már elválaszthatatlanul a sziklafalhoz tartozik az a lépcsősor is, ame
lyet 1892-ben épített az 1891—1945-ig működő első Mecsek Egyesület, 
melynek egyik célja, ahogy azt az alapszabályában olvashatjuk: „4. §.: 
Az Egyesület célja a Mecsek és közeli vidékével való gyalog és kocsi közlekedést 
alkalmas utak előállítása által megkönnyíteni; a Mecseket és Tettyét a turistaság 
és társas kirándulások igényeinek megfelelően szépíteni, rendezni, fenntartani; 
úgy az ott található történelmi nevezetességű emlékeket, valamint régiségeket az 
elpusztulástól megóvni; végre kiterjeszti tevékenységét az Egyesület, Pécs város 
és környéke szépészeti értékeire is."
A tettyei szikláknak ma már nevezetes pontja: a Balázs-pihenő, melyet 
BALÁZS József (1928-2003) erdészről (aki egy mecsekszabolcsi bányász
családból származott) neveztek el. És még halála évében építették föl 
- természetesen fából - a szép kivitelezésű pavilont vagy pihenőt a 
sziklafal Ny-i végénél. Balázs József munkaköri feladata volt 1971-től a 
Mecseki és Malomvölgyi Parkerdők kezelése. E funkcióiban nagyon sok 
jót és hasznosat tett, szépet alkotott a Mecsek erdeiben és azok környé
kén az emberek javára. (Lásd a 3. és 4. képet.)

A Bertalan-szikla

Tettyei sziklafaltól É-ra, légvonalban mintegy kilométernyire fek-
Z Vszik a másik, az alábbiakban vizsgált terület, a Bertalan-szikla. 
(Lásd az 5. képet.)
A Mecsek hegység Pécs fölött É-ra, 530-610 m magasra emelkedő Misina- 
Tubes gerincének DK-i kiszögelésén található az a K-i irányban - a liász 
kori szénmedence felé egy markánsan, meredeken, 400 m-ről 370 m-re 
leszakadó sziklafal, amelynek tövében - a szöllőskertek, gyümölcsösök 
és présházak között szerényen megbúvó kis templomocska - a 290 m-en 
álló és a sziklafal nevét adó Bertalan-kápolna található. A szikla pere
mén a Flóra-pihenő, vagy ahogy a pécsiek általában és röviden nevezik, 
a Kiskilátó helyezkedik el. A szikla platószerű tetején a pécsi vidámpark, 
mellette az egykori „úttörő" azaz gyermekvasút és az ún. Dömörkapu 
buszmegálló foglal helyet, ahol a Ptacek Viktorról elnevezett pihenőt is 
láthatjuk. A meredek K-i expozíciójú lejtőn mészkő-sziklagyep foltokkal 
tarkított karszt-bokorerdő, a platón pedig ültetett fekete fenyővel vegyes 
mészkedvelő tölgyes díszük, sok védett növényritkasággal.
A Flóra-pihenő a Bertalan-szikla peremén, 392 m tszf. magasságban álló 
bástyaszerű kőépítmény, amelyről az egyik legszebb tájkép tárul elénk
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a középső-mecseki szénmedencéről és a hegység K-i részéről. A pihenő 
1893-ban épült fel először fából, de mivel ezt (már akkor is!) barbár 
emberek összedöntötték, 1901-ben a Mecsek Egyesület HAMERLI János 
fiai: Imre, József és Károly adományából újraépítette, a fiuk édesanyjá
nak emlékére. (Lásd a 6. és 7. képet.)
A Ptacek-pihenőt szintén a Mecsek Egyesület építette 1928-ban a Magyar 
Nemzeti Bank Pécsi Fiókjának igazgatója emlékére, aki nagyon sokat tett 
az egyesület működéséért és a Mecsek szépítéséért. (Lásd a 8. képet.) 
Egyébként a város belterülete és a Mecsekre vezető autóút közötti terü
letet az 1974 óta Pécs Megyei Jogú Város védetté, azaz helyi védelem alá 
helyezte. Ez az ún. Pécsi Parkerdő. Ebben az erdőrészletben igen sok, a 
fentiekhez hasonló szép kivitelezésű „pihenőt" lehet találni, amelyet a 
II. világháború végéig a nonprofit működésű, de másfél ezer tagot szám
láló Mecsek Egyesület építtetett.

A Bertalan-szikla mondája

zó szerint így található meg a Baranyai népmondagyűjtemény c. könyvben:
„Ha a Kiskilátótól napkeleti irányban lenézünk az alattunk húzódó szelí- 

debb lejtőkre, gyümölcsfákon, szőlőkön s a köztük meglapuló présházakon meg 
egy templomocskán akad meg a tekintetünk.
Nem voltak ott mindig gyümölcsfák, édes fürtöt termő szőlők, présházak, de még 
kápolna sem, hanem nagy-nagy erdő. Legelőnek való tisztásokkal, amelyeken 
terebélyes fák kínáltak enyhítő árnyékot legelésző állatnak, legeltető pásztornak. 
Az a pásztor is, aki itt őrizte egyszer a teheneit, egy ilyen óriási fa hatalmas ernyője 
alól lett rá figyelmes, hogy egyik tehene sántít, s ahova lép, vér jelzi nyomát.
Nem törődött hőséggel, pörkölő napsütéssel, elindult a nyomok után, hogy meg
tudja, mitől véres a tehén lába. Nem kellett sokáig mennie. Ott, ahol sűrűsödtek 
a nyomok, s ahol a vér a legpirosabbra festette a mélyedéseket, egy vasdarab állt 
ki a földből, az sebezhette meg, mert az is véres volt. A botjával bökdöste a vas 
körül a földet, majd egy véső alakú nagyobb fával turkált tovább. Amikor már 
jócskán dobált ki a vas melletti földből, látta, hogy ez nem egyszerű vasdarab, 
hanem egy keresztnek a vége.
Este jelentette a gazdáknak. Másnap ki is mentek ásóval, kapával, lapáttal. Addig 
ástak a kereszt körül, amíg egy egész templomot sikerült kiszabadítani a föld alól.
A templom mellett barátok ütöttek tanyát, és ettől kezdve ők viselték gondját a 
csodálatosan megtalált templomnak.
A törökök közeledésének hírére a hívekkel együtt a barátok is elmenekültek. Be 
a rengeteg erdőbe. Egy azonban itt maradt közülük. Ezt a bátor barátot Berta
lannak hívták. Megfogadta, hogy bármi történjék is, itt marad a helyén. A rabló, 
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garázdálkodó, pogány törökök mindenütt arany, ezüst után kutattak, s tudták, 
hogy a templomokban biztosan találnak ilyeneket.
Valaki a városban megmondta nekik, hogy menjenek csak ki a hegyoldalba, ahhoz 
a kis templomhoz, ott rengeteg az arany meg az ezüst. De Bertalan barát is meg- 
neszelte a veszedelmet, és mélyen bent az erdőben biztonságosabb helyre vitte a 
templom kincseit. Amikor egy sötét éjjel megjelentek a törökök, már csak az üres 
templomot és a hűségesen őrködő Bertalant találták ott.
Hiába faggatták, fenyegették, ütötték-verték, nem árulta el hova rejtette a kin
cseket. A barát konoksága annyira felbőszítette őket, hogy elhatározták, elevenen 
megnyúzzák. Maguk előtt hajtották lefelé a hegyről, s amikor úgy látták, nem 
figyeli őket senki, végrehajtották szörnyű tervüket. A barát vére pirosra festette 
annak a házikónak a falát, amely mellett állott, de csodák csodája nem halt bele a 
szörnyű kínokba. A vérszomjas törökök a karjára dobták lenyúzott bőrét, és azt 
mondták, hogy most menjen, amerre akar.
Bertalan elindult vissza azon az úton, amelyen lecipelték. Elérte a templomot, 
s amikor belépett a küszöbön, holtan rogyott össze. Amikor a törökök ezt lát
ták, megrémültek, megfutamodtak, és sem ők, sem a többiek tájára se mentek 
többet a templomnak.
A magyarok pedig Bertalanról nevezték el a templomot. Azon a helyen, ahol a 
vére vörösre festette a falat, azóta új házat építettek, a falában látható Bertalan 
barátnak a képe. A házat pedig minden esztendőben, emlékezésül a hős barátra, 
téglavörösre festik."
A kis templom névadója tehát Szent Bertalan Tolmai fia volt. Egyike a tizen
két apostolnak. János evangélista Nátánaelnek nevezte, s így teljes neve 
Nátánael, Tolmai fia. Az evangéliumot - Özséb egyháztörténete szerint - 
Jemen tartományban, azaz Boldog-Arábiában hirdette. Innen ENy-Azsi- 
ába ment, és ott Hierapolisz frígiai városban Fülöp apostollal találkozott. 
Innen Likaoniába, majd Nagy-Örményországba vándorolt. Itt halt meg 
vértanúi halállal Albanapolisz városban. Ugyanis Astyages, a király öccse 
elfogatta, elevenen megnyúzatta és keresztre feszíttette. Emlékét a római 
egyház augusztus 24-én, a görög pedig június 11-én üli meg.
Ebből a hajdan megtörtént valós történetből és abból a tényből, hogy 
Pécsett is élt és működött egy Bertalan nevű püspök - akinek a szobra 
napjainkban Pécsett, a belvárosi templom EK-i sarkán áll - a középkor
ban jöhetett létre a fenti monda. (Lásd a 9. képet!)
Bertalan püspök (1191-1242) 1219-ben, II. András királyunk uralkodása 
idején, 28 éves korában tanulatlansága ellenére is megkapta a pécsi püs
pökséget, melytől azonban III. Honorius pápa, mint méltatlant, megfosz
totta, s János esztergomi érseket, ki őt kinevezte, egyévi jövedelmének 
elvesztésére ítélte. Utóbb azonban 1221. január 29-én a pápa visszaadta 
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püspökségét. 1235-ig, mint a király követe, négyszer járt Spanyolország
ban, s nagy tisztelője volt compostellai Szent Jakabnak, kinek tiszteletére 
már 1235-ben kolostort építtetett az Ireg falu (a mai Ürög) és Pécs közelé
ben levő Patacs-hegyen (a mai Jakab-hegyen). Ezért nevezték el a hegyet 
Szent Jakab hegyének, azaz Jakab-hegynek. Ebbe a kolostorba remetéket 
helyezett el, kiket szabályoknak vetett alá, és akikre eleinte maga ügyelt, 
csak később nevezte ki priorjukká Antal frátert. A patacsi kolostorból kelet
kezett utóbb a pálos remeték rendje. 1241-ben részt vett a sajói csatában, 
ahonnan csak László somogyi nemes segítségével menekülhetett meg.
Bertalan-templom 1749-ben épült barokk kápolna vagy inkább kis 
templom Szent Bertalan tiszteletére felszentelve a gyükési szőlőhegyen. 
Bertalan barát pécsi mondája a török hódoltság idején keletkezett. (Lásd 
a fenti adatokat és a 10. képet.)
A fentebb említett két Bertalan a Szent és a pécsi püspök személye az 
itteni lakosok gondolatvilágában alighanem összemosódott, s ezért 
keletkezett mondájuk alapjául a megnyúzott Szent Bertalan története. 
Bertalan-hegy. PESTI János 1865-ből találta fel első írásos nyomát, Ber- 
talan-hegy, Bertalan-szőlő formákban. Pesti János elődje, PESTY Frigyes 
szerint: „Egy része a Felső-Gyükésnek".

A Bertalan-hegy, vagy -szikla a valóságban

Tettyén és itt is, vagyis mindkét helyen a hajdani Ös-óceán, ponto-
Z V sabban a földtörténeti középidő (mezozoikum) Tethys tengerének 
kővé vált iszapját találjuk a mai felszínen.
Ugyanis a geológiai ó-időben kialakult Variszkuszi-, másként Herciniai- 
hegységrendszer területünkön emelkedő tagjai a kor végére lekoptak, 
erodálódtak, sőt egyes részei lesüllyedtek, s így a mintegy 280-290 mil
lió évvel ezelőtti időben tenger borította el azok területét. Ennek az ún. 
Tethys-tengernek - vagy inkább óceánnak - az üledékeiből képződtek 
azok a kőzetek, amelyekből a mai Mecsek, valamint a Villányi-hegység 
legnagyobb része - de ugyanakkor Pécs városa is - felépült. Ezeket a 
kőzeteket a Zselic K-i peremétől egészen a Mórágyi-rög Ny-i széléig 
mindenütt megtalálhatjuk úgy a mélyben, mint a felszínen.
A területre benyomuló és még sekély tenger parti sávjának, lagúnáinak 
üledékéből képződtek a Nyugati-Mecsek vörös homokkövei. (Lásd a már 
említett előző évi cikket.) Majd az egyre süllyedő térszín miatt mindin
kább előrenyomuló és egyre mélyülő tengerben (transzgresszió) rakód
tak le az egyre finomabb szemnagyságú hordalékból és a tengerben élő 
makro- és mikroszervezetek mészvázából, és a túltelítettség következté-
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ben a kalcium- és magnézium-karbonát-kicsapódások anyagaiból, vala
mint a víz oldott mésztejéből azok az iszapok, amelyekből finomszemű 
homokkő, agyagkő és tömött mészkő képződött. (Lásd a 3. ábrát.) Ez az 
anyag a nagy nyomás és hő hatására tömör kőzetté diagenizálódott. Majd 
a terület emelkedése miatt a szemnagyság ismét durvább lett, míg a geo
lógiai középidő végére teljesen szárazulattá vált a vidék. A földtani közép
időben így lerakodott kőzetek összes vastagsága területünkön akár a 3800 
m-t is elérheti. Ezt a kb. 220 millió éven át tartó folyamatot, nevezzük üle
dékképződési ciklusnak. Ilyen klasszikus formában, az ország határain 
belül, csak a Mecsek területén figyelhető meg a felszínen is ez a triász 
időszakban lejátszódott geológiai, üledékképződési folyamat.
A perm időszak folyóvízi és tengerparti homokjára már a középidő 
alsó-triász korában (Szeizi- Kampili-emelet) először tarka homokkő, 
palás agyagkő és lemezes mészkő települt. Mivel ez idő tájt indult meg 
a Mecsek szerkezetének kialakulása, a függőleges és vízszintes irányú 
kéregmozgások hatására a fiatal, s így még képlékeny üledékrétegek 
meggyűrődtek, de sokszor élükre is álltak. Ennek szép példáját láthatjuk 
a Pécs-Abaligeti út Szentkút feletti szakaszának feltárásában.
A középső-triász korban (Anisusi-, Ladini-emelet) - a már mély vizű, 
nyílt tengerből - rakódott le a mészvázú tengeri állatok maradványaiból 
és szerves anyagaiból képződött sötétszürke, fekete színű, ún. kagylós 
mészkő és cukorszövetű dolomitrétegekből álló sorozat. Ez a kőzet 
alkotja a Jakab-hegy E-i oldalának és a Misina-Tubes vonulat legteteme
sebb részének anyagát. Ebben a képződményben jöttek létre a későbbi 
korokban a felszín alatti és a felszíni karsztformák. Ez tárolja a Mecsek leg
nagyobb hozamú karsztforrásainak (Vízfő- Kőlyuk- és Tettye forrás) vizét 
,és ennek a kőzetnek a bányászata biztosította Pécsnek - és a környező 
hegyvidéki települések nagy részének - építőanyagát évszázadokon át. 
A Flóra-pihenőnél (Kiskilátó) és a Rotári út mentén, de a Tettyén is és még 
sokfelé a felszínen is megfigyelhetjük ezt a kőzetet. Tehát ez a kőzettípus 
érdekel bennünket jelen esetben a legjobban! (Lásd a 11. képet.) 
Valamikor a környékbeli erdészetek üzemi útjainak kövezésére, kátyúzására 
is használták az ún. „kantavári fekete márvány"-nak nevezett kőzetet, ami 
nem más, mint a Ladini emeletben képződött, a sok szerves anyagtól feke
tére színeződött ún. wengeni pala sorozat, vagyis agyagos, márgás mészkő. 
A márványhoz tehát semmi köze sincs, és útépítésre is csak korlátozott kere
tek között alkalmas (kicsiny a nyomásszilárdsága, és nem fagyálló).
A felső-triász korban (Kami-, Nori- Rhaeti-emelet), az emelkedő kéreg
mozgások hatására a Tethys-tenger vize visszahúzódott, s így egyre 
sekélyebb lett (regresszió), ezért a perm korihoz hasonló körülmények
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miatt ismét szárazföldi származású partközeli, parti és lagúnaüledékek: 
úgymint homokkő, palás agyagkő rakódtak le a területen. Ezeknek a leg
szebb feltárásait a kanyonszerűen bevágódott Kantavári-völgy patakjá
nak meredek partjain láthatjuk, de a névadó Kantavári Vár-hegy romjai 
is ilyen kőzetből felépült eróziós szigethegyen találhatók.
Az alsó-jura, vagy másként liász korban (200-230 Ma = megaannum = 
millió év) az éghajlat csapadékosabbá, nedvesebbé vált, ezért a feltöl
tődött síkságok és tengerpartok mocsári, tavi és lápi területein hatal
mas termetű, nyitvatermőkből álló dús növényzetű őserdők zöldelltek. 
A labilissá vált (hol süllyedő, hol emelkedő, vagyis oszcilláló, ingressziós) 
kéregmozgások miatt ezeknek az erdőknek az élő növényi anyaga több
ször víz alá került és iszappal, homokkal betemetődött, emiatt - az oxi
géntől mentes körülmények között - elszenesedett. így jött létre az a 
120-1200 m-es összvastagság között váltakozó rétegsor, amelyen belül 
175 darabból álló különböző (0,05-7 m) vastagságú szén, valamint palás 
agyag és homokkőrétegek váltakoznak.
Végül is a következőket mondhatjuk a két vizsgált hely geológiájáról, 
melyet legszebben JUHÁSZ Árpád geológus foglalt össze:
A középső-triász első emelete az anizuszi emelet, amelyikben 500-700 m-es, 
tehát tekintélyes vastagságú mészkő halmozódott föl. Ez a mészkő álta
lában nagy bitumentartalmú, és ezért a színe sötétszürke és vastagabb 
padokat alkot. A színe, ha sokáig kitett a külső erők (csapadék vagy szél 
stb.) hatásának, akkor lassan oxidálódik, fehérré válik. Ez a jelenség 
tapasztalható a legtöbb mészkőfelszínen. Ennek a folyamatnak a kiala
kulásához elsősorban a kőzetanyag magas kalcit- (CaCO3) tartalma a 
felelős. Itt—ott Pecten, Myophoria, Modiola kagylók kövületei kerülnek 
elő. A sötétszürke mészkőpadokban karlábúak is gyakoriak, így például 
Coenothyris vulgaris vagy a korábban Rhynchonella decurtata néven 
ismert Decurtella. Ritkábban találhatunk ammonitákat is, így például a 
Paraceratites binodosus fajt. Az anizuszi emelet késői üledéke egy szürke, 
vastag pados, kalciteres mészkőtípus, amelyben helyenként Trigonodus 
kagylók találhatók. Az ún. „kalcit-erek" úgy keletkeztek, hogy amikor a 
már megkeményedett (digenizálódott) üledék a belső erők hatására meg
repedezett, a repedésekbe a nagy mésztartalmú vízből kikristályosodott 
a kalcium-karbonát, vagyis a tiszta kalcit, mely kitöltötte a hézagokat. 
(Lásd a 12. képet.) Az anizuszi mészkőrétegeket számos régi kőfejtő 
tárja fel a Tettye környékén (a Haviboldogasszony-hegyen azonban már 
szarmata rétegek vannak). Az anizuszi mészkőrétegek továbbhúzódnak 
a Misina-Tubes gerincén, de ezek fedik a Nyugati-Mecsek északi lejtőit 
is. A keletkezési körülményeikre utal a bennük található néhány sekély tengeri 
korallmaradvány, amelyeket főleg a Misinán találtak.
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Ezek a korallok csak naptól átvilágított, tiszta, sós vizű trópusi sekély 
tengerben élhettek. Másutt - így például a lapisi vadászház környékén 
vagy a kisréti síugrósánc mellett - gyakoriak az anizuszi rétegekben, az 
iszapban kúszó férgek nyomai.
Az anizuszi mészkő hajlamos a karsztosodásra, ezért felszínén gyakoriak a töb- 
rök, dolinák, víznyelők. A hegység peremén a karsztvíz bővizű források
ban lép a felszínre, így például az Abaligeti-barlangban vagy az orfűi 
Víz-főnél, a pécsi Tettye-forrásnál, máskor a hegység belsejében levő 
völgyekben, így a Mély-völgyben és a Melegmányi-völgyben. Utóbbi
ban a mészgazdag forrásvízből azonnal megkezdődik a mésztufagátak kiválása, 
kicsapódása. (Vagyis a mészkő oldódási folyamatának a reciproka.) Ezek 
vetekszenek a Bükk-hegység Szalajka-völgyének mésztufagátjaival.

A vizsgált terület kőzeteinek aprózódása és mállása 
a külső erők hatására

Alkalom
KŐZETTÍPUS Módszer

50x 100x Összesen

Középső-triász, alsó anizuszi, (T2a‘), 
szürke mészkő és dolomitos mészkő

(Tubes)

0,8 1,5 2,3 A

0,7 1,0 1,7 B

Középső-triász, felső anizuszi (mT,a’)z 
szürke pados mészkő 

(Misina)

1,0 0,1 1,1 A

0,4 0,7 1,1 B

Ugyanaz, mint az előző (,nT„a3) 
(Bertalan-szikla)

0,7 0,0 0,7 A

0,6 0,9 1,5 B

Középső-triász, ladini (T,l) 
fekete agyagos mészkő 

(Kantavár)

1,0 1,9 2,9 A

0,7 0,5 1,2 B

Felső-triász, Kami-nóri-raeti (T,) 
szürke homokkő

(Kantavár)

2,8 0,0 2,8 A

0,4 0,1 0,5 B

Jura, Alsó-liász, Hettangi, Alsó-szinemuri 
(Jjh-s’) szenes pala 
(Pécsbányatelep)

75,2 24,8 100,0 A

41,2 35,5 76,7 B

Jura, Alsó-liász, Felső-szinemuri (hkJ,s2) 
durva szemű homokkő 

(Pécsbányatelep)

1,1 0,1 1,2 A

1,7 0,0 1,7 B

Jura, Alsó-liász, Felső-szinemuri (mgJjS2) 
agyagpala 

(Pécsbányatelep)

5,4 14,8 20,2 A

61,7 19,3 81,0 B

A = fagyasztás -15 °C-on vízben és felengedés vízben, 12-12 óra hosszan, 
B = áztatás szobahőmérsékleten, vízben és szárítás +60 °C-on, szintén 
12-12 óra hosszan egymás utáni napokon.
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A környezetben előforduló kőzetek ásványos összetétele, mész (CaCO3) 
és egyéb ásvány tartalma, valamint a területet évszázadok óta érintő 
antropogén, társadalmi hatások (bányászat, szőlészet, építkezés) alapvetően 
befolyásolták a felszín mai képét, azaz a terület általános lepusztulását, eró
zióját, denudációját. Ezt a fenti táblázatban összegezett és a dr. BÉKEFI Irén 
egyetemi adjunktus által végzett laboratóriumi vizsgálatok is igazolják.
A természet sajátos működése, a kéregmozgások: a hegység- és szerke
zetképző mozgások és a felszínnek a külső erők hatására (eső, fagy, szél, 
gravitáció) történő természetes lepusztulása, az areális és lineáris lehor- 
dódás (erózió) alapvetően befolyásolták a kétféle terület különböző mér
tékű tengerszint feletti magasságát és a meredek sziklafalak kialakulását. 
Természetesen a belső erők által jobban kiemelt területeken, a mellékelt 
táblázat első részében, (a vastag vonal fölött) találhatjuk azokat a kőzete
ket, amelyek az aprózódási mállási folyamatoknak jobban ellenállnak, s 
ezért kevésbé pusztulnak le. Míg a vastag vonal alatti sorokban található 
kőzetek, a környezetükhöz képest, sokkal jobban mállanak és aprózód- 
nak, tehát lepusztulási folyamataik intenzívebbek, vagyis a külső erőkkel 
szembeni kisebb ellenálló képességük miatt, a nagyobb fokú lepusztulá
suk okán, mára alacsonyabb tengerszinti helyzetbe kerültek.
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Mellékletek
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R.IGÓDEP

HAVIHEGY

VÁROS

BALOKÁNY

GYÜKÉS

2. ábra: A vizsgált helyek Pécs belterületének ÉK-i részén
1. = Tettyei sziklafal, 11. = Bertalan-szikla
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3. ábra: A mecseki triász jellemző ősmaradványai

1. Equisetites szár kőbele, 2. Baléra levéllenyomat, 3. Pteridophyta (Pterophyllum) lenyomata, 
4. Trigonodus kagylóhéjak

.Spongicmwrphák: 5. Petronidella, 6. Stellispongia, 7. Rhynchonella kagylóhéj: a. oldalról, b. felülről,
8. Coenothyris kagylóhéj: a.) felülről, b.) oldalról, 9. Acrodus cápafog: a.) oldalról, b.lfelülről
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1-2. kép: A Tettyei sziklafal a XIX. század végé» és napjainkban
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3 4. kél': A Tettyei-sziklafal, tetején n Balázs pihenővel 
(A 3. képen háttérben n misinni Iv-torony láthnló.)
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5. kép: A Dertalan szikla K, azaz Pécsbányatelep felől (balra a Flóra-pihenő)
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7. kép: A liász - szén medence a Bertalan-szikláról ' 
(a jobb alsó sarokban a Bertalan-templom), 

háttérben a Hármas-hegy és a Zengő

8. kép: A Ptacek-pihenö a Döinör-kapnnál
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9. kép: Szent Bertalan 
szobra és harangjai 

a pécsi belvárosi templom 
ÉK-i falánál
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12. kép: Különböző vnsln^sii^ii knleilerek a szürke, Anizusi mészkőben
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100 ÉVE ÁLL A MECSEKEN A FRANCIA EMLÉKMŰ

Nagy Gábor orvos ezredes, hadtörténész

A FRANCIA KATONÁK PÉCSRE KERÜLÉSE

1809. június 14-én a győri csatában a franciák legyőzték a nemesi fel
kelő seregeket. A veszteségek mindkét oldalon jelentősek voltak. 
A csata sebesültjeinek nagy részét a pápai kórházba szállították, ahol 

francia és osztrák katonákat egyaránt ápoltak.
A francia Itáliai Hadsereg elvonulása után július 5-én a visszavonuló 
francia hadsereg különböző dunántúli városokban és falvakban több 
mint ezer szállíthatatlan beteg katonáját hagyta hátra. A sebesültek jelen
tős része Pécsre került. A cs. kir. 8. sz. tábori főkórházban helyezték el 
őket, a sebesült cs. kir. katonák mellé.
A sebesült és beteg katonák közül a következő hónapokban 126 francia 
katona halt meg. A halál oka - a sebesülések szövődményei mellett - 
az esetek legnagyobb részében kiütéses tífusz volt. A betegek ellátását, 
gondozását az 52. sz. Ferenc Károly főherceg, a 16. sz. Lussignan és a 27. 
sz. Strassaldo gyalogezredek egészségügyi és adminisztratív részlegei 
látták el. A sebesült és beteg katonákat elhelyezték a püspöki palotában, 
a Fehér Hattyú vendéglőben, Királyi Akadémiában, Arany Naphoz ven
déglőben, Dominikánus kolostorban, Városházában, Szeminárium épü
letében és a Pálosok kolostorában.
A város vezetői feliratot intéztek a Helytartó Tanácshoz, hogy Baranyába és 
Pécsre több beteg katonát ne küldjenek. A feliratot azonban nem vették figye
lembe, így 1809. szeptember 6-án az állandó katonai bizottság jelentette, hogy 
a beteg francia katonák teljesen elfoglalták a fentiekben jelzett épületeket.

.Troffmmmc
la .Kir d'.7mt«annihon

íi .v* /orv

Korabeli meghívó
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A Pécsett meghalt és eltemetett francia katonák adatait a bécsi Hadügyi 
Levéltárban Cserkuti Adolf találta meg. Kutatásainak eredményét a 
Pécsi Naplóban 1906-ban közölte.
Az elhunytakat a Mecseken közös sírba temették. A fertőzés veszélye 
miatt a városon át vezető legrövidebb úton szállították őket, az ágyakat, 
a szalmát, továbbá minden személyes tulajdonukat elégették.

Az EMLÉKMŰ ÉPÍTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

Száz évvel később Zsolnay Miklós vetette fel, hogy méltó emléket kell 
állítani a városunkban elhunyt és eltemetett 126 francia katonának.

Az emlékműbizottság elnöke Zsolnay Miklós lett.
1906 körül Magyarországon megerősödött egy - az osztrák-német orien
tációval ellentétes, kifejezetten németellenes - ellenzéki irányzat, amely 
a francia kapcsolatkeresést szorgalmazta. Ezen helyzetbe jól illeszkedett 
a francia emlékmű gondolata.
Az emlékművet Pilch Andor tervezte, a csúcson lévő sas Apáti Abt Sándor 
műve. A piramis pirogránitból készült a Zsolnay-gyárban. Az alapzatban 
helyezték el a francia katonák nevét és az emlékmű dokumentumait.

AZ EMLÉKMŰ FELIRATA

A LA MÉMOIRE DES SOLDATS 
DE LA GLORIEUSE GRANDE 

ARMÉE CENTENAIRE 
PAR SENTIMENT 

CHEVALERESQUE 
LEURS AMIS HONGROIS 

MCMVIII

A DICSŐSÉGES NAGY HADSEREG 
KATONÁINAK 

EMLÉKÉRE 
HALÁLUK SZÁZÉVES 

ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
MAGYAR BARÁTAIK 

LOVAGIAS ROKONÉRZÉSÉBÖL

AZ AVATÁSI ÜNNEPSÉG

Az emlékmű felavatására, több módosítás után 1908. május 31-én 
vasárnap került sor. Korábban a kormány tagjai közül többen, így 
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter is jelezte részvételét az ünnepsé

gen. Zsolnay Miklós az ünnepség színhelyéhez vezető utat kijavíttatta, 
hogy a miniszter rossz egészségi állapota miatt kocsival elérhesse. A mi
niszter később betegségére hivatkozva részvételét lemondta.
A francia vendégek nagy része már szombaton este megérkezett Budapest
ről. A bécsi francia nagykövet, aki 72 éves volt, gyengélkedett, az orvosá
val együtt szándékozott Pécsre jönni. A nagykövet értesült arról, hogy a 
pécsi ünnepen a magyar kormány miniszterei közül senki sem lesz jelen
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-S-*— Pécs sínt. kir. «dres rrtirtömpitíim.

Hirdetmény.
A Pécsett eltemetett francia katonák emlékének felállított szobor L ÓTÍ május 

31-én végbemenő

leleplezési ünnepélye
•'kaiméból a rend fenntartásának és a forgalom lebonyolításának biztosítása érd-kében 
a város közönségét a kővetkezőkről értesítem.

A szobor körüli téren a kordon által elzárt területre csak az ezen célra kibocsátott iga
zolványnyal bírók fognak bebocsáttatni, mégis mivel ezen kordonon belül is az ünnepély za
vartalan lefolyásának biztosítása érdekében külön helyeket kell kijelölni az egyes testületek, 
küldöttségek és a koszorúkat letevők részére, ennélfogva meg az igazolványnyal bírók is al
kalmazkodni kötelesek a rendezőség által az elzárt területen belül kijelölendő helyek elfog
lalása tekintetében.

A leleplezési ünnepélyre felvonuló fogatok egész a Krumpli-völgyi Zsolnay-féle szőlőig hajt
hatnak csak, ott azonban a fogatoknak rögtön meg kell fordulniuk óz utsuikitt a Kaposvári 
utca végén, illetőleg a Mátyás Flórián-u. elején várhatják be.

A« ugyanainap délután a Tettyén megtartandó ünnepélyre érkesó lógatok lenn a Tetlye téren nem vára- 
“‘“'hatnak, hanem a kocsik résiére állóhelyül a Gyuri-ut dótti siabad tér jelcltchk ki.

Tekintettel a délelőtti moisaraiás és esti tüiijátékra, figyelmeatetem a bérkoaisokat és egyéb Jármavekkel 
bírókat. hogy lovaikra gondosan ügyeljenek éa a vérhaté nagyobb utcai forgakwira való tekintettel a hajtási ua- 
bályokat Htgowan tartsák be és a sebes hajtástól a balesetek elkerülése végeit tartózkodjanak.

Végül figyelmeztetem a közönséget, hogy a városi erdőben a dohányzás tilos. 

Kelt, Pécsett 1908. május 29.

Oberhammer Antal, 
--------- .... h. rendőrfőkapitány.

ezért nem utazott Pécsre, 
képviseletével a Budapes
ti főkonzult bízta meg.
A vendégeket - akik reg
gel nyolckor érkeztek meg 
a főpályaudvarra - Erreth 
János Pécs sz. kir. város fő
ispánja, gróf Benyovszky 
Móric Baranya vármegye 
főispánja, Koszics Kamill 
alispán, Nendvich An
dor polgármester, vala
mint Zsolnay Miklós, a 
szoborbizottág elnöke fo
gadta. A vonattal érke
zett vicomte Michel de 
Fontenay alkonzul is.
A küldöttséggel több 
francia újság tudósítója is 
Pécsre érkezett. Az érke
zőkhöz Nendvich Andor 
polgármester intézett üd
vözlő szavakat, amelyre 
vicomte de Fontenay bu
dapesti francia főkonzul 

válaszolt. A házigazdái tisztet Zsolnay Miklós látta el.
A küldöttség kocsival és gyalog tette meg az utat az emlékműig. A keleti olda
lon a vendégek számára díszsátrat állítottak fel. Az ünnepséget Zsolnay Miklós

A leleplezési ünnepélyre elrendelt forgalmirend-változás

Vicomte de Tőntenay budapesti francia főkonzul 
felolvassa a francia nagykövet beszédéi /I megnyitón részt vevő előkelőségek
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nyitotta meg, franciául üdvözölte a 
megjelenteket, köszönetét fejezte ki, 
hogy a város polgárságának ünnepén 
megjelentek és részt vesznek azon 
emlékmű leleplezésén, mely a fran
cia Nagy Hadsereg katonáinak emlé
két őrzi, akik 100 éve távol hazájuktól, 
idegen földön nyertek nyugalmat.
A francia kormány képviseletében 
Vicomte de Fontenay felelt Zsolnay 
Miklós szavaira. Franciaország ne-

Ünneplő közönség az avatás napján

vében megköszönte a szoborbizottságnak, hogy az itt nyugvó francia kato
nák emlékének szentelték ezt az emlékművet, és köszönetet mondott azok
nak, akiktől ez a nemes és kegyeletes gondolat eredt, valamint azoknak, 

akik az emlékmű létreho
zásában tevékenykedtek. 
A francia kormány képvise
lőjének szavai után lehullott 
a lepel az emlékmű feliratá
ról, a leleplezett emlékmű
vet Zsolnay Miklós adta át 
a város polgármesterének.

A koszorúk elhelyezése előtt Váradi Antal udvari 
tanácsos olvasta fel az alkalomra írt ódáját. Az ün
nepség után a vendégek Dulánszky Adolf szőlő
jében villásreggelin vettek részt. Délután egy óra
kor a Nádor étteremben díszebéddel folytatódott 
az ünnepség. Az ebéden, melyen több mint 160-an 
vettek részt, kitüntetéseket adtak át, így Zsolnay 
Miklós a francia becsületrendet kapta meg.
Az ünnepség este a tettyei népünneppel fejeződött be. Nyolc órakor tűzijá
ték kezdődött, a vendégek elutazásánál az utolsó meglepetés az emlékmű 
kivilágítása volt Reeh György pirotechnikai közreműködésével.
A korabeli francia lapok szinte kivétel nélkül cikkekben méltatták a pécsi 
ünnepséget. A Petit Parisian-ben vezércikk szólt a pécsi eseményekről.
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A Francia Emlékmű karbantartása és felújításai 
AZ ELMÚLT 100 ÉVBEN

Az ünnepségen Zsolnay Miklós a városnak adta át az emlékmű
vet, és így mindenkor a város gondoskodott a karbantartásról. Egy 
1927. augusztus 5-én kelt iratban a Mecsek Egyesület főtitkára, Kiss Jó

zsef felhívta a tekintetes tanács figyelmét arra, hogy a hó végén Pécsett 
tartják „Az orvosok és természettudósok vándorgyűlését" és ez alkalom
ra a barbár módon megrongált Francia Emlékművet helyre kell állítani.

MECSEK-EGYE SÜLÉT, PÉCS.

Pécs s‘z"kir.város tanácsa i
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Kiss József a Mecsek Egyesület főtitkára levele
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Pécs s z ab. ki r. város '.törvényható sági bizottságának 1943 *4vi szeptember hó 

30.napján tartott rendkívüli közgyűléséről felvett

Jegyzőkönyv kivonata.

168 jkvi.
------------------------ /Í943»közgy.sz
6 2 006/1 F.

Tárgy’. A medseki "Francia Emlékmű" 
helyreállításával kapcsolatos

. költségek ■biztosítása.

A törvényhatóeági bizottság közgyűlése5 v

jegyzőkönyvkivonat 1943-ból az emlékmű felújításáról

1./ elhatározza, hogy a "Francia Etelék" helyreállítási munkáira 

3000 P. póthitelt engedélyez.
2./ Elrendeli a szóbanlevŐ összegnek 1943«évi II.pótköltségvetés

be beállítását azzal, hogy a pótköltségvetés jóváhagyásáig a 3000 P. a 

törzsvagyonalaptól előlegezendő.
' 3./ El'ondeli határozatnak az 1886.évi XXI.t.ó. 5«§.-a alapján

jóváhagyás végett, az illetékes kormányhat°sághoz fel terjesztését.

4./ Közhírré teszi, hogy ezt a határozatot a kifüggesztését követő 

naptó., számított 15 nap alatt a m.kir. belügyminiszter úrhoz intézett fel

lebbezéssel meg lehet támadni. A jogorvoslatot a város polgármesterénél 

kell benyújtani, vagy ugyanott szóbeli utón előterjeszteni.

Megokolás.

A Mecseken álló és 1908-t>an Zsolnay pyrogranit lapokból lé

tesített "Francia Emlékművet" a villámcsapás olymértékben rongálta meg, 

hogy mielőbbi helyreállítása vált szükségessé.
A vonatkozó költségszámítások szerint a munkálatok kb. 3000

. P-t igényelnek.
Mivel a munka végrehajtása feltétlenül szükséges, azért kellett 

a rellelkező részben foglalt nt határozni.

A kisgyülés a jjfótiz 

egyetértve javasolja a m

JtS&gi és építési szakbizottságokkal 

át.

Ezen közgyűlési JSc^’5r?te^t ellen bármely 
adózó polgár a kifüggő sz’1Véstél számított 15 
nap alatt feli ebije zés attbaCtt 
bel ügymini sz te rheó £
Írásban kell benyujtanijesetí: 
terjeszthető. \ Jímftí ’ .

W I „W?

be.melyet a m.kir.
,ivaros polgármesterénél 
e|g élőszóval is elő-' 
^sztergár s.k. v'

Jegyezte:

tb.műszaki tanácsos.
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/I Zsolnay-gyar felújítási ajánlata
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1927 és 1942 között számos alkalommal renoválásra és javításra is sor 
került. A Mecsek Egyesület évtizedek alatt mindig szívügyének tekin
tette az emlékművet, és gondoskodott környezetének rendjéről is.
1943. szeptember 30-án rendkívüli közgyűlésen 3000 pengő pótköltség
vetésről határoztak, melyet a villámcsapást ért Francia Emlékmű helyre
állítására fordítottak.

A 100 éves Francia Emlékmű felújítása 
ÉS ÚJRAAVATÁSI ÜNNEPSÉGE

1.'Iiuhassadenr de Franre rí llnngrie 
llouirír lleií liDiiduut, 

te Iliire de l'érs 
llouirír Péter Tasnádi

Franriiorszíj llajjirorszíji SasjkOitlr, 
Ilené Rondául ír
is l'érs Megyei lugú liiris pnlgámieslere 
Tasnádi Páter ír

ont rimniirnr de kis iniiler 
i riiiaugurat inn 

(1 ii IIaiiunien 1 Francais rénnté 
l.t lüjtin iölISi li heurrs

(iszl elei lel meghívják hl 
a felájí 1 n 11 Fi'iiiiria Fmlrkmii 
írlaialásúra
Í00S. június lü h liúrára

Honimul Francait. l’érs. Szülő Ura Fruria Emlékmű, l'érs, Szüli nlra

■J ■MM

2007 nyarán a Francia Köztársaság Szenátusa, valamint Pécs város 
önkormányzatának közreműködésével renoválta az emlékművet.

A francia kormány 16 000 euróval járult a felújításhoz. Ezen tanulmány 
szerzője Philippe Zeller korábbi nagykövet úrhoz eljuttatta kutatásai
nak eredményét, melyben az elhunyt francia katonák pontos temetke
zési helyét ismertette.
2008. május 31-én volt pont 100 éve, hogy az emlékművet felavatták, 
a szerző levélben kérte a néhai Tasnádi Péter polgármester urat, hogy 
az eredeti időponttal azonos dátumra tegye az újraavatást is. A pol
gármester úr leveléből kitűnik, hogy az új nagykövet Reneé Roudaut 
őexcellenciája programjához igazítják az ünnepséget. Az újraavatás 
ünnepsége 2008. június 19-én 12órakor történt, melyen a nagykövet úr 
és felesége, a francia katonai atassé és Dr. Chaterine Feidt, Franciaor
szág tiszteletbeli konzulja vett részt.
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ff ■
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République Française

AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE

Nagykövet Budapest, 2007. május 9.

Tisztelt Uram!

Érdeklődéssel szereztem tudomást hozzám intézett leveléről, amelyben vázolta a napóleoni 
háborúk idején Pécsre került és elhunyt francia katonák temetkezési helyének megtalálásáért 
kifejtett erőfeszítéseit.

Rendkívül meghatott az ügy szolgálatába állított elkötelezettsége és szeretnék önnek 
minden támogatást megadni kutatásai folytatásához, amelynek eredményeiről, ha tájékoztatna, 
rendkívül hálás lennék Önnek.

Mint ahogy tudja, egy Zsolnay Miklós kezdeményezésére emelt emlékmű már tiszteleg 
ezen Pécsett elhunyt francia katonák emléke előtt, és szívügyünknek tekintjük, hogy anyagi 
támogatást nyújtsunk ezen emlékmű felújítási munkálataihoz, amely munkálatok néhány héten 
belül elkezdődnek. Egy kis ünnepséget szervezünk majd a felújított gúla felavatására, és mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy ön is teljes mértékben részese lehessen ennek az 
eseménynek.

Minden jót kívánva kutatásai sikeréhez, kérem, tisztelt Uram, fogadja megkülönböztett 
nagyrabecsülésemet.

Philippe ZELLER

Dr NAGY Gábor
7624 Pécs
Budai Nagy Antal u. 12.

Téléphone: (36-1) 374 11.00 - Télécopie. (36-1) 374.11.40. (36-1 ) 374.11.44 
H-1062 Budapest. Lcndvay utca 27.

http://www.ambafiancc-hu.ocg
E-m«l: wobmcstic búdapcst-ambaí^diptomMi« gouv.fr

IViilippe Zeller levele
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PÉCS MEGYEl JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE

Dr. Nagy Gábor 
Ny. orvos ezredes

7624 Pécs
Budaz Nagy Antal u.12.

Iktatószám: 02-2/466-2/2008
Ügyintéző: Szőcs Gyöngyike
referens

Tárgy: A Francia Emlékmű újra felavatása

Tisztelt Ezredes Úr!

Először is, engedje meg, hogy gratuláljak ahhoz a kitartó és eredményes kutató 
munkájához, amelyet a Napóleoni háborúk Győr melletti csatájában szenvedett 
sérülések következtében Pécsett elhunyt francia katonák sírhelyének beazonosítása 
érdekében folytat.

A Francia Emlékmű sorsa nekem is szívügyem és munkatársaimmal a felújítási 
munkálatok befejezése óta keressük a legmegfelelőbb alkalmat annak ünnepélyes 
formában történő újra-átadására.

Mivel - ahogy azt Ön is megjegyezte - a felújítás a Francia Kormány támogatásával 
készült, így annak átadása kizárólag a Franciaország magyarországi nagykövete 
jelenlétében és közreműködésével történhet.

Tekintettel arra, hogy a nemrég hivatalba lépett francia nagykövet. Őexcellenciája 
René Roudaut úr június 19-én látogat el városunkba, úgy a Francia Emlékmű újra- 
felavatásának ünnepségét erre a napra tervezzük.

Pécs, 2008. május 9.

Üdvözlettel:

Tasnádi P

II-7O2I PÉCS Széchcnyitér I. Postacim: li-7602 Pécs Pf. 58.
Telefon: +.U (72) 5.33-800. 212-057 Fax: +.36 (72) 212-049

Tasnádi Péter polgármester levele
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A várost Tasnádi Péter polgármester, dr. Papp Judit ,a város főjegyzője, 
a PTE részéről dr. Gábriel Róbert rektor képviselte, jelen volt Dér Imre 
mérnök úr, aki a felújítást végezte és az ismertető táblát adományozta.

Tasnádi Péter ünnepi beszédét mondja Az ünnepség resztvevői

Az emlékmű az ünnepség napján
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A TEMETKEZÉS PONTOS HELYE

| Joggal merül fel a kérdés, hogy valójában hol lehetnek a francia kato- 
I nák, hisz az emlékmű körül a talaj szerkezete nem teszi lehetővé egy 

hatalmas tömegsír kialakítását. Juhász László régész véleménye szerint 
a szigeti külváros régi temetőjében, a mostani Őz utca helyén helyezték 
örök nyugalomra a katonák egy részét.

Közel 30 év kutatómunkája nyomán, valamint a levéltári adatok alapján 
körvonalazódott a 126 elhunyt francia katona eltemetésének pontos helye. 
A szerző beszélt olyan idős emberekkel, akiknek nagyszülei, illetve azok 
nagyszülei is minden évben halottak napján virágot helyeztek el a Man
dulás egy meghatározott helyén, oda, ahol kissé magasabb a föld, és 
ahonnan árnyat adó fák mögött halott katonák nyugszanak.
„A domb alatt, ahol tömegsír van, francia katonák alusszák örök álmukat." 
Természetesen miután nem ugyanazon időben haltak meg, ezen temet
kezési helyen csupán a katonák nagy része nyugszik.
Végezetül felvetődik a kérdés, hogy miért a hódító francia katonák sorsával 
foglalkozom, a válasz egyszerű: katona vagyok, és katonatársaimnak, akik 
nem szülőföldjükön nyugszanak, méltó emléket szerettem volna állítani.
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megkaptam a dokumentációit, és lenyűgözőnek tartottam.
Szeretném küldeni őszinte köszönetemet és legmélyebb elismerésemet."

(A dolgozat szerzője 30 év kutatómunkájáért a fentieknél sokkal jelentősebb elis
merést érdemelne. - a szerk.)
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MECSEKI KILÁTÓK

Dr. Bátai István

Ahogy Wass Albert írja, „Erdőjárás a lélek kultúrája..." (Átoksori kísér
tetek). Ahogy mi, a Mecsek Egyesület tagjai, úgy nagyon sokan így 
érzik ezt ösztönösen, és ez alól eleink sem voltak kivételek. Hazánkban a 

szervezett „erdőjárás" az 1800-as évek közepén kezdett kibontakozni. Pé
csett hosszas szervezőmunka után 1891. április 30-án alakult meg a Mecsek 
Egyesület. Ennek a nemes célból alakult társaságnak köszönhetjük turista
útjaink, pihenőink és kilátóink jelentős részét. A kitekintés, a nagyobb terü
let átlátása, úgy látszik, természetes óhaja sokunknak. Ez szépen megmu
tatkozott egyesületünk első alkotásaiban is. Az első teljes egyesületi évet, 
az 1892-est a Kilátók Evének is nevezhetnénk.
Első tevékenységük a mecseki úthálózat kiépítése volt, 1892 végére el is 
készült 67 km (!) nagyrészt ma is használt ösvény, kavicsos út. E nem kis 
munka mellett ebben az évben készült el első épített kilátónk a Jakab- 
hegyen, utat vágtak a Zsongor-kőhöz, és vaskorláttal látták el, valamint 
jól járható utat építettek a Tettye feletti sziklára. Álljon itt az erről szóló 
korabeli idézet, ami ma már szokatlan stílusban, de még mindig pon
tosan fogalmazza meg kilátóink, természetes kilátópontjaink lényegét: 
„...kipihenve fáradalmait, gyönyörködhessék a remek panorámán, mely 
innét... föltárul. Ezen út... nagy közönséget vonzott, mely a folytonosan 
változó szép látképek okozta gyönyör érzetében újra és újra megkeresi 
e helyet s kedvet érez a vidék más szép pontjaihoz is eljutni, hogy ily 
módon önkénytelenül hódolva a turistaság eszméjének, a természet fön- 
ségességének megismerése mellett egészségének is használjon."(l)
A mecseki kilátókat elkészültük sorrendjében tárgyalom, időrendbe 
illesztve a mára már összedőlteket vagy elpusztított egykori büszkesé
günket, a Kiss János-kilátót is. A megközelíthetőségnél nem tüntettem 
fel az összes lehetőséget, általában a tömegközlekedéssel is elérhető pon
tokról a leggyorsabb utakat tüntettem fel.
Az alábbiakban a következő kilátókról találunk ismertetést:
I. István-kilátó, 1892 (1-3. kép)
II. Zsongor-kő, 1892 (4-8. kép)
III. Flóra-pihenő, 1893 (9-12. kép) 1911
IV. Zengő-kilátó, 1895 (13-15. kép) 1929, 1984
V. Kiss József-kilátó, 1908 (16-19. kép)
VI. János-kilátó, 1910 (20-24. kép) 2001
VII. Kis-Tubes-kilátó, 1959 (25-26. kép)
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I. ISTVÁN-KILÁTÓ

VIII. Tv-torony, 1971 (27-29. kép)
IX. Balázs-hegyi kilátó, 1975 (30-33. kép)
X. Cigány-hegyi kilátó 1980 (34-37. kép)
XI. Új pálos-kolostor tornya 

(Jakab-hegyi kilátó) 1985 (38-40. kép)
XII. Sós-hegyi kilátó, 1988 (41-43. kép)
XIII. Gábor-kilátó, 2000 (44-45. kép)
XIV. Szép Ilonka-kilátó, 2001 (46-47. kép)
XV. Balázs-pihenő, 2003 (48-50. kép)
XVI. Várhegyi kilátó, 2005 (51-53. kép)
XVII. Éger-tető-kilátó, 2007 (54-55. kép)
XVIII. Napszentély kilátó, 2007 (56-58. kép)
XIX. Obányai kilátó, 2009 (59-60. kép)

2001
2007

Épült: 1892.
Elhelyezkedés: Jakab-hegy. Földsánc nyugati része. 
Tengerszint feletti magasság: 593 m.
Kilátószint: jelenleg nem használható.
Építtető: Mecsek Egyesület kérelmére Szeifritz István kormányzókanonok. 
Megközelítés: Égervölgyből a Zés ZO jelzésen a pálos
kolostor romjáig, innét a K úton nyugat felé, majd a 
földsáncon északra. Autóval a leggyorsabb: a volt Petőcz- 
aknától a K úton délre, majd a földsáncon északra.

A Mecsek Egyesület már fennállásának máso
dik évében maradandót alkotott, az István- 
kilátót. A földsánc nyugati részén, az 593 m 
magasan levő háromszögelési ponton állítot
ták fel. Évkönyvükben a következőket olvas
hatjuk (korabeli helyesírással):
„Az elmúlt év folyamán készült el a Jakab- 
hegyi kilátó-torony is, melylyel - egyesületünk 
kezdeményezésére nagys. Szeifritz István kor
mányzókanonok úr szíves közbenjárásával - a 
nagys. és főtisztelendő Káptalan ajándékozta 
meg kiránduló közönségünket. Nem mulaszt
hatjuk el, hogy őszinte hálás köszönetünket 1. István kilátó, 1959
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2. István-kilátó keletről

újólag ki ne fejezzük a nagylelkű 
adományozóknak, kik egyesüle
tünk nemes intenczióinak megva
lósításában bennünket mindig oly 
hathatósan támogatnak"(l).
A kilátót a fent említett Szeifritz Ist
vánról nevezték el 1925-ben (egyes 
források Szeifriczként írják).
A torony négyszög alaprajzú, he
lyi kőből épült. Kívül vezetett fel 
a lépcső, tetejét korláttal övezték.

A feljutáshoz kulcs kellett, ami a Jakab-hegyi vadászházban (a kilátó
és a pálos kolostor közt állt) volt átvehető (2). 
Korabeli leírások alapján észak, nyugat és dél 
felé nyújtott megfelelő kilátást. Vendégköny
vet is elhelyeztek, ennek tanúsága szerint már 
1894-ben legalább 600 látogatója volt! (3). Fi
gyelembe véve, hogy Mecsekünkben a turis- 
táskodás ekkor még alig indult meg, ezek igen 
figyelemre méltó adatok.
Felújítására 1975-ben került sor. Az 1979-ben ki
adott Mecsek Turistakalauz már csak észak felé 
említ szép kilátást (4). Sajnos ismét romos, a le
szakadóban levő külső lépcső életveszélyes. Dé

3. István-kilátó délrőlli oldalát megbontották, a tátongó lyukon bete
kintve láthatjuk, hogy mára felülről sem zárt. 
Remélhetőleg sikerül megmentenünk az enyészettől ezt a csodálatos ki
látót, ami kevés száz évnél idősebb turistaemlékünk egyik jeles darabja is!

II. ZSONGOR-KŐ

Korláttal biztonságossá téve: 1892.
Tengerszint feletti magasság: 540 m
Építtető: Mecsek Egyesület
Megközelítés: Id. István-kilátó. A pálos-kolostor romjaitól a K jelzésen nyugat 
felé, majd a sánc előtt jelöletlen úton balra, követve az útbaigazító táblát.

Az egyik legdrámaibb kilátást nyújtó kilátópontot fennállásának máso
dik évében (1892), a mai napig használható vaskorláttal tette biztonsá-
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gossá a Mecsek Egyesület (1). A köny- 
nyebb és biztonságosabb lejutás érde
kében 1904-ben lépcsőket alakítottak 
ki a Remete-barlangtól (5).
A korlát bal oldali (keleti) első vas
oszlopa tetején még mindig jól kive
hető az évszám: 1892! (6. kép). A kor
lát nyugati ívén több régi véset mel
lett jól látható egy több mint százéves:

4. Zsongorkő képeslapon az 1890-es évekből

„Wágner József, 1902" (7. kép). A terület 1943-óta védett.
Remek kilátást élvezhetünk délkelettől délnyugatig, előttünk fekszik 
Kővágószőlős, Cserkút. És a korlát áll rendületlenül a mai napig, napsü
tésben, hóban, fagyban...

8. Zsongor-kő, korlát 1902-es véset-
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III. Flóra-pihenő

Dömörkapu, Bertalan-szikla
Épült: fapavilon 1893, kőkilátó 1911
Tengerszint feletti magasság: 404 m
Építtető: Mecsek Egyesület
Megközelítés: A Dömörkaputól délkeletre kb. 200 méterre, a Tanösvény mentén.

9. Flóra-pihenő. Képeslap az 1900-as évekből

A Dömörkaputól nem messze levő Bertalan-sziklánál először Zellerin Má
tyás készíttetett fapavilont, ahonnét „megragadó szép kilátás nyílik a bánya
telepre". A „menházat" a Mecsek Egyesületnek ajándékozta (6). Érdekes

ségként megemlítem, egy évvel 
korábban, 1892-ben ő létesítette a 
város új vízvezetékét is a Tettye- 
forrásra alapozva. A pavilont 1909- 
ben vihar döntötte le. 1911-ben 
Hamerli József és családja adomá
nyának köszönhetően építették át 
kilátónak, édesanyja emlékére Fló
ra-pihenőnek nevezték. Az új kilá
tó és a korlát is kőből készült, te
tején körbe betonpadokat kapott. 
A kilátószintet fatető védte (7).

Jelentősebb felújítására 1984-ben került sor (PIK Petőfi Sándor szoc. bri
gád, hirdette büszkén a kilátóra helyezett emléklap), majd pár éve euró
pai uniós pályázatból újult meg. Jelenleg a fakorláttól eltekintve eredeti 
pompájában tündököl.
A kilátás Pécsbányára és a Keleti-Mecsek csúcsaira a legjobb, de Pécs 
keleti városrészeit is áttekinthetjük innét.
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IV. Zengő-kilátó

Épült: első fakilátó: 1895, mai beton: 1984. 
Tengerszint feletti magasság: 682 m. 
Kilátószint: 16 m.
Építtető: Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat.
Megközelítés: leggyorsabb: autóval a Pécsvárad - Pusztabánya erdőgazdasági 
műúton levő „Zengő-kő" pihenőtől először jelzetlen vágatban majd az S jelzésen, 
végig meredek emelkedőn a Zengő csúcsára. Ennél hosszabb, de jóval kényelme
sebb, ha Püspökszentlászló, Pécsvárad felől az S, vagy Hosszúhetényből az SA 
jelzésen jutunk fel a csúcsra.

A mai már a harmadik torony hegységünk 
legmagasabb csúcsán. A Zengőre a Mecsek 
Egyesület már 1894-ben elhatározta egy faki
látó építését. Első lépésként jelöléssel látták 
el a Pécsváradról a csúcsra vezető ösvényt 
(3). Az egyszerű fakilátó el is készült, a mun
kák gyors és szakszerű kivitelezésében sokat 
segített Terstyánszky László közalapítványi 
főerdész. Az avatást sajnos az eső elmosta, 
a kilátó hivatalos átadására 1895-ben került 
sor (8). A fa torony idővel tönkrement, a 
Földművelésügyi Minisztérium 1929-ben 
újabbat állíttatott fel. Erről így ír az 1939-es 
útikönyv: „A Zengővár tetőjét borító erdő 
miatt a Mecsek hegység legmagasabb pont
járól alig van kilátásunk. A kilátó faállványa 
csak igen keveset segít ezen a bajon, mert

13. Geodéziai niérőtorony és kilátó 
" Zengőn

a környező fáknál alig valami
vel magasabb" (9). A második 
kilátó használhatatlanná válásá
nak pontos dátuma nem ismert, 
de az 1957-es Mecsek turista tér
kép már nem jelöli, az 1959-es 
Mecsek Kalauz már nem említi. 
A jelenlegi építmény betongyű
rűkből álló geodéziai mérőto
rony 1984-ben épült. Az ország
ban több hasonló mérőtorony 
épült, magasságuk változó, át-
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15. Kilátás a Zengőről nyugat felé

mérőjük egységesen 3,5 m, belül vas
létrákkal összekötött, 4 méter magas 
szintekre osztva (10). Ajtaját eltávo
lították, így szabadon léphetünk be. 
A kilátó negyedik, nyitott szintjére 
vaslétrák 52 fokán jutunk fel. Alsóbb 
szintjei rossz idő esetén kiváló me
nedéket nyújtanak. A torony déli ré
szén kapott helyet dr. Győrfy Mihály 
emléktáblája, aki sokat tett azért, 
hogy itt ma is kilátó állhasson.

A kilátóból szép látvány tárul elénk DK, D, Ny és ÉNy felé. Az északi és 
keleti kilátást a lombkorona erősen korlátozza.
Jelenleg hivatalosan tilos a kilátóba felmenni a lépcsők állapota miatt. 
Gyerekkel a lépcsők, és főleg a kilátószintkorlát állapota miatt ez sze
rintem se ajánlott.

V. Kiss József-kilátó

A Mn-xi'k-Eouriülfl tulajdona

Pécs.
Kiss József-kilátó a Misinán

ib. Kiss József-kilato, 1909 után

Misina-tető.
Épült: 1908 (t 1967).
Tengerszint feletti magasság: 534 m. 
Kilátószint: 14,4 m (548,4 m).
Tervezte: Károlyi Emil. 
Építtető: Mecsek Egyesület.

Idén lenne 101 éves!
Ez a kilátó mára csak emlék, sajnos gon
datlan vezetőink több más mecseki em
lékkel együtt ezt is pusztulásra ítélték. 
A Mecsek Egyesület már működésének 
második évében, 1892-ben tervbe vette 
egy kilátó felépítését a város feletti Mi- 
sina-csúcson, amit akkor még Mecsek- 
csúcsnak is neveztek (1). A Mecsek Egye
sülettől megszokott előrelátással előbb az 
építendő kilátóhoz vezető utat készítet
ték el. Ez volt a Kardos Kálmán út meg
hosszabbítását képező Bánffay Simon 
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út (ma SA jelzés). Először a millennium évét je
lölték meg az átadás dátumának. Az építkezést 
pénzhiány miatt évről évre halasztani kellett, 
újabb célként a Pécsi Országos Kiállítást tűzték ki 
(11). A kiállítás előkészítése miatt szűkében vol
tak a munkaerőnek, és minden drágább lett, ezért 
a következő évben, 1908-ban kezdték el építeni 
Károlyi Emil tervei alapján. A kilátó szeptember 
12-re lett kész. A belső lépcsőket leszámítva csak 
kőből, vasból, vasbetonból készült. Alapja 4,7 mé
ter oldalú négyzet, a kilátószint magassága 14,4 
m volt (12). A tornyot őr vigyázta. Szállása elein
te a toronyban volt, de 1909 júliusára elkészült a 
toronnyal egybeépült őrház, ugyancsak Károlyi 
Emil tervei alapján (13). A kilátó melletti házat fo
lyamatosan bővítették (7,14,15). Az egyesület 25. jubileumi évében (1916) 
nevezték el Kiss Józsefről, a Mecsek Egyesület titkáráról. Ez alkalomra 
Zsolnay Miklós készíttetett díszes táblát, amit a toronyban helyeztek el 
(16). Ma talán szokatlan, de akkoriban még élő, köztiszteletben álló embe
rekről gyakran neveztek el utakat, középületeket (Pl. Kardos út).

77. Kiss József kilátó

„A. MECSEK EGYESÜLET 
1916. évi május hó 21-én tartott 
XXV-ik, jubiláris közgyűlésén 

örök hálája, elismerése és nagyrabecsülése jeléül, 
ezen toronynak 

KISS JÓZSEF-KILÁTÓ 
nevet adta, hogy minden időkre hirdetője legyen azon 

férfiú érdemeinek, a ki
25 ÉVI TITKÁRI MŰKÖDÉSE ALATT 

lelkes és odadaó ügyszeretetével, fáradhatatlan, 
buzgó tevékenységével és szellemének gazdag ta
lálékonyságával az egyesületet a virágzás magas 

fokára emelte."

A Misinán levő meteorológiai állomás 1931. augusztus 
3-án kezdte meg működését. A műszerek egy része a 

kilátóban, más része annak udvarán volt elhelyezve (17). A torony dél
keleti falazata 1941-ben 2 m magasságban megdőlt. Nagy költséggel, 
de sikerült kijavítani (18). A következő évben az őrházat egy szobával
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bővítették (19). Mellette épült 1958- 
ban az ország második televíziós adója 
56 m-es tornyával (20), a mostani tv- 
torony építésekor ezt is lebontották. 
Egyik betontalapzata máig látható az 
étteremtől északra. A Kiss József-kilá- 
tót 1967-ben bontották le, díszes kerá
miatábláját megőrizték, ma a tv-torony 
kilátó szintjén látható (19. kép).

VI. JÁNOS-KILÁTÓ

Lerombolt János-kilátó (20. kép) Új János-kilátó (22. kép)

Épült 1910 1995-2001

Elhelyezkedés Tubes

Tfm (m) 611

Kilátószint (m) 16

Tervezte Rauch János Biczó László, Horváth Margit

Tulajdonos Mecsek Egyesület Pécs Megyei Jogú Város

Megközelítés: Misinától vagy Lapistól az S jelzésen.

20. János-kilátó, képeslap 1926

Felépítését a Mecsek Egyesület már 1893- 
ban tervbe vette, és ekkor kezdték el a 
hozzá vezető út előkészítését is (6). Egy 
évvel később elkészült a Kardos út folyta
tása a „Mecsek gerincéig", a torony építé
sére gyűjtést rendeztek. A Tubesz csúcsán 
(akkor még így írták) felépítendő kilátó 
első vázlatát Lakits Gyula el is készítette 
(3). Anyagi nehézségek miatt az első ki
látó csak 1910-re készült el Rauch János 
(1864—1934) műszaki főtanácsos, a Me
csek Egyesület alelnöke (1922-1934) ter
vei alapján, a helyszínen bányászott ter
méskőből. A csonka kúp tetejére 32 lépcső 
vezetett, a kilátóteraszon és a lépcsőkön is 
vaskorlát nyújtott biztonságot (22). A kö
vetkező évben alakították ki a Lapistól a 
toronyhoz vezető turistautat, melyhez
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Tripammer Károly városi erdőtiszt nyújtott sok se
gítséget (23). Nevét tervezőjéről kapta 1918-ban. 
Mellette épült fel a Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
rádióállomása 1974-ben. Katonai állomás létesült 
szomszédságában, ami nem bizonyult túl szeren
csésnek. Nehogy titkaikat kifürkésszük, 1981-ben, a 
katonai adótorony építésekor lerombolták.
Tíz év elteltével jött el a remény, hogy újra gyö
nyörködhetünk a Tubes csúcsáról feltáruló pa
zar látványban. Kovács Szabó János vezetésével 
megindult a szervezőmunka, a Tubes Kilátó Ala
pítványt 1991. április 2-án jegyezték be. Az alap
követ 1995. szeptember 22-én tették le. A Magyar 
Rádió Pécsi Körzeti Stúdiója versíró versenyt hir
detett 1999-ben. A130 beérkezett műből részletek 

21. És ami megmaradt 
a jános-kiláfából

a kilátó falára is felkerültek. A nehéz, sok
szor embert próbáló szervezésről a Mecsek 
Egyesület évkönyvében olvashatunk bőveb
ben (23). A vasbetonból és a kozári kőbányá
ból származó terméskőből épült kilátót 2001. 
szeptember 15-én adták át. A kilátó 22 méter 
magas, a kilátószint 16 méternél van.
A nyugati falban látható a régi kilátó kőtáblája. 
A ma már nehezen olvasható felirat (21. kép): 
RAUCH JÁNOS KILÁTÓ 
TUBES-CSÚCS 612 mtr
EMELTE ÉS ÉRDEMDÚS NÉHAI 
ALELNÖKÉRŐL ELNEVEZTE 
MECSEK EGYESÜLET
A tornyon táblák örökítik meg az Alapítvány ala
pítóinak, a támogatók és kivitelezők nevét. Olvas
hatjuk Heinczinger

Erika és Takács István verseit. Helyt kapott még 
Hellényi Miksa (avatása 1998. március 22.), vitéz 
Csokonay Sándor (avatása 2003. május 1.) és dr. 
Makoviczky Gyula és neje emléktáblája. 
A csúcsról remek körpanorámát élvezhe
tünk. Dél felé a város tárul fel, és látható a 
Sós-hegyi kilátó is, nyugati irányba az orfűi 
tavak, északra a Mecsek távoli nyúlványai 

23. Kilátás Orfufelé 
a lános-kilálóból
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látszanak. Kelet felé a Misina zárja 
le a kilátást, és a korábban épült 
adótornyok is megcsodálhatóak.
Az új kilátó létrejötte Kovács Szabó 
János és sok barátjának, segítőjének 
fáradhatatlan munkáját dicséri. 
Létrehozásában a Mecseki Erdé
szeti Rt. és a Mecsek Egyesület is 
sok segítséget nyújtott. Pénzügyi 
támogatást Pécs városa is nyújtott, 
és közadakozásból is jelentős for
ráshoz jutott az Alapítvány.

VII. Kis-Tubes-kilátó

25. Kis-Tubes kilátó

Épült: 1959.
Kis-Tubes.
Tengerszint feletti magasság: 575 m.
Tervezte: Kiss Tibor.
Építtető: Pécs Városi Idegenforgalmi 
Hivatal.
Megközelítés: a Misinától az S jelzé
sen, dél felé tábla jelzi a hozzá vezető 
ösvényt.

26. Kis -Tubes kilátó

Hosszú, 49 éves szünet után az első, 
új helyen épült kilátó. Ha a második 
Zengő-kilátót újnak tekintjük (1929), 
akkor is 30 évet kellett várni, hogy 
újabb magaslatról gyönyörködhes
sünk a körülöttünk elterülő tájban. 
Vasbetonból épült, modern vonalú 
kilátó. Az építését hirdető eredeti 
tábla megrongálódott. A PVV Rt. 
2002-ben, felújításakor pótolta. Jó 
a kilátás kelet, dél és nyugat felé.
A város egyik kedvelt, könnyen elérhető kirándulópontja. Idén 50 éves!
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VIII. TV-torony

Épült: 1971.
Misina-tető.
Tervezte: Vízvárdy István építész,

Söpkéz Gusztáv statikus tervező,
Thoma József (1922-2008) szerkezet- és építéstechnológiai tervező. 

Tengerszint feletti magasság: 534 m.
Kilátószint: 75 m.
Megközelítés: 35-ös városi autóbusz, megálló a toronynál.

A tv-tornyot, mely uralja a Pécs feletti Mecsek-gerincet, 1968-ban kezd
ték el építeni. Eredetileg 176 méter magas volt, 1996-óta az új antenna 
felszerelésével 197 méter. Lifttel jutunk fel a 72 méteren levő étterembe, 
innét lépcsőkön a 75 méter magasban kialakított nyitott kilátószintre. Itt 
láthatjuk a régi Kiss József-kilátó bejárata feletti díszt és feliratot, Kiss 
József bronz domborművét (Vándor Béla, 1940), valamint a baranyai ter
mészetjárás 100 éves évfordulójára készített emléktáblát (24, 25).
Tőle nyugatra emelkedett a Kiss József-kilátó és az előző acél tv-torony. 
A páratlan kilátást csak nyugat felé csökkenti valamelyest a Tubes. Elénk 
tárul a Villányi-hegység vonulata, Pécs és a környező falvak, a Keleti- 
Mecsek és hegységünk északi nyúlványai.
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IX. Balázs-hegyi kilátó

Épült: fa 1975, mai acél 2001.
Balázs-hegy, Orfű. 
Tengerszintfeletti magasság: 320 m.
Építtető: Orfűi Önkormányzat.
Megközelítés: Az Abaliget-Orfü elágazástól Orfű 
felé haladunk a műúton. Az első jobbos hajtűka
nyarból északnyugat felé induló, majd hamaro
san északnak forduló aszfaltozott úton 1100 mé
ter megtétele után érhetjük el.

32. Kilátás a Pecsi-tóraa Balazs-hegyi kilátóból

Az első kilátót 1975- 
ben fából építették, 
ami 1987-ben leégett. 
A helyi önkormány
zat 1994-ben vásá
rolt egy vas fúrótor
nyot, amit a régi he
lyén állítottak fel. Az

új kilátót 2001 októberében adták át. A lépcsők a 
vastorony külső részén haladnak az ötödik kilátó
szintig. Tetejéről gyönyörű körpanorámát élvezhe
tünk, előttünk nyújtózkodik a Pécsi-tó. (26).

.32. Kilátás a Pécsi-tóra a Balázs-hegyi kilátóból
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X. Cigány-hegyi kilátó

Épült: 1980, szintráépítés 2007.
I Cigány-hegy, Kisújbánya, Keleti-Mecsek. 

Tengerszint feletti magasság: 524 m. 
Tervezte: Buzás Endre.
Megközelítés: Kisújbányáról nyugat felé a K jel
zésen, majd pár száz méter után észak felé az S, 
ZA turistaúton.

í

34. Cigány-hegyi kilátó, 2004

35.Cigány-hegyi kilátó, 2007

36. Kilátás a Cigány-hegyről dél-nyugat fele

Az eredeti kilátó 
1978-ban épült ter
méskőből, fatetővel. 
A kőépítmény eső
beállóként is jó szol
gálatot tesz. A Me
cseki Erdészeti Zrt.

és a DDNP újíttatta fel 2007-ben, ekkor a kilátó
szint is magasabbra került (avatás: október 6.). 
Tetejéről a Keleti-Mecsek legszebb körpanorá
máját élvezhetjük (26).

37. Kilátás a Cigány-hegyről Máré-völgy irányába
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XI. Új pálos-kolostor tornya (Jakab-hegyi kilátó)

Épült: 1947, kilátónak átalakítva 1985. 
Jakab-hegy.
Tengerszint feletti magasság: 565 m.
Kilátóvá átalakította: Mecseki Erdőgazdaság. 
Megközelítés: Égervölgyből a Z és ZO jelzésen.

38. Jakab-hegy, az áj kolostor tornya

A pálos-kolostor romjai mellett 1947- 
ben a rend új kolostort  kezdett építeni. 
A szerzetesrendeket 1951-ben is
mét feloszlatták Magyarországon, 
az épület befejezetlen maradt. A Me
cseki Erdőgazdaság 1985-ben kilátót 
és esőbeállót alakított ki az épület
maradványokból (26).
A kilátó tornyában keskeny vas
lépcsőn juthatunk a csúcsba. Fent 
ne feledjük el lehajtani a csapóaj
tót, mielőtt önfeledt szemlélődésbe 
merülnénk.
A kilátóból a pálos-kolostor romja
ira, távolabb pedig északi és keleti 
irányba nyílik páratlan panoráma. 
Jól látszik a Zengő csúcsa és Kom
ló is. A terület 1978 óta védett.

iaKiw-iic$y, kilátás a romokra 1 40. ¡akíib-hegy, kilátás a Kelet ¡-Mecsekre
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XII. Sós-hegyi kilátó

Épült: 1988.
Sós-hegy. Lapistól délre.
Tengerszint feletti magasság: 497 m.
Tervezte: Buzás Endre.
Megközelítés: a Lapistól délnyugatra a ZA jelzésen.

Római őrtoronyra emlékeztető, kőből épült, fatető
vel ellátott kilátó. A közelben sokáig látható volt egy 
római őrtoronymaradvány, amit sajnos a Lapis-Re- 
meterét műút építésekor elpusztítottak (26).
A kilátás főleg északkelet, keleti irányba élvezhető.

Kilátás a bos-negyi Kilátóból a limesre I 4J. Kilátás a bos-negyi Kilátóból a varosra

XIII. Gábor-kilátó

Épült: 2000.
Hetvehely, Fehér-hegy. Nyugati-Mecsek. 
Tengerszint feletti magasság: kb. 240 m.
Tervezte: Makovecz Imre.
Építtető: Hetvehelyi Önkormányzat.
Kivitelezte: Kocsis Ernő ácsmester.
Megközelítés: nem található a Mecsek turistatérképen, a 
műútról sem látható. Szentlőrinc felől érkezve, az Ön
kormányzat épületét elhagyva, attól pár száz méterre bal
ra kell letérnünk. A helyet nem túl feltűnően kis tábla is 
jelzi. Innét először löszfalba mélyen bevágódott ösvényen 
visz a jelzetlen út északi irányba (jobbra a dombtetőn a 
temető), amin pár perces sétával jutunk a toronyhoz.
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45. Gábor kilátó, Hetvehel}/, 
kilátás a falunt

Egyedi vonalú fakilátó Hetvehely északi hatá
rában. Avatására 2002. május 11-én került sor. 
Névadója Gábor Antal (1917, Abaliget -1984), 
erdészvezető. A Hetvehelyi Erdészet igazga
tója volt 1977-ig. Izgalmas életútját olvasva az 
erdőt, az embereket, családját szerető igaz em
ber képe bontakozik ki előttünk (27).
Kilátás elsősorban dél felé a Mecsek vonulata
ira és a falura, valamint nyugati irányba van.

XIV. Szép Ilonka-kilátó

Épült: 2001.
Réka-völgytől északra, a Skóciai Szent Margit úton. 
Tengerszint feletti magasság: kb. 425 m.
Tervezte: Scholtz Péter erdőmérnök.
Kivitelezte: Iljin Petár ácsmester.

A fából készült kilátó a Dóri út közelében épült. Ezt az új kilátót többek 
között dr. Novotny Ivánnak köszönhetjük, aki sokéves kitartó munkával 
szervezte a Skóciai Szent Margit út kijelölését és a torony építését.
A kilátást a nyugat, észak és kelet felé élvezhetjük, feltárul előttünk a 
Réka-völgy (26).

Szép Ilonka kiláló 1 47. Kilátás Réka völgyre a Szép Ilonka kilátóról
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XV. Balázs-pihenő kilátópont

Épült: 2003.
A Tettye fölötti sziklafalnál, a lépcsősor tetejénél.
Tengerszint feletti magasság: 289 m.
Tervezte: Szatyor Győző.
Építtető: Pécs Város Önkormányzata.
Megközelítés: A Tettyéről, az S jelzésről induló lépcsősor tetején található.

48. Balázs pihenő a tcttyci lépcsőkről 1 49. Balázs pihenő a Tettye felett

A tettyei sziklafal déli oldalán épült pihenő nem valódi kilátó, de az 
innen élvezhető látvány miatt megérdemli, hogy megemlítsük.
A hely kiváló adottságát korán felismerték, a Mecsek Egyesület első útjai
nak egyikét is ide vezette. Erről így írtak az 1892-es jelentésben: „Egy 
másik utat vezettettünk a Tetye fölötti sziklához, mi által e helyet minden 
veszély nélkül egész kényelemmel keresheti föl a kiránduló közönség, 
hogy az ott elhelyezett padokon kipihenve fáradalmait, gyönyörködhes
sék a remek panorámán, mely innét a városra, az előtte elterülő síkságra, 
a gyűdi-harsányi hegyekre, a Tetyére és annak nyüzsgő életére föltárul. 
Ezen út... kellemes sétaútnak kínálkozik s már is nagy közönséget von
zott, mely a folytonosan változó szép látképek okozta gyönyör érzetében 
újra és újra megkeresi e helyet s kedvet érez a vidék más szép pontjához 
is eljutni, hogy ily módon önkénytelenül hódolva a turistaság eszméjé
nek, a természet fönségességének megismerése mellett egészségének is 
használjon."(l) (Az idézet az eredeti helyesírás szerint!)
A névadóról álljon itt a Mecseki Erdészeti Zrt. honlapján található ismertető: 
„A névadó, BALÁZS JÓZSEF erdész volt, aki 1928. október 27-én született bá
nyászcsaládból Mecsekszabolcson. Erdészképesítést Sopronban szerzett. Az Ár
pád-tetői Erdőgondnokságban kezdte pályáját. 1950-től a Mecseknyugati Ál
lami Erdőgazdaságnál lépett állami szolgálatba, majd a Mecseki Erdő- és Fa-
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feldolgozó Gazdaságnál dolgozott 21 éven át. A 21 
év alatt volt kerületvezető erdész, gépesítési veze
tő és erdészetvezető. 1971-től a Pécs Városi Tanács 
Mezőgazdasági és Élelmezési Osztályán erdészeti 
előadó. Munkaköre a város tulajdonában lévő me
cseki és malomvölgyi parkerdők kezelése volt. 17 év 
alatt lelkesedése, erdő- és emberszeretete meghozta 
gyümölcsét. Keze munkáját dicsérik a parkok, erdei 
sportpályák, kilátók, pihenők, cserkészutak, a közt 
szolgáló erdei létesítmények sokasága. Külön ki
emelendő emberi kapcsolatteremtő képessége, amely 
áthidalt pénztelenséget s meg nem értést. 2003. 
március 5-én hunyt el. Erre a munkásságra emlé
kezteti az utókort a két szó: ,,Balázs-pihenő"(28).

XVI. VÁRHEGYI KILÁTÓ

I Épült: 2005.
Mecseknádasd, Schloss-berg.
Tengerszint feletti magasság: 217 m.

| Kivitelező: Klemm Ádám ácsmester és Szegmens 
Kft., Bonyhád.
Megközelítés: Mecseknádasdtól a P (dél-dunántúli 

| piros jelzésű turistaút) jelzésen, autóval is járható 
aszfaltozott úton a romokig. Innét pár perces séta 
keletre a kilátóhoz.

51. Várhegy-kilátó, 
Mecseknádasd

A Mecseknádasd feletti Schloss-bergen, a vár
romok közelében, azoktól keletre épült. Termés
kő alapú, fel
ső része fa, 
zsindelytető
vel. Mellette

pihenőhelyet alakítottak ki asztalokkal, 
padokkal, tűzrakó hellyel.
A Keleti-Mecsekre, Mecseknádasd ra és 
tőle kelet felé nyújt szép kilátást (26). 52. Kilátás Várhegy-kilátóból az Óbányai ] 

völgyre j
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XVII. Éger-tető-kilátó

Épült: 2007.
Éger-tető, Nyugati-Mecsek.
Tengerszint feletti magasság: 315 m. 
Megközelítés: Égervölgyi tótól a Z jelzésen.

Kétszintes, fedett fakilátó. A Mecsek Gyöngyszemei a Jakab-hegytől a 
völgységi patakig európai uniós projekt „Égertető, Égervölgy, Remete
rét, dél-dunántúli piros jelzésű turistaút, és a Flóra-pihenő fejlesztése" 
alprogram keretében épült. Építését a Környezetünkért Közalapítvány 
és a PVV Zrt. is támogatta.
Kelet felé a tv-toronyra, délre a városra, míg nyugati irányba a Jakab- 
hegy tömbjére nyújt szép kilátást (26).
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XVIII. Napszentély kilátó

56. Nnpszcntély kilátó,
Magyarhertelend

Magyarhertelendtől délre.
Tengerszintfeletti magasság: 260 m.
Kilátó összmagassága: 23 m.
Épült: 2007.
Építtető: Orfű, Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és 
Üzemeltető Kht.
Kivitelező: Bayer Center Kft.
Megközelítés: az Orfü-Magyarhertelend műút
ról (Magyarhertelend közelében) táblákkal jelzett 
ponttól északnyugatra, jelöletlen szekérúton. A ki
látó száraz időben személygépkocsival is elérhető.

Magyarhertelendtől délre épült fel 
a Mecsek egyik új kilátója. A vas
beton alapon négy szintre oszlik a 
látványos felépítmény. A Mecsek 
Gyöngyszemei a Jakab-hegytől a 
völgységi patakig európai uniós 
projekt keretében épült (26).
Jól látható Magyarhertelend, a Ke- 
leti-Mecsek, a Tubes, az Orfű fe
letti Balázs-kilátó. A kilátás csak 
nyugat felé korlátozott.

56. Kilátás a Nnyszeiilély kilátóból n Keleti-Meesekre
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XIX. Óbányai kilátó (59-60. kép)

Épült: 2009.
Tengerszint feletti magasság: kb. 350 m.
Kilátószint: kb. 6 m.
Építtető: Mecseknádasd és Óbánya Önkormányzata.
Megközelítés: Óbányától a Z+jelzésen dél felé, (Döngölt-árok) irányába indulunk. 
A sportpályánál áttérünk a ZAjelű szekérútra, és kelet felé a Spartacus kulcsosház 
mellett elhaladva, meredek kaptatón 15 perc alatt jutunk fel a kilátóhoz.

59. Óbányai kilátó, a háttérben Óbánya

A fából készült kétszintes, fedett, 
tornyot 2009. május 1-jén adták át. 
Megkapó kilátás tárul fel előttünk 
kelet felé. Obánya főutcáját és apró 
házait méltóságteljesen koszorúz- 
zák a Keleti-Mecsek (még) erdő 
borította domboldalai (26).
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SZŐLŐ ÉS BOR A MECSEKBEN A KÖZÉPKOR ELŐTT

Gábor Olivér

A Mecsek éghajlata és talaja szőlőtermesztésére alkalmas. A szőlő itt 
nem őshonos, így betelepített kultúrnövénynek számít. Művelése 
és a borkészítés olyan munka, mely évekre előre való tervezést igényel. 

A mecseki bor megszületéséhez tehát a helyi adottságok megléte mellett 
a történelem során el kellett érni egy bizonyos civilizáltsági fokot, ami
kor a keletről érkező növényt betelepíthették, alkalmazkodó és jó típu
sokat neveltek ki, az ültetvényt megtanulták helyi viszonyok között mű
velni, és nem utolsósorban legalább 4-5 év békés időszakot tudtak bizto
sítani az első iható eredmények eléréséig.
A vonzerő igen nagy volt. Őskori elődeink tekintetében nem is lehetnek 
illúzióink, mert keresték a hódító hatású dolgokat, legyen az növényi, 
állati eredetű, vagy akár gomba. Mindezek közül mégis a bor az egyik 
legkellemesebb ízű és hatású. A szőlő és a bor magyarországi megjele
nése tehát nem különös, hanem szükségszerű és nyilvánvaló fejlemény 
akkor, amikor tőlünk délre a görögség és elődei, vagy az etruszkok saját 
ünnepeiket már javában borral tartották. (A görög legenda szerint a bor 
készítésének titkát a gyermek Dionüszosz fedezte fel.)
A szőlő legelső magyarországi betelepítésének időszaka a bronzkor 
végén jött el. Közvetlen baranyai bizonyítékunk ugyan nincs rá, de Sop
ronban feltártak olyan lelőhelyet, ahol 3000 éves szőlőmagok is megma
radtak (Sopron-Krautacker: Facsar-Jerem 1985). Mivel nálunk ekkor 
már létezett a Jakab-hegyi magaslati telep, feltételezhetjük, hogy a szőlő 
a soproni területtel azonos bronzkori kultúra uralma alá tartozó Mecsek 
déli lejtőire is eljutott, sőt bor is készült belőle. (Évezredekkel később a

pálosok valóban a Jakab-hegy 
tetején termesztettek szőlőt, 
hiszen a vadszőlő még ma is 
jelen van a kolostor körül.)
Az őskor legvégét jelentő vaskor 
idején a bor és víz vegyítésére 
használt, nagyméretű bronzedé
nyek (szitulák) magyarországi 
megjelenése újabb bizonyítéko
kat szolgáltat. A vaskor első fe
léből, a Kr. e. 5. századból szár
mazik egy meglepő szajki lelet

Oinochoe edénykészlet Szajkról a Kr. e. 5. századból 
(Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztály, 

Fotó: Aradi Eszter)
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is, mely az autópálya-ásatások során került elő 
2005-ben. Legalább 7 db oinochoe-edényből ál
ló készletről van szó. Az oinochoe edénytípus 
elődje, az archaikus görögség athéni területe
in fejlődött ki a Kr. e. 8. századra. Olyan csőrös 
kancsók ezek, melyeket becses tartalom táro
lására készítettek, ezért szájukat és peremüket 
úgy alakították, hogy kiöntéskor a folyadék su
gara irányíthatóvá váljon, és egy csepp se men
jen kárba. Ez a féltett folyadék természetesen a 
görög területeken már korábban is jelen lévő 
bor volt. A szajki edények formája ugyan „óko
ri", de elkészítésük még őskori, ugyanis faze
kaskorong nélkül készültek. Ez mutatja, hogy 
nem maguk az edények, hanem azok divatja 
érkezett ide, és a készlet már helyben készült. 
A bennük tárolt bor talán már a Mecseken vagy 
a Villányi hegységben termő szőlőből szárma
zott. Ekkorra a dunántúli szőlőtermesztésnek 
már több száz éves előzményei voltak.
A vaskor végén élő keltákról tudjuk, hogy 
többféle sört készítettek, de források szólnak

Szőlőábrázolás egy feliratos 
római kövön (Janus Pannonius 

Múzeum Régészeti Osztály, 
Fotó: Gábor Olivér)

arról, hogy a bort sem vetették meg. Elsősorban importálták, kisebb mér
tékben maguk is előállíthatták. Az általuk használt klasszikus edénytípu
sok (pl. szitulák, kantharoszok, kratérek stb.) a bor tárolását és vízzel való 
vegyítését, míg a kancsók a felszolgálást segítették.

Honvo alakok egy romai sírkő áldozati jelenetén (Janus Pannonius Múzeum Régészét! Osztály, 
Fotó: Gábor Olivér)
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Háromosztatú antik demizson ábrázolása egy 
római sírkövön (Janus Pannonius Múzeum 

Régészeti Osztály, Fotó: Gábor Olivér)

ez a helyzet a pécsi homokbányában 
talált bronzedény Dionüszosz-me- 
net ábrázolásával. További fennma
radt képekről és leírásokból tudjuk, 
hogy a rómaiak folyadékok tárolá
sára és szállítására fahordót is hasz
náltak. Ezeket, ha elhasználódtak, 
később kutak bélelésére alkalmaz
ták, így vizes környezetben néha ol
dalukon látható jelzéseikkel együtt 
fennmaradtak. Ilyen maradványo
kat azonban Pécs környékén eddig 
még nem találtak.
A mecseki bortermelésre vonat
kozó első, közvetlen régészeti bi
zonyítékok mégis a római korból 
származnak. A helyi istenségként 
tisztelt Silvanus az ábrázoláso
kon a néprajzból jól ismert kacor- 
ral (szőlőmetsző „sarló" - Vajkai 
1939-40) és szőlővel látható. Bac
chus attribútuma is a szőlő, de mi- 
Vel ő inkább a borkészítés istene,

Dionüszosz-menetet ábrázoló díszítés a pécsi 
homokbányában talált római bronzedényen 

(¡amis Pannonius Múzeum Régészeti Osztály, 
Fotó: Gábor Olivér)

A római korban freskókon, sírköve
ken, oltárokon ábrázolt szőlő és ál
dozati italok, valamint demizsonok 
még nem feltétlenül bizonyítékai a
helyi szőlőtermesztésnek, inkább 
birodalmi díszítési szokások átvé
telére utalnak (Bíró 1998). Ugyan

Római kori Bacchus-szobor, kezében kacorra, 
Szentlőrincről (Janus Pannonius Múzeum 

Régészeti Osztály, Fotó: Gábor Olivér)
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így kacor helyett néha borospoharat tart a kezében. Vele ellentétben a 
felnőtt férfiként látható Silvanus Domesticus Pannóniában helyi isten
nek számít, így ábrázolása is helyi jellegeket tükröz.
A kővágószőlősi római villában ta
lált vörösbor-csersavval átitatott bo
dzafa-csutora (Horváth 1987) pedig 
már a helyi borkészítés lehető leg
közvetlenebb bizonyítéka. Ez alap
ján biztosan állíthatjuk, hogy leg
alábbis Kővágószőlős környékén a 
4. században szőlőt termesztettek és 
bort készítettek a rómaiak. Minder
re szükség is volt, hiszen a 4. század 
végére államvallássá vált keresz
ténység szertartásaihoz mindenkép

pen bor szükségeltetett. Ahol 
kereszténység van, ott bor is 
van. Az ókeresztény temető
ből bizonyíték erre a Korsós 
sírkamra festménye és a sírok
ban talált üvegedények. Ahol 
pedig nagy mennyiségben 
van szükség borra, ott sző
lőt is termesztenek, ha a helyi 
adottságok ezt megengedik. 
A Mecsek déli lejtőin ennek 

A Korsós-sírkanira fülkéje a festett korsóval 
és pohárral (Fotó: Fűzi István)

UVevKOrsu CS iiccgpuuur uz vniviszirny uniciuin'i 
(janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztály, 

Fotó: Fűzi István)

tehát legkésőbb a 4. században már bizto
san állítható, hogy szőlő volt a Mecseken. 
A római korból vannak írott forrásaink is 
a pannoniai és baranyai szőlőtermesztés
re vonatkozóan. Probus császár szőlőt te
lepíttetett a tartományban, noha nem sok
kal korábban Diocletianus éppenséggel a 
provinciák szőlőtőkéinek irtását rendelte 
el. Az egykor Baranyához tartozott hor
vátországi Baánban olyan oltárkövet ta
láltak (CIL. III 10275 - Brein 2006), mely
re 4-féle - ma már beazonosíthatatlan

semmi akadálya sem volt, így

Probws császár (276-282), 
« pannóniai szölőtelepitö
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8-9. századi, szőlőmintás avar bronz szíjvég Szebényből" 
(Magyar Nemzeti Múzeum)

- szőlőfajta nevét is fel
írták: Cupenis, Terminis, 
Vallensis és Caballioris. Ezt 
az oltárt Kr. u. 300 körül 
Aurelius Constantinus 
és fia, Venantius állította 
Liber Pater tiszteletére (a 

termékenység és a bor istene, ünnepét szüret idején tartották: liberalia) 
abból az alkalomból, hogy szőlőt telepítettek. A kő sajnos elveszett, és ma
gát a szőlőtelepítés pontos helyét sem igen lehet ma már meghatározni. 
A római kor után ide érkező népek ismerték és szerették is a bort. Szőlő
termesztés azonban legfeljebb szórványosan folyt a Dunántúlon, hiszen 
legtöbbször nem csak a mezőgazdasági ismeretek, de a békés viszonyok 
is hiányoztak ehhez. A hunok rövid idejű jelenléte alatt (430-as évektől 
454-ig) valószínűleg inkább rablott bort ittak. A források szerint a gótok 
is csak rablásból éltek, bár köztük már ariánus keresztények is akadtak. 
A langobárdok Észak-Itáliába való vonulásuk előtt 568-ig néhány évtize
det töltöttek a Dunántúlon, de borkészítésükről nem tudunk. Tömege
sen pedig csak távozásuk után váltak kereszténnyé.
Az avarok több hullámban érkeztek a Kárpát-medencébe. A 9. században 
Karoling nyomásra vették fel a kereszténységet. A 2. avar hullám meg
telepedése utáni 8-9. századi temetőikből viszont ismeretes egy tárgytí
pus, melynek több darabja is szőlőábrázolást mutat. Ezek az áttört nagy 
bronz szíjvégek (Kiss 1965), 
melyek közül egy a bara
nyai Szebényben került elő. 
A szőlő, mint díszítőmotí
vum - csakúgy mint a ró
mai korban - ekkor sem fel
tétlenül utal helyi szőlőter
mesztésre. Ezzel szemben az 
avar kor legvégéről írott for
rás is alátámasztja az avarok 
borfogyasztását. Birodalmuk 
bukásának okait ugyanis -
Krum bolgár vezér kérdésére válaszolva - a túlzott részegeskedésben je
lölték meg: Krum ezt megtudva összehívta a bolgárokat, és megparancsol
ta a szőlőtőkék kiirtását. Egyébként a ma már leginkább avarnak tartott 
nagyszentmiklósi kincs ivókészlete is feltételezi a bor használatát, nem be
szelve az avarokat térítő nyugati papokkal ideérkezett 9. századi Cunpald- 
kehelyről vagy a budakalászi temetőből származó bronzkorsóról.

I

A nagyszentmiklosi kincs
(Kunsthistorisches Museum, Wien)
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I
A Sankt Gallen-i kaland (László Gyula)

Végül a honfoglaló 
magyarok idejéből 
csak egyetlen ese
tet idéznék. A Sankt 
Gallen-i kaland min
denki számára jól is
mert. A forrás nem 
Magyarországon ké
szült bort, hanem a 
mai Svájc területén 
elrabolt nedűt em
lít. A történet szerint 
926-ban a szerzete
sek a kalandozó ma
gyarok elől mind el
menekültek, kivéve a félkegyelmű Heribald barátot. Ő mesélte el, hogy 
a magyarok már nem vitték el a kolostor borait, mert szekereiken annyi 
volt belőle. A kalandozók nagyon is jól ismerték a bort.
A magyarság kereszténnyé válását 973-tól, a quedlinburgi követjárástól 
vagy akár István 1000-ben történt megkoronázásától számíthatjuk. Innen 
kezdve pedig a misékhez szükséges bor előállítását helyben is feltételezhet
jük. A Mecseken tehát legkésőbb 1009-ben, a frissen megalapított pécsi püs
pökség igényei okán elkezdődött a középkori szőlőművelés és borkészítés.
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Baranyai Pál

„Az olaj csak drágább, de nem értékesebb a víznél" 
(Galgóczi Erzsébet) 

A világ eddig ismert leghosszabb föld alatti vízvezetékét tárják fel 
Jordániában. Az ókori rómaiak művét néhány éve fedezték fel. 

A több mint 100 km hosszú akvadukt a mai Szíria területén indul és 64 
km után, az észak-jordániai hegyeknél bukik a felszín alá. A másodper
cenként 300-700 liter hozamú vezeték építése Krisztus születése után 90- 
ben kezdődött és 120 évig tartott. A helyenként 80 méter mélyen futó, át
lagosan 1,5 méter széles és 2,5 méter magas járat 30 cm/km lejtésű. 
Budapesten a „Városkút" épülete (XII. Béla király út 2/A) rétegvízforrást 
őriz. Vizét Mátyás király korában a mai Szabadság-hegyről, amely 100 
méterrel magasabban fekszik, mint a budai Várhegy, fa-, ólom- és cse
répcsöveken juttatták a Szentháromság térre. A római aquaeductusok 
után ez volt a második vízvezeték a fővárosban. E technikai emléket 
1973-ban Budapest XII. kerületi tanácsa helyreállíttatta, s ezzel e jelen
tős művelődéstörténeti és középkori technikatörténeti dokumentumot 
megmentette. Műemlék.
A budai vár déli koronájának ún. „vízhordó folyosó"-ján nemcsak 
hordták, hanem Zsigmond király óta itt vezették fel a szűrt Duna-vizet 
a királyi palotába.
Elődeink Pécs város vízellátását forrásoktól induló vezetékek és ásott 
kutak segítségével biztosították. Mindenkor meghatározó jelentő
ségű volt a tettyei karsztforrás, de felhasználták a Mecsek déli lej
tőjén fakadó egyéb vizeket is. Ez utóbbiak közül három különleges, 
alagútban kiképzett, felszíni felépítmény nélküli forrásról foglaltam 
össze eddig gyűjtött ismereteimet. Közös jellemzőjük, hogy a víz 
megjelenési helyén forrásmedencét építettek. Ez a vízgyűjtésen kívül 
a csillapítást, a túlfolyást, vagyis az egyenletes áramlást biztosítja. 
Az innen kiáramló víz tovább folyik déli irányba. Az egyik alagútban 
égetett agyag csodarabokat találtak, ami arról tanúskodik, hogy itt 
a víz nem a csatorna alján, hanem csővezetékben csordogált. A for
rásfoglalás, a gyűjtőmedence, az agyagcsövek együttesen víznyerő- 
es vezetékrendszert alkotnak, amely gravitációs elven, a forrás vizét 
összegyűjtve, tisztán és azonos hőfokon tartva, a forrás vízhozamával 
egyenlő ütemben továbbítja a vizet.
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„Pécs sz. kir. Városban az lS91-dik év előtt létezett forrásokból táplált régi vízvezeték térképe" 
(Részlet)

Ez a három a pécsi vár-, illetve városfal északi szakaszához közel fakadó 
művelődéstörténeti, történelmi vízfoglalás:
a Petrezselyem-forrás, valamint a Káptalan utcai és a Kaposvári utcai XV. 
századi források.
A pécsi vízbázisok és vezetékek eredetét, történetét geológusok és víz
ügyi szakemberek, természetvizsgálók, történészek és régészek kutatták, 
tanulmányozták, elemezték - Ágh Timóttól Weisz Györgyig. Az 1970-es 
években egy latinul és németül is tudó orvos, valamint egy műemlék
védelemmel foglalkozó építész társulásából olyan alapmű, adatbázis 
létesült, amelyet mindenki használ, aki pécsi vízről szól. Nagy Lajos és 
Fetter Antal átrágta magát a Baranya Megyei Levéltár anyagán (még a 
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Lymbuson is!), ott voltak minden bontásnál, árokásásnál, építkezésen, 
és feltárták vízvezetékrendszereink, forrásaink és kútjaink, egyúttal 
Pécs város históriáját. Az ő tanulmányaik gyűjteményem legértékesebb 
darabjai. A továbbiakban tőlük többször kívánok idézni.
(Édesapám - Baranyai Aurél - hagyatékát rendezve vettem kézbe Nagy Lajos és 
Fetter Antal „Pécs régi vízvezeték-rendszereinek története" című tanulmányá
nak Fetter Antal által dedikált, hommage de l'auter különnyomatát. Ez volt az 
első lökés, ami arra terelt, hogy olvassam, gyűjtsem a pécsi forrásokról, kutakról 
szóló írásokat, híreket, megkeressem a még létezőket.)
Elöljáróban meg kell még említenem Kováts Valériát, aki szóbeli hoz
zájárulását adta (2007. 03. 06.) a Káptalan utcában végzett kutatásairól 
készült remek dolgozatának felhasználásához. Hálás köszönetem érte.
A Tettye-forrásról, vizének hasznosításáról a pécsiek sokat tudnak. Úgy 
gondolom, hiányt pótolunk, ha a beavatottakon kívül szélesebb körben 
ismertté tesszük rejtett kincseinket.

VÍZFÖLDTAN, AVAGY: HONNAN JÖN A VÍZ?

Böckh Jánosnak 1876-ban a Magyar Királyi Földtani Intézet Év
könyvének 4. kötetében megjelent tanulmánya, valamint 1899-ben 
végzett vizsgálatai Pécs város környékének hidrológiai viszonyait a leg

fontosabb kérdésekben tisztázták. Az általa rajzolt térképen a Petrezse
lyem-forrás vize a gránit határán jelenik meg.
Farkas Kálmán és Szontagh Tamás kutatásaik eredményeit 1899-ben 
tették közzé. A Mecsek déli lejtőjéről így írnak: ...A mesozoos korú kőzetek 
legfelső részét a ratiai telepmentes homokkő és a széntartalmú alsó-triasz kép
letek alkotják, amelyek - követve a vengeni rétegek keleti határának kanyarula
tait - a várostól északkeletre vannak nagyobb területen feltárva. Az alsó-liasz 
e fő területétől, az északkelettől délnyugatra húzódó fő törési vonal mentén, a 
város északi szélén egy elszakadt és lesüllyedt nagyobb és a Makár-hegy felé 
több kis rész látható az alsó-liaszból. A nagyobb részletből fakad a Szeminári
umi- és a Petrezsil-forrás. Az alsó-liasz anyaga sárgás homokkő, sötétszürke, 
bitumenes tnárga és mészkő.
Pálfi Móricnak 1925-ben az a feladat jutott, hogy az 1899 után végzett 
újabb kutatások adataival a korábbiakat kiegészítve adjon számot a víz
tartó rétegekről, különös súlyt fektetve a várostól északra, a Mecsek- 
hegység kagylómészkövéből várható víz mennyiségére vonatkozóan. 
1955-ben Wein György „Pécs környékének hidrogeológiája" című össze
foglalójában az addigi ismeretek alapján mérlegelte a város vízellátásá
nak megoldását geológiai víznyerési lehetőségek kihasználásával.
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y C = gránit, lc = migmatit, gc = aplit (karbon?), P = triász (szeizi) tarka 
pala és homokkő, P = triász (kampili) dolomitos márga, dolomit, P= triász 
(anizuszi) mészkő és dolomit, Jhs = jura (lotharingiai) szürke márga, palás 
kőszén, palás agyag és homokkő, hky = jura (lotharingiai) homokkő, Im = jura 
(lotharingiai) szürke márga, M2 = miocén (helvét-tortonai) homokkő, homokos 
kavics és agyagmárga, M} = miocén (szarmata) durvamészkő és agyagmárga, 
Pl = pliocén (alsó pannon) konglomerátum, homok és agyagmárga, Pl2 = 
pliocén (felső pannon) homok és agyag

Földtani szelvény a Frühweis-forráson és a Tejszövetkezeti fúráson (Rákóczi út 18-20.) át - 
Wein György, 1966

(Reprodukció Lelnnan Antal „Földrajzi tanulmány - utak a Mecseken..." című tanulmányából)

Rónaki László 1981-ben nyilvántartást szerkesztett a közhasználatú ásott 
kutakról és forrásokról. Ebben a Petrezselyem-forrás címszónál olvas
hatjuk, hogy ...a legújabb földtani térkép szerint a Rókus-dombtól a Hunyadi 
útig húzódó anizuszi mészkő-pikkelyen lép ki, ami a júra fedőmárga és homokkő- 
összlet közé becsípődött mintegy 100 méter széles sávban nyomozható...
1985 és 1992 között a Pécsi Műszaki Szemle hasábjain többen foglalkoz
tak környékünk vízföldtanával.
Balázs Ferenc és Kraft János 1998-ban megjelent „Pécs város település
fejlődésének mérnökgeológiai vonatkozásai" című könyvükben a Pécsi
medence felé gravitáló vizeket völgyenként jellemzik. A Frühweisről így 
írnak: ...A vízfakadás jellege megegyezik a Bálics-Nagyszkókó-i területtel. Míg 
a kagylós mészkő hasadékvizei északkelet felé szivárognak, a werfeni rétegek felső 
része mérsékelt, az alsó-liász rétegek valamivel bővebb vízhozamot produkálnak. 
A vízfolyás kitüntetett figyelmet érdemel, mert vizével az északi és a nyugati vár
árkot táplálta. Jelentős vízkilépései az Ignác (Petőfi) - és Petrezselyem-források. ■ ■
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A Petrezselyem-forrás

(Hochbischofliche Quelle; Püspök-forrás; Petrezsil-forrás)

A pécsi Frühweis-völgy déli szakszán, a Székely Bertalan utca 10-es 
számú ház előkertjében fakadó Petrezselyem-forrás a történeti, tör
ténelmi források csoportjába tartozik. A középkor óta ismert és az 1980- 

as évekig Pécs vízellátásában jelentős szerepet játszó vízbázis ma már 
csak egy kerti medencés szökő- és egy folyosói falikutat táplál a püspö
ki palotában. (Kóbor Miklós egyházmegyei főépítész szíves szóbeli közlése.)

A FORRÁS FOGLALÁSA

Nem találtunk adatot arra, mi
ként nézett ki a középkorban.

A XIX. század utolsó éveiben építet
tek a 4816/1 hrsz.-ú ingatlanon faka
dó forráshoz boltozott, föld alatti ki
folyó kamrát egy kis dombbal ma
gasított, ferde lejáró ajtóval. A kamra 
falainak hossza 4,9 m, magassága 1,6 
m, vastagsága 0,2 m volt. A vizet vas
csőben vezették el a forrástól, a köz- 
útig 50 mm-es vezetéket fektettek. 
Mai formáját 1935-ben alakították ki, 
amikor délnyugati irányba, néhány 
fokos iránytöréssel 12 méterre növel
ték az alagút hosszát. Az új szakaszt 
0,3 méterrel magasabbra és 0,9 méter 
szélesre építették. Ehhez csatlakozik 
a hosszméretet 3 méterrel növelő, 11 
darab 0,3 méter magas lépcsőkből 
álló lejárat, amelyet vízszintes hely
zetű lemezajtó fed. A téglával falazott
folyosó és az északkeleti végén 2,8 méter hosszú, szabálytalan alakú, 
egyenetlen fenékszintű gyűjtőmedence talpmélysége a felszíntől: - 3,5 
méter, a vízszint: - 3,1 méter. A forrás vize a gyűjtőmedence falazatlan 
északi sarkából, a mészkő repedéseiből áramlik. Vízhozama:

Pécs, Székely Bertalan u. 10. élőkért je - 2002

Ql874 = 14,2 m3/nap Q1977 = 603/nap
Q1899 = 28 és 40 m3/nap Q1993 = 363/nap
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A Petrezselyem-forráshoz vezető tizenegy tagú 
lépcsősor - 2009

talpát (ezáltal mindkettő szintje 0,1 
alagút szelvényébe a régi vascsövek; 
ciójú sötét zúzalék borítja a talpat. Pé 
egy valami hiányzik: Fruzsina, Kati i

Egy 1892. évi vizsgálat szerint a for
rás vize 15 °C-os, kristály tiszta, kö
zömbös vegyhatású, keménysége 
lágyabb a tettyeinél. Szerves anya
got parányi mennyiséget észleltek 
benne. A mészsók közül szulfáto
kat, karbonátokat találtak, nitrátot 
nyomokban mutattak ki, nitrit nem 
volt a vízben, az akkor művelt föl
dek nem szennyezték, mert ammó
niát nem tartalmazott.
Az alagúttal védett forrás gondozott, 
tiszta, védterület nincs kialakítva, 
becsurgás nincs, a fal nem mohás. 
2006-ban az ingatlanba új tulajdo
nos költözött. Azóta annyi változás 
történt, hogy a felszíni lemezajtó el
lenkező irányba, könnyen nyitható; 
az új gazda kitakarította a vízgyűjtő 
medence alját és a boltozott folyosó 

méterrel süllyedt); nem lógnak be az 
felújították a világítást, és finom frak- 
ldás rend és tisztaság mindenütt, csak 
réni házat és forrást vigyázó kutyája.

Az ELOSZTÓ TARTÁLY

1899-ben a püspöki uradalom Böhm Félixtől megvásárolta a mai Bar
tók Béla és Székely Bertalan utca sarkán lévő 4742/1 hrsz.-ú, hat négy
szögöles területet, ide építették a Petrezselyem-forrás vizét összegyűjtő 

és elosztó tartályt. A vízmüvet a Rupprecht-testvérek cég készítette 1899 
őszén és 1900 tavaszán 2196 forintért. A költségek 2/3 részét a püspöki 
uradalom fizette, a víz 2/3-át a püspökség kapta.
1935-ben új, 2x13,6 = 27,2 m3-es tároló épült a régi helyén, amelyből 
100 mm-es öntöttvas csöveken jutott a forrás vize a püspökségre és a 
szigeti városrészbe.
Az 1980-as években a víz minőségének változása miatt a városi köz
kifolyót lekapcsolták erről a vezetékről, így azóta a forrás vizét csak a 
püspökség használja.
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A FORRÁSHOZ CSATLAKOZÓ KUTAK

A Petrezselyem-forrás eredendően a székesegyház körüli belső várat 
és a püspöki rezidenciát látta el vízzel. A XIX. század elejéig ezen
kívül csak a Petrezselyem-kutat táplálta, amelynek közelében 1987-ben 

létesült az a városi hálózatról működő fali csorgó (Aradi vértanúk út
ja 50-52.), amelynek bronzfejéből folyik márciustól októberig az ivóvíz. 
(Petrezselyem-kútnak nevezték, hívják az utca keleti végén 1900 körül 
épült Vöröskő-kutat is!)
A XIX. században készült térkép szerint a Petrezselyem-forrás a püs
pöki lakon kívül vizet szolgáltatott a régi gabonapiacon (Szent Ist
ván tér, Alsó-Sétatér) a XVIII. század közepén épült Klimó-féle Szent 
György-kúthoz és a ferencesek kolostora előtt 1821-ben létesített köz
kúthoz, amelyet a Széchenyi téri elosztó is táplált. A víztöbbletet (ha 
volt) a Váradi Antal utca vonalán a Dischka Győző utcától délre fekvő 
püspöki kertészetbe vezették tovább.

Viznyüjtő és elosztó vízinél a Székely Bertalan és a Bartók Béla u. sarkán - 2009
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A forrásra a XIX. század végén a püspök és a város is szolgalmi joggal 
bírt. Az Aradi vértanúk útja északnyugati sarkán álló ház udvarán lévő 
elosztó medencéből a víz egy része a püspökvár felé folyt, másik része 
az 1823-ban felújított Petrezselyem-kutat, majd a felesleg tovább folyva 
az utca délnyugati sarkán működő (Petrezsil utca 27.) Krasznay-féle Új 
Fürdőt (később Braun-fürdőt) táplálta. A Petrezselyem-kúttól induló 
városi vezeték látta el vízzel a Klimó és a Sánc utca sarkán 1873-ban léte
sített Selyem-kutat és a Makár (ma Alkotmány) utcai iskola előtti meden
cés csörgő- kutat is. (A Sánc utca kútjából később tűzcsap lett, a közkút 
pedig a Klimó utca északkeleti sarkára költözött.)

Miért történeti a Petrezselyem-forrás?

zl vízmű építésének dátuma n támfalon - 2009

Mert a hozzá csatlakozó ve
zeték 1686-ban történelmi 
szerepet kapott.

A török uralom idején a belső vár 
vízellátását az északi védőárkon 
mészdús habarccsal épített falban, 
szürke kerámia csővezetéken átha
ladó, Petrezselyem-forrásból szár
mazó víz és a várfalon belül a mai 
Berényi-kút elődje biztosította. 
Bádeni Lajos és Eugén herceg had
oszlopa 1686. október 16-án érkezett Pécs alá, hogy felszabadítsa a várost; 
itt csatlakozott hozzájuk van Scharfenberg gróf szabadcsapata. Közeled- 
tükre a törökök felgyújtották a házakat és visszavonultak a belső várba. 
Eugén herceg katonái megmászták a védelem nélkül maradt város omla
dozó falait, kinyitották a kapukat, a keresztény csapatok pedig bevo
nultak és eloltották a tüzeket. Ezután, a törökök lövöldözése közepette, 
betemették a vizesárkot, és a vezérek felszólították a védők parancsno
kát, hogy adja fel a várat. Válaszul a törökök hat vörös és egy fekete zász
lót tűztek ki, mire a két herceg parancsot adott a tüzérségi támadásra és 
a falak aláaknázására. Az ostrom nem tartott sokáig. Bombatalálat érte 
es romba dőlt a Berényi-kút őse. Tudomást szereztek arról, hogy a várba 
szorultak az ivóvizet a falakon kívülről, föld alatti rejtett vezetéken kap
jak. A víz utánpótlását biztosító csövet a Petrezselyem-forrásnál lezárták. 
Október 20-án már rést ütöttek a keleti sáncon és három akna betöltve 
csak a robbantásra várt. A bennlévők akkor már napok óta szomjaztak. 
Ebben a reménytelen helyzetben október 21-én reggel a várba húzódott 
3000 török megadta magát, Pécs 23-án felszabadult.
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A Káptalan utcai forrás

A Káptalan utca 4. számú gótikus épület műemléki kutatását, majd 
helyreállítását 1978-ban fejezték be. Az első, az ősház, amelyre a 
vizsgálat fényt derített, a XIV. században épült a telekre, melyet ezt kö

vetően fokozatosan bővítettek. A török hódoltság idején is lakták. 1730- 
ban a kanonoki ház alaposan megváltozott, barokk stílusban átépítették. 
A XIX. században déli frontjára kapott még egy teraszt, és ezzel befejező
dött Pécs középkort idéző belvárosi lakóházának eddigi építéstörténete.
Udvarát ma „Kő-kert"-nek hívják.

Pécs, Káptalan u. 4. - Kö-kerl - 2002

Ebben a kertben 1970-ben a 
Janus Pannonius Múzeum egy 
alagútba helyezett vízvezetéket 
tárt fel. A munkálatokat Kováts 
Valéria vezette. A Káptalan utcai 
forrás ismertetésénél az ő „Ada
lékok Pécs középkori vízvezeték
rendszeréhez" című dolgoza
tából (JPM Évköny XII. - 1977), 
és a szerző neve nélkül 1970-ben 
készült „Feljegyzés a Pécs, Káp
talan-utca 4. számú telek terüle

tén lévő, a török hódoltság korából származó, alagútba helyezett vízveze
tékről" ötoldalas írásból (JPM Régészeti Adattár, ltsz: 828/80) ollózok.
1970. március havában a Káptalan utca 2. számú ház mélypincéjét elön
tötte a víz. Az 1324 óta ismert, egykor nagypréposti épület napjainkban 
a Janus Pannonius Múzeum Képző- és Iparművészeti Osztálya Zsolnay 
Múzeumának az otthona. A pincébe hatoló víz származási helyét nem 
találták sem az épületben, sem a telken. Mivel a mélypince egyik ága 
átnyúlik a szomszédba, a vizsgálatot kiterjesztették a 4. számú telekre. 
A felszínről indított kutatóakna ásásakor megbontották egy addig isme
retlen észak-déli irányú csatorna boltozatát.

Az ALAGÚT

A kutatóakna által felfedezett csatorna talpa a felszín alatt 4 méter mélységben 
volt. Az alagút a szakadástól északi irányba két töréssel 45,3 méter, déli irány

ba 17,5 méter hosszú, az üreg magassága 145-155, szélessége 75-80 cm. A csator
na oldalfalát a Mecsekben, a Tettyén található sötétszürke, fehér erezetű trias mész
kőből építették. A durván megmunkált köveket szorosan egymáshoz illesztettek,
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A Káptalan utcai forrás 
alagútjának¿¡szerkezete - 2002

kötőanyagnak forró meszet használtak. A kisebb- 
nagyobb egyenetlenségek ellenére az alagút fala 
nagyjából sima. A csatorna boltozata más anyagból 
készült. Az egyes tufadarabokat már szögletesebbre, 
simábbra faragták, s ezeket illesztették szorosan egy
máshoz. (Az alagút kőzeteit Erdősi Ferenc vizsgál
ta.) Szakaszosan, helyenként a boltozat középső ré
szén, máshol a váltakon, két-három sor téglát illesz
tettek a mésztufarétegek közé vastag mészhabarcsba 
ágyazva. A téglák mérete 12,5-13 cm x 2,5-3,5 cm x 
25-26 cm. A lapos, jól kiégetett vörös téglák és a ha
sonló vastagságú mészhabarcs bizonyítja a csatorna 
építésének korát.
A boltozatot a felszínnel összekötő négyzet
keresztmetszetű három szellőzőkürtőt durván 
megmunkált mecseki mészkőből készítették. Ezek 
is csaknem teljesen épek maradtak, a felszínhez 
közeli szakaszuk omlott csak be.

Az alagút felső szakaszán a fenék teljes szélességében egyenletesen folyt az 
északi zárófal kisméretű, négyszög alakú nyílásán beáramló tiszta víz. E nyí
lástól 9,2 méterre téglából emelt, vakolt túlfolyó-gyűjtő medence zárta össze a 
vizet. A beáramlás helye és a medence között a csatorna oldalfalaiból is szivárgott 
a víz. Ezen a szakaszon a fal sima, vízkőlerakódás borítja. Az alagútnak ez a 
része a forrásfolyosó. A medencéből túlcsorduló víz a csatorna iszapos fenekén 
áramlott tovább déli irányba, ahol az oldalfalak már szárazuk, vízszivárgás nem 
tapasztalható. Ezt a területet vizsgálva sok égetett agyag vízvezetékdarab került 
elő. A szellőzőnyílásokból lehulló kövek és föld összetörte a csövek jelentős részét, 
é) medencéből kifolyó víz tehát itt korábban nem folyt szabadon a csatorna alján, 
hanem egymáshoz illesztett csövekben, vagyis vízvezetékben.
A Régészeti Adattárban őrzött „Feljegyzés" hasonló képet fest az alag
útból, ezért csak azt idézem belőle, ami Kováts Valériánál nem szerepel, 
az alagút szinte teljesen ép, csupán néhány helyen hiányzik a kötőhabarcs. 
az észak-déli irányú folyosó 50 méteres szakaszon jól járható. A jellegzetes 
török építményen más korszak nyomát nem látni. A jó állapot arra utal, hogy 
Javításra nem volt szükség, használata nem lehetett hosszú idejű.
az alagút szintvonala északról dél felé szinte észrevétlenül lejt. A talajfelszín 
esése lényegesen nagyobb. Ebből arra következtethetünk, hogy az alagút a for- 
raskúttól nézve csak néhány lépéssel lehetett 60 méternél hosszabb. Nem zár
ható ki, hogy a csővezetéknek déli irányba volt folytatása, de már alagút nélkül.

Káptalan utcában végzett számos földmunkánál több alkalommal bukkantak 
vizvezetékcsőre, tartályra, de alagútra nem.
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A forrásfolyosó északi, a forráskútltoz 
csatlakozó vége - 2002

Szíjártó Kálmán rajza a forrásfolyosóról 
Kováts Valéria rekonstrukciós terve alapj‘vl 

(Reprodukció) - 1970
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A föld alatti csatorna a ház, a környék 
vízellátását biztosította, ugyanakkor 
elrejtette a vezetéket. Mint minden 
alagút, nyilvánvalóan ez is, a víz veze
tése mellett egyéb védelmi célokból 
épült. Zavaros, háborús időkben - és a 
hódoltság ilyen korszak volt - a kitű
nően megépített alagút alkalmas lehe
tett arra, hogy búvóhelynek használják. 
(A közlekedést szolgáló alagutak 
nyomvonalának tervezésekor katonai

szempontokat is figyelembe vesznek. Iránytörési pontokat jelölnek ki, hogy ne 
lehessen se átlátni, se átlőni rajta.)
A Pécsi Ingatlankezelő Vállalat az ideiglenes helyreállító munkák során 
a forrásfolyosón és a gyűjtőmedencén át az alagútban folyó vizet annak 
oldalfalához rögzített eternitcső-vezetéken keresztül az udvar déli részén 
haladó csatornába vezette. Az alagút északi szakaszán a duzzasztó elé 
gátat építettek, amely mögött az oldalfalakból szivárgó víz 60 cm magas
ságig emelkedhet. (A gumicsizmám szárának pereméig.) A forrásfolyosó 
északi végét lezáró betonfaltól induló eternitcső palástján a gáton belül 
léket vágtak, megakadályozandó a víz szintjének további emelkedését.

A FORRÁSKÚT

A Káptalan utca 2. számú ház pincéje és a 4. számú telek alatt húzó
dó csatorna vizének eredetét kutatva azt tapasztalták, hogy mind
két helyen, a közös kőkerítés mindkét oldalán, feltehetően a XIII. század 

°ta a várost körülölelő fal tövében, egy-egy vörös homokkőlappal fedett 
kút található. A 2. számú telek északnyugati sarkában lévő kút 1970-ben 
még működött, a kerítés túloldalán borostyánnal borított ásott kút már 
nem volt használatban, korábban betemették. Amikor ezt a kutat kitisz
tították, a kitermelt földből lelet nem került elő. A kút tehát nem omlott 
be, nem töltötték fel szeméttel, hulladékkal, hanem egyszerre, egy idő
ben, emberi kéz munkájával, tiszta földdel töltötték fel. A kútpalást déli 
oldalán négyzet alakú nyílást találtak, amelyről feltételezték, hogy ezen 
keresztül kapcsolódik a földalatti boltozott folyosóhoz. Az alagút északi 
végének négy méter hosszú, rossz állapotú szakaszát kiásva igazolódott 
a gyanú. A csatorna kúthoz csatlakozó részét zsaluzott betonköpennyel 
átták el, majd a földet ráhalmozták.
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Káptalan u. 4.: az átfolyó kútforrás - 2006

A kutat vöröses-lila, jellegzetes Jakab-hegyi permi homokkővel falaz
ták. Vizének első elemzésekor kiderült, hogy kémiailag teljesen külön
bözik a Kaposvári utcai forrás vizétől. Ebből arra következtettek, hogy a 
kút maga a forrás: forráskút.
A kút kiképzése az ásott kutakhoz hasonló. Száját két félből összeillesztett 
kőkorong zárja, a merítőedényt excentrikus helyzetű kerek nyíláson lehe
tett le-fel mozgatni. A víz északról, a 7,5 méteres vízszintnél magasabbról 
folyik az 1,45 méter átmérőjű, 8 méter talpmélységű kútba, és déli irányba 
egy kb. 40 x 40 cm-es nyíláson jut a forrásfolyosóba: átfolyó forráskút.
2006 nyarán a szabadtéri színpad nézőtere és a Múzeumgaléria mögött, 
a Dóm Múzeumtól a Zsolnay Múzeum kerítéséig terjedő, északról a 
városfal által határolt sávot kitisztították, és a XVIII. századi Szányi-féle 
elvadult barokk díszkert helyén ún. északi városfalsétány létesült. Ennek 
köszönhetően a Káptalan utca 4. számú telek északkeleti szögletében a 
forráskút is kiszabadult a borító betonlap alól. Ekkor volt alkalmam a 
malomkerékszerű fedlap méreteit ellenőrizni: átmérője 1,8 méter, az 
excentrikus furaté 0,35 méter, melyet utóbb perforált lemezzel borítottak. 
A Kováts Valéria által vezetett kutatócsoport arra is kereste a választ, hogy 
a Káptalan utca 4. sz. ház kútjába folyó víz helyi forrás vize-e? A két szom
szédos kút között és a 2. sz. ház pincéjét elárasztó vízzel van-e kapcsolatuk? 
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Kétféle vizsgálatot végeztünk. Az egyes vízfolyásokat színezéssel elkülönítettük, 
és a különböző helyeken lévő források, kutak vizének tulajdonságait, összetételét 
elemeztük. Az eredményekből megállapítható, hogy a megfigyelési, mintavételi 
helyek közül három egymástól független forrással kell számolni: a Kaposvári 
utcai forrással, a Káptalan utca 4. sz. forrással és a Káptalan utca 2. sz. 
pincéjének északi részén lévő időszakos karsztforrással.
(A Káptalan utcai vizek eredetének tisztázását szolgáló több hónapig tartó meg
figyeléseket a Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal barlangkutató csoportja 
végezte Vass Béla vezetésével.)
Pécs középkori vízvezetékéről Oláh Miklós és Istvánffy Miklós közléseiből 
tudunk. Ók nem ismerték a Káptalan utcai kútforrást és vezetékének alagút- 
ját. Petrovich Ede a Káptalan utcai Levéltárban összegyűjtötte a kanonoki 
házak forrásanyagát. Szentkirályi István inkább az egyes épületekben 
lakó kanonokok életművével foglalkozott. A levéltári adatok és a régészeti 
feltárás eredményei, a használt anyag és technika, a forma és a szerkezet 
alapján Kováts Valéria szerint - és én hiszek neki - a Káptalan utcai forrás 
foglalását és alagútját középkorinak kell tekinteni. A jól kiégetett, lapos, 
tipikusan középkori téglák alkalmazása, a vastag mészhabarcs kötőanyag 
is ezt igazolja a triász mészkő és a tufa használata mellett. A csatornába 
helyezett vízvezeték jellegzetesen középkori építészeti módszer. Több 
hasonló föld alatti csatorna ismert. Mátyás király híres vízműtervezője, 
Chimenti Canicia a budai források vizét vezette a várba.
A Régészeti Adattárban őrzött „Feljegyzés" javaslatokkal zárul: a forrás- 
alagút legyen műemlék, és épüljön olyan hozzá vezető lejárat, amely lehe
tővé tenné ennek a kuriózumnak a bemutatását a nagyközönség számára is.

A Kaposvári utcai forrás

Pécs történelmi belvárosa észak-déli tengelyének a Vas-kapu (Hegyi

kapu) feletti folytatását régen Krumpli-völgynek hívták, később Ka
posvár, Horthy Miklós, Mátyás Flórián, Demokrácia, majd Sztálin ge

neralisszimusz lett a névadója. Amikor a Hunyadi János nevet kapta, a 
Kaposvári utca lerövidült, és azóta a Péter utca bejáratával szemben kez
dődik házainak számozása.
"Öreg romantikus város ez a Pécs. A hegyről szüntelenül csorog a víz, zápor
eső idején hidakat tolnak ki az utcákra, hogy az emberek járni-kelni tudjanak a 
városban" - írta 1923-ban Surányi Miklós a magyar Heidelbergről. Pécs 
1865. évi kataszteri térképének 41. szelvényére rárajzolták a Krumpli
völgy felszíni vízfolyását. A Mecsek déli lejtőjén lerohanó esővizet mára 
csapadékcsatornába terelték, de nem ez az egyedüli vízmű a környéken.
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A korábban ismertetett Káptalan utcai 
forrástól kb. 250 méterre, a Hunyadi út 
nyugati járdája alatt halad a Kaposvári 
utcai forrás csatornája, alagútja.
A Krumpli-völgy azokat a lerakódáso
kat harántolja, mint a Frühweis. A völgy 
alsó részén fakadó forrást tápláló vizek 
mészdús rétegeken szivárognak át, a forrás 
vize a werfeni rétegek alsó része és a kagy
lómész vize között tartja magát - nyilat
kozta 1876-ban Böckh János.
Somogyi Géza 1965-ben azt írta, hogy 
a mészkőben elnyelt karsztvíz a töredezett 
triasz-márga lepel alatt a palákon lassan szi
várog alá. Valószínűleg a mélyben záróréteg 
van, s az a vizet a felszínre kényszeríti.
A Balázs Ferenc - Kraft János szerzőpá
ros a Krumpli-völgyről úgy vélekedett 
(1998), hogy a hegylábiejtő e szakaszán a 
pikkelyekben található prekambriumi kőze
tek által duzzasztottan jelentkezik a Kaposvári utcai és a Szemináriumi forrás. 
Az általam ismert legrégibb képi ábrázolás, amely a Kaposvári utcai for
rásra utal, az az 1687-ben Joseph de Haüy francia hadmérnök által a város 
visszafoglalása után Pécsről készített rajza, amely a középkori, a török 
hódoltság előtti városszerkezetet tükrözi. Ezen feltüntette a Nepomuki 
Szent János-kutat, amelyet valószínűleg forrásfoglalásnak minősített. 
Ennek a csorgónak a közvetlen közelében épült 1900 körül a „Bánfai-ház 
előtti kút", a mellette álló sarokházhoz tájolva és akkori tulajdonosáról 
elnevezve. Ma Petrezselyem-, vagy Vöröskő-kútnak hívják.
A Haüy-vázlatnál már sokkal részletesebb a 2362/m/1903 sz. 8585-1903 
sz. tanácsi határozatra készült „Pécs sz. kir. városban az 1891. év előtt 
létezett tettyei és egyéb forrásból táplált régi vízvezetékek térképe."

A FORRÁS FOGLALÁSA ÉS ALAGÚTJA

Egykor két alagút haladt a Hunyadi út alatt. A nyugati oldalon a Kapos
vári utcai és a tőle keletre fakadó Szemináriumi-forrástól vezetették a 
vizet a belváros felé. A két, egy szinten lévő, bizonytalan korú csatorna kö

zül már csak a Kaposvári utcai járható, használható, de ez is javításra szorul-
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A Kaposvári utcai forrásalagút talpán folyó víz 
a kép előterének jobb oldalán ismeretlen helyre 

szökik-2002
A Kaposvári utcai forrásalagút 10,5 méteres, 

bővített északi vége - 2002
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A forrás medencéjének hozzáférhető, külső része'
-2002

Falazation fülke a forrásalagút északnyugati 
sarkában - 2002

A befagyás és a szennyeződés 
veszélye, továbbá stratégiai jelen
tősége miatt a forrást boltozattal 
védték, vezetékének egy része a 
ma is meglévő alagútban haladt az 
egykori városkapu irányába. A for
rás medrét, az alagutat és a veze
téket többször átépítették. Minden 
javítás, falazatépítés ideje pontosan 
nem határozható meg.
A Hunyadi út 19/1. sz. háznál a csa
tornát dél felé egy fal zárja le, és innen alagút nélküli csővezetékben folyt 
a víz az Aradi vértanúk útja sarkán álló közkútig. A falazás a csatorna 
oldalával nincs kötésben, tehát régebben délebbre végződhetett, s a zárás 
csak a legújabb időkben készült. Jelenleg a zárófalon át egy 300 mm-es 
betoncső köti össze az alagutat a csapadékcsatornával.
A Kaposvári utcai forrásalagút 58 méter hosszú. A Juhász Gyula utca 
északkeleti sarkától tíz méterre, a Hunyadi János út 19/1. sz. ház (hrsz: 
18098) előtti járdán egy acéllemezzel fedett, 4,25 méter mélységű aknán 
leereszkedve közelíthető meg. Innen zömmel a gyalogjáró, részben az 
úttest nyugati sávja (21-23. sz. házak) alatt északi irányba haladó, átlagosan 
1-1,2 méter széles és 1,7-1,8 méter magas, változó falazatú, enyhén emel
kedő alagút 47,5 méterétől 2,8 méter magasra és 2 méter szélesre bővül. Ide 
a talpba süllyesztett, téglafalazatú aknát építettek, amelynek déli, kifolyási 
oldalán két, jelenleg bedugózott vascső (050 és 88 mm), északról pedig egy 
a forrásmedencétől érkező téglacsatorna csatlakozik hozzá.
Az alagút utolsó 10,5 méteres, bővített szakaszának északi végén a for
rásalagút teljes szelvényét sárgásra színeződött mészkő zárja. A homlok 
felső része közel függőleges, majd a talp felé barlangszerű üreget képez.
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Főtéje északi irányba egyre süllyed, kiékelődik, és a barlang teljesen vízzel 
töltötten éri el a fakadás helyét. A Kaposvári utcai forrás az alagút déli 
végpontjától 62,4 méterre található. Ez a Hunyadi János út 25. sz. épület 
(hrsz: 18094) kapuja előtti gyalogjáró és az úttest közötti (az autóbejáró 
miatt aszfaltozott) sávban azonosítható a felszín alatt 6,4 méter mélyen.
A forrásponttól visszafelé 5,5 méterre az alagút talpszintje fölé két tégla
sornyira emelkedő, 29 cm-es téglafal alkotja a forrásmedence déli hatá
rát. A gáton belül a maximális vízszint 0,75 méter, melyet egy talphoz 
közeli átfolyó és a küszöb tetején lévő ék alakú túlfolyó szabályoz.
Az alagútvégi csupasz kőzet nem látható. A mészkő csak kb. 2,5 m2-nyi 
felületen az északnyugati sarokban jelenik meg. A forrásvíz medencéjét 
az alagút teljes szelvényét záró, újszerű, (építését 1902 és 1939 közé tip
pelem) 44 cm vastag vakolatlan, nagyméretű tömör téglákból rakott fal 
egy északi, belső (nem hozzáférhető) és egy külső részre osztja, melyek 
között a fal alján kiképzett téglányi nyílások biztosítják a víz közlekedé
sét. A téglafal felső fele érintkezik a mészkővel, de nincs vele kötésben, 
nem támfal. (Dekoratív látványt nyújtana és a biztonságot is szavatolná, ha az 
alagút végét záró téglafal helyére boltív és kovácsoltvas rács kerülne.)

Csatlakozó vezetékek és kutak

Haüy-vázlat, a XVIII. század elejéről fennmaradt írásos adatok és
\a leletanyag alapján bizonyítani lehet, hogy a török kor végén a vá

ros felett fakadó források közül a tettye-völgyi (Puturluki), a Kaposvári 
úti és a Szemináriumi, valamint a Petrezselyem-forrás vizét vezették a 
városi köz- és magánkutakba.
A Kaposvári utcai forrás vize az alagúttól csővezetékben jutott a Petre- 
zselyem-kútba, amely nem csak csorgó, de elosztó szerepet is kapott. 
Két vezeték indult ki belőle: az egyik délre, a Széchenyi térre, a másik 
délnyugatra, a kanonoki házak felé irányult. A Kaposvári utcai forrásra 
sem a városnak, sem a káptalannak nem volt tulajdonjoga, a szolgalmi 
Jogot viszont mindketten gyakorolták. A Vas-kapu feletti fővezeték vizét 
a kanonokok a város engedélyével vezették be házaikba.

első felújítási dátum, amit ismerek: 1712-13. Ekkor a fővezetéket kellett újjáé- 
píteni. A munkálatokat egy Micza nevezetű pécsi mester vezette. A számadáskönyvben 
osak kisebb tételek szerepelnek a Vas-kapun kívüli felújításról, nagyobb föld-, vagykőmű- 
Ves munkát (alagútépítés) nem említenek, tehát egy régi vezetéket cseréltek ki. A török
kori csövek illesztésének vizsgálatakor Nagy Lajos és Fetter Antal azt tapasztalták, hogy 
íömítő- és egyben kötőanyagnak gyapottal kevert olajos-meszes gittet, vagy csak oltott 
Veszet használtak. A pécsi vízvezetékhez a gyapotot 1713-ban Belgráditól hozatták.
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1785 és 1788 között a helytartótanács engedélyével a város már régóta 
esedékes, nagyobb arányú vezetékfelújítást végeztetett. A kút és vízveze
ték építésének tudománya az előző fél évszázad alatt Pécsen kihalhatott, mert a 
szerémségi Komenitzről és Cserevicsről hívtak „tudós kútépítőket". Hat görög
hitű mester dolgozott városunkban, egyikük örmény volt. Azzal bízták meg őket, 
hogy a vizet a Vas-kapun kívüli, emberek által jól járható vezetékből (alagút) a Fo 
térre, a plébániatemplom előtti kútba („Karáfi csorgója"), és ugyanide juttassák 
el a „tettye-hegyi" vezetéket is. Ezek jó kiképzésűek legyenek, gyökeresen újítsák 
fel őket, ne fa-, hanem cserépcsövekből úgy, hogy kétszáz évig is jók legyenek. A 
meszes gitt keveréséhez szükséges olajat Eszékről szerezték be.
1902. február 25-én, a Pécs területén fakadó források használata tárgyá
ban tartott értekezlet jegyzőkönyve szerint a város a Kaposvári utcai for
rást foglaltatta és vezetékét felújította.
A Vas-kapun kívüli fővezetékbe egy elágazáson keresztül a Szemi
náriumi-forrásból is jutott víz - egészen 1936-ig. Ebben az évben a nagy 
szárazság idején, megvizsgálták a Szemináriumi-forrás Kálvária utca sarkáig 
alagútban haladó vezetékét. A csövek nem továbbították a vizet, és alagút ja szin
tén felújításra szorult, de a javításokat „boldogabb időkre" halasztották.
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1943-ban újra ellenőrizték a Krumpli-völgy két oldalán haladó vezetéke
ket, az alagutakról leírást készítettek. A Kaposvári utcait rendbe tették, 
de az alispáni döntés nem kötelezte a várost a Szemináriumi-forrás már 
egy évszázada romos vezetékének felújítására. (Pécsi Kultúrmérnöki Hiva
tal 2556/1942 - I. jkv.: „A pécsi ún. Kaposvári utcai forrás vízhasználatának 
pécs r.kat. Székesegyház részére történő engedélyezése." - Alispáni 631/1943. 
jkv.: „Az ún. Szemináriumi-forrás vízhasználatának engedélyezése.")
(Az 1950-es években a Hunyadi út Kálvária utca feletti szakaszán, a júliusi 
felhőszakadások idején, a Szemináriumi-forrás alagútjából a felszínre tört a víz.) 
Somogyi Géza 1968-ban arról írt, hogy a Hunyadi út 11. és 13. számú házak 
közötti szakaszán az épületek előtt XIX-XVIII. és XVII. századi égetett anyag
csövek bukkantak elő egymás alatt. Egy utcai csőtörés helyének kibontásakor 
pedig három és fél méter mélyről egyedülálló vezetéket törtek szét. A kb. 2 cm 
falvastagságú csövek illesztései körül rendkívül vastag oltottmész-réteg biztosí
totta a belsejét a szennyeződéstől, s ezen kívül kőburkolat védte a fóldnyomástól. 
Nem római munka, lehet, hogy XIV. századi - vélte Somogyi Géza.
A Lukrits-féle térkép, az előkerült csőszakaszok és a levéltári adatok 
szerint a Kaposvári utcai forrás vize a mai Hunyadi János út alatt húzódó 
vezetéken évszázadokon át táplálta a városi köz- és a magánkutak egy 
részét. A forrás vize eljutott a városkapu fölötti kúthoz, onnan az egyik 
vezetéken a Mária utca sarkán kiképzett elosztó medencébe, ahol egye
sült a Tettyéről vezetett vízzel, táplálta a Széchenyi tértől a Hal térig 
és a Kert (Dischka Győző) utcáig a közbeeső köz- és magán kutakat. 
A másik ág a Káptalan, Szepesy, Iskola (Janus Pannonius), Vörösmarty 
utcák kútjait látta el vízzel.

ÉS A JÖVŐ?

sokorba gyűjtöttük három, egymáshoz sok mindenben hasonlító
pécsi forrás történetét, amelyek legalább 600 évig szolgáltak. A fent 

leírtak csak a múltjukról szólnak, de lesz-e jövőjük is?
Gábor Olivér 2004-ben készített „Régészeti hatástanulmány"-a szerint 
Pécs belvárosa a középkori város- és várfalon belül régészeti védettség 
alatt áll, tehát a Káptalan utcai forrás és alagútja is. Az 1996. évi Lili, tor
ony tartalmazza, hogy az ország valamennyi forrása természeti védett
séget élvez. A tárgyalt három forrásalagút közül a városfalon kívüli 
kettőnek is van tehát egyfajta védőernyője, de ez állagmegóvásukat, 
hasznosításukat nem biztosítja. A Petrezselyem-forrást nem féltjük, mert 
harsainál kisebb mérete és jó gazdája megfelelő garancia, de a Kaposvári 
urcai forrásért komolyan aggódunk.
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Az elmúlt húsz-harminc év során számtalan tanulmány, konferencia 
szólt arról, miként lehetne hasznosítani csatornába folyó forrásvize
inket. A JPM Régészeti Adattárában található „Feljegyzés"- ből koráb
ban idéztük már azt a javaslatot, miszerint minősítsék a Káptalan 
utcai forrást (átmenő forráskút, forrásfolyosó, forrásalagút) műem
lékké, és épüljön hozzá olyan lejárat, amely lehetővé teszi bemutatá
sát a nagyközönség számára.
Az 1980-as évek elején „forrásbizottság" alakult. A Magyar Állami Föld
tani Intézet Dél-dunántúli Területi Szolgálata forrástérképet rajzolt. 
1993-ban tanulmány készült „Pécs város forrás- és kútvizeinek hasz
nosítása" címmel. A SUBCITY '98 nemzetközi konferencián hangzott el 
Halász Miklós előadása a „Karsztforrások felhasználására tett erőfeszí- 
tések"-ről. 2000-ben intézkedési terv született a város területén található, 
közellátást szolgáló kutak és források vízbázisainak védelmére.
A legutóbbi elképzelés 2006-ban született. „Az én kulturális fővárosom" 
az EKF Pécs, 2010 program jegyében hirdetett ötletpályázat egyik díja
zott munkáját (bírálati sorszáma: 139) Arató Csongor készítette „Pécs 
középkori csorgókútrendszerének rekonstrukciója - gravitációs forrás
vízvezeték építése egyedi eljárással" címmel, amelyben azt javasolja, 
hogy a Petrezselyem-forrás püspöki vízrendszeréhez a Barbakán-kert 
kerítésfalában lévő bukóaknán keresztül kapcsolódva, gravitációs úton 
lássák el a Szent István tér szökőkútját. Tárják fel a Szemináriumi-forrást 
és a Kaposvári úti forrás vizével együtt működtessenek egy új Széche
nyi téri medencés csorgókutat. A harmadik javaslat pedig úgy hangzik, 
hogy a fagymentes időszakban működő, a fentiekhez hasonló szökő- es 
egyéb díszkutakhoz gravitációs vízvezetéket építsenek, árokásás nélkül, 
takaréküreges járdaszegélyidomokkal.

„Szó, szó, szó!" - mondja Hamlet. Mi kell még ahhoz, hogy dísz- 
és szökőkútjainkból, parkjaink locsolócsöveiből, utcai takarító- es 
öntözőgépeinkből stb. ne hálózati víz csorogjon? Vajon mennyi a 
felsoroltak éves költsége?
Válaszolni kell, mert sürget az idő. Mert hamarosan nem csak értéke
sebb, de drágább is lesz a víz az olajnál.
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A MECSEK HEGYSÉG FELSZÍNÉNEK ALAKULÁSA 
GRAVITÁCIÓS TÖMEGMOZGÁSOKKAL

Kraft János

Mecsekről készült ismertetők többsége - nem véletlenül - megem-
líti, vagy különleges értékként kiemeli, hogy a hegységben nagy 

változatosságban találhatók különböző geológiai korú és határozot
tan eltérő keletkezésű kőzetek. Az általános ismertetőkben vagy azok
nál részletesebb szakmai leírásokban sem kerül azonban jelzésre, hogy a 
hegység morfológiája a kőzetek sajátosságaihoz igazodóan napjainkban 
is folyamatosan változik. Még a hegységet részleteiben jól ismerő termé
szetjárók részéről is nehezen elfogadható, hogy a Mecsekben érvényesü
lő természeti folyamatok eredményeként csak a változás örök, hiszen a 
hegység felszíne napjainkban is alakuló. A Mecsek jelenlegi morfológiája 
így csak köztes állapotú, hiszen a felszínt alkotó, vagy annak közelében 
lévő kőzettér adottságaihoz igazodóan érvényesülnek a felszín végleges 
átalakulását eredményező folyamatok. Az eltérő ütemek és a különbö
ző megjelenési formák miatt az események azonban nem mindenki szá
mára felismerhetők. Eredményességük viszont a több évtizede megva
lósult felmérések alapján készített topográfiai térképek tartalma és a je
lenlegi állapotok közötti különbségek ismeretével mégis érzékeltethető. 
Az általában lassú és csak ritkán felgyorsuló ütemű felszínfejlődési ese
ménysorozatok igazolásaként érdemes a Mecsek hegység egy olyan ki
sebb részletét vizsgálni és értékelni (1. ábra), ahol az elmúlt évtizedek
ben az emberi jelenléttől függetlenül fellépett gravitációs tömegmozgá
sok hatására a terep látványosan megváltozott.
A napjainkban zajló felszínfejlődés ütemét és mértékét az adott kőzettér 
es a jelenlegi morfológiai adottságok változatossága miatt nem lehet min
denütt azonosnak tekinteni a hegységben. A kőzettér különbözősége az 
aktuális morfológiai helyzetekkel mindenkor és mindenhol határozottan 
eltérő érvényesülési lehetőségeket biztosít a változatos típusú gravitációs 
tömegmozgásoknak. A hegység központi területén valójában olyan szilárd 
kőzetek találhatók, melyek napjainkban már csak kivételesen alkalmasak 
látványos mozgásokra. A hegység alacsonyabb részletein jelennek meg 
hangsúlyosan azon átmeneti kőzetek és azoknak fedését biztosító laza 
üledékek, amelyek viszont már nagy hajlandóságot mutatnak arra, hogy 
elterjedési területükön különböző sebességű tömegmozgások kialakulja
lak. Az egyszeri események mellett olyan helyszínek is találhatók, ahol a 
,mozgások meg-megújulóan, vagyis hosszú időszakon keresztül alakítják 
at fokozatosan az archív térképeken rögzített morfológiai viszonyokat.
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2km

/. sz. ábra: A vizsgált gravitációs tömegmozgás helyszíne 
(a Mecsek turistatérképének részlete)

Az egyes mozgások 
úgy lehetnek különbö
zőek, hogy a rövid és 
hatásos eseményt né
ha már katasztrófának 
értékeljük, míg a las
sú vagy elhúzódóan 
megvalósuló változá
sokat - épített környe
zetünk károsodásának 
hiánya esetén - nem 
igazán érzékeljük. 
A gravitációs tömeg
mozgások kialaku
lása általánosságban 
több tényező együt
tes hatására valósul 
meg. Közülük alap
feltételeknek tekinten
dők a megújulóan és 
gyakran szélsőségek
kel hirtelen fellépő kli
matikus hatások, az 
aktuális morfológi
ai helyzet, valamint 
az érintett kőzetanyag 

alkalmassága a változásokra. Előbbieket jól magyarázza, hogy a mozgá
sok egy része klimatikus kilengések időszakához szorosan kötődik, szin
te azokra válaszul mutatkozik. Ilyenkor az addig stabil állapotúnak mu
tatkozó lejtő viszonylag rövid időszakon belül („egyik napról a másikra") 
átformálódik, hiszen a terepszint alatti kőzettér anyagának állapota végle
gesen módosult. Különböző mozgástípusokat eredményezően a változá
sokban mindig alapvetően meghatározó a részt vevő kőzetanyag és annak 
szerkezete, valamint az érintetté vált réteg térbeli helyzete. A lejtőket alkoto 
kőzetek anyaga, azok változatos összetétele, egyes szemcséinek mérete es 
állapota mellett természetesen befolyásolja az eseményeket a természetes 
módon kialakult belső elválási rendszer is. Az ilyen természetes módon ke
letkezett hajlamot erősíti fel sikeresen az aktivitás időszaka előtt és közben 
szinte mindenkor jelen lévő víz. A terepszinten érvényesülő eltérő intenzi
tású hatások (hőmérséklet, csapadék) hosszú távon és több helyen jól látha-
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2. sz. ábra: A topográfiai térképen jelzett állapotok szerint 
vízmosásokkal igen erősen szabdalt a terület

tóan gyengítik a kőzettér felületét, de e folyamat a terepszint alatt is meg
valósulhat az oda koncentráltan eljutó vagy ott már tartósan elhelyezkedő 
víz hatására. A kőzettér rétegzettsége, a szerkezeti irányok egymáshoz és 
a lejtőhöz viszonyított térbeli helyzete, a kőzettér sávosan eltérő vízvezető 
képessége, a felszín vonalas erózióval való megbontottsága, az esetlegesen 
már kialakult mállási kérgek vastagsága stb. további olyan fontos paramé
terek, melyek kezdetben csak befolyásolják, majd később a belső átrende
ződés időszakában már meghatározzák a gravitációs mozgásokat.
A jól érzékelhető gravitációs tömegmozgások kialakulására egyik igen 
alkalmas helyszín a Mecsekben a miocén kőzetek elterjedési területe. 
Közülük legismertebbek az agyag- vagy márgarétegek, amelyeknek 
Jelenlétéhez kötődve Komlón és Pécsett már számos mozgás lezajlott. 
Kevésbé ismert, hogy a törmelékes, homokos, homokkő és konglomerá
tum pados, vagy eltérő mértékben kavicsos és görgeteges, szintén mio
cén korú rétegsorozat elterjedési területén szintén gyakran alakulnak ki
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mozgások. Utóbbi képződménycsoport (Budafai Formáció) alárendel- 
tebb ismertsége feltehetőleg annak eredménye, hogy az ilyen területré
szeken jóval alacsonyabb fokú az épített környezetünk jelenléte.

3. sz. ábra: A völgy keleti oldala
A rétegek között közel folyamatos 

átmenet észlelhető 1
4. sz. ábra: A völgy nyugati oldala

A kötött és törmelékes rétegek között éles határ van

A Budafai Formációba tartozó rétegek nemcsak egymásra települve, ha
nem egymásba fogazódottan is előfordulnak, hiszen a teljes formáció ki
alakulásakor partszegélyi-abráziós, síkparti, helyenkénti delta fácies 
mellett a lagúnás továbbá sekélytengeri üledékképződés is érvényesült. 
Az egykori üledékgyűjtő többször megismétlődő eltérő ütemű süly- 
lyedése avagy kiemelkedése szabályozta az üledékanyagok keletkezé
sét és lerakódását, valamint az egyes rétegek helyenkénti cementálódá- 
sát. Ennek következményeként a rétegek térbeli kiterjedése nem szabá
lyos, hiszen azok lehetnek fészkesek, lencsések, kiékelődők, avagy csak 
zsinóros előfordulásúak. Mindezek mellett a folyamatos keletkezésre uta
ló konkordáns érintkezés mellett az egyes rétegek közötti határvonala
kon az eróziós diszkordancia is jól azonosítható. A formációra igen jellem
ző heterogén összetétel, az egykori igen változatos üledékképződés és az 
egyes képződmények korlátozott - nem kitartó - előfordulása részlege
sen megmutatkozik a morfológiai viszonyokban is, hiszen a különböző el
lenálló képességű képződményeket - azok határvonalát vagy területét -

160



Kraft János: A Mecsek hegység felszínének alakulása...

5. sz. ábra: Miocén feltárás földtani szelvénye I.*
1. agyag, 2. homok, 3. kavicslencse, 4. kavicszsinór homokban, 5. mészcsomók, 6. törmelék 

*Az 5-7. sz. ábrák Horváth Zoltán, Lorberer A. Ferenc, Rózsa Enikő: Miocén tengerparti fáciesek Hetvehely 
környékén (Nyugat-Mecsek) Földtani Közlöny Vol. 128 No. 4 (1999.) c. publikációból származnak.

kipreparálva vágódtak be azon víz
mosások, amelyeknek nyomvonala 
eltérő a terület általános lejtésétől. 
A kőzettér változatossága és eltérő 
mértékű kötöttsége alapján érthető, 
hogy a vízmosások a lejtő hajlására 
akár közel merőlegesen is mélyül
hettek, míg a patakos völgyecskék 
szelvénye és nyomvonala sem vál
hatott szabályossá. A völgyek vagy 
csak árkok szelvényei lehetnek füg
gőlegesek, homokkő vagy konglo
merátum pad kipreparált helyzete 
esetén kisebb részletekben aláhajló- 
ak, míg a nyomvonalak lépcsőzött 
részletek mellett rendszertelennek 
mutatkozóan irányváltásokkal ta
lálhatók. A teljes formáció kőzette
rében található rétegek eltérő mér
tékű kötöttsége azonban nemcsak

6. sz. ábra: Miocén feltárás földtani szelvénye II.*]
1. homok, 2. homokos kavics, 3. kavicsos homok, 

4. homok, 5. talajszint
„a" agyag, „k" kőzetliszt, „F" finomhomok, „K" 

középszintű homok, „D" durva homok, „ka" kavics
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a vízmosások vagy a völgyek egyes szakaszainak nyomvonalának bemé- 
lyülését befolyásolta, hanem szűk területrészeken a vízföldtani adottságo
kat is meghatározza. Az erősebben kötött rétegek feletti durva szemcsés 
képződményekben időszakosan tárózódó víztömeg helyenként olyan ki
sebb forrásokat is táplálhat, amelyeknek többsége azonban csak idősza
kos jellegű és megmutatkozásuk általában a völgyek oldala. A források ki
lépési helye a durva szemcsés kőzettér esetén nem tekinthető állandónak, 
hiszen a szemcsék közötti kapcsolat a víz hatására gyengül, majd végül a 
kőzettér állapotváltozásaként bekövetkezik a völgyoldalak megbomlása, 
esetleg a hátrálással fejlődő mellékvölgyek kialakulása. A vonalas erózió
val is támogatott folyamat eredménye olyan árkos tagoltság kialakulása, 
mely előkészíti a későbbi gravitációs tömegmozgásokat.

[cm]

100

50

0

7. sz. ábra: Miocén feltárás földtani szelvénye Hl*
1. agyagos homok, 2. mésszcl cementéit homokkő, 3. laza homok

A Budafai Formáció területén előforduló mozgástípusok igen változa
tosak (csúszás, omlás, sár- és kőzetfolyás stb.). Keletkezésüket elősegíti, 
hogy az egykori üledékképződés változatos környezetben a jelenlegi 
lejtésviszonyoktól határozottan eltérő helyzetben történt. A megfigyelt 
terepi felvételezések szerint az egykori beszállításnál jelentős volt a víz 
szerepe és annak valamikori mennyisége. Az eredeti települési helyze
teket bemutató falakban található rétegek többsége alapján nyilvánvaló, 
hogy a kőzetalkotó változatos méretű szemcsék a szállító közeg erejére 
és rendezettséget eredményező jelenlétéhez kötődve találhatók. Az egyes 
szemcsék közötti közvetlen kapcsolat cementálódás hiányában látszó
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lagos „kitámasztásos" szilárdságot ad a korábban megvalósult földtani 
előterhelések eredményeként. Azonban az ilyen szemcsés rétegeknek 
az átlagosnál nagyobb víztartalma, esetleges víztelítettsége esetén ez a 
hatás felszámolódik és rétegekben, a stabilitás csökken. Kezdetben csak 
közel egyszemcsés rétegeknél, majd azoknak hatására a szomszédos 
helyzetű és jól graduált (vegyes szemcse összetételű) képződmények 
állékonysága vagy belső stabilitása is felszámolódik. Az erős átázottság, 
vagy esetenként a vízzel való telítettség hatásosan növeli a lejtőn lévő 
kőzetek tömegét és előkészíti a későbbi lejtőirányú elmozdulást. A lejtő 
hajlása vagy a mélyebben lévő és gyors átázásra képtelen réteg felüle
tének térbeli helyzete meghatározza a várható tömegmozgás térbeli 
kiterjedését és mozgásának irányát, hiszen a felsőbb helyzetű kőzetek
ben már megvalósult a korábban meglévő és nyírószilárdságot is ered
ményező helyzet felszámolódása. A kőzettérbe bejutott víz a szemcsék 
közötti egykoron meglévő rendeződöttséget fokozatosan felszámolja, a 
korábban meglévő összetartást tartósan gyengíti, majd a lejtőállékony
ságot is biztosító súrlódást fokozatosan megszünteti, hiszen a víznek 
nincs nyírószilárdsága. Ha koncentrált a víz jelenléte, akkor a szemcsék 
közötti korábbi száraz teret teljesen kitölti, és nagyon rövid időn belül 
kialakulhat a folyósodás. Amennyiben a víz bejutása szakaszosan vagy 
megismétlődően történik, akkor a mozgás időben elhúzódva és idősza
kosan meg-megújulóan zajlik, vagyis a kialakuló kőzetfolyásos mozgás
típusnak időbelisége nagyon tág hatások között változik.

A miocén korszak kárpáti eme- 
 letébe tartozó kőzetekhez kap- 
i csolódóan kialakult kőzetfolyá- 
I sós mozgástípusok a Mecsek- 
I ben sok helyen megtalálhatók, 

de laikus vagy csak egyszerű 
I érdeklődő szemével megítélhe- 
| tők leginkább a hegység nyu- 

gáti részletében találhatók. Itte
ni keletkezésüket több tényező 

I is elősegíti. Az ember történel
mi területhasználata valójában 
igen hatásos tényező, hiszen a 

1 napjainkra már felhagyott, ko
rábban intenzív mezőgazdasági hasznosítású területeken az elmúlt év
századokban gyorsan bemélyülhettek eróziós árkok. Azoknak egymás
hoz való közelsége esetén a közöttük lévő keskeny szélességű hátak így 
viszonylag gyorsan felszámolódhatnak. Ilyen esemény történt az elmúlt 

8. sz. ábra: Kőzetfolyás elvi szelvénye
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évtizedekben a mellékelt szelvényen és fotókon ábrázolt Orfűtől ÉK-re 
található területrészen. A hely jelenlegi állapota alapján az egykori terep
szint napjainkra bekövetkezett változása függőleges értelemben megha
ladja a 10 m-t. A korábbi morfológiai viszonyok megváltozása a több év
tizede felvételezett topográfiai térkép tartalma és a jelenlegi állapotok 
alapján nem hirtelenül történt. A jelenlegi terepformák alapján legalább 
3 évtizeden keresztül zajlott meg-megújuló eseményekkel az egykoron 
vízmosásokkal közrefogott hát átalakulása, majd a közelmúltban - né
hány éve - bekövetkezett látványosnak minősülő átalakulása.

9. sz. ábra: A kőzetfolyás előtti és utáni morfológiai állapot
.,/." patakos fővölgy, „II." vízmosásos mellékvölgy, „A" - eredeti állapotában lévő vagy maradt kőzettér, 

„B" - kőzetfolyásos állapotba jutott, fellazult és oldalirányú elmozdulásban részt vett kőzettér

Az átformálódást, vagyis a felszínalakulás mértékét a napjainkban érvé
nyes topográfiai formák és az egykori térkép szerkesztéséhez végzett fel
vételezés különbsége alapján (9. sz. ábra), továbbá a növényzet jelenlegi 
állapotával lehet egyértelműen megállapítani. A mellékelt ábrán szelvé
nyekkel is bemutatott helyszín külön érdekessége, hogy a térképen jelzett 
és a mozgásban bizonyára aktív szerepet vállaló forrás nem szűnt meg 
véglegesen, hanem a mozgás eredményeként csak akadályoztatott lett 
további megmutatkozása. Az egykori szabadabb kilépését biztosító mel- 
lékvölgyecske nyomvonala jelenleg már csak utalásként található meg a
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kezdetben feltehetőleg csak kúszással és kisebb omlásokkal formálódó 
területen Az eróziós bevágódás valamikori nyomvonalára emlékezte
tően időszakos szivárgást viszont jelenleg is meg lehet találni, hiszen a 
forrás vízgyűjtőjére nem terjedt ki az omlásokat és kúszásokat felváltó 
kőzetfolyás. A kúszást felváltó gyorsabb ütemű kőzetfolyásos mozgástí
pus valójában csak a fokozatosság elve alapján érvényesülhetett, hiszen 
nem keletkezett még időleges jelleggel sem tó a területen.

10. sz. ábra: A kőzetfolyásos állapotba jutott terület középső részlete
Az egykori vízmosásos mellékvölgyek szelvénye és nyomvonala napjainkra teljesen felszámolódott. 

A nyugati részletből készített fotó bal oldalán az északi, míg a jobb oldalon déli kőzctfal látható.

Az egykori állapotokat tartalmazó topográfiai térkép, a kőzetfolyásos 
területrész közvetlen környezetében található nyitott falak, a moz
gásba jutott terület felülete és kőzetei, valamint a növényzet jellemzői 
alapján a mozgás utólagosan rekonstruálható. A terepformák alapján 
valószínűsíthető, hogy az eróziós bevágódási folyamat mindaddig füg
gőleges értelmű volt, amíg az ellenállóbb kőzettér (homokkő és kong
lomerátum padok) felületéig mélyültek a völgytalpak. A talpvonalak 
mélyülésének megszűnése után olyan szelvénybővülés lépett fel, mely 
az alámosások következményeként kisebb omlásokkal töltötte fel rész
legesen a talpvonalakat. így a völgytalpakon a felszíni vizek szabad 
elfolyása a forrás természetes kilépésének lehetőségével együtt csök
kent. E helyzet következményeként átázott a cementálódott sáv feletti 
szemcsés és kötés kőzettömeg, mely végül belső szilárdságának elvesz
tése és a víz jelenléte eredményeként folyásos állapotba jutott. A kőzet
folyásos elmozdulása során a mellékvölgyek szelvénye összezáródott, 
míg a mozgó tömeg az átellenes völgyoldalnak megtámaszkodva jutott 
nyugalomba. Napjainkban a patakos fővölgy ismételten bemélyülő 
tendenciájú, míg a kőzetfolyásos terület északi és déli oldalain olyan 
nyitott falak találhatók, melyek már nem fogják közre azon keskeny 
hátakat, amelyeket a XX. század közepén felvett topográfiai térkép 
ábrázol, mint egykoron érvényes - köztes - állapotot.
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DR. REUTER CAMILLO, A MECSEK EGYESÜLET 
ALELNÖKÉNEK KETTŐS ÉVFORDULÓJA

Dr. Polgárdy Géza

„Dr. Reuter Camillo bölcsője nem a Dunántúl kék 
ege alatt ringott, gyermek és ifjú korának 
ezer szépségű, ezer meséjű erei nem a mi 

Mecsekünkön vannak. Férfi kora delén került 
hozzánk, és mégis bensőségesen megszerette az ő 

Mecsekjét, mint közülünk, akik itt születtünk, 
is csak kevesen." 

Koszits Béla: Dr. Reuter Camillo 
(in: Mecsek Egyesület Ötvenedik évkönyve, 1940.14. old.)

Koszits Bélának - amikor dr. Reuter Camillóról írt méltatását az 
egyesület jubileumi évkönyvében közzétette - igaza volt. Hiszen 
a Mecsek Egyesület alelnöki tisztét nyolcadikként, 1935-1948 között be

töltő egyetemi tanár, orvos-turista valóban nem Pécsett, még csak nem is 
Baranya megyében, hanem az igen távoli Resicabányán látta meg a nap
világot százharmincöt évvel ezelőtt, 1874. február 11-én. (Mondhatnánk 
azt is, hogy ellentétben a jelen évkönyvben méltatott első egyesületi el
nökkel, Kardoss Kálmánnal, aki megyei, hidasi születésű, vagy Bánffay Si
mon egykori alelnökkel, aki ugyancsak megyei, szebényi születésű volt. 
Továbbá a Mecsek Egyesület legtöbb tisztségviselőjétől is eltérően, akik 
- érthető módon - szintén Baranya megyei születésűek voltak.)
Azt azonban már itt, mondandónk legelején érdemes rögzíteni, hogy 
nem a saját nyugtalan természete vagy holmi belső helyváltoztatási 
kényszer indította arra, hogy erdélyi, Krassó-Szörény vármegyei szülő
helyét elhagyja, s az ott megkezdett turistáskodást Délnyugat Magyaror
szágon, a Mecsekben folytassa! Mint látni fogjuk, a történelem alakulása 
volt az, amely - oly sok kortársával egyetemben - helyváltoztatásra kész
tették. S így, távoli vidék szülötteként vált az egyik leginkább a Mecsek
hez kötődő turistává.
Édesapja, Reuter Károly Morvaországból költözött az 1848-49-es magyar 
szabadságharc bukását követően a Hont vármegyei Selmecbányára, 
a történelmi Magyarország egyik legrégibb bányavárosába. Selmec 
híres Bányászati és Erdészeti Akadémiáján végezte tanulmányait, majd 
képesítését megszerezve, a kor szokásainak megfelelően vándorbotot 
vett kezébe, s a megszerzett elméleti tudást immár különböző vidékek
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bányáiban igyekezett gyakorlati tapasztalatokkal bővíteni. Erdélybe, 
Galíciába, Stájerországba, végül a kiegyezés után Krassó-Szörény vár
megyébe került. Itt Resicabányán, ahol a Monarchia egyik legnagyobb 
vasbányája és acélfeldolgozója működött, majd a Szörényi-érchegység 
központjának számító Stájerlak-Aninán dolgozott. Feleségül vette Schil
ler Franciskát, s megszületett Camillo fiuk.
A névadásnál azonban érdemes megállnunk egy pillanatra. Mint tud
juk, a Camillo nem egy gyakori magyar keresztnév, de tegyük hozzá, 
hogy Morvaországban sem az, ahonnan az apa, Reuter Károly - mint 
említettük - elszármazott. Ellenben az apa több országba, így Olasz
országba is levelezett, ahonnan egy alkalommal nem az általa viselt 
Károly nevet írta partnere a levélre, hanem a címzett „Camillo" lett! 
Károlynak, az apának igen megtetszett ez az alkalmilag neki szóló 
olasz keresztnév, s fiának a keresztségben ezt a nevet adta. így lett az 
egyesület későbbi alelnöke Reuter Camillo.
A gyermek Camillo elemi iskoláit Resicabányán és Aninán végezte, majd 
a gimnáziumot Temesvárott, a piaristáknál. Bányamérnök atyja termé
szetszeretetét, ásványgyűjtő szenvedélyét a gyakori közös kirándulások 
révén mintegy örökölte. A Reuter család legkedveltebb kirándulóhelyei 
a Déli- és Keleti-Kárpátok gazdag gyógyvizű forrásokkal rendelkező 
városai és környékük voltak. Herkulesfürdőtől egészen Szovátafürdőig. 
E vidékek flórája már korán rabul ejtette az ifjú Camillo képzeletét, aki 
ekkor szerzett élményei nyomán elhatározta, hogy a növények kutatója 
lesz. E terve ugyan nem valósult meg, nem lett botanikus, a növények 
szeretete azonban élete végéig elkísérte.
Az orvosi karra jelentkezett, s Budapesten 1901-ben szerezte meg orvosi 
diplomáját. Az orvosi karon azonban ebben az időben még kötelező volt 
növénytant is hallgatni, hiszen a gyógyszerek többsége ekkor még növé
nyi alapanyagokból készült. Ám a kötelező stúdiumon kívül a termé
szettudományi karon egyéb növénytani tárgyakat is hallgatott, s mivel 
ezekből le is vizsgázott, orvosi végzettségét megszerezve, alapos ismere
tekkel felvértezett növénytani szakembernek is számított.
Diplomáját átvéve a fővárosi Pázmány Péter Tudományegye
tem orvosi karának Elme- és Idegkórtani Klinikáján, a híres 
Moravcsik professzor mellett lett tanársegéd. Közben a Budapesti 
Munkásbetegsegélyező Pénztár baleseti ideg- és elmeorvos szakér
tője is. Az elmeklinikán egészen az első világháború kitöréséig végzi 
munkáját, aztán 1914-ben mint népfelkelő bevonul Pécsre. Baranya 
vármegye „fővárosával" történt ezen első találkozása azonban nem 
tartott sokáig, mivel Zágrábba vezényelték, ahol a helyőrségi kórház
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ideg- és elmeosztályának főorvosa lett. Itt végzett fáradságot nem 
ismerő, önfeláldozó és lelkiismeretes munkáját több kitüntetéssel 
is elismerték. így megkapta a Koronás Arany Érdemkeresztet, vala
mint a Vöröskereszt I. és II. osztályú érdemkeresztjét.
Több mint másfél évtizedes orvosi gyakorlatát követően 1917-ben a 
budapesti egyetem orvosi karán „Elmekór- és gyógytan"-ból magán
tanárrá képesítették, s 1918. április 3-án egyetemi nyilvános rendes 
tanárrá nevezték ki. Éspedig Pozsonyba, a M. Kir. Erzsébet Tudo
mányegyetem Elmekór- és Gyógytan Tanszékére. A történelem azon
ban - mint korábban már jeleztük - közbeszólt, s dr. Reuter Camillo 
csupán rövid ideig tehetett eleget itt, Pozsonyban egyetemi oktatói 
és kutatói feladatainak. Trianon következtében az Erzsébet Egyetem
nek költöznie kellett, s mint tudjuk, Pécsre költözött. Az egyetemet 
Reuter egyetemi tanár is követte.
Pécsett az egyetem megnyitása 1923. október 24-én történt, mégpedig 
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter ünnepi beszédével, aki ekkor Pécs 
város képviselője is volt egyben. Mivel az orvosi kar is Pécsre költö
zött, dr. Reuter Camillo alapító igazgatóként megszervezte a város
ban a Rét utca 2. szám alatt az Ideg- és Elmeklinikát. Ezt a volt városi 
elmebetegosztályból alakította ki, s szerelte fel a szükséges korszerű 
laboratóriumokkal stb.
Fél évszázad pergett így le dr. Reuter Camillo életéből amikor immár 
állandó pécsi lakos lett. Ekkor azonban szinte azonnal belépett a Mecsek 
Egyesületbe. Mondhatnánk persze azt is, hogy ismerve gyermekkori 
indíttatását, édesapjával tett kirándulásainak élményeit, szinte természe
tes, hogy ideg- és elmeorvosként a sok beteg ember közül szabadidejé
ben a természet lágy ölére, fák, füvek, virágok és madarak közé vágyott... 
Hogy az általa oly mélyen szeretett természetben érezte jól magát, hogy 
ez szolgálta leginkább pihenését. S amilyen lelkiismeretes, munkasze
rető és eredményes orvos volt, ugyanezek a tulajdonságok jellemezték a 
turistát, a Mecsek vadregényes és szépséges tájait járó szervezett turis
tát is. Rendkívüli agilitásának köszönhetően az idők során különféle 
tisztségekre is megválasztották. így már 1927-től tagja volt az egyesület 
választmányának, míg 1930-35 között a Szépítő illetve a Munka Osz
tály elnöke. Még véletlenül se gondoljuk azonban azt, hogy ezek az osz
tály-elnöki titulusok holmi irányítgatást, mások mozgatását jelentették 
valami kényelmes karosszékben üldögélve. A Reuter család ma élő tagja
inak tulajdonában megmaradt pl. egy nagyméretű füzet, elején a felirat
tal: A Mecsek Egyesület Munka Osztályának jegyzőkönyve. (Ennek borítója 
és néhány oldala fényképeit mellékeljük.)
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A jegyzőkönyvből nyomon követhető, hogy 1930-35 között az osztály 
tagjai közül ki, mikor, milyen gyakorlati feladat elvégzését vállalta, s 
dátummal és aláírással megtalálható benne az is, hogy a vállalt feladatot 
mikor végezte el, mikor teljesítette... Pintér János is - aki 1930-ban még 
a Munka Osztály elnöke volt - alaposan kivette a részét pl. az átjelzések 
felújításában. Dr. Reuter Camillo ekkor még az osztálynak csupán veze
tőségi tagja, s titkár dr. Buzás László. S mit olvasunk az 1930. június 6-án 
megtartott osztályülésről felvett jegyzőkönyvben?
„Dr. Reuter Camillo ajánlja, hogy a 7-es útból kiágazólag jelöltessék ki az 
út a Zobák és Komló között fekvő megyei kőbányáig, ahol jó vendéglő és 
éjjeli szállásul alkalmas ház is van.
Az ülés az indítványt magáévá teszi, és az utat 29-es számmal fogja jelezni. 
A jelzés elkészítését dr. Reuter vállalta."
Ezt természetesen példaként említettük meg, hiszen az összes ilyen és 
hasonló bejegyzés felsorolására nincs lehetőségünk.
Dr. Reuter Camillo tehát eredményesen tevékenykedett a Mecsek 
Egyesületben választmányi tagként is, meg a Szépítő- illetve Munka 
osztály vezetőségi tagja, illetve osztályelnökeként is. Ennek tulajdo
nítható, hogy - az egyesület alelnöki posztját 1921-től betöltő Rauch 
János mérnök 1934-ben bekövetkezett halála, illetve az alelnöki tisztsé
get 1914-től betöltő dr. Igaz Béla nagyprépost 1935-ben bekövetkezett 
halálát követően 1935-ben dr. Reuter Camillot választották meg egyik 
alelnöknek. Aki 1948-ig, az egyesületnek az akkori hatalom általi meg
szüntetéséig alelnöke is maradt. (Említsük meg, hogy a másik alelnök 
1936-41 között Visnya Ernő bankár volt.)
Dr. Reuter Camillo tehát Pécsre érkezése és 1948 között csaknem két és 
fél évtizedig járta a Mecsek hegységet a Mecsek Egyesület szervezett 
turistájaként. S mivel 1948-ban az egyesületet felszámolták, ettől kezdve 
egyesületen kívül tette ugyanezt... Persze nem egyedül! Mert társait is 
igyekezett megismertetni a Mecsek jellegzetességeivel, szépségeivel. 
Lelkesedése pedig mint eddig is, ezután is átragadt társaira.
A jeles szervező és gyakorlati turista tollával is szolgálta a mecseki és az 
egyetemes turistaságot. A Mecsek Egyesület évkönyveiben több jelentős 
írása is megjelent. így a „Mecsek és a turistaság" (1931), a „Szársomlyó és vára" 
(1932) vagy a „Természetvédelem a Mecseken" (1933), a „Kiss József emléke
zete" (1939), továbbá a „Habent suafata libelli" (1940) és a „Mecsek-hegységi 
erdők rovarellenségei” (1942). Ezek közül többnek az első oldalait dr. Reuter 
Camillo kézírásával, fakszimilében mellékelten közöljük Reuter Györgynek, 
a jeles és nagy turista egyik unokájának szívességéből. (Akinek úgy ezért, 
mint az írás elkészítéséhez nyújtott további segítségért köszönetét mondok.)
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Munkássága e téren természetesen nem korlátozódott a Mecsek Egye
sület évkönyveire. Elkészítette „Pécs és Baranya bibliográfiája" című 
munkáját, amely a Kalotai László szerkesztette, 1934-ben Pécsett meg
jelent „Pécs-Baranyai ismertető" című könyvben látott napvilágot. írt 
továbbá a Pécsi Naplóban, meg a Dunántúlban is. A Pécsi Napló 1926. 
április 4-i számában olvasható „Életem, emlékeim” című írása, s a 
Dunántúlban jelent meg 1932. augusztus 11-én „Egy pécsi turista emlék. 
25 évvel ezelőtt zuhant le a Simontoronyból a turistaság úttörője: Wachter 
Jenő” című visszaemlékezése. Munkatársa volt a huszonegy kötetes 
Révai Nagylexikonnak és szerkesztőbizottsági tagja az Orvosi Heti
lapnak, amelyben orvosi írásait közölte.
Többször volt az orvosi kar dékánja, így 1925-28 között, majd az 
1943-44-es tanévben. Ugyan 1945-ben nyugdíjba ment, de továbbra 
is részt vett a klinika munkájában, és egyetemi előadásokat is tartott. 
Értékes szakkönyvgyűjteményét 1947-ben a klinikának ajándékozta, 
növénygyűjteményét pedig a Természettudományi Múzeum tartotta 
megőrzésre érdemesnek.
Dr. Reuter Camillo ötvenöt éve, 1954. december 5-én hunyt el Pécsett, 
ezért is írhattuk megemlékezésünk fölé a kettős évfordulót. Sírja húsz 
éven keresztül a pécsi városi temetőben volt, ám 1974-ben felesége - 
született Letenyey Mária - halálát követően, utóbbi kívánságának meg
felelően mindkettejüket Sopronban, a mellékelt képen is látható közös 
sírban helyezték örök nyugalomra. Fiuk, ifjabb Reuter Camillo erdő
mérnök (1920-1987) sírja azonban ma is a pécsi temetőben található. 
Pécs városa nem felejtette el a valaha falai között dolgozó, gyógyító 
kiváló orvost. Volt klinikájának (Rét u. 2.) bejáratánál bal oldalon, az 
épület falán 1991-ben felavatták emléktábláját. A fehér márványlapon 
lévő bronz dombormű arcvonásait formálja, alatta pedig neve, születési 
és halálozási évei. (A tábla fényképét lásd mellékelten.) A pécsi egyetem 
pedig az orvosi kar aulájában 1993-ban felállította mellszobrát.
Ma már valóban csak egy olyan emléktábla hiányzik a személyét illetően 
a városból, amely dr. Reuter Camillóra a turistára, a Mecsek Egyesület 
volt alelnökére emlékeztet...
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Mellékletek

A Mecsek Egyesület tagjaival a Lapisi 
vadászháznál (középen ül kalapban) Dr. Reuter Camillo turistaúton a Mecsekben

M E CSEK-EGYES 0 L E T. P E C S.

1942.
TAGSÁGI IGAZOLVÁNY

Heutsr Camillo ir
................ ú'nd

Reuter Camillo Mecsek egyesületi 
örökös tag igazolványa Tagsági igazolványa az 1942. évre
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„ Természetvédelem a Mecsekben " című írásának első oldala (fakszimile)

174



Dr. Polgárdy Géza: Aki bejelentette a Mecsek Egyesület megalakulását

„A Mecsek és a turistaság" című írásának első oldala (fakszimile)

175



Dr. Polgárdy Géza: Dr. Reuter Camillo

,,/l Szársomlyóhegy és vára " kéziratának első oldala 
(amely végül „Szársomlyó és vára" címen jelent meg)
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Dr. Reuter Camillo időskorában Dr. Reuter Camillo és felesége sírja Sopronban j

A pécsi Ideg- és Elmegyógyászati Klinika' 
bejáratánál 1991-ben elhelyezett emléktáblája
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NÖVÉNY- ÉS ÁLLATNEVEK 
AZ ORMÁNYSÁGI NYELVJÁRÁSBAN

Wagner László

Kiss Géza: Ormányság című könyve alapján

A Mecsek Egyesület 2007-es évkönyvében már írtam az Ormán
ságról egy cikket, Táj és ember - az Ormánság világa címmel. Ak
kor még csak kivonatosan ismertem Kiss Géza: Ormányság című mű

vét, melyben részletesen leírja egy eltűnő népcsoport életét, múltját, 
még meglévő jelenét, és nem jövőbe látó jósként, csak reális gon
dolkodóként elfogyó jövőjét. Az idén tavasszal sikerült megvennem 
Andrásfalvy Bertalan előszavával a könyv harmadik kiadását. Köny
vében nem csak az ormánysági ember mindennapi életét, hanem kör
nyezetét is bemutatja. Ennek ellenére könyve elsősorban etnográfiai és 
nem tájtörténeti mű. Kiss Géza 1891-ben született Kákicson, már szü
letésekor egy új Ormányság vette körül, hisz az 1860-as évektől zaj
ló folyószabályozás teljesen megváltoztatta az Ormányság arculatát. 
Ő még a régről ír, azt szeretné bemutatni. Az Ősfoglalkozások című rész, 
Mező, láp, erdő fejezetében, a „Vizek világa" első mondata utal arra, 
hogy amiről ír az már a múlt. „A Dráva, három kisebb patak és a véget 
nem érő lápok világa tartozott ide." A terület kiszárításával megkez
dődött a nagyarányú fakitermelés. Eltűntek a nagy kiterjedésű ligeter
dők. Róluk lírai áhítattal emlékezik meg: „Millió zöld levélből meny- 
nyezet. Közein kék ég, aranyos napsugár. Oszlopai évszázados fák 
sudara. Isten ezer orgonasípú, végtelen székesegyháza: ez az erdő. Fa
levelek alig hallható sóhajától ezertorkú madártrillákon keresztül vág
tató viharok zúgásáig - mennyi hang! S puha szőnyegén mennyi szín! 
Örökzöld piros bogyója fehér dérmezőn. Dérmezőből barna avar kan
dikál elő. Dér fehérsége oszlik, piros bogyó tűnik: millió hóvirág. Hó
virág elfakul: ibolyamező kékkel kevert fehérsége. Erdőszél fehérláng
tól lobogó kökényvirág. Kialszik a fehérláng: csillanó tócsatükrökből 
sárga gólyavirág-koszorú. Fehér és piros virágú árvacsalán folytatja a 
sort. Szentgyörgyvirág millió fehér csengettyűje, kakukkvirág millió 
fehér pettyes harangocskája. Amott páfrányszerű élök-halok (v. páprád) 
haragoszöld ernyői hallgatnak. Csattogó földieper pirossipka bogyói-
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Majd vadrózsabokrok nyújtják feléd halványpiros sziromcsészéiket. 
Hatalmas, zöldülő hársak, halványzöld levelű iharok virágtól sárgu
ló koronája. Vadméhek, színes szárnyú legyek zümmögő tízezrei. Fe
hér felhőket tükröző, csobbanó kis patak. Surranó, kék szárnyú szita
kötők. Csöndnek és hangnak, színnek és álomnak, illatnak és boldog, 
mindenről elfeledkezésnek kibeszélhetetlenül szép világa. Kilencszáz 
évig volt ez a nép szerelmes beléd."

A könyv olvasása közben megragadott a sok, számomra ismeretlen 
növény- és állatnév. Ezeket, a gyakran beszédes neveket szeretném 
megosztani a Mecsek Évkönyv olvasóival. Nem vagyok nyelvész, 
csak egy természetet szerető, múltat tisztelő ember. Szeretném 72 
évvel a könyv első kiadása után felidézni egy letűnt nép nyelvhasz
nálatát, életének egy villanását. Nem kívánom senkitől, hogy ezentúl, 
merkőcének hívja a sárgarépát, pimpimpárénak a gyermekláncfüvet, 
megelégszem azzal, ha tisztelettel gondol azokra az emberekre, akik 
ezt a nyelvet beszélték, értették. Bizonyára vannak kifejezések, melyek 
az ország más részén is használatosak voltak, esetleg még ma is élők. 
Kiss Géza, könyvének XIII. fejezetében, a 338. oldalon 17 tájegységgel 
mutat ki hasonlóságot. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a leg
több megegyezés Székelyfölddel volt. 109 kifejezést talált hasonlónak. 
Ugyanebben a fejezetben állította össze ormánysági szótárát is. Ebből 
gyűjtöttem ki az állat- és növényneveket, illetve azokat a szavakat, 
melyek a természettel valamilyen formában összefüggenek. A neveket, 
önkényesen két nagy csoportba osztottam vadon élőkre és háztájiakra, 
előbbiek közül külön csoportban közlöm a gyógynövényeket, röviden 
utalva felhasználásaikra is. Az ormánysági kifejezések után leírom, a 
mai magyar megfelelőjét, illetve némi magyarázatot is csatolok hoz
zájuk. A szótárból vett szavakat félkövér betűvel írtam, Kiss Géza 
magyarázatát dőlt betűkkel, a saját magyarázatomat álló betűkkel. 
Magáról az ormánysági nyelvjárásról csak annyit említenék meg, hogy 
az ö-ző nyelvjárások közé tartozott. Kivételt képezett az Ormányság 
nyugati széle. A kenyeret könyérnek, a tenyeret tönyérnek, a reggelt 
röggelnek stb. mondták. Kiss Géza írásban „e" hangként jelölte. Kelet- 
Ormányságra külön jellemző volt, még, hogy az al ó-nak - írásban á, az 
el é-nek - írásban e, hangzik. Kiss Géza, ahol tudományos nevet hasz
nai, kevés kivétellel, a mai írásformától eltérően a nemzetség nevet kis 
betűvel írja. Ezt a formát követem én is.
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Termesztett növények és tenyésztett állatok

Bica: 1. Gyümölcs, és általában a kisebb növények szára. Van bicája a töknek, 
dönnyének, almának, körtének, szilvának. (A Magyar Tájszótár tévesen ír
ja indakacsnak). 2. Bica volt továbbá a régi vízimalmok vastag, forgó tengőjéből 

kiálló küllők neve, amiknek másik vége a 4 sor foltba (lapát) szolgált.
Bodris: bodorszőrű disznó.
Borsó: Ormányságban a bab neve. „Törött borsó": lisztéi összekevert kanállal 
összetört bab. Volt még: borsóleves, körmös-borsú (füstölt disznólábbal), sűrű
borsó (egyszerű babfőzelék).
Böndő: szőlőfürt. Szaporca környékén mondták kukoricafejre is: égy böndő 
kukorica.
Buborka: uborka.
Bubú: cseresznye vagy meggy.
Búcér: címer. Csak a kukoricára mondják.
Cikora: Csíra. Cikorázik: Csírázik. Jobban mondva a csírázás kezdeti állapo
tát jelzi, amikor a mag már meghasad, és az életindulás látszik.
Cirombás: Csíkos. Cirombás lehet a tyúk, a csibe, a kismalac.
Csike: csibe.
Csöcsőke-szilva: nyakas, vörös szilva.
Csomóz: poloska. Ágyi poloska.
Csuma: a kukorica lemorzsolása után megmaradó csutka. Kelet-Ormánságban 
mondják cimának is.
(Csúnyé) Mögcsúnyé: megvész. Veszettség elnevezése. Feltételezésem szerint 
a veszett állat rendellenes (csúnya) viselkedésével hozható kapcsolatba. 
Dia: dió.
Diszna: disznó. » disznókól: disznóól.
Dönnye: dinnye.
Gyümölcsnevek: Almák: mecött v. méti-, bőr-, tök-, cirmos-, sós-, cukor-, por
cogó-, palóci-, füzi-óma. Körték: ihárosi-, fekete-, köecsegös-, kabakos-, kendörösi-, 
árpás-, búzás-, sár-, totyakos-körte. Mögy. (meggy) Tárgyesete: Mögyöt. Nem 
különböztettek meg fajtákat. Borocka. Barack. Kiss Géza itt sem közöl fajtá
kat. Nem írja le azt sem, hogy kajszi vagy őszibarackra mondták. Szilva: kék-, 
sárga-, búzás-, vörös-, csöcsőke szilva stb. Cserösnye. Dia. Monyaró. Mogyoró. 
Gyümücs: aszalt gyümölcs, aszalók. Ha magában mondják, mindig ezt értik 
alatta.
Hazai: különleges értelemben: hazai fajta szőlőből préselt bor.
Kabak, két-bögyekös kabak: hosszú szárú kétöblös tökfajta. Virágólmozás- 
sal a kanászok tarisznyaszíjon hordott ivóedénye. Kapinya: lagenaria vulgáris. 
Hosszú csöves tökfajta. Termését borhoz topónak s rajta kerek lyukat vágva víz- 
meregetőnek használják. Lopótök. Azt tartotta az ormánysági ember, hogy
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a kabakot békaretyögés előtt kell elvetni, különben kapinya lesz belőle. 
Kabla. Kablai mező: egy félig legelő félig ma már szántóföld-mező neve. Vala
mikor tiszta legelő volt, mégpedig kabla (kanca, ló) - legelő. ... Tehát a kabla is 
egy, egykor használt, de ma már elfelejtett ormánysági szó volt.
Kacs-kacs-kacs! Réceszólító. Mondják így is: Pata ki! Pata bé! Vagy: pata- 
pata-pata. Vagy: pat-pat-pat. A szlavóniai nyelvjárásban pata récét jelent. 
Az egész baromfiudvart híjjad-híj jad-híj jad kiáltással hívja össze az asszony. 
Kotyost csibével na-be-na szóval tereli be. Libát: ved-ved-ved ved-bé-ved 
ki! Vagy: bazsa, ki, bazsa-bazsa!
Kapiszta: káposzta.
Kolompér: burgonya.
Kotyol, kotyos: kotlik, kotlós.
Körfe: körte. (Szaporca-vidék. Régen általános volt.) Körfécsés: dűlőnév. 
Kukú: tojás.
Lá: ló.
Lam: a kendernek, ciroknak magvas, porzós, apróleveles felsőrésze. Ostornak is 
van lamja v. sudara. Marhafarkának is van lamja.
Lipáncos: A kapcás tyúkra, meg a ruhát magára csúnyán hányó rendetlen 
asszonyra mondják.
Merkőce: 1. Sárgarépa. 2. Fehér, ernyősvirágú gaz: torilis arvensis. Vetési tüs
kemag. A sárgarépa virága és termése is hasonló.
Naponnyílócska: porcsinrózsa. Kukacvirág.
Nyíláló: Az a növény, amelyik csak nyílik, de virágát mindig elrúgja, nem köt, 
gyümölcsöt nem hoz. „Ha a kadarkát mantikulára (vadfaj) óttik, nyíláló lössz." 
Orma: disznóorr. (Kiscsány.)
Paskonca: heréit kakas. Kappan.
Paslica: patkányfogó láda.
Pápakorona: császárkorona. Ma is császárkorona néven ismert. 
Pecsinyevérág: majoránna. Talán azért, mert a sült pecsenyére szórták rá. 
Pecsinyének a szalonnát (itt: szalánna) hívták nem a húspecsenyét. 
Peszmeg: lekvár.
Petrezsirom: petrezselyem.
Pij e: lúd. Ormányság keleti szélén Siklós felé mondják. (Szlavóniában pile.) 
Pisó: csikó - becéző gyereknyelven.
Povolyás: apró, selymes szénás.
Szákó: bakréce. Mondják Ormányság keleti felében szélkónak is.
Széka: tojássárgája.
Tikmony: tojás. A tyúkot monyasolik. A vadmadarak tojását is monynak nevezik. 
Tik: tyúk.
Vodér v. bodér: kaszakőtartó szarv. Kaszakő tokmánynak ismerem. 
Vörös-ártány: a vöröshagyma tréfásan emlegetett neve.
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Természeti környezettel kapcsolatos kifejezések

Aranymáié: sárgarigó - Aranymálinkó formájában ma is használatos.
Az arany, a kifejlett hímek sárga tollazatára, a mál, a madár mellé

re, hasi részére utal. (Kiss J.) Egyéb madár nevek: Bugybóka: búbos banka. 
Sáré: szárcsa. Karhó: karvaly. Minden ragadozó madarat vadának hívtak 
Barna sas: barna kánya?. Csilling: halászsas. - Kiss Géza tévesen nevezi ha
lászsasnak. A 354. oldalon ezt írja: „Fehér madár" eddig akár halászsas is le
hetne, de így folytatja: „Vízre rakja fészkét". Ez viszont már nem jellemző a 
halászsasra, ugyanis fák tetején (leggyakrabban fenyő, tölgy, bükk), távve
zetékoszlopokon, esetleg sziklák tetején fészkel. (Haraszthy L.) Kiss Jenő 
a küszvágó csérnél említi a csilling elnevezést. Csillingként Duna-Dráva- 
köz, csiling Baranya helymeghatározással, utóbbinál a Magyar Tájszótár
ra hivatkozva. A küszvágó csér valóban a vízfelszínt borító tavirózsa-leve- 
leken, hínárszőnyegen, kavics- és homokzátonyokon fészkel. Serege: sere
gély. Hangadása a csirregés. Sárgyúka: sármány. Citromsármány.

Unbiikóró

Babakóró: lándzsa alakú, tüskében vég
ződő levelű, nyílegyenes szárú, méter 
magasra is felnövő gaz. A legelőkben 
jelentkezik. Szárát közbeiktató pálcikául 
használják, a fonalak a szobolyra való 
fóltekeréskor (Szoboly: a Károli-bibliában 
„zugolyfa". Úgy emlékszem Aranynál is. 
Van nagy-szoboly és kis-szoboly. A nagy- 
szobolyra tekerik föl a fonalat a szövőszé
ken, pálcákat alárakva. A kis-szobolyra a 
fonal másik végén tekeredikföl a készülő 
vászon.). Két-két széles levele a száron 
úgy áll szemben egymással, hogy aljuk 
fölfogja a vizet. Gólyavíznek mondták: 
„Ebbű mozsgyá mög, akkor szép lösző!" 
- Héjakút mácsonya
Ballang: erdőben, de egyebütt is olyan 
lápos hely, amit fölver a farkasfog, boj
torján, tüske, csalán stb.

Barkócás: barkócás az alma-körte, mikor rozsdadudorodások vannak rajta. Bar- 
kócás a kökönye-pipaszár... Lásd erdei haszonvételeknél. A kifejezés előt
tem csak barkóca berkenye alakban ismert.
Bábic: lósóska.
Bálózni: vízáradáskor a Dráva-hordta szigecskére (zátonyra) kijáró 
bállókeszegre halászni. - Balinra halászni. Lásd: hal neveknél.
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Berök: mocsaras hely.
Bibikeverág: százszorszép.
Bodony: odvas, üreges fatörzs. Ilyen kitisztogatott belsejű bodonyt raktak le 
a ... téglafal helyett a kútba, és nevezték az ilyen kutat: bodonyos kútnak. - 
bodonyban tárolták a terményeket is, gabonát, diót, babot stb.
Bölcsős-hel: legelőn régi kis ér maradványa, ahol hóolvadás és zápor után meg
áll a víz.
Bölekös fa: görcsös, böckösfa.
Bont: töltés, földgát az áradó víz elé. Jelenti továbbá az árok dombosabb partját is. 
Börrög, bufog: az a hang, amit a bölömbika ad, miközben égnek fordított nya
kából fújja ki a vizet. - Kiss Géza így írja le a 92. oldalon: „Bölömbika lép ki 
nagy óvatosan az opár szélére. Körülnéz. Orrával a csillanó tócsából vizet szí föl. 
Karvastagságú nyakát égnek fordítja, a fölszítt vizet magasba fújja, miközben 
börrögő, buffogó hangot ad." - A bölömbikára valóban jellemző egy saját
ságos buffogó hang, ami ahhoz hasonló, mint amikor belefújunk egy
sörösüvegbe, de ezt a hangot a felfújt torokzacskón keresztül kiáramló 
levegő adja. Vizet nem használ a hangadáshoz. A tévedés talán abból 
adódhat, hogy hűvösebb időben a hangadás közben kiáramló levegő 
párafelhőként jelenik meg.
Brétyus: béka (Drávacsehi). - A békák 
hangadását békaretyégésnek mondták. 
Kiss Géza két fajt említ: a levelicsbékát
- levelibéka, valamint a vörösbékát
- valószínűleg a vöröshasú unka. 
Lábánál fogva kettérepített testét 
kígyócsípésre kötötték, „attól meg
gyógyult. Mikor valaki békát vesz el kígyó
tól, azt szokták mondani, hogy hét bűnével 
kevesebb lesz".
Bubúcs: bogyó. - Bubúcsnak nevezték a RHI
szilfa levelén lévő piros kidudorodást
is, ami a levéltetű szívogatásának hatására növekszik a levél felszínén. 
Bumbék: bimbó.
Büdös somfa: cornus sanguinea. - veresgyűrű som. A Dráva-síki erdőtár
sulások leggyakoribb cserjefaja. Seprűnek használták.
Cicamaca: barka.
Csicsa: bojtorján.
Csicsak: hegyes tüskegaz.
Csicsorog: csicsereg (a kis fecske)
Csillag-verág: stellaria graminea. Pázsitos csillaghúr, tehát nem a tavaszi 
kékvirágú csillagvirágot nevezték így.
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Csomoros: Csak fára mondják. Jelentése? 
Csomós, dudorodásos. Napjainkig fenn
maradt a csomorosnyár elnevezésben. 
Csömözfí v. röbdösőfí, v. rözgő: briza 
media. Rezgőpázsit, réteken gyakori. 
Csönge: labda » Farkas-csönge: far
kasalma (a tölgyfalevél bogárcsípés nyo
mán támadó kerek kinövése). Szaporcán: 
csingegujó. Tölgyfa levélgubacs. 
Csőrő-, csőré- v. csőrjefa: Erdei cserje. 
A régi erdők kiirtásával csaknem teljesen 

elpusztult. Vétvén, ha akad. Világító fáklyát hasogattak belőle. Síkjával házoldalt 
rekesztöttek stb. Nem sikerült kideríteni, hogy milyen növényt neveztek így. 
Döngör: rétnek, szántónak a dombos része. Ellentéte a lapis. 
Ebfí: euphorbia. Kutyatej.
Epörnye: az eperfa gyümölcse. Epörgyefaként gyerekoromban én is hal
lottam.
Fagyócska: ligustrum vulgare. Fagyai. 
Fehér-máva: altheae officinalis. Orvosi ziliz.
Fí: fű. Fiente: fű-korában, amíg zöldben volt. Mondják átvitt értelemben zsenge, 
sarjadó korában nem fűszerű növényre is.
Folylós:/tító indájú.
Fúmony: vadmadártojás. A leírásokból tudjuk, hogy a vízimadarak tojását 
rendszeresen gyűjtötték és ették. Jelentős élelemforrásuk volt a tavaszi, 
nyár elejei időszakban. A fú szót csak még három összetételben használják. 
Fúlencse: békalencse. Fúréce: vadréce. Fúrác: vadrác.
Gólyaorr: geranium robertianum. Nehézszagú gólyaorr. 
Gólyaverág: fürtös, jácinthoz hasonló 
fehér virága s levelei a réten a gólya jöttét 
hirdetik. Réti kakukk torma.
Göcs: tuskó. Az ülésre alkalmas kerek 
fatörzsdarab is göcs. Ma is használatos 
elnevezés, ugyanebben a jelentésben. 
Guba: penész. Sohasem mondják penész
nek. Baranya-szerte ma is használatos 
elnevezése a penésznek.
Gúzs: a vadszőlő hosszú elnyúló indája, 
amit megvágtak, s kicsöpögő levét (gúzs
levet) itták. Régen zár helyett ezzel gúzsolták be az ajtókat. A pusztakapu, s 
általában a régi kapuk szárnya is gúzskarikán fordult. Gúzsba rakták a rúgás
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marha lábát is. Igét is képeztek belőle: gúzslik. Jelentése: hajlik, hajtani lehet, pl. 
a faágát. Használták kútostornak is.
Gürü: zsombékos, nagyobb mocsárterület. Gürühaj: a zsombékot elborító - 
szélben billegő, pillogó metszősás.
Güzü: hegyes orrú, magát mélyen a föld alá fúró, kicsiny testű egérfaj. Güzüegér. 
Mezőgazdasági területeken, elsősorban parlagokon élő egérfaj. Kisebb- 
nagyobb családi közösségekben élnek. A fészeknek kikapart földet nagy 
kupacba kotorják össze. Télire jelentős készleteket halmoznak fel.
Gyomború: fagyöngy. Az ötlikú furuglya nyévét tőfagyomborúból csinálták 
keménysége miatt. Van piros bubucsos vadkörtefagyomború is, de az ritkaság. 
Nem emlékszem, hogy valaha is láttam volna vadkörtén fagyöngyöt. 
Gyóta: legelő.
Gyöpike: réti margaréta.
Gyüés: a földből kinövő vad fahajtások. Gyökérsarj. A szilva, meggy gyö
kere ha megsérül, sok sarjat hoz.
Halnevek: harcsa, csuka, ponty, süllő (ha nagy volt, már fogasnak nevezték), 
márna, keszeg v. keszég fajták: piros szárnyú-, dévér-, bálló-, (balin) fekete, bélű-, 
kapkodó-, (talán a domolykó, amely a víz felszínéről kapkodja el a rovaro
kat, de lehet a szélhajtó küsz is, mert arra is jellemző ez a viselkedés) sárga 
húsú keszeg, kecsige, compó, kuruli, vagy burés, potyó (évesnél kisebb ponty), 
kűkárász v. napi-hal, (naphal) bögye. Egyes halnevek ma is használatosak, 
míg mások teljesen feledésbe merültek. Sajnos nem találtam meg a megfe
lelő személyt, aki azonosítani tudta volna az általam nem ismert neveket. 
Hárs: a fa felső héja. Tehát van szílfahárs is. Hársas: szívós, felső héjú. Fakéreg? 
De van kérög szavuk is, amelyet Kiss Géza kéreg alakban tolmácsol. 
Hetevény: fistyúk-csillagzat.
Híjj: héj.
Iglice-tüske: Levelei tüskében végződnek, virága halványpiros. Néha ellepi a 
legelő egyes részeit. Tövises iglice. Levele nem tövisben végződik, hanem 
a száron vannak tövisek.
Istenátkozta-tüske: gledicsia. Tövises lepényfa. 
Kabóca: apró, szürke bogár, ami pattanva 
ugrik a réten, s ugráncsnak is nevezik. 
A kabócáknak több faja van, színük is 
különböző, zöld, barna, szürke.
Kapiknyak: epehajtó, hánytató gaz tenyér
nyi nagyságú, szív alakú levelekkel. Irodalmi 
neve: kapotnyak.
Kányacserösnye: erdei cserjefaj. Kányaban- 
gita. Termése piros fürtös bogyó, innét kapta 
a nevét. A Dráva mentén gyakori. Kanyncscrosnye
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Kétkés: haris. Mindig két erős hangot ad ki egyszer-egyszer, innét kapta a 
madár a hangutánzó kétkés nevet. Helyenként ma is használják a harisnak 
ezt a népi nevét.

Kimpics: őszapó. Cinkefaj. Mit 
mond?
Kikelet - kimpics - 
Ha nemfontá, nincs is.
Kígyóié (kígyófej): muscari
comosum. Szárán két oldalt kígyófej- 
szerü termései, font sűrűbben s maga
sabb száron álló kék sziromlevélkék. 
Üstökös gyöngyike.
Koha: fullánk.
Koncad. Ekonvad: elhervad.
Kökönye: kökény.

Krisztusfördő-fí: Apró sárga virága 
van. Apró száron csak egy virág, csil
lagforma. Öreg sírokon temetőben. 
Sűrűn nő, mint a kukacvirág. Sűrű 
levelei. Borsos varjúháj. Homokos 
gyepeken mindenütt előfordul. 
Kukorörzse: hagymás, hosszú szárú 
virág. Tetején szilvamagszerű képződ
mény, alatta bolyhos rész, levele úgy 
sodródik, mint a gyöngyvirágé. Nem 
találtunk teljes mértékben rá illő 
fajt. Leginkább a turbán liliom illik 
rá. A hegyszentmártoni erdőkben előfordulhatott. Sajnos Kiss G. nem 
írja, hol található.
Kukuk: kakuk. Kukukvérág: kakukvirág. 
Lapis: völgyes, vízjárta része a mezőnek.
Láncsika: erdei haszontalan cserjefaj. Más nevét nem tudom. Hosszú, egyenes, 
barna héjú, pettyes vesszői vannak. Egyenes, barna pettyes vesszői miatt, 
talán a fagyai lehet.
Legyellő: legelő.
Lenanya v. löndök: sárga virágú gaz a len között. Amíg nem virágzik, meg se 
lehet különböztetni a lentől. Makkúpája (magkúpája, magháza) három sarkos, 
mind a zsidósapka. Apró magja van. Kiss G. a löndök: névnél azt írja: vicia 
sordida. Vadlencse. A Vicia grandiflora var. sordida (szennyes bükköny) 
virága valóban sárga, és Sóó R.-Kárpáti Z. a típus előfordulását Zalára és 
Baranyára írja, Simon T. leszűkíti Dráva-völgyre.
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Lipa-hársfa: Közelebbi meghatározását nem tudom. A horvát nyelvben a 
lipa hársat jelent. Szókettőzésből eredő elnevezés. Az ormánsági erdők
ben mind a három hársfaj (nagylevelű, kislevelű, ezüsthárs) előfordul. 
Nem tudjuk, melyikre használták, vagy megkülönböztették-e a fajokat. 
Lovas: a rét aljfüvéből magasan kiálló, egyenes szárú, kalászos fű. Több fűfajra 
is ráillik a leírás. Pontos fajt nem lehet meghatározni. Francia perje, ebír, 
ecsetpázsit, mind szál füvek.
Makkúpa: 1. A makknak a csészéje. Makk kopáncs. 2. Általában a virágok 
magháza, mag-kúpúja.
Mart: A folyó vízsodra által fogyó oldala. Tulajdonképp, a folyókanyaru
lat külső íve. Ellentéte a part: a folyó iszaphordta, épülő oldala. A folyó
kanyarulat belső íve.
Mária tenyere: vízi lapu. 
Fehér virága van. Két fe
hér virágú, kerek levelű 
vízi növény van. A fehér 
tündérrózsa és a békatu
taj. A tündérrózsa leve
le 20-25 cm, esetenként 
30 cm átmérőjű, míg a 
békatutaj levele 10 cm 
alatti. Szűz Mária tisz
telete az Ormánságban 
is nagy volt, így valószí
nű, hogy a kecsesebb, 
kisebb levelű békatutajt 
hívták így. Ezt támasztja 
alá könyvének a 452. ol
dalán Kiss G. Vízitök: a Drávafok mellett elfutó patak vizében él. Virága fehér, 
teljes, szebb a tulipánnál. Ez lehet a fehér tündérrózsa. Arra nem találtam uta
lást, hogy a sárga virágú vízitököt (Nuphar lutea) hogy nevezték.
Mátyás-csuka: Mátyás napján kezdték a szignyászást, s az akkor szigonyra 
került csuka neve volt. A csuka ívási időszaka a tél végére, Mátyás napja 
környékére esik. Ekkor könnyebben elejthető. Napjainkban február 16. - 
március 31. között fogási tilalommal védett a csuka.
Máva: malva silvestris. Papsajt. Papsajt mályva. 
Mörcög: perceg. (A szú.)
Opár: 1. Feneketlen híg sár a nádasban. Mondják égésnek is. 2. A hóolvadás 
után visszamaradó sár, iszap a legyellő (legelő) füvén. 3. Opár íze van az 
iszap ízű halnak is.
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Örökzöld vagy Krisztus-tövis

Örökzöld: Krisztus-tövis. Merev száron fényes
zöld, tüskés végű levélkék, felül kemény, piros 
bogyó. Erdőkön a hó alól kandikál elő. Szúrós 
csodabogyó.
Pakanyó: a búvárok családjába tartozó öklömnyi 
kis madár. Kemény teleken jelentkezik a Fekete
víz be nem fagyott részein. Ha megijed, lebukik. 
Kis vöcsök. A kis vöcsök valóban csak télen 
jelenik meg a Fekete-vízen. Költési időben 
tavak nádasában rejtetten él, csak jellegzetes 
nyerítésszerű hangja hallható.
Palaj: vizenyős, alacsony fekvésű legelő neve. 
A Magyar Tájszótár szerint iszapos helyet, alacsony 
fekvésű, vizenyős helyet jelent. Tehát bizonyosan itt 
is azt jelentette, de kihalt az ormánysági szóhasz-

nálatból. Családnév is van Palaji. Az Ormánságban egy helyet tudok, amelyet 
így neveznek. A Drávafoktól ENY-ra lévő erdős területen. Valóban egy víz- 
járásos, homokbuckákkal tarkított, a mélyebb helyeken kissé lápos terület. 
A habitusából látszik, hogy a beerdősülés, beerdősítés előtt legelő lehetett. 
Paprika-verág: potentilla reptans. Indás pimpó. Vékony szára elágazik, egy- 
egy száron rendszerint öt, legyezőszerűen elterülő, csipkés, halványzöld levélke. 
Külön kiálló száron a csillagszerűen elterülő hat zöld nagyobb és ugyanannyi 
kisebb sárga csészelevélke között a virág nagyobbacska sárga, gombszerű közepe. 
Párag: parlag, egy évig pihenő szántóföld. Páragos széna: sástalan, tisztafü-
vekből álló széna.
Páragi rózsa: rosa canina. Vadrózsa. Tüsökrózsa: rózsabokor. 
Patkány-vérág: Rumex. Lórom.
Pápog: hápog.
Páprád: páfrányszerű erdei növény. A gyermekek mondják élök-halok-nafc is. 
Van erdő is Páprádos nevű.
Párókos: párolgás, mély mocsaras.
Páskó: a gyékénysás buzogánya. Pihés anyagával vánkosokat is tömtek. Neve
zik: bárkának is.
Pere: matricaria chamomilla. Orvosi székfű, kamilla.
Pilláncs: pille.
Pimpimpáré: gyermekláncfű. Mondják így is: szőröske. Taraxacum officinális. 
(T. officinale) Pongyola pitypang.
Pióka: pióca.
Pippancs: pipacs. Papaver rhoeas. (P. rhoeas)
Porong: A Dráva-part vízrakta fövenye. Porongvessző: a porongon fölverődó
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/üz- és egyéb csepőte. Aratáskor azzal kötözték a kévéjüket. Dűlőnév is van: 
Porong-erdő, Porong-legyellő...
Poszhumok: Silány, terméketlen homok. Ilyenben fészkel a poszméh.
Pöjü v. pöle: pele. Fehér szőrű, hegyes orrú, szép kis állat. Elhordja a padlásra öntött 
diót. Csak hegyvidéken van. Viszló (Diósviszló) körül már van. Dél-Ormányság 
már nem ismeri, csak ebben a szólásban: „olyan em. mind a pöle." A kövér gyerekre 
mondják. A nagypele valóban nem él az Ormánságban csak a hegyvidéken. 
A szőre csak a hasán fehér, a test többi része szürke. Mivel a pelék hosszú 
téli álmot alszanak - október végétől április elejéig, közepéig - ezért ősszel 
kövérre híznak. Innét eredeztethető a kövér gyerekre vonatkozó hasonlat. 
Pörnye: perje. Kiirthatatlan fűszerű gaz, gyökere olyan erős, mint a gúzs, hosz- 
szú, kígyószerű, fehér. Közönséges tarackbúza. Pörgye, pörje elnevezése 
ma is használatos.
Púzsa: csiga. Van pincékben mesztelen-púzsa is.
Pücsök: tücsök. 
Retyög: brekeg. 
Rezula: fiatal erdő, cserjés. 
Rigya: rügy.
Roboz: áthághatatlan hely: fa, bokor, tüske, inda összegabalyodva.
Sárfenyer: Trifolium campestre. Sárga virággömböcskék vékony, elágazó, 
háromleveles száracskák tövén. Réti fű. Mezei here.
Sebhedék: pocsolyás, vizenyős mélyedés. Sebhedékös-hel: gidres-gödrös, 
víz borította hely.
Sipró: ágvég. Favágás után visszamaradó vékony, letört ágak. Bizonyosan ebből 
származik a kisuprál: kivesszőz szó is. Hasonló jelentése van a susnyó szó
nak is, de nem egy ágvéget jelent, hanem többet, sokat rakáson.
Síkvíz: a mocsárterület mélyebb része, ahol növényzet nem borítja már a víz tükrét. 
Somkóró: som alakú levelű növény a réten. Rossz takarmány. Legismertebb 
a fehér somkóró és a sárga virágú orvosi somkóró.
Süheder: vihar. (Drávacsehi.) Ugyanezzel a jelentéssel: viher, viheter. 
Sünyeteg: 1 cm nagyságú, fekete színű, piócaszerű vízi élősdi. Aug. táján, 
meleg vízben beletapad a ponty szájába is.
Szapara-gaz: vasfű. Szaparagaz-koszorú: a kemince búbján újkenyértől 
másik újkenyérig ott volt, hogy szapara legyen a kenyér.
Szentiván-fí: roripa amphibia. (Rorippa.) Vízi kányafű, más néven iszapzsázsa. 
Szélöske: szagosmenta. Mondják szélös-méntának is.
Szigecske: a Dráva töltötte zátony, ami szigetecskévé képződik. Dűlő nevekben 
is többször előfordul. Pl. Drávafokon is. Abból az időből származott, amikor még 
ottvolt a Dráva.
Szotyé v. sorja: a folyóvízen úszni kezdő első, kásás jég.

189



Wágner László: Növény- és állatnevek az ormánysági nyelvjárásban

Szödörnye: földi szeder.
Szöméröm-verág: daucus carota. Hatalmas fehér ernyős virág, a virág köze
pén fekete karika, közepén piros bibeszál. Vadmurok.
Szung: szúnyog.
Szúnyogvérág: lychnis fos cuculi. Nagyon vékony, egy v. két ugyanolyan 
vékony, kicsi levélkével ellátott szár tetején halvány rózsaszínű, kicsi tölcsér
szerű virágocskák. Réten nő. Réti kakukkszegfű.
Tácsavérág: napraforgó.
Tejes-gaz: euphorbia cyparissias. Farkas kutyatej.
Tekenyős: teknősbéka. Mocsári teknős.
Telepe (fa): szétterülő ágú, alacsonyságához széles kis fa.
Tollás: árvízmaszat a parton, mikor hirtelen lefut az ár. Tollás általában az 
árvíz hozta giz-gaz is. (Szaporca, Tésenfa.)
Tőfa: tölgyfa. Tölös: tölgyes.
Utifí: útilapu.
Vadkomló: Melandrium album. Fehér mécsvirág.
Vadmajoránna: Kámforízű, halványkék legelői virág. Nem sikerült beazonosítani. 
Vadnád v. lófí: koeleria gracilis. 1 m magasra is megnövő fű. Szára hasonlít a 
rozséhoz, de vékonyabb s finom, sűrű, apró magházakból álló kalásza van. Kar
csú fényperje.
Vad-tátika: lathyrus pratensis. Virága sárga. Tátogató faj. Vékony szára elágazik 
apró, keskeny, hegyes-zöld levelekkel. Kiss Géza tévesen adta meg a növény 
tudományos nevét, ugyanis a Lathyrus pratensis a parlagi lednek, a „Táto
gató faj" kivételével minden leírt bélyeg igaz erre a növényfajra, de a led
nek pillangós virágú. A kerti tátikára emlékeztető virágszirom-szerkezete 
van a közönséges gyújtoványfűnek (Linaria vulgaris), amelyre magam is 
használtam a vadtátika elnevezést.
Vágás: 1. Erdő bokor-fölverte széle. 2. Kert eleven kerítése. 3. Dűlőket elválasztó
árokpart bokrai, fái szintén eleven kerítésül.

Vejint: iszalag, a bakszakái kúszó indája. 
Ebből készítették az ökör szájára a kosarat. 
A szőlővenyigét is mondták vejintnek. Az 
erdei iszalag bolyhos, csavarodott ter
mését hívhatták bakszakállnak.
Vetővérág: kikirics. Mikor megjelenik a 
réten, itt a búzavetés ideje. Őszi kikerics. 
Virágzása egybeesik az őszi gabonavetéssel. 
Vizefa: jegenye.
Vörös ebszőlő: zsidócseresznye. Udva
rokon, kutak mentén nő. Galambtojás
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nagyságú és alakú levelei, fekete bubúcsa (bogyója). A leírásban több ellent
mondás van. 1. Miért vörös ébszőlő a neve, ha fekete a bogyója. 2. Létezik 
egy ebszőlő csucsor, amelynek éretten vörösek a bogyói. 3. A zsidócse
resznyeként ismert növénynek szintén skarlátvörös a felfúvódott csésze
levele és a bogyója is. A fekete csucsornak galambtojás méretű és alakú 
levele van és fekete bogyója. Mindhárom faj gyakori az Ormánságban, 
így nem lehet a pontos fajt meghatározni.

Erdei haszonvételek

Kökönye

Kökönye: Szép egyenes ágát tavasszal késsel bebarkócázták, egy évig tö
vén hagyták, a barkócázás mente kiforrt, s lett belőle barkócás pipaszár.

Vadrózsa: Ágaiból készült 
a legszebb furuglya, pipa
szár, gyökeréből a pompás 
gyökérpipa.
Reköttye: Vesszejéből ko
sarat fontak.
Kecskerágó: Sárga húsú 
fáját botnak, pipaszárnak 
használták.
Kányacserösnye: (Kánya- 
bangita) Szüőfához csövének. 
Gombanevek:SzentGyörgy 
gomba, gilva-gomba, szömör- 
csökgomba (A szömörcsög, 
mérgező gomba, a leírás 

alapján a kucsmagombát nevezték így.) Vargánya: háromfélét különböztettek 
meg: rozsvargánya - a rozsvirággal együtt dugja ki a fejét, búzavargánya -ez a 
búzavirágzáskor - s az őszi ún. hajdina vargánya. Nyúlgomba. Keserű gomba. 
Galambica. Petricgomba (Pisztric gomba). Őszigílva. A leírás alapján nem 
az őszi laskagomba, hanem valamelyik pereszkefaj lehet. A leírás alapján 
őszi laskagombára a szarvasgomba név alatt említett gomba illik.

Növényi orvosszerek s egyéb anyagok

Fenti cím alatt leírtakat kivonatosan közlöm, Kiss Géza szavaival. 

Csak a növényneveket és a felhasználási területet, illetve módot írom 
le- Zárójelben a növények mai nevét vagy megjegyzéseimet közlöm.
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Fehér liliom: Levelét gyulladt sebekre borították gennyszívónak. Fölpuhította 
a bőrt, s egy helyre húzta s kihúzta a mérgöt. Virágát megszárítva pálinkába 
rakták, vágott és más sebeket gyógyítottak vele.
Mérögszopó: Chenopodium hybridum. (Pokolvar-libatop.) Csipkés levelével 
- mint neve mutatja - szintén gennyet szívattak.
Uti-fí vagy úti lapu: Ugyancsak gennyszívásra. (A széles levelű útifű leve
lét ma is ajánlják cipő, bakancs által feltört láb borogatására.) 
Farkasóma levél: Megfőzött levelével nehezen gyógyuló, gennyes sebet mosták 
le. A kifőzött levelet is a kötés alatt a sebre tették. Minden nagyon elrontott sebet 
farkasóma levéllel gyógyítottak.
Szömigéző-fí vagy szömbeigéző-fí vagy vesztő-fí: Erigeron canadensis. 
Tarlókon, megyéken nő. - Piros vagy fehér a virága. Gyönge csecsemőt fürösz
töttek levében erősítőnek, vagy ha feje fájt, igézés ellen. Kisfiút fehér virágúban, 
kisleányt piros virágúban fürösztöttek. Az Erigenon canadensis, a betyár- 
kóró régebbi tudományos neve (jelenleg Conysa canadensis), de virága 
szennyes fehér, nincs piros változata. A bóbitás küllőrojtnak E. acris 
viszont van, mely hasonló élőhelyen fordul elő. Feltételezem, hogy Kiss 
Géza rosszul határozta meg a fajt.
Világválasztó-fí: Anchusa offficinalis. (Orvosi atracél) Halálra vált öregeket 
fürösztöttek levében, s ez a fi választotta é harmadnapra: ez a világ-e, vagy a más. 
Gyümölcsalja-fí: Malva neglecta. (Papsajtmályva.) Gőzlőnek használták hűlések
ről. A beteg kisszéken ült a pállósajtár (lúgozó sajtár fonal kikészítését, ruha páro
lását végezték benn) fenekén s leborították (mármint lepedővel és a gőzölgő 
edényt mellé tették). De megfőzve, melegen fájós gyomrot is borogattak vele.
Cipör: Tussilago farfara. (Marti lapu.) Mondják cibörlevélnek is. Gyulladt 
daganatokat borogatnak vele.
Fekete gáboz: Symphitum officinale. (Fekete nadálytő.) Gyökerét lereszelik s 
borítják gyulladt, dagadt, fájós lábra.
Egörfalevél: Alnus glutinosa. (Enyves éger) Főzik s levével kézujjak közéről 
induló, apró, piros bőrgyulladást (ekcéma) mosogatnak, s amint láttam egy eset
ben - eredményesen gyógyítanak. Fájós gyomrot is borogatnak vele melegen. 
Vadmöggy: (Kutyabenge) Héja felső rétege barna, alsó rétege sárga. Ezt a sárga 
réteget lefejtették, szárították, porrá törték, pálinkába rakták és sárgaság ellen itták. 
Disznótüskefa: Más néven: ébmöggyfa, varjútüskefa. (Varjútövis.) Héja 
középső, sárga rétegét ugyanígy, ugyanerre a célra.
Pere: Matricaria chamomilla. A kamilla neve. Teáját itták hűlés, köhögés ellen. 
Hársfavirág: Teáját ugyanerre.
Bodzavirág: Teáját ugyanerre.
Pattogzó-fí: (Feltevésem szerint a hólyagos habszegfűt hívták így.) Főzik 
s levét pattogás (egymás mellett fölpattogzó lábseb) ellen használják.
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Apró-bútorján: (Apró bojtorján.) Teáját makacs kehéről.
Vörös ebszőlő: Levelét zölden sebre, kelésre.
Egérfarkú-fí v. cicafarkú-fí v. macskaharapta-fí: Achillea. (Cickafark.) 
Levelét eldörgölik és vágott seb vérzését állítják el vele.
Támosó v. békarokka: Equisetum. (Zsurló.) Teájával makacs vérzést állítanak el. 
Csikótápú-fí: Caltha palustris. (Mocsári gólyahír.) Levelét lábsebre.
Ezörjófí: Centaurium umbellatum. (C. erythraea = Kis ezerjófű.) Csomók
ban fölszárítják, frászén, (padlás) szellős helyen kiakasztják, hogy egész évben 
kéznél legyen. Virága, szára, levele együtt kerül méregkeserű teájába. Étvágyta
lannak, hideglelősnek, gyomorfájásnak adták. Rendszeres teakúrája után olyan 
étvágy támad, hogy nagyon lepusztult, hideglelős beteget fölhízni láttam utána. 
Keserű anyaga emésztésjavító, lázcsillapító (Simon T.)
Vörösfí: Méteresre is megnő. Ősszel bucerja (címere) nő. Vérfolyásosatfürdet
tek főzetében. A fajt nem sikerült azonosítani.
Ernyútogató-fí. Lysimachia nummularia. (Pénzlevelű lizinka.) Akinek az 
ina összehúzódik, annak készítettek belőle fürdőt.
Kapinyalevél: Lagenaria vulgáris. (L. siceraria = Lopótök.) Levelét égés 
okozta sebre rakták.
Szödörinda levél: Vágott sebet borogattak vele. 
Zsálya: Levelét tejbe főzték kehéről.
Semfű-sémfa: (Ordögcér- 
na, semfű-semfa.) Fájdalom
ról, sok nyavalyáról használ
ták fürdőnek. Az öreget ebben 
is fiirösztötték halála előtt. Har
madnapra elvált.
Kígyónyévü-fí: Muscari co- 
mosum. (Üstökös gyöngyi
ke.) Sebre tisztítónak.
Ökörfarkkóró: Virágát víz
be, üvegbe lefojtották, na
pon pácolták, s fogfájás ellen 
használták.
Nagy tökfí v. fődi-tök: 
(Fekete földitök.) Fürdőt
készítettek belőle hosszadalmas nyavalyák ellen.
Moha zsúpos házról: Mindig páratlanul szedték. Ebből készítettek forró für
dőt. Utána hideg vízzel öntötték le.
Fenyőmag: Megtörik, pálinkába rakják, ganyé mélyére levájják, annak a tüzé- 
ben áll s forr meg 4-5 napig. Vízidaganat ellen itatták.

Semfu-semfa
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Kedves kerti virágaik voltak: az izsóf (izsóp), szélösmenta vagy szélöske, istenfa, 
levendula, gombos majoránna, bazsalikom. De nemcsak kerti virágnak tartották, 
hanem szárított levelükkel, virágukkal szobalevegőt, szökrönyt, ruhát szagosí- 
tottak, védtek rökkenés és férgek ellen.

Gyógyításra nem csak növényeket használtak, ezek közül csak a termé
szetben gyűjtötteket ismertetem.

Hangyaboly: Tojásával együtt fölszedték (három marokkal markoltak föl), 
ruhában hazahozták, megfőzték. Ebben fürösztötték, akinek a csontja fáj. 
(Szóval reuma ellen.)
Csapófőd: Szürke, agyagos, síkos föld. Mint a lisztet, olyan finomra lehet 
dörgölni. Hintőpornak használták fürdetés vagy lemosás után csecsemők 
kicsípett testére.
Pióka: (pióca) Rakatták magukra különféle betegségeknél: fejfájás, daganatok, 
vérmesség. Voltak piókás szülék, akik szedték és pénzeltek belőle.

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm Ötvös Károlyné Idának, hogy - mint már annyiszor - ezt 
a cikkemet is kritikus szemmel átolvasta és tanácsokkal látott el.

Köszönöm Csiky Jánosnak a számomra megfejthetetlen növénynevek 
azonosításában nyújtott segítséget.

Felhasznált irodalom

Kiss G. (1986) Ormányság. Gondolat Kiadó, Budapest.
Kiss J. (1984) Magyar madárnevek. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Haraszthy L. (szerk.) (1988) Magyarország madárvendégei. Natura Kiadó, 
Budapest.
Soó R.-Kárpáti Z. (1968) Növényhatározó, Magyar flóra, Harasztok-virágos 
növények. Tankönyvkiadó, Budapest.
Munker B. (1998) Természetkalauz sorozat, Közép-Európa vadvirágai- 
Magyar Könyvklub, Budapest.
Simon T. (2000) Magyarországi edényes flóra határozója, Harasztok - virágos 
növények. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest
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KOROMSZÓ

Patton Gábor

Egy elenyészettnek hitt kolostor Máza határában

koromszói kolostor tégla- és kődarabokkal borított dombja már 
gyermekkorom képzeletvilágát is megmozgatta. Akkoriban még 

én is azt a hagyományt hallottam az idősebbektől, miszerint a török 
időkben egy vár állott volna itt. Később felnőtté válva, és némi szellemi 
munícióval felvérteződve kezdtem belemerülni e titkait makacsul őrző 
romterület írásos, térképi forrásokkal való kutatásába. Majd már mint 
régész szakos egyetemista a terepbejárásaim eredményeit is összegez
tem a „Nyugat-Völgység középkori régészeti topográfiája" címmel az 
ELTE-n elkészített szakdolgozatomban.

VÁR ÁLLOTT, AVAGY MÉGSEM?

Beszámolók, néphagyományok a romterületről

19. század elejétől több leírást is ismerünk e maradványok helyé
ről. Moldoványi József 1824-ben két régi várat is megemlít ebben a 

térségben. Az egyik a közeli Váralja-Várfőn állott. E 13. századi erősséget 
Miklós Zsuzsa régész tárta fel részlegesen.
//A másik egy órányira ettől napnyugatnak Koronszai Várnak hivattatik, de tsak 
alig esmérhetők annak düledéki, és sűrű bokrokkal benőve hevernek.olvashat
juk a továbbiakban Moldoványinál.
Egyed Antal paksi plébános által kezdeményezett, 1829-ből való leíró sta
tisztikai műben pedig ez áll: „.. .a falutól Négy Nyilnyi lövésre volt egy Korom
szó Névű Klastrom Dél fele építve, Mellynek Omladékjai most is tsudálkozást 
indíttatnak, jól lehet a Vár már elpusztult, de a fundamentomát most is ásván a 
lakosok az abból ki szedett Kőveket Épületnek használják..." Tehát ekkoriban 
még akár csekély felmenő falmaradványok is állhatták itt.
Pesthy Frigyes 1864-ből így örökíti meg a népi emlékezetet: „...itt hajdan 
barátok kolostora lévén honnan még a mai napig is az alapköveket a lakosok ház 
építéséhez alkalmazzák ...a törökök betörésekor elpusztíttatván minden korommá 
égettetett, s innen veszi eredetét „Koromszó". Jelenleg e helyiség szántóföld." 
A népi szófejtéssel szemben a valós magyarázat a következő. A név két 
elemből tevődik össze. Az előtagja égetéses erdőirtásra utal, utótagja pedig 
az „aszó", amelynek jelentése: 'völgy, kiszáradt patakmeder'. A kolostor 
mikrokörnyezetében e névadás mindkét motívuma fellelhető: a szerze
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tesek idetelepülését megelőzően erdőt irthatott Koromszó lakossága, így 
jutva további művelhető földterülethez. A kolostorépület helyétől keletre 
egy kis patakocska csordogált le még a múlt század közepén is. Forrásvize 
mára elapadt. A neveknél maradva a kolostorhely felett áll és máig őrzi 
az atyák emlékét a „Barátok háta" vagy „Barát-hegy", amelyre felkapasz
kodva gyönyörködhetünk a táj szépségeiben.
Ismerünk egy 1885-ben valószínűleg Wossinszky Mórnak íródott levelet. 
Szerzője járt a koromszói kolostor helyén: alapfalak ekkor már nem voltak, 
csupán kő-, és téglatörmelék borította a felszínt. A kolostor helyét egy váz
latrajzon örökítette meg, amely szerint 53 lépés hosszú és 35 lépés széles 
volt az épületegyüttes, pontosabban annak a felszínen érzékelhető foltjai.

SÁRGULÓ pergamenek:
KÖZÉPKORI ÍRÁSOS FORRÁSAINK TANULSÁGAI

Vizsgáljuk meg ezek után, hogy miről is vallanak a Koromszóra vo
natkozó középkori oklevelek?

Ismerünk egy 1235 évre keltezett, valójában 1250 körül íródott, tehát 
hamisított oklevél-kompozíciót. Ez több hiteles okirat átírását köve
tően előadja, hogy Burgundiai Bertalan pécsi püspök négy ízben járt az 
aragóniai királyi udvarban. A király, II. András Jolánta nevű lányának 
kiházasítása érdekében végzett diplomáciai követjárásai meglehetősen 
kiürítették a püspöki kincstárat. Ennek a kiegyenlítésére Bertalan püspök 
az uralkodótól megkapta Bodát, Nyárádot és Máza területét, amelyeken 
királyi szolgáltató népek éltek. A minket közelebbről érdeklő Mázán 
marcidaták, akik méztermékekkel, méhsörrel adóztak. E falvakról, külö
nösen II. András idejében könnyen elhihető volt, hogy tényleg ilyen for
mában, azaz királyi adományként jutottak a püspök tulajdonába.
Az oklevél-kompozíció záró része felsorolja az adományozott területek határ
bejárásait. Nyárádon és Bodán is olyan szomszédos birtokosok vannak benne 
megemlítve, akik a 13. század közepén, illetve annak a második felében éltek. 
A mázai határjárásban szerepel egy bizonyos Albert fia György gróf is, akit 
egy másik - kétségtelen hitelességű - oklevél is megemlít 1283-ból. Ebből, 
figyelembe véve a korabeli átlagéletkort, kizárt, hogy a leírás az 1240-es évek 
második felénél korábbi legyen. (Testvérei voltak Albert fia, Sup és Mihály, 
akik nevei más hiteles oklevelekből bukkannak fel 1244-1275 között.) 
Összegezve az eddigi fejtegetésünket az oklevél határjáró részét vala
mikor 1250 körül vetették először pergamenre. Miért válik ez az időbeli 
elhelyezés oly fontossá? Azért, mivel benne említik meg: „a koromszói 
nemesek monostorát", mint szomszédos területet. A szerzetesház tehát 
nem sokkal a tatárjárás után már állott.
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Felvetődnek további kérdéseink is. Vajon kik voltak ezek a nemesek, 
honnan származtak? Mi késztette őket arra, hogy itt Máza mellett egy 
kolostort építsenek?
Részletes családtörténeti vizsgálatokkal sikerült csak kibogozni, hogy 
a Csák nemzetségből sarjadtak ki. Az első okleveles forrásban feltűnő 
ősük Gúg volt, akinek a fiáról, Péterről már bővebb adatokkal rendelke
zünk (1219-40 között említik). Csák Péter még 1237-ben szeretett volna 
kegyura lenni a borsmonostori cisztercita apátságnak, amely Bors ispán 
halálát követően a király patronátusa alá került. Péternek hat fia volt, 
és ősi birtokait hét részre osztva a hetediket a kolostornak akarta adni. 
Ezáltal az „apátságot fiává fogadta" volna, viszont végül is a királytól 
mégsem kapta meg a kegyuraságot.
Minden jel arra mutat, hogy már legalább Péter megszerezhette Korom
szó birtokot. Hat fia közül az egyik István Szörényi bán lett, a Délvidék 
eme fontos tisztségét viselte. Minden okunk megvan annak a feltevésnek 
a megfogalmazására, hogy apja sikertelen kísérletét követően István bán 
is szeretett volna egy kolostor alapítója, illetve kegyura lenni.
Ezt erősíti a következő 1267-ből való oklevél, amely Koromszói Istvánt 
a bátai bencés apátság „hamis patrónusa"-ként említi, azzal vádolva őt, 
hogy a javait feléli.
Ismerünk még egy 1276-ból való oklevelet, amelyben István bán fia 
Imre eladta Koromszót a szomszédos Kórógyi családnak. Ekkor a 
keleti oldalon öt egyházi intézményt sorolnak fel, amelyből három 
kolostor volt. Zebegény egy kis bencés apátság, amely nem hozha
tott létre ilyen filiát. így marad a már emlegetett bátai bencés, vagy 
a cikádori (ma: Bátaszék), cisztercita kolostor feltevése. Itt jegyez
zük meg, hogy a Koromszótól keletre kialakult település, Mányok 
is máig őrzi a szerzetesek közeli birtoklásának az emlékét, amely a 
„monachus"= 'szerzetes' szóból vezethető le.
Tehát úgy véljük, hogy e kolostorok egyikéből érkezhettek ide szerzetesek, 
pontosabban a kegyúri család innen hívhatta őket a koromszói birtokára. 
Azt, hogy biztosan csak e két rend jöhet szóba, mutatják az 1330-as évek
ben készült pápai tizedjegyzékek is, ahol a felsorolásban apátnak nevezik 
az elöljáróját, ez pedig csak a bencés, vagy pedig a cisztercita szerzetesek
nél jellemző. Az 1333-35 között készült listákon évente általában két alka
lommal fizetett Koromszói István apát, illetve Koromszói László, mint a 
falu plébánosa csekély tizedösszeget. A Koromszói nemesi család tagjai 
egészen a 14. század közepéig jól adatolhatóak, azt követően már csupán 
hézagos formában állítható össze a családfájuk. Birtokaik főleg Tolna, Bara
nya és Somogy megyékben feküdtek.
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Terepbejárások, talajradaros vizsgálatok 
ÉS A FELTÁRÁS EDDIGI EREDMÉNYEI

A régészeti szakdolgozatom megírása előtt terepbejárásokat folytat
tam a kolostor, illetve a plébániatemplom és az elpusztult Korom
szó falu területén is. A szerzetesház helyén a 13-14. századra jellemző 

kerámiát gyűjtöttem, nem messze a kolostor dombjától egy 14. századra 
keltezhető francia zseton került elő. Még a 20. század elején egy kismére
tű harangot is találtak itt a mázai lakosok, amelyet a hadikincstár lefog
lalt és beolvasztott az 1. világháború idején.
A koromszói kolostor próbaásatását 2003 őszén 4 kutatóárokkal kezdtük 
meg. Fő célunk a lelőhely pontosabb kiterjedésének lehatárolása, vala
mint a rétegviszonyainak a meghatározása volt. Ekkor két hosszabb, 60-70 
méteres kutatóárokkal teljesen átszeltük a dombot. Mindkettő elején, tehát 
a kolostorszámy térségében egy középkori törmelékkel, cserépdarabok
kal, állatcsontokkal betöltött árkot észleltünk, amelynek a szerepe egyelőre 
nem tisztázott. Az első árkunkban 6, a másodikban 5 fal, illetőleg kiszedett 
fal helyét regisztrálhattuk. A 2 sz. árok elején egy téglákkal lerakott járó
szint volt. „Beérkezve" az épületegyüttesnek a templom részébe - néhány 
kovácsoltvas szeget leszámítva - teljesen leletmentesen haladtunk előre. 
A 3. kutatóárokban egy kiszedett fal, a 4. számmal elnevezett szondában 
egy igen masszív vastag fal került a felszínre. A kolostorszámy épületei
nek az elrendezése még nem tisztázódott megnyugtatóan. A templomá

ról viszont feltételeztük, hogy egy 
háromhajós bazilika volt: szélessége 
24 méter, amelynek déli mellékhajó
jában kegyúri sírokat is találtunk.
A leletanyag zöme 13-14. századi 
háztartási kerámia, amely a hosszú 
árkaink elején, tehát a déli oldalon 
mutatkozott nagyobb mennyiség
ben. A leletek közül egy szinte teljes 
épségben fennmaradt Árpád-kori 
kulcs, egy 13. századi fazék, továb
bá egy 14. századi tál összeállítha
tó töredékei érdemelnek említést. 
A feltárást, dokumentálást követő
en az épségben előkerült falmarad
ványok mentét, illetve a csontváza
kat visszatakartuk.
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2005 tavaszán talajradaros vizs
gálatokat végeztünk a területen, 
amelynek az eredményei a geodé
ziai alaprajzba lettek beszerkesztve. 
A Corvinus Egyetem Tájépítészeti 
Karának munkatársa, dr. Fatsar Kris
tóf közreműködésével 20x20 méteres 
négyszögekben fél, illetve 1 méte
res mélységközeiben regisztrálta a 
talaj fajlagos ellenállását a műszer. 
A mellékelt ábrán a számítógéppel 
feldolgozott eredmények a követke
zőképpen értelmezhetők.

A kolostor keleti oldalán sajnos sokkal nagyobb mértékű volt a falak 
kiszedése. Erre a 19. század elejétől jelen írásunk elején idézett forrásaink 
is utaltak. A szentély valószínűleg egyenes záródású lehetett, amelynek 
déli részleteit sajnos kitermelték. A radarképen ettől délre a káptalan
terem foltja mutatkozik, itt jöttek össze a szerzetesek az egész kolostor 
ügyeinek intézésére, általában reprezentatív kiképzésű épületrész volt. 
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A feltárás folytatása során itt még számíthatunk kőfaragványok előke
rülésére. Ettől délkeletre egy hatalmas folt látható, amelynek a funkciója 
egyelőre nem tisztázott. A kolostor templomának nyugati oldalán sok
kal markánsabb jelenségek mutatkoztak. Itt az előcsarnokot, kaput, talán 
egy tornyot lehet látni, továbbá gótikus támpilléreket az északi oldalon, 
délebbre pedig az összeköttetés is kimutatható a kolostorszárnnyal. 
Valahogy így értékeltük az akkori eredményeket.
2007-ben Kikindai András kollegámmal megkezdtük a felületi kutatá
sokat. Ekkor 6 db 5x5 méteres szelvény került megnyitásra, sakktáb- 
laszerűen a kolostor és a templom kapcsolódási pontján. Az ásatást 
ott folytattuk, ahol a legmarkánsabb jelenségeket véltük a talajrada

ron felfedezni. Több ép és sajnos még több 
kiszedett falat találtunk. Ez utóbbiak meg
erősítették a bevezetőnkben idézett írásos 
adatainkat, miszerint e területet kőbányá
nak használták a lakosok. Ahol a kolos
torszárny csatlakozott a templomhoz, a 
kiszedett falszakasz alján egy másik nem 
várt objektumra leltünk. Ez minden való
színűség szerint a Koromszói nemesi család 
udvarházának a pincéje, illetve alépítménye 
lehetett. Rézsűsen lejtett lefelé, legmélyebb 
ponton mérhető alja 2,66 méter volt. A „D" 
jelű szelvényben a templom nyugati falával
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párhuzamosan egy rövid szakaszon előkerült 190 cm széles falkiszedés 
egy délnyugati torony létére utalhat. A közelében egy Árpád-kori tároló 
gödör alján találtunk is egy ikerablak felső, íves részét alkotó homokkő- 
faragványt, amely feltehetően ennek a toronynak az elbontását köve
tően került oda. Amennyiben a torony kiépítése megtörtént, akkor el is 
dőlt a kolostor rendi hovatartozásának a kérdése. A ciszterciták építé
szetére ugyanis nem jellemző a nyugati torony, ha csak később védelmi 
szerepből nem készült. Szóval a kutatás jelen állása szerint valószínűbb
nek tűnik, hogy Koromszót bencések alapíthatták a 13. század közepén. 
Az ideérkező atyák eleinte a már meglévő nemesi udvarházat hasz
nálhatták lakóhelyükül, és egy kisméretű templomot emeltek e mellé. 
Idővel bővítik a templomukat, ennek során lerombolják az udvarhá
zat, ekkor talán védelmi funkcióval megépül a torony. A templom déli 
mellékhajójában a koromszói nemesi család több mint tíz tagjának a 
csontvázait találtuk meg, közülük öt nagyjából épségben, a többit meg
bolygatott állapotban. A leletek közül kiemelhető a kolostorszárny és 
a templom között egy bronzgyűrű, illetve egy szintén bronz limoges-i 
madonna veret, amely itthoni elterjedése a 13. század második felére 
tehető. A 2007-ben megkezdett kutatásokat déli irányban szeretnénk 
folytatni 4 új szelvénnyel. Abban reménykedünk, hogy így a kolostor
szárny pontos építészeti megoldásairól és a korábban itt állott nemesi 
udvarházról is bővebb információkat nyerhetünk.

Felhasznált irodalom

Patton Gábor: A koromszói apátság kutatása In: Baranya VII-VIII. évf. 
(1995-96) 131-144 p.
Patton Gábor: Újabb szempontok a koromszói apátság kutatásához In: 
Szita László-Szőts Zoltán (szerk.) A Völgység ezeregyszáz éve Völgységi 
konferencia II. Bonyhád 1996-49-54. p.
Patton Gábor: A Nyugat-Völgység középkori régészeti topográfiája Bp. 
1998 szakdolgozat kézirat ELTE Régészettudományi Intézet Könyvtára 
7-23. p.
Kikindai András-Patton Gábor: Máza-Koromszó, 2007 máj.-júl. tervása
tás ásatási dokumentációja kézirat.
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AZ ELSŐ MAGYAR FÉSZEKODÚGYÁR

Császár Levente

Gyermekkoromban a fülemüle dalára ébredtem. Az erdőszéli bok
ros csalisokban vígan kurjongatott a gerle, beljebb az erdőben 
édesen búgott a vadgalamb. A mezőn a szántóvető parasztembert pacsir

tadal és a barázdabillegető kísérte nehéz munkájában. Ma már mindezek 
a múlt emlékei lesznek. Lassan elcsendesedik a mező, az erdő, és csak a 
modern gépek fülsértő zaja kíséri a falusi ember életét. Épp ezért arra 

kérem az utókort, hogy tegyen 
meg mindent annak az érdeké
ben, hogy a már kipusztulóban 
lévő fürj, fogoly, pacsirta, fácán, 
és az erdeinkben, gyümölcsöse
inkben még élő, hasznos mada
raink ne csak fennmaradjanak, 
hanem az emberiség hasznára 

és gyönyörűségére, védelmünkkel szaporodjanak is. Ha ezt a kérésemet 
megszívleli és magáévá teszi az utókor, akkor majd élvezheti és örömét 
lelheti abban a szépségben, amit a madarak nyújtanak neki." 
(Keresztúri Józsi bácsi)

Korabeli újságcikkrészlet

„...azért a fiaimat egyszer szeretném elhozni. Megmutatni nekik ezeket az 
embereket, akik még értik a 'vadonszavát', akik valószínűleg azt is tudnák, mit 
kell mondani egy szarvasnak, ha hirtelen az ember elé toppan egy poros erdei 
úton. S akik gondoskodnak róla, hogy a fiaim fiainak életében is legyenek még 
széncinkék, fakopácsok..."

A magyar madárvédelem Herman Ottó nevéhez fűződik, aki létreho
zója és első igazgatója volt a Magyar Ornitholgiai Központnak, a Ma
dártani Intézet elődjének. 1903-ban a thüringiai Seebachba küldte utolsó 

és legkedvesebb tanítványát, Csörgey Tituszt, hogy a helyszínen tanulmá
nyozza a Berlepsch báró által már az 1800-as évek végén létrehozott ma
dárvédelmi mintatelepet. Hazatérve Csörgey megírja „Útmutató a mester
séges fészekodúk alkalmazásához" c. ismeretterjesztő könyvét.
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Kühnel Márton (Bajorországból származó 
családja az 1800-as években telepedett meg 
Kárászon) sokoldalú ember volt - egyik, s épp 
legmaradandóbb tevékenysége összeköti nevét 
a fent említett két neves tudóssal. 1904-ben ő 
hozta létre az Első Magyar Fészekodúgyárat 
Kárászon Herman Ottó és dr. Csörgey Titusz 
támogatásával, Darányi Ignác földművelésügyi 
miniszter segítségével.
Az alapító levélen ez állt:
„Magyar Királyi Madártani Intézet felügyelete alatt 
álló Első Magyar Fészekodú Gyár. Alapítva: 1904-ben." 
Herman Ottó és Kühnel Márton között a kap
csolat meglehetősen személyes lehetett - így ír 
erről Fazekas Imre, a komlói Múzeum Termé
szettudományi Gyűjteményének vezetője: 
„Hermán Ottó többször járt Kárászon, s az ő ... 
gyakorlati tanácsainak a segítségével alakították ki a 
különböző méretű odúkat cinkék, csúszkák, légyka
pók, harkályok és sok más madárcsoport számára."

Az 1904-ben létrehozott kis gyár - mindössze néhány főt foglalkoztatott - 
volt az ország legkisebb gyára, az első, gépi erőre berendezkedett fészek
odúgyár. Odúi, madáretetői azonban gyorsan ismertté váltak, s már az 
1907-es pécsi országos kiállításon a legmagasabb kitüntetést nyerték el. 
1910-től Debrecenbe telepítette a gyárat, katonai bevonulásával egy idő
ben. Miközben katonai szolgálatot teljesített, gyára katonai fennhatóság 
alá került. 1918. novemberi leszerelése után a fészekodúgyár még min
dig katonai kezelés alatt állt. A román hadsereg kirabolta, így a gyártelep 
üzembe helyezése a háború után sem volt lehetséges. Különböző megke
resésekre hallgatva végül 1927 tavaszán ismét Kárászon rendezkedett be. 
Kühnel Márton termékeivel 14 kiállításon vett részt. 1907-ben a Pécsi 
Országos Kiállításon díszoklevelet, az 1908. évi eperjesi gyümölcs- és ker
tészeti kiállításon az odúk állami bronz
érmét, a szintén itt gyártott madárkalács 
Pedig elismerő oklevelet kapott, 1927- 
ben Barcson a Faluszövetség által ren
dezett kiállításon elismerő oklevelet 
kapott, 1928-ban Szombathelyen az 
Országos Mezőgazdasági és Ipari Kiál
lításon madárvédelmi eszközökért dísz-
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oklevelet, madáretetőkért aranyérmet, 1929-ben 
Kaposváron az Országos Mezőgazdasági és Ipari 
Kiállításon aranyérmet nyert. A barcelonai világ
kiállításról aranyéremmel érkezett haza. Milánó 
polgármestere meghívására, az olasz földművelési 
minisztérium által biztosított ingyenes helyen részt 
vett a milánói országos mezőgazdasági és ipari 
kiállításon, ahol díszoklevéllel - vagy aranyérem
mel - jutalmazták. (A barcelonai és a milánói okle
velek nyomára sajnos még nem sikerült rálelni.)

A gyár tevékenységét Kühnel széles körben ismertette - előadások, reklám
anyagok, hirdetések, levelezőlapok formájában. (A reklámok nyomtatásá
hoz szükséges nyomódúcok ma is meg vannak.) Megkereste ajánlatával a 
városokat, a megyéket, a minisztériumokat, a MÁV-ot, különböző keres
kedelmi cégeket. Azon fáradozott, hogy Budapest főváros is rendeljen, 
és helyezzen el odúkat a parkokban, amelyek reklámot is jelentenének 
számára. Kezdeményezésére Baranya megye alispánja a madárvédelem 
előmozdítására rendeletet adott ki, melyben felszólította a helyi hatóságo
kat, hogy igyekezzenek közreműködni a fészekodúk terjesztésében. Ezek 
következtében a kicsiny üzem hamarosan piacra talált, rövid időn belül 
exportra is termelni kezdett. 1928-ban a monzai királyi parkot és Milánó 
köztereit szerelte fel fészekodúkkal és téli etetőkkel.
A hazai természetfilmgyártás is felfigyelt tevékenységégre, s a Magyar 
Filmiroda a 30-as években filmet forgatott Kárászon a madarak életéről 
és védelméről. A filmiroda és Kühnel között azonban pénzügyi nézet
eltérések támadtak, ugyanis a filme
sek 5000 pengőt kértek a lelkes ma
dárbaráttól, hogy a forgalmazást 
elindíthassák. Kühnel a kérést meg
tagadta, s a film egyik tekercsét régi 
sikereinek színhelyére, Olaszország
ba küldte. A bemutatót méltó közön
ség- és sajtóvisszhangok követték, de 
a hazai bemutatás körül mélységes 
csend honolt. Ekkor Kühnel Márton 
az őt méltató olasz lapokból egy-egy 
példányt elküldött az akkori vallás- 
és közoktatási miniszternek. Alig telt 
el egy hét, s a film már pergett Buda
pesten, majd a vidék mozijaiban.
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Ideje szólnunk a termékekről, amelyek rövid idő alatt világgá röpítették 
Kárász nevét. A gyárban négyféle odút állítottak elő:

a) az összes cinege (szén-, kék-, barát-, fenyves-, búbos cinege), 
csuszka, fakúsz, nyaktekercs, kerti fülemüle és kormos légykapó 
számára - röpnyílás átmérő: 26 mm;

b) seregélyes, kisfakopács és különösen a széncinege, valamint az a), 
mintánál említett madarak számára - röpnyílás átmérő: 32 mm;

c) légykapó, barázdabillegető és rozsdafarkú számára - röpnyílás 
átmérő: 70x70 mm-es négyszögletű tág bejáróval;

d) harkály, búbosbanka, szalakóta, kék vadgalamb és kisebb bagoly
félék számára - röpnyílás átmérő: 44 mm;

Emellett négyféle madáretető is készült: függő-, 
ablak-, dúc- és szekrényetető.
A madárvédelem mellett Kíihnel a gyümölcsösök 
rovarvilága iránt is élénken érdeklődött - 1930 
táján újabb termékkel állt elő a fészekodúgyár: 
a rovarfogó készülékkel. Tölcséres, folyadéktar
tályos rovarfogó készülékét, mint „világszaba
dalmat" elsősorban a kártékony rovarimágók és 
lárvák ellen szerkesztette, de termékismertetőjé
ben megjegyzi: „Egyben védelmet nyújt a hasznos 
éneklőmadaraknak a fészekrabló emlősállatok ellen." 
A készüléket háromféle méretben gyártották a 
különféle fafajtákra való tekintettel. 5-10 éven át 
együtt tudott „nőni" a fával: tudott alkalmazkodni annak szélesedéséhez.

Az 1930 körül bekövetkezett gazdasági 
válság hatása a fészekodúgyártásra is 
rányomta bélyegét, az odúk nemigen 
találtak vevőkre.
„Ez eddig csak ment, mert gőzmalmom és 
gőzfűrészüzem jövedelméből telt erre a költ
séges passzióra, ezt olyan szórakozásnak 
tartottam, mintha valaki vadászterületeket 
bérel, kártyázik, vagy szeretőket tart. Sajnos 
az idők megváltoztak, a gabona ára arányta
lanul olcsó lett, e miatt malmom jövedelme a 
nullával egyenlő.
Gőzfűrészem forgalma is erősen megcsap
pant a gazdák vásárlóképességének hanyat
lása miatt, és így ma már nem áll módomban 
a madárvédelmi eszközöket teljesen önkölt-
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ségi árért, sőt egyes cikkeket az előállítási költségnél olcsóbban adni, mint ahogy 
ezt eddig tettem." - írja 1929. december 24-én egyik vevőjének.
Egy évvel korábban vevőinek 25%-a már a rendelésnél fizetett, 50%-a nyolc 
napon belül, 15%-a harminc napon belül, a maradék 10%-tól pedig, akik egy 
évnél hosszabb ideig is adósai maradtak, szégyellte volna kérni tartozásukat. 
Vállalta szanálása érdekében, tekintettel, hogy az ingó vagyonára elren
delt árverés alig járt eredménnyel, Kühnel Márton a földművelésügyi 
minisztériumtól várt egy 20 ezer pengő nagyságú megrendelést. Azon 
a véleményen volt, hogy az állam, a nehéz gazdasági helyzet ellenére 
meghozhatja azt a csekély áldozatot, hogy a mintegy ezer kilométeres 

körzetben madárvédelmi eszközök 
gyártására egyedül berendezkedett 
vállalatát a megrendeléssel átsegíti a 
válságon, és megmenti a biztos pusz
tulástól. A kihelyezett madárvédelmi 
eszközök további hasznot is hajtaná
nak, a cinkék ingyenesen végeznék a 
rovarirtást - állította. Azt nem tud
juk, hogy a válságban levő vertikum 
a fészekodúgyártásra támaszkod
va jutott-e túl a nehéz éveken, annyi 
azonban ismert, hogy 1935-re Kühnel 
anyagilag már képes volt a bányásza
ti ágazat beindítására.

A fészekodúgyártás csak 1947-ben indult 
meg újra, de a háború előttinél jóval 
kisebb mértékben. A legnagyobb vásárló 
ekkor a Magyar Madártani Intézet lett, 
bár a pénzügyi források itt is igen szűkö
sek voltak. Az államosítás után a Mecseki 
Állami Erdőgazdaság kárászi erdészete 
folytatta tovább a munkát három mun
kással. Az odúkat Kemler János asztalos 
irányításával készítették, aki még Kühnel 
Mártontól tanulta a fortélyokat.
Mindeközben a Kühnel családot minden 
vagyonától megfosztották, Kühnel Már
ton idős korára teljesen ellátatlan lett. 
1955-ben kérésére a Madártani Intézet 
(dr. Vertse Albert) bizonyítani igyekezett,
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hogy fél évszázadon át munkatársuk volt, segítő szándékuk azonban 
nem sok sikerrel járt.
Kühenl Márton „a madarak patrónusa" - amint Csörgey Éva már emlí
tett cikkében nevezi -1961. március 23-án hunyt el falujában, Kárászon. 
Haláláról sem a madarászok, sem az egykori üzlettársak nem vettek 
tudomást - a falu azonban szinte egy emberként kísérte utolsó útjára, 
s azóta sem feledi neves fiát: 1997-ben díszpolgárává avatta, 2007-ben 
pedig „Madárház" címmel mesekönyv készült róla.
(A cikkben megjelenő illusztrációk a Fészekodúgyár eredeti nyomódúcainak 
lenyomatai.)

Nekrológ

AQUILA 1965 71/72. évf. 249. old.

IN MEMÓRIÁM 

ühnel Márton született Kárászon (Baranya m.) 1984. május 28-án. 
1905-ben veszi fel a kapcsolatot az Intézettel, és küldi a madárvonu

lási jelentéseit. 1906-ban a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával 
Németországból mesterséges 
faodúk készítéséhez szüksé
ges gépeket hozat, és fűrész
telepének melléküzemeként 
megalapítja az Első Magyar Fé- 
szekodúgyárat, mely ország
szerte ismertté válik. Az üzeme 
állandóan bővül és Csörgey 
Titusz utasításai alapján azu
tán mindenféle madárvédelmi 
eszközöket is gyárt. Ezzel a te
vékenységével a magyar ma
dárvédelemnek úttörő harcosa 
lett. Az üzem államosítása után 
egy időre Pécsre költözik, de 
szeretett szülőfalujától elsza
kadni nem tudott. Hosszas be
tegeskedés után ott is halt meg 
1961. március 23-án.
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NENDTVICH TAMÁS EMLÉKÉRE

Trebbin Ágost

Nendtvich Tamás arcképe (archív)

Régi, elsárgult fotó került minap a ke
zembe. A kép a régi Budai-külvárosi te
metőben készült valamikor az 1930-as évek 

táján, és Nendtvich Tamásnak, az egykor oly 
híres természettudósnak és patikusnak a sír
ját ábrázolta. A kép, valamint a rendelkezé
semre álló dokumentumok alapján megpró
báltam felidézni ennek a kitűnő pécsi polgár
társunknak már-már elfelejtett emlékét.
A Nendtvich család a 19. századtól kezd
ve igen fontos szerepet játszott Pécs törté
nelmében. Tudós patikusok, kiváló jellemű 
közéleti emberek kerültek ki soraikból. Kö-
zülük talán legismertebb Nendtvich An-

A Nendtvich névvel először ak
kor találkoztak a pécsiek, amikor 
Nendtvich Tamás gyógyszerész úr 
1805-ben városunkba érkezett.
Némely városkutató úgy tudja, 
hogy a Nendtvich család Angliá
ból származott, és a „Rózsák há
borúja" idején (1455-1485) kerül
tek Franciaországba, ahol nemes
séget szereztek. Sajnos alig száz év 
múlva a lutheránus hugenotta csa
lád (valószínűleg az 1572-es Szent 
Bertalan éjszakai véres események 
után) innen is kénytelen volt elme
nekülni. Meg sem állottak a felvi
déki Késmárkig, ahol hitsorsosaik- 
tól kaptak menedéket.
Más források úgy tudják, hogy a 
Nendtvich család ősei Flandriában 
éltek, és az eredeti mesterségük

dór, aki 1906-1936 között volt Pécs városá
nak a polgármestere.

Nendtvich Tamás sírja a Budai Külvárosi 
régi temetőben (archív)
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kékfestő volt. Majd ugyancsak ezekkel a kelmékkel kezdtek el keres
kedni, majd beutazván Kelet-Európát, Késmárkra kerültek.
Nendtvich Tamás 1782-ben született Késmárkon. Apja, Nendtvich Pál 
vászonkereskedéssel foglalkozott. Tamás fiát gyógyszerésznek szánta. 
A jó eszű fiú a késmárki algimnáziumban kezdte tanulmányait. Ez a 
híres iskola több nagy tudású botanikust bocsátott útjára. Közülük emlí
tést érdemel Hazslinszky Frigyes,1 a magyarországi növényvilág egyik 
legjobb ismerője, a későbbi neves botanikus.
Nendtvich Tamás az algimnázium elvégzése után Erdélybe, majd Deb
recenbe ment. A „kálvinista Rómában" ismerkedett meg Diószegi Sámu
ellel és annak sógorával, Fazekas Mihállyal.
Tanulmányai következő állomása Pest volt, ahol az egyéves gyógysze
részvizsga letétele után önállósította magát.
Ezt követően merész lépésre szánta el magát. A huszonhárom éves, 
mélyen hívő lutheránus ifjú patikus Pécsre, a magyar katolicizmus egyik 
fellegvárába érkezett.
Talán a baranyai táj szépsége, pompázatos egyedi növényvilága, a Mecsek 
festői hegyei felidézték benne a késmárki gyermekévek emlékét.
Nem ment könnyen a pécsi letelepedés. A városi magisztrátusnál beje
lentette letelepedési szándékát, és kérvényt nyújtott be egy patika nyi

tására. Többszöri elutasítás és 
kérvényezés után végül is meg
kapta a szükséges engedélyeket. 
Nevezetes vallástörténeti esemény 
is fűződik az ifjú gyógyszerész ne
véhez: egyike volt azon jeles városi 
polgároknak, akik részt vettek a 
pécsi evangélikus egyház alapjai
nak lerakásában.
1806. április 16-án Platl József özve
gyétől Nendtvich Tamás 12.000 raj
nai forintért megvette a mai Király

1 Hazslinszky Frigyes (Késmárk, 1818. jan. 6. - Eperjes, 1896. nov. 18.) Késmárki közép
iskolai tanulmányait követően ugyanott a teológiát is elvégezte. A sárospataki és deb
receni főiskolai évei után 1843-ban a bécsi műegyetemen tanult tovább, a botanika 
mellett geológiát, ásványtant és kémiát is hallgatott. 1846-ban az eperjesi kollégium 
természetrajz-matematika tanára lett. Itteni pedagógiai pályafutása mellett főleg a 
magyar flóra kutatásának szentelte közel öt évtizedes munkásságát. Felvidéki flóra 
kutatásainak és gyűjtéseinek eredménye az első magyar (tényleges) növényhatározó 
(1864), melyet nyolc év múlva az egész országot tárgyaló füvészeti kézikönyve köve
tett. Érdemei elismerését jelzi a Magyar Tudományos Akadémia tagsága is (levelező 
1863., rendes tag 1872.).
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utca 8. sz. alatti (egykori Reinfeld-féle ingatlan) házat, 
amelyben megnyitotta patikáját, az „Arany Sas"-t. 
Amellett, hogy gyógyszerész volt, idejének ja
va részét a természettudománynak, Pécs és a kör
nyék természeti viszonyai kutatásának, tanulmá
nyozásának szentelte. Nevét az 1838-49-es évek
ben a tudományos körök mindenütt ismerték. 
Összeköttetésben állott Magyarország, sőt a kül
föld nevezetesebb botanikusaival is. Kapcsolatot 
tartott dr. Sadler József egyetemi tanárral is.2 Ne
ki küldte el a Mecseken talált, külön fajként meg
állapított Doronicumot is, aki az ő megállapítása
it helyben hagyta, a növényt pedig róla Doronicum 
Nendtvichi Sadler-nek nevezte el.3

2 Sadler József botanikus Pozsonyban született, 1810-ben gyógyszerészmesteri oklevelet 
szerzett, majd a pesti egyetem bölcsészettudományi, később orvostudományi kárán 
tanult, s 1820-ban orvosi oklevelet szerzett. Botanikát és vegytant tanított az egyete
men. 1821-ben a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi tárának vezetője lett, s ren
geteg gyűjtőutat tett. Herbáriuma 1839-ben már több mint 28 ezer fajt tartalmazott. 
Foglalkozott flórakutatással, harasztokkal és gombákkal is. Jelentősek szakmunkái. 
Kiváló tanár volt, fontos szerepet vállalt a magyar nyelvű egyetemi oktatás bevezeté
sében, sokat tett a tudományok népszerűsítéséért, de legnagyobb tette a nagy központi 
növény gyűjtemény létrehozása. Több növényfajt neveztek el róla. Pesten halt meg 
1849. március 12-én.

3 Horvát Adolf Olivér pécsi tudó tanár írja „A Mecsek ritka virágai" c. kis könyvecs
kéjében: „...már 1854-ben Schultz Bipont a Doronicum caucasicummal tartja azonos
nak, melyet Friedrich August Marschall von Bieberstein (1768-1826), a kaukázusi flóra 
kiváló kutatója fedezett fel. Vele egy évben növényünket Hoffmann 1808-ban keleti 
zergevirág (Doronicum orientale) néven írta le."

Nendtvich Tamás nagy költségek árán bebaran
golta Baranya vármegyét és Szlavónia nagy részét, 

különösen a Fekete hegyet. Heteket, hónapokat töltött a legelhagyatot- 
tabb vidékeken, csakhogy a „közjónak" használjon, a hazai természettu
domány ügyét előbbre vigye.
„A Helytartó Tanács a hosszadalmas francia háborúskodás alatt gyógy
növények belföldi termelését ajánlotta leiratában. Nendtvich Tamás pécsi 
gyógyszerész ezen felbuzdulva 1810-ben egy 276 négyszögöles telket vett 
Kurtz Ignác bádogostól a Felsőmalom utca nyugati oldalán, Erreth Kál
mán mostani földszintes lakóházával szemben, és itt a város tanácsának 
1810. szept. 10-én kelt engedélyével gyógynövények termelésével fűvész 
kertet rendezett be. Az öntözéshez a vizet a Malom utca keleti házso
rainak telkein keresztülfolyt tettyei malomárokból az utca útteste alatt 
lefektetett csövön vezette be a botanikus kertjébe épített ciszternába, és 
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ezért 5 forintot fizetett a város pénztárába. Ezen kicsiny terület öntözése 
miatt a molnárok 5 évig viszálykodtak Nendtvich Tamással, míg csak a 
helytartótanács 1815. márc. 28-án végérvényesen ki nem mondta, hogy 
a fűvész kert öntözését megtiltani annál kevésbé lehet, mivel a megejtett 
vizsgálat szerint maguk a molnárok jóval nagyobb kertjeiket ugyancsak 
a malompatakból öntözik, a gyógynövények termelése pedig van olyan 
közérdekű, mint a salátáé vagy a káposztáé."4
Fáradhatatlan természetkutatásának eredménye az a négy értekezés, 
amelyet a magyar orvosok és természetvizsgálók VI. pécsi nagygyűlésén 
1845-ben felolvasott: „Pécs és környékének virányai", „Baranyának  fanemei", 
„A gyümölcstenyésztés jelen állapotja Pécs környékén" és „Pécsnek lepkéi és 
vidékökhezi viszonyaik".
Pécs és környékének virányai című értekezésében Nendtvich Tamás 
beszámolt Pécs növényvilágáról. Erről többek között saját maga a követ
kezőket írta: „Az eddig általam fellelt növényeknek följegyzési száma 1100 
darabon felül áll: jóllehet Flóra nevendékei fölkeresésében Baranyában alig 
vizsgáltam meg még csak hatod részét." Értekezésében a gyűjtött növények 
közül felsorolta a legfontosabbakat, legritkábbakat, szám szerint 182-t. 
Baranyának fanemei című értekezését felkérésre tartotta meg az orvo
sok és természetvizsgálók VI. Pécsi nagygyűlésén. Az idő rövidsége 
miatt azonban e feladatnak teljes mértékben nem tudott eleget tenni. 
O maga írta, hogy: „Mindazonáltal kecsegtetem magamat azon reménnyel: a 
tek. Tudós társulat ezen hiányt kegyesen elnézend, bölcsen tudván miképp egy 
91 négyszögöl mértfóldnyi növényt különféleségre különösen bő tartománynak 
tökéletes faviránya megkészítésére egy egyén maga, kivált ha még másképp is el 
van foglalva, egy tavaszon át koránt sem elegendő."5
„A gyümölcstenyésztés jelen állapotja Pécs környékén című érteke
zése arról tesz bizonyságot, hogy Nendtvich Tamás kiváló gyümölcs
termelő is volt. Értekezésében a gyümölcsfákra kártékony rovarokkal 
foglalkozott, majd leírta az ő ojtási módszereit. Ezután felsorolta azokat 
a gyümölcsféléket, amelyek az ő három kertjében, a Posta utcában levő 
háznál és a Felsőmalom utcában, Erreth Antal házával szemben - voltak, 
valamint más pécsi gyümölcstermelőknél talált. - így felsorolt 61 alma, 
66 körte, 25 barack, 21 szilva, 6 kajszibarack és 17 cseresznye - és meggy
félét. A gyümölcstermelés területén elért szép eredményiért Baranya 
vármegye Nendtvich Tamást 1840-ben közgyűlésileg kitüntette."6
A növénytan mellett a természettudomány többi ágával is foglalkozott. 
Gyűjteményének nagy része a Nemzeti Múzeumba, értékes csigagyűjte
ménye pedig a pécsi főreáliskolába került.
4 Dunántúl 1925. szeptember 2.
5 Dunántúli Napló 1959. január 9.
6 U.o.
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Cserkúti Adolf pécsi főlevéltáros így írt Nendtvich Tamás utolsó éveiről: 
„Nendtvich Tamás élete fogytáig megtartotta a patikát, de 1848. jan. 1-től bérbe 
adta Vilmos nevű fiának, ki azt még apja életében a saját négyszáz forintos költ
ségén új berendezéssel látta el és az apja halála után a patikát - megállapított 
becsértékben - átvette akként, hogy abból testvéreinek örököseit kifizetnie kellett. 
Hogy testvéreit meg ne várakoztassa és őket kielégítse, eladta a gyógyszertárt 
Gábor Józsefnek, akitől csakhamar Kunz Nándor gyógyszerész, Held Ferenc 
pécsi kereskedőnek a veje szerezte meg. "7

7 Pécsi Napló. 1917. augusztus 31.

A Nendtvich család sírboltja a pécsi köztemetőben

Nendtvich Tamás 1858. július 8-án Pécsett elköltözött az élők sorából. 
Emlékét a Kossuth Lajos utca 8. szám alatt lévő ház homlokzatán 1909. 
évben elhelyezett emléktábla őrzi.

Nendtvich Tamás emléktáblája 
egykori lakóházán
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NYUGAT-MECSEK TÁJVÉDELMI KÖRZET AVATÓ
Gergely Tibor

MEGHÍVÓ

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel meghívja önt 

a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet avató ünnepségére.

Időpont: 2009. május 12., kedd

Helyszín: Az Abaligeti-barlang előtti tér

Program:

10.00 Závoczky Szabolcs, igazgató (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság) köszöntője

10.10 Dr. Szabó Imre, Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter avató beszéde

10.30 Kisfali János, Abaliget község polgármesterének köszöntője

10.40 Dr. Szabó Imre Miniszter elhelyezi a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet határát jelző táblát

10.45 Rövid séta után a barlang Nagytermében a Tájvédelmi Körzetet bemutató előadás 

megtekintése

11.30 Szakvezetéses séta a Denevér Tanösvényen

12.00 Állófogadás a barlang előtti téren
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A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet elhelyezkedése

Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
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TÚLÉLŐ CÍMEREK - A POSTAPALOTA CÍMEREI

Sey Gábor

(A címerek fényképeit Tám László készítette)

A Jókai utcai postapalota homlokzatán színes Zsolnay-porcelánból 
került elhelyezésre MAGYARORSZÁG 1895-ben megállapított 
KÖZÉPCÍMERE a pajzstartó angyalokkal.

Az 1895-ös, illetve 1915-ös középcímer a „magyar korona országai egye
sített címere", öregpajzsra (nagypajzsra) helyezett boglárpajzsot mutat. 
A boglárpajzson Magyarország koronátlan kiscímere látható: Hasított 
pajzs 1. mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott; 2. vörös mezejében 
zöld hármas halomnak aranykoronás, kiemelkedő középső részén ezüst 
kettőskereszt. Az öregpajzs négyeit, alul betolt ékkel. Az 1. negyedben 
Dalmácia (Dalmátország) címere: kék mezőben három (2, 1) arany koro
nás, szembe néző, arany oroszlán. A 2. negyedben Horvátország címere: 
ezüsttel és vörössel ötször sakkozott mező. A 3. mezőben Szlavónia 
(Szlavónország) címere: kék mezőben hullámos, ezüst ikerpólya között 
vörösben természetes színű, futó nyest, a felső pólya felett lebegő, sugárzó 
arannyal keretezett hatágú vörös csillag. A 4. negyedben Erdély címere: 
keskeny, vörös pólyával vágott mező, felső részében kékben arannyal fegy-
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vérzett növekvő fekete sas, amelyet a felső jobb sarokban sugaras arany 
nap, a felső bal sarokban fogyó, ezüst holdsarló kísér; alsó részében arany
ban, hét (4, 3) vörös bástya (vár) egy-egy zárt kapuval, két-két oromsorral 
- a felső három, az alsó négy ormú - az oromsorok között két-két ablakkal. 
A beékelésben Fiume címere: vörösben, sziklán álló, balra néző, arannyal 
fegyverzett, fekete kétfejű sas, amely bal karmát fekvő, barna urnán tartja, 
ebből víz folyik a szikla alja felé, a sas fölött kék bélésű, kék szalagos csá
szári korona. A nagypajzson a magyar királyi korona nyugszik.
A címert jobbról és balról lebegő, fehér ruhás angyal pajzstartók támaszt
ják, akik egyben a Szent Koronát is tartják a pajzs fölé.
Az 1868-as horvát kiegyezés után jött létre Magyarország, Horvát-, Szla
vón- és Dalmátország egyesített címere, ami az 1848-as középcímemek 
felel meg. 1874-ben az új címer kibővült Fiume jelképével. A címer ünne
pélyes változatán szerepeltek a pajzstartó angyalok is, amiknek ábrázo
lását a címerpajzsformával együtt az 1896-os címerrendelet véglegesít. 
Egyéb alkalmakkor jobbról cserfa-, balról olajfaág övezte a címert.
Bosznia-Hercegovina 1908-ban történt annektálása után középcíme
rünk úgy került kiegészítésre, hogy Bosznia és Hercegovina címerét 
aranyban, a bal szélen ezüst felhőből kinyúló, könyökben hajlított, 
vörös ruhás kar, kezében arany markolatú, kivont görbe szablya - az 
ék jobb mezejébe helyezték.
A postapalotán elhelyezett angyalos címer csodával határos megmene- 
kítéséről több cikk jelent meg a sajtóban, melyek ha csekély módon is, de 
egyes részleteikben eltérnek. A cikkek abban viszont sajnos megegyez
nek, hogy következetesen, de hibásan Magyarország Nagy címeréről 
írnak. A címert 1952-ben takarták le, s 1986-ban került újra a napvilágra. 
(Az 1915. évi címerszabályozás szerint Magyarország középcímerén a 
Habsburg- (Lotharingiai) ház címere is helyet foglalt, mint szívpajzs. 
(Nagypajzs-boglárpajzs-szívpajzs.)
A „Rákosi" címer sosem került a postapalota timpanonjába, de 
a Légrády Sándor által tervezett 1957-1990 között alkalmazott 
„országcímer" már igen. Sőt, nem csak oda. A figyelmes szemlélő ma 
is ott láthatja az épület második emeleti ablaksora alatti díszítményen 
középütt, a bejárat felett, ahol az épület 2005-ös felújítását is „átvé
szelte". S engedtessék meg nekem, ha már ezt a megbúvó címert jóma
gam fedeztem fel, hogy hangot adjak annak a véleményemnek, ha 
már eddig megbújva ott maradt, nem kell már háborgatni. Maradjon 
meg örök mementónak. „Felfedezésemet" 2004. június 7-én a délelőtti 
órákban tettem, amikor még állványok borították az épületet, s meg is 
örökítettem a címert és a munkálatokat fényképen.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG Légrády által tervezett címerét 
annak idején több középületen, emlékművön helyezték el. Mára már 
valamennyit eltávolították ennek az egynek a kivételével!

A Magyar Népköztársaság második címerét Légrády Sándor (1906- 
1987.) tervezte, aki mint festő és grafikus bélyegek tervezésével foglal
kozott. Érdekes, hogy a forradalom napjaiból fennmaradt bélyegtervén 
Légrády a „Kossuth-címert" ábrázolta, ám a forradalom bukása után 
pont ő kényszerült a hatalom igényeinek megfelelő címer megalkotá
sára, amihez szabad kezet azonban nem kapott. A címer arany keretű, 
vörössel, fehérrel és zölddel vágott (szimmetrikus) tárcsapajzs. Sisak
dísz: lebegő ötágú vörös csillag. Pajzstartó: sárga búzakoszorú, ame
lyet jobb oldalán vörös-fehér-zöld, bal oldalán vörös szalag fog át. 
A pajzs és a búzakoszorú között kék mező van, a vörös csillag sárga 
(arany) sugarakat bocsát a mezőre.
A címeren alkalmazott búzakalászok a parasztságot, a sisakdíszként 
szereplő vörös csillag az ország szocialista jellegét és egyben a mun
kásosztályt is volt hivatott szimbolizálni. A szocialista átalakulásra, 
forradalmi hagyományokra és az internacionalizmusra utalt a bal 
oldali búzakalászt átfonó vörös szalag. E címer már nemzeti hagyo
mányainkat is igyekszik figyelembe venni - nem úgy, mint elődje - s 
címerpajzsán nemzeti színeinket tünteti fel. E „címerünk" is sok hibát 
tartalmaz heraldikai szempontból.
Nem volt célom a „KÖZÉPCÍMER" megmenekülésének körülményeit 
ismertetni, hiszen azt megtették már többen mások. Ugyanakkor az 
1957-es címer „túlélésének" történetét sem akartam feltárni, pusztán 
csak érdekesnek tartom (talán a sors iróniája), hogy egyazon épület 
hazánk két teljesen ellentétes korszakának jelképét is megőrizte.
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KILÁTÓT AVATNAK...

Trebbin Ágost

1908. szeptember 13. Neveze
tes dátum a Mecsek Egyesü
let életében. Ezen a napon avat

ták fel a kilátótornyot az 538 mé
ter magas Misina-tetőn.1 
„A Mecsek Egyesület munkájá
ban tegnap jutott fel erre a tetőre. 
17 évvel ezelőtt építette a hegy 
lábánál kezdődő első szerpen
tin útját, amellyel megkezdte a 
magasba törést. 17 év alatt be
barangolta az erdő koszorúzta 
oldalt. Kanyargó, árnyas, ké
nyelmes utakat teremtett ott, 
ahol azelőtt csak kőtörmelék és

1 A kilátót 1916-ban Kiss József főreáliskolai tanárról (1858-1939) a Mecsek Egyesület 
főtitkáráról nevezték el.

2 Pécsi Napló. 1908. szeptember 15.

A Misina-tetői kilátó felavatása 1908-ban (archív)

Kiss ¡ozsef tanár. a Későbbi névadó 
(archív)

évtizedes falevél hevert. Meghódította az 
erdőt, a hegyet, a festői kilátást, az ózon
dús levegőt, és mindeme munkásságának 
koronájaként feltűzte a pécsi Mecsek egyik 
legmagasabb pontjának tetejére, a Misi
nára a karcsún, merészen magasba nyúló 
kecses kilátótornyot."2
A „Pécsi Napló" így mutatta be az annak 
idején korszerűnek számító kilátót a pécsi 
közönségnek:
„Úgy tudjuk, nincs ma az országban ilyen 
kilátótorony s külföldi nagyvárosok is 
büszkék lehetnének erre az alkotásra.
A torony építészeti szempontból is formás, 
kedves alkotás és dicséri a tervező műépí
tész, Károlyi Emil (1873-1952) zsenialitását. 
A torony alapzata 4,70x4,70 méter, az első 
emelet 14,10 m, a felső pedig 18,5 méter 
magasságban van a föld színétől. A torony-
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nak az erkélyig terjedő magassága 5 egyforma emeletre van osztva, ame
lyek mindegyikéről kényelmes lépcsőzet vezet a fölötte lévő emeletre. 
A közlekedést az erkélyről a tetőzetre egy 1,5 m átmérőjű kis mellékto
ronyban elhelyezett vascsiga lépcső biztosítja. A felső karzat 9 négyzet
méter alapterülettel bír, s 20-25 személynek ad kényelmes nézőhelyet, 
így a teraszon körülbelül 40 látogató fér el. Az egyes emeleteken padok 
lesznek elhelyezve kényelmes pihenőül a fáradt sétálóknak. A torony 
összes falazata a helyszínen bányászott kőből készült. A karzatok meny- 
nyezete és a melléktorony vasbeton s a torony korlátja kovácsoltvasból 
készült. Az építést a Mischl & Vukajlovits cég végezte dicséretreméltóan, 
a vasmunkák Asztalos Nándor és az ácsmunkák Horváth János helybeli 
nagyiparosok munkáit dicsérik."3

3 Pécsi Napló. 1908. szeptember 15.

A kilátó átadására ünnepélyes körülmények között került sor: 
„Napsugaras, de hideg idő tette próbára annak a lelkes turista csapat
nak a kitartását, amelynek jelenlétében tegnap délelőtt 11 órakor lefolyt 
a Misina hegy tetején épített igazán szép kilátótoronynak a felavatása. 
Reggel 8 órakor gyülekezett a közönség a királyi tábla előtt s pontban fél 
kilenckor indultak meg a kirándulók a Kardos út felé.
Mintegy negyven főre emelkedő kiránduló csapatot a Kardos úti 
menedékházban már várták azok, akik a Tettyén át igyekeztek csat
lakozni a menethez, de sokkal nagyobb kerülőt téve, az Irma úton 
egészen a Kis rétig mentek, és onnan igyekeztek a Misina tetejére. 
Voltak végül olyanok is igen szép számban, kik a Frühweisi vagy a 
Szkókói útról a Lapisi vadászház vagy a Bárány úti vágáson jöttek fel 
a meredekebb úton a Miska rétre.
Fél tizenegy lehetett, mikor a társaság - akik között a mecseki rendes 
kirándulók színét javát lehetett látni, együtt volt.
A szabadban gyújtott hatalmas tűz melege az erős és folyton váltakozó 
irányú szél miatt beállott hidegben igen elviselhető volt.
Ám a csökkeni nem akaró szél a kirándult társaság jókedvét, hangulatát 
nem tudta lerontani.
Pontban tizenegy óra volt, amikor Balogh Károly, a kir. ítélőtábla elnöke, 
mind a Mecsek Egyesület elnöke rögtönzött emelvényen igazán poéti- 
kus és a természet szépségeinek szeretetétől áthatott megnyitó beszédé
ben a tornyot felavatta s megnyitottnak jelentette ki, vázolván az emberi 
természetnek vágyait, amelyek őt mind magasabbra vonzzák.
A hegyek varázsának meghódolt az őskor embere is, ki templomait építette a 
sziklatetőkre, s a modem ember, aki a hegytetőn keresi azt, amit a mindennapi 
élet elvon tőle, a napsugarat, a tiszta levegőt s a kincsek kincsét: egészségét.
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Megnyitójában rámutatott a Mecsek Egyesület munkásságára a termé
szet szépségeinek föltárása és hozzá férhetővé tétele terén, amely mun
kásságát ezzel az alkotással megkoronázta.

Pécs a Mecsek Egyesület kilátó tornya a Misinán

Kiss József-kilátó (archív)

S mikor még az egyesületnek s a közönségnek őszinte köszönetét tolmácsolta 
azoknak, akik tervezőképességeikkel, kezük munkájával és adományaikkal 
hozzájárultak a torony létesítéséhez, megnyitóbeszédét azzal a kívánsággal 
zárta, hogy álljon e most felavatott torony e tető szellős magaslatán, a jövő 
nemzedékein keresztül legyen mindenkor őre és hirdetője annak a szellem
nek, amelynek megvalósulását, létét köszönheti, mert csökkenni kell a szel
lemi erőnek, hogyha nem találja meg támasztékát a testi erőben.
Álljon e torony századokon keresztül, és ne lássa soha vészét, viharát a 
magyarnak!
Balogh Károly elnök megnyitója után Nendtvich Andor kir. tanácsos 
polgármester szólalt fel, s köszönetet mondott a város közönsége nevé
ben az egyesületnek a torony megépítéséért.
Utána felengedték a közönséget a toronyba, melynek tetejéről a kirán
dulók dalos tagjai ajkán egyszerre csak felcsendült a Szózat - amelynek 
akkordjait messze elvitte a szellő!
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Igazán panorámába illő gyönyörű kép tárult itt a szemlélő elé, keleten 
ugyan a Tubes csúcsa elzárja a kilátást, de délen egész Dolnji-Miholjácig, 
északon a hegy háta mögött elterülő síkságra, nyugaton egész Mohácsig 
ellát a tekintet, és jó távcsővel még Mohács templomait is ki lehet venni. 
Alattunk igazán, mint egy gobelinszőnyeg az ősz elejének sárgás, vörö
ses és a zöld szín minden árnyalatában játszó erdőség hatalmas területe, 
amit a bányatelepek feketesége és vörös vagy fehér házai tarkítanak, dél
ről mint egy perzsaszőnyeg szögletes cirádái ott terül el városunk a dél
előtti nap fényében. Hatalmas keretét képezik ennek a képnek a Tubes, 
a Hármahegy, a Zengő és a Jakab-hegy - s messzi délen a Szlavóniai 
hegyek kékes ormai. Az ember alig tud megválni tőle."4

| Misina.MSt tv-torony (Bauinaiinn József felvétele) 
(archív) I

mss jozsef emlektabla/a a inat 
tornyon (Fotó: Baumann)

„Messze, egész a Dráváig lehet ellátni délfelé, 
gyönyörű onnan a város panorámája s a kilá
tást csak egy irányban zárja el a szomszédos 
Tubes hegyorom, de a Mecsek Egyesület már 
annak magaslatára is tervbe vett egy kisebb
szerű kilátót5, úgy hogy a most eltakart vidék 
is meg fog nyílni a szem előtt."6
„A felavató ünnepélyt délben bankett követte 
a Tettyén, hová a kirándulók az Irma úton 
keresztül jutottak.

4 Pécsi Közlöny. 1908. szeptember 15.
5 1910 nyarán a Nagy-Tubesen, Rauch János mérnök (1864-1934) tervei alapján kilátót 

építettek.
6 Pécsi Napló. 1908. szeptember 15.
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Reeh György tanácsnok (1862-1932) leleményessége megadta a sikerült 
bankettnek az erdei ebéd hangulatát.
A tettyei nagyvendéglő termének falát a Mecsek Egyesület jelvénye 
díszítette, alatta a Mecsek Egyesület első nagyobb alkotásának, a Kardos 
útnak megnyitó ünnepélyéről (1891) felvett fénykép, az asztalon szelle
mes terrakotta figura a turistaságot jelképezte humorosan.

Kiss József emlékrelief a inni tornyon 
(Baumann József felvétele)

Kilátás a tv-toronyból
(Baumann József felvétele)

Légi felvétel a lv-toronyrol

A kitűnő ebéden Balogh Károly elnök 
mondott felköszöntőt a torony megterve- 
zőjére, Károlyi Emil építészre. A bankettel 
a torony felavató ünnepély véget is ért."7 
A pécsi turisták és természetkedve
lők őszitne bánatára az 1970. évek ele
jén elbontották az 1908-ban emelt Kiss 
József- kilátót. Helyére 1973-ban felépült 
a 197 méter magas tévétorony, amely 
azóta a város egyik jelképévé vált.

7 Közlöny. 1908. szeptember 15.
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CÍMERES KÖVEK A MINDSZENTEK TEMPLOMÁBAN

Sey Gábor

(A címeres kövek fényképeit Tám László készítette)

ATettye utcában a Mindszen
tek temploma a Bazilika 
mellett Pécs város, s egyben a Bu

dai külváros legrégibb épülete is. 
A 12. században a környék lakos
sága egy egyhajós templomot épí
tett a Tettye közelébe. A eredetileg 
román stílusú épületet a 15. század 
végén késő gótikus stílusban ala
kították át, majd a 18. század első 
felében - Fonyó Sándor kanonok 
idején -, háromhajóssá építették. 
A hosszházhoz az oldalfalak áttö
résével dongaboltozatos mellék
hajókat csatoltak, melyek felett, 
negyedköríves, faszerkezetű don
gával fedett emporiumokat alakí

tottak ki. A főhajó addigi mennyezetét fiókos dongával cserélték ki.
A templom 15. századi átépítési munkálataiban, feltehetőleg már részt 
vettek az akkor már a városban élő olasz és francia építőmesterek is. 
Külseje egyszerű, főhomlokzatának háromszögű oromzatán alacsony 
hagymasisakos torony emelkedik, amit ugyancsak a 18. század első felé
ben emeltek. Barokk stílusú belső berendezése ugyancsak zömmel a 18. 
századból származik.
A török hódoltság alatt Pécs egyetlen keresztény kézen maradt temp
loma a Mindszentek temploma volt. Az épületet közösen használta a 
katolikus, a református és az unitárius felekezet.
A17. század közepén a templom unitárius lett, a katolikusok csak 1664- 
ben nyerték vissza, 1704-ig a jezsuiták kezelésében volt.
1588-ban itt tartotta híres, kétnapos hitvitáját, a Pécsi Disputát, Skaricza 
Máté kálvinista reformátor és Válaszúti György pécsi unitárius lelkész.
A disputára az okot az szolgáltatta, hogy a földvári sokadalomra igyekvő 
pécsi polgárok Tolnán szerettek volna megpihenni, amit azonban az ottani 
pap Decsi Gáspár megakadályozott, mondván szentháromság-tagadók. 
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A tolnai vásáron néhány paptársával megjelent Skaricza Máté ráckevei 
református prédikátor is, aki amikor tudomást szerzett a tolnai meg
aláztatásról, vitát javasolt az érintett felek között. Az egyeztetések, levél
váltások után, a vita színhelyéül Pécsben egyeztek meg. Megemlítendő, 
hogy a felek a vita végén békében váltak el egymástól, bár korábban 
nemegyszer magának a töröknek kellett békítőleg fellépnie közöttük(!).
A templom körüli, várfalszerű kerítés, a hajdani temetőt védte, melynek 
déli részén 18-19. századi sírok, az északin, barokk sírkövek voltak lát
hatók. A temető felszámolásakor egy-egy érdekes sírkövet „megmentet
tek", és a templom épületében helyeztek el.
Közülük a legérdekesebb FONYÓ Sándor kanonok, prépost, címzetes 
scutari püspök címere (1753).
A kövön, csücsköstalpú pajzsban, fészkén ülő, fiait vérével tápláló peli
kán látható, mely felett terebélyes fa lombja terül szét. A pajzs mögött, 
annak jobb felső sapkán oldalra billent püspöksüveg; baloldalt haránt 
elhelyezett kifelé forduló pásztorbot, míg középen a szembenéző sisak 
mögött, melyen levélkorona található, egy jobbra álló lobogó látható. 
Takaró: mindkét oldalt gyűrűsen leomló szalag.
A városban Fonyó címere még két helyen lelhető fel, melyek biztonság
gal való beazonosítása, ennek a legutoljára, a Mindszentek templomá
ban fellelt címernek köszönhető.
A Bazilika altemplomában tárolt címeres kövön pusztán csak a 
csücsköstalpú pajzs, ami felismerhető, motívumai azonban nem. A pajzs 
feletti szembe néző pántos sisak a féloldalra billent püspöksüveg; a haránt 
elhelyezett kifelé forduló pásztorbot, és a lobogó körvonala jól kivehető. 
A címer felett papi kalap lecsüngő 6-6 bojttal.
Szerencsére a sírkövön a Alexander Tonyo (!) és az 1767-es dátum jól

A belvárosi templom keresztelőkút- 
ján igen jó állapotban maradt meg 
egy márványból faragott címer, 
melynek külső jegyei a Bazilikában 
található címerrel egyeznek. Ez az 
ábrázolás már jól mutatja a címer
alakot is, bár a címer megjelenítése 
kissé elnagyolt. Jól kivehető a pajzs
béli pelikán, a püspöksüveg, a pász
torbot és a zászló. Stilizáltan került 

kialakításra a pajzsbéli terebélyes fa, ami így inkább egy gombára emlékez
tet. Lemaradt viszont a pajzsról a koronás sisak, ami helyett csak egy bim
bószerű csonk került ábrázolásra, amiből a pajzs mögötti zászló nő ki.

olvasható.
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A keresztelőkúton a címer tulajdo
nosára semmilyen utalás nincs.
Az első pillanattól kezdve az az 
érzésem volt, hogy azonos címerre 
leltem mindkét helyen.
Teljes bizonyosságot azonban akkor 
szereztem erről, amikor Tám László 
barátom rálelt a Mindszentek temp
lomában lévő címeres kőre, mely
nek szövege is egyértelművé teszi a 

három címer azonosságát. Igaz, a Bazilikában lévő kövön a nevet inkább 
„TONYO"-nak olvashatjuk, míg a Mindszentek templomában elhelyezett 
kövön a név egyértelműen „FONIJO"-nak olvasható. Johan Siebenmacher 
Címerkönyvében a Fonyó család címerének két változatát adja:

a) Kék vértben, zöld halmon, természetes színű pelikán három fiát 
táplálja fészkén egy zöld lombos fa alatt. A címer feletti jobbra 
tekintő sisak lombkoronájából egy piros-ezüst balra álló lobogó 
nő ki. Takaró: kék-arany; vörös-ezüst.

b) Kék vért, zöld halmon, természetes színű talajon pelikán táplálja 
vérével két (az ábrán három fióka van) fiát lombos, zöld fa alatt. 
A címer feletti szembe tekintő sisak lombkoronájából piros jobbra 
álló lobogó nő ki. Takaró mindkét oldalon: vörös-zöld.

A család eredetét 1560-ra datálva, Zala, Somogy, és Tolna megyékben előfor
dulónak írja a nemzetséget, aminek két tagját is Rákóczi kurucai közt említ.
Fonyó Sándor 1868-ban született. Papi működését Tamásiban kezdte 
1727-ben, mint plébános. 1728-ban esperessé nevezték ki, s 1730-ban már 
pécsi kanonok. 1739-ben olvasókanonok és püspöki helytartó, 1745-ben 
kisprépost, 1753-ban pedig nagyprépost lett. 1748-ban ő végezte a püs
pökség egyházlátogatását, ugyanebben az évben pedig egyben helynök- 
ként igazgatta az egyházmegyét Klimó György püspök kinevezéséig. 
1741-ben országgyűlési küldött, 1742-ben vármegyei táblabíró, 1748-tól 
a hétszemélyes tábla ülnöke volt. A fentieken kívül a szeminárium pre
fektusa, 1734-től püspöki vikárius, 1734 és 1754 között a pécsi Minden
szentek templom plébánosa, 1748-tól scutari-i tituláris püspök. 1767-ben 
hunyt el. A székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.
A Fonyó családból az 1754/55. évi országos nemesi összeíráskor az iga
zolt nemesek között szerepeltek:
Komárom megyében: István özvegye, Kobza Kata és fiai, István, János; 
Veszprém megyében Miklós és Zala megyében Ferenc.
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1777-ben János Veszprém megye nemesi bizonyítványa alapján Bács 
megyében hirdette ki nemességét, míg Ferenc és Benedek Somogy 
megyében 1828. okt. 10-én a legfelsőbb helyen igazolják nemességüket. 
Érdekes a Mindszentek templomának második, kettőscímeres köve is. 
HORVÁTH de SZENTGYÖRGY ZSIGMOND Pécs korábbi provinciá
lisának címere elhelyezve a Mindszentek templomában sírkövén, kettős
címerként egy ismeretlen címerrel. A címeres kövön az 1770. május 19-i 
dátum került rögzítésre.
A kettős címer bal oldali paj
zsán szerepel a Szentgyörgyi 
Horváth címer.
A kerek talpú pajzs hármas
halmán, jobbra lépő oroszlán 
görbe kardot villogtat. A pajzs 
feletti sisak koronáján, jobb
ra álló könyökben hajlított kar 
görbe kardot tart. Mindkét ol
dalon takarók.
A jobb oldali kerektalpú pajzs
ban, a pajzs talapzatán jobbra tartó, ágyékában átlőtt álló medve mancsai
ban egy kutyát tart. Sisakdísz a pajzsban lévő medve kinövőn. Takarók: 
mindkét oldalt. Sajnos ennek a címernek a tulajdonosát nem ismerjük.
A Horváth de Szentgyörgy Vas megyei család, 1631 .-ben új királyi adományt 
kap Szentgyörgyre, 1803. január 28-án pedig bárói rangot. Grófi rangeme
lésben 1822. június 24-én részesülnek, nevük Hugonnaira változtatásával. 
Siebenmacher a Szentgyörgyi Horváth család nemesi címerének két vál

tozatát írja le, melyek között a 
különbség pusztán annyi, hogy 
a jobbra tartó kardot villogtató 
oroszlán zöld talapzaton, illet
ve lebegőn került ábrázolásra. 
A takarók mindkét változaton 
kék-arany és vörös-ezüst.
A grófi, Hugonnay címer: vá
gott pajzs; fenn vörös mezőben 
páncélos kar, rajta megaranyo
zott nyíl, jobbra néző hadi sisak; 
az alsó arany mezőben zöld föl
dön álló oroszlán jobbjában kar
dot tart; grófi korona; fehér bé
lésű, arany rojtos, kék palást.
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FEJÉRVÁRY, II.A jobbra lévő FEJÉRVÁRY címer ábrázolása 
ugyan pontatlan, de a sírfelirat alapján minden 
kétséget kizárva lehet megállapítani a címer 
tulajdonosát.
Az ábrázolt címerben két lábon álló, ágyéká
ban átlőtt, jobbra tartó, medveszerű állat első 
mancsaiban egy hosszú farkú kutyára, vagy 
macskára emlékeztető állatot tart. A pajzs feletti 
sisak koronáján a pajzsalak került ábrázolásra 
kinövőn. Takarók jobbról és balról.
A szakirodalomban szereplő címer főalakja 
egy torkán nyíllal átütött farkas, kezében egy 
nyulat tartva. A koronán a pajzsalak ismétlődik 
ugyancsak.
A templomban fellelt harmadik címer a Hersching családé. Ennek a 
címernek egyházi kiegészítőkkel ékesített változatát a Papnövelde u. 2. 
(Belvárosi Általános Iskola, kerti pavilonján), és a Megye u. 7/2. számú 
ház kapuja felett láthatjuk. A két utóbbi címer Hersching Zsigmond apát 
címereként szerepel az épületeken.
A címerszerző Hersching János-Arnold számára 1733 januárjában III. 
Károly király által adományozott nemeslevélben a címer a következő:

vízszintesen kétfelé - kék és 
vörös udvarra - osztott pajzs, 
melyben ezüstsziklán, hátulsó 
lábain arany oroszlán áll, ket
tős farkát hátrafelé felcsapva, 
első jobb lábával kivont kardot, 
a balban egy hatágú, arany csil
lagot tartva. A vért fölötti sisak 
koronáján két kiterjesztett sas
szárny között a vértbeli csillag 
ragyog. A sasszárnyak vízszin

tesen osztottak, a jobb oldali kék-arany, a bal arany-kék. A takarók jobb
ról arany-kék, balról ezüst-vörös színűek.
Az épületeken elhelyezett címert természetesen kiegészítették a viselőjé
nek papi voltára utaló kalappal és kétoldalt lecsüngő 6-6 bojttal - melyek
nek a színesben történő ábrázolásakor a heraldika szabályai szerint 
zöldnek kell lenniük - és a balharánt elhelyezett csigás végű pásztorbot
tal. A sisak felett pedig sem a korona, sem a tekercs nem vehető ki.
A Mindszentek templomában lévő címeres kövön a világi címert láthat
juk, azaz a papi kalap és papi jelvények lemaradtak. Az oroszlán fején és 
bal mancsában pedig korona került ábrázolásra.
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Johan Siebenmacher Wappenbuchjában a címer némiképp mást mu
tat. A sisak felett korona helyett kék-arany tekercset ír le, rajta sas
szárnyat, mely jobbról ezüst-vörös; balról kék-arany. A takaró jobbról 
arany-kék; balról ezüst-vörös.
A család Baranya vármegyében viselt hivatalokat. A címerszerző, 
Hersching János Arnold Baranya vármegye esküdtje, nemességét Pécsett 
1733. július 12-én 85. sz. alatt hirdettette, s mint alispán a vármegye 
nemesei közé felvétetett, 1754. augusztus 29. fiai: György a váci, alapít
ványi helyre pályázik 1768. január 7-én; János, nemességét bizonyította 
1771. január 4. és a nemesi testőrséghez folyamodik 1773. október 11.; 
és György, a tiszántúli kerület ágens fiskálisa nemességét bizonyította 
Pécsett, 1779. január 16. Hersching Gáspár 1758-ban, Hersching János 
pedig 1760-ban volt Baranya vármegye alispánja. A család a későbbiek
ben Ugocsa megyében tűnik fel.
A szóban forgó címer tulajdonosa Hersching Zsigmond a Megye utcai 
címer alatt elhelyezett felirat szerint madocsai apát, papóci prior, s egy
ben Sopron vármegye nyilvános táblabírája volt 1782-ben.
Hersching Dániel (Pécs 1732. szept. 
14. Nyitra, 1802. jún. 6.) válasz
tott püspök. Bécsben 1748. X. 17- 
én lépett a jezsuita rendbe. Fel
sőfokú matematikát tanult, a 
teológiát Grácban végezte és 1762- 
ben itt szentelték pappá. A bé
csi Theresianum prefektusa, majd 
Nagyszombaton az egyetem bölcsé
szeti karán a logika és metafizika,

1768-ban a fizika, 1769-ban a 
teológiai karon a szentírás- 
tudomány tanára volt. 1770- 
ben Rómában apostoli gyón
tató. A rend föloszlatása után 
Esztergomi egyházmegyés 
papként Pozsonyban cenzor 
és az elemi iskolák kerüle
ti igazgatója. 1777-ben pécsi 
kanonok, belvárosi plébános. 
1788-ban Nyitrán nagypré
post. 1790-ben szardikai vá
lasztott püspök.
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GONDOLATOK A JAKAB-HEGYIISTVÁN- 
KILÁTÓRÓL ÉS ANNAK MEGÁLMODÓJÁRÓL, 

SZEIFRICZ ISTVÁN KORMÁNYZÓ-ŐRKANONOKRÓL
Trebbin Ágost

Mecseki turistatérkép (1939)

Az 1800-as években a ter
mészetet és kiránduláso
kat kedvelő pécsiek úgy érez

ték, elérkezett az idő, hogy a 
vadregényes Mecsek szép tájait, 
szelíd, erdős lankáit és hegycsú
csait minél többen megismerjék, 
egyben lehetővé kívánták ten
ni, hogy ezeket a helyeket a köz
napi városlakók is, komolyabb 
felszerelés nélkül, viszonylag 
könnyen meg tudják közelíteni. 
A széles látókörű értelmiségiek 
és polgárok pontosan tudták, 
mit jelenthet a város idegen
forgalma szempontjából, ha a 
Mecsek rejtett értékei országos 
ismertségre tesznek szert.

Egy korabeli pécsi hölgy így 
emlékszik vissza egy 1800-as 
évek végén megtett Jakab-hegyi 
kirándulásra:
//Szintén korán reggel indultunk 
kocsikon az ürögi völgyig, akkor 
//Prindli"-nek hívták. Bizony 
nehéz kirándulás volt ez, mi gya
log mentünk fel a hegyre, nem 
volt akkor még útjel, legtöbb
ször az erdőőr várt ránk - előre
kiüzentünk érte - és ő kalauzolt fel. Az erdőőrnek volt fenn háza, a felesége 
tartott vendéglőt és főzte a kitűnő paprikás csirkét, lekváros palacsintát. Kint
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a szép lugasban lett terítve az ebédhez. Barangoltunk a régi romok között, 
felkerestük a „Zsongorkőt" és gyönyörködtünk a szép kilátásban.
Kardos Kálmán főispán és Vaszary Gyula rendőrkapitány kezdeménye
zésére alakult meg a Mecsek Egyesület, ekkor kezdődött a Mecsek kul
túrája, a szép utak, pavilonok, menedékházak mind a hegy rajongóinak 
és természetbarátok nevéhez fűződnek."1

1 Egy pécsi polgárasszony emlékei a városról. Gosztonyi Gyuláné, született Pilch Erzsé
bet visszaemlékezései a 19-20. század fordulójáról.

2 B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története 1891-2002.

jakab-hegy: Babus szerkövek (archív felvétel)Jakab-hegy: Babás szerkövek 
(Baumann József felvétele)

jakab-hegy: Zsongorkő-kiláló (archív felvétel)

Kiss József, főiskolai tanár lelkes 
szervező munkájának köszönhe
tően 1891. év tavaszára megértek a 
feltételek arra, hogy a természetra
jongók szervezett formában is eleget 
tehessenek kedves időtöltésüknek. 
„1891. április 30-án a pécsi Nemzeti 
Casinóban Bánffay Simon városi 
közjegyző, ideiglenes elnök vezetésé
vel megtartotta alakuló közgyűlését 
a Mecsek Egyesület. Az Egyesület 
létrejöttekor a tagok száma 162 fő 
volt. Ezen a közgyűlésen megválasz
tották a tisztségviselőket. Elnök Kar
dos Kálmán, Baranya vármegye és 
Pécs szabad királyi város főispánja, 
alelnök Bánffay Simon közjegyző 
és Zsolnay Vilmos gyáros, igazgató 
Vaszary Gyula rendőrkapitány, titkár 
Kiss József főreáliskolai tanár, míg a 
pénztáros Stern Károly ügyvéd lett."2
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Rövidesen megkezdődött a sétautak kialakítása.
„Ugyanezen ülésen jelentette be Szily László Baranya vármegye alis
pánja, hogy az egyesület kérelme folytán intézkedett a Jakab-hegyre 
vezető út jó karba helyezése iránt. Elhatározta továbbá az egyesület, 
hogy egy kényelmesen járható gyalog- és kocsiút létesítéséről gondosko
dik, hogy a kiránduló közönség minden fáradság nélkül kereshesse föl 
hegyeink szép pontjait."3
Az egyesület célkitűzései között szerepelt az is, hogy a magasabb pon
tokra kilátótornyok épüljenek. Az áldozatkész, önzetlen munkát hama
rosan eredmények igazolták.

Fontos állomása volt ennek az útnak, 
amikor 1892. július 3-án a Jakab-he- 
gyen, a nemrég megalakult Mecsek 
Egyesület aktív közreműködésével ki
látótornyot adtak át. A kilátó létreho
zásában és a szükséges anyagi forrá
sok előteremtésében igen nagy szerep 
jutott a Pécsi Káptalannak, ezen belül is 
Szeifricz István kormányzó kanonok
nak, aki egyben a pécsi Mecsek Egyesü
letnek is egyik lelkes alapító tagja volt. 
1925-ben a Mecsek Egyesület a termé
szetkedvelő főpap emlékének adózva 
a Jakab-hegyi kilátót róla nevezte el 
(„István-kilátó").
A Jakab-hegyi kilátó átadása a város éle
tében jelentős eseménynek számított, 
amelyről természetesen a korabeli pécsi 
sajtó is részletesen beszámolt.

„A Mecsek Egylet által vasárnap rendezett Jakab-hegyi kirándulás pom
pásan sikerült, ami természetesen elsősorban a jó időnek, másodsorban 
pedig a főrendezőnek, Szigriszt Lajosnak köszönhető. A kirándulók fél 6 
órakor találkoztak a sétatéren, honnét a hölgyeket és gyengébb gyalogló 
férfiakat két omnibusz szállította Magyar-Ürögig, hol a társaság azon 
részével, mely a Makáron át a községig gyalog ment ki, egyesülve vonul
tak föl a Jakab-hegyre. Ezen alkalommal a kék sárga jelzésű utat válasz
totta a társaság, mely kevéssel hosszabb ugyan a rendes útnál, de végig 
hűs erdőben vezet egészen a célig. Nyolc óra után érkeztek a vadász
iakhoz, hol tele tüdővel élvezhette mindenki az ózonos hegyi levegőt

3 Pécsi Figyelő. 1891. június 10.
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és a frissen főtt tormás kolbászt, melyben rengeteg pusztítás is vivődött 
végbe. Rövid idő után fölkerekedett az egész társaság, és a már telje
sen kész messzelátó tornyot kereste föl, melyről oly remek kilátás nyílik, 
amilyenről csak annak lehet fogalma, aki abban egyszer gyönyörködött. 
Mert míg közelben úgyszólván a lába előtt látja a hegy-völgyes kápta
lani erdőségeket és a Mecseket, addig a hegyek alján és az erdők közti 
völgyekben a fehér házikós falvak és azok fényes bádog tornyai jönnek 
eléje, sőt tiszta időben a Balatont és annak partján levő Badacsonyt, délre 
az ezüst szalagként vonuló Drávát és a szlavóniai hegyeket ismeri föl a 
természet szépségében gyönyörködő turista.
Ezen szép kilátású helyet a nap 
folyamában többször is fölkereste 
a társaság. Innét a Zsongor-követ 
keresték föl a remetebarlang mel
lett, honnét Kővágószőlős felé nyí
lik szédítően gyönyörű kilátás.
Dél felé a kirándulók második cso
portja is megérkezett, s az előbb ér
kezőkkel együtt nekiláttak az ebéd
nek, melyet az ottani vadászven
déglős készített el. Ebéd alatt a 
„házi zenekar", vagy jobban mond
va sátoraljai mívészek húzták tőlük

Zsongor-kői kilátó (Baumann)

telhető igyekezettel a magyar nótákat, melyek közül néhányra rá is is
mert a társaság egyik-másik zenetudósa."4
Szívesen ide idézem egy másik Jakab-hegyi kirándulás emlékét is. 
„Hogy mi minden látnivaló van csak magán a Jakab-hegyen, arról bősé
gesen beszámolnak a „Mecsek Egyesület" kis kézi kalauzai.

¡akab-hegycn I. (Baumann) J ¡akab-hegyen II. (Baumann) I Rcmetcbarlang (archív)

Az őskori telepnek mintegy kilométernyi átmérőben körbefutó hatalmas 
kősánca, a régi pálos kolostor romjai, az udvar közepén levő kerekes kúttal,

4 Pécsi Figyelő. 1892. július 6.
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5 Pécsi Napló. 1910. szeptember 18. 
Pécsi Közlöny. 1905. június 27.

melynek vize kristálytiszta és jéghideg. A hajdani kolostor kertjének kőke
rítése, a halas tó helye, az ezredéves szelíd gesztenyefák. Az őskori telep 
temetkezési helye, a kúp alakú kőrakások, a remetebarlang, a Zsongor-kő, 
a Leányvár, melyekhez mind megannyi rege és monda fűződik, az embert 
önkéntelenül visszavezetik a múlt ködös homályába.
Oly jólesik itt a susogó fák alatt elmerengeni. Akinek a kedélye beteg, ide 
jöjjön, itt meggyógyul.
A Szeifricz István által emelt kilátó torony, meg a Zsongor-kőről elénk 
táruló gyönyörű tájkép szemlélete lefoglalta egész délutánunkat."5 
Nagy megtiszteltetésnek vettem Kovács Szabó János úrnak, a Mecsek Egye
sület tevékeny tagjának kérését, hogy próbáljak minél több és hitelt, érdemlő 
adatot összeszedni a nagyszerű, természetet kedvelő, igen művelt egyházi 
méltóságról, Szeifricz Istvánról, a Jakab-hegyi kilátó felépíttetőjéről.
„Szeifricz István 1832. december 25-ikén, karácsony ünnepén, Pakson szü
letett, jómódú, előkelő polgári szülőktől. Kriszkindlije volt tehát szüleinek 
születése alkalmával, és az is maradt. Elemi iskoláit Pakson a gondos szülői 
háznál, a gimnáziumi osztályokat Kalocsán végezte, s az istenfélő szülők gyer
meke a papi pályára érezvén hivatást, Scitovszky János hercegprímás (pécsi 

püspök 1838-1849), a pécsi egyházme
gye adminisztrátora 1849. október 2-án a 
pécsi növendék papok sorában, bölcse- 

i leti I. évtanfolyamra felvette."6
Szeifricz István prelátus, prépost kano
nokot 1855. június 27-én szentelte fel 
Girk György pécsi püspök, a püspöki 
palota házi kápolnájában áldozó pappá. 
A nagy szorgalommal és ambíciókkal 
rendelkező fiatal pap gyorsan emelke
dett a hivatali és egyházmegyei rang
létrán. Hamarosan ott találjuk a püs
pök közvetlen környezetében. 
„1858-ban püspöki udvari káplán és 
rövid idő múlva egyben püspöki le
véltáros lett, udvari szolgálata mellett 
1861-ben még helyettes gimnáziumi 
tanárként is működött. 1862-ben szent
széki jegyzővé és püspöki szertartóvá 

| neveztetett ki, 1864-ben püspöki titkár, 
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1867-ben szentszéki ülnök lett. Mint püspöki titkár azon szerencsés hely
zetbe jutott, hogy a vatikáni zsinat alkalmával közel egy évet töltött Ko
vács Zsigmond pécsi püspök (1869-1877) kíséretében Rómában."7

7 U.o.
8 Egy pécsi polgárasszony emlékei a városról. Gosztonyi Gyuláné, született Pilch Erzsé

bet visszaemlékezési a 19-20. század fordulójáról.
9 Pécsi Közlöny. 1905. június 27.

Az egyébként is nagy műveltségű, roppant előzékeny, szellemes és előke
lően könnyed modorú püspöki titkár Rómában továbbfejlesztette tudá
sát, egyben hozzászokott az egyházi diplomácia előkelő környezetéhez, a 
helyenként bonyolult protokoll írott és íratlan szabályainak útvesztőihez. 
„A Káptalan utca 5. szám alatt Szeifricz István lakott, a francia udvari 
abbé igazi típusa. Suhogó selyem reverenda, csatos cipő, bojtos nagy 
karimájú kalap, tipegő járással, folyton mosolygó arccal."8
1872-ben I. Ferencz József őfelsége székesegyházi kanonokká, Kovács 
Zsigmond pécsi püspök pedig olvasó kanonokká, egyben az egyházme
gyei irodaigazgatóvá nevezte ki.
Girk György (1852-1868) és Kovács Zsigmond (1869-1877) pécsi püspö
kök igen nagy hangsúlyt helyeztek a papképzésre. így azután nagy meg- 
tisztelésnek számított, hogy a pécsi papnevelő intézet kormányzói tisztjét 
Szeifricz István kapta meg. Tíz évig töltötte be ezt a fontos tisztséget.
A szeminárium rektoraként végzett gazdasági és szellemi tevékenysége 
osztatlan elismerést váltott ki feletteseiből és kanonoktársaiból. 1885-ben 
úgy gondolták megbízhatóbb, hozzáértőbb vezetőt nem találhatnának 
az egész káptalani birtok kezelésére, mint Szeifricz Istvánt.
Jelentős és nagy felelősséggel járó feladat volt a pécsi székeskáptalan 
szétszórt, helyenként szövevényes birtokrendszerének irányítása, ennek 
ellenére Szeifricz István húsz éven keresztül eleget tett ennek a fontos, 
felelősségteljes megbízatásnak.
„Sokoldalú és elég gondot okozó elfoglaltsága mellett volt ideje arra is, 
hogy a közügyek terén és társadalmilag is üdvös tevékenységet fejtsen 
ki. Baranya vármegyének bizottsági tagja, Baranya vármegye gazdasági 
egyesületének buzgó alelnöke. A Vöröskereszt egylet pécsi fiókjának 
fáradhatatlan elnöke. A pécsi katolikus körnek több éven át volt lelkes, 
tevékeny alelnöke."9
Szeifricz István elkötelezett rajongója volt a Mecseknek. Szabadidejét 
szívesen szentelte a természet tanulmányozásának, aktív tagja volt a 
különböző turistatársaságoknak.
1891-ben lelkesen vett részt a Mecsek Egyesület létrehozásában és 
további aktív tevékenységében. Gazdasági befolyását latba vetve 1892- 
ben felépíttette a Jakab-hegyi kilátót.
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„Az elmúlt év folyamán (1892) készült el a Jakab-hegyi kilátó-torony is, 
mellyel - egyesületünk kezdeményezésére nagyságos Szeifricz István 
kormányzó kanonok úr szíves közbenjárásával - a nagyságos és főtisz
telendő Káptalan ajándékozta meg kiránduló közönségünket. Nem 
mulaszthatjuk el, hogy őszinte hálás köszönetünket újólag ki ne fejez
zük a nagylelkű adományozónak, kik egyesületünk nemes intencióinak 
megvalósításában bennünket mindig oly hathatósan támogatnak."10 
Szeifricz István prelátus, prépost kanonok 1905. június 21-én ünnepelte 
ötvenéves áldozópapi jubileumát. Szeretett egyházmegyéjét azonban 
még sokáig nem hagyta magára. Természet iránti rajongása is végigkí
sérte élete hosszú útját. A Mecseki kirándulások fáradalmait azonban 
már nem tudta vállalni.

10 Mecsek Egyesület jelentése az 1892-ik évről.

Szeifricz István
(a Püspöki Könyvtár tulajdonit)

Szeifricz István nagyprépostnak 
hosszú életet engedélyezett az Úr. 
Mégis általános megdöbbenést kel
tett a hír, amely a „Dunántúl", c. 
pécsi napilap 1921. április 10-i szá
mában jelent meg:

A Mecsek Egyesület nem feledke
zett meg egykori kedves tagtársá
ról. Gyakran felkeresték a közélettől 
visszavonult magas egyházi méltó
ságot csoronikai szőlőjében, hogy 
egy pohár bor mellett emlékezze
nek vissza az együtt eltöltött régi 
szép időkre.

Szeifricz Istvan sírja
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„A pécsi káptalanra gyász borult. Szeifricz István pharosi választott püs
pök, nagyprépost, pápai prelátus ma délután (április 9) 5 óra tájban, 88 
éves korában utolsó álomra hunyta le szemeit."11

István -kilátó 2008 (Uiiiiiiiniiii)

Ma az egykor szebb napokat megért István kilátó romjai ott árválkodnak 
a Jakab-hegy tetején, és visszaálmodják azokat a régi időket, amikor még 
pécsi turisták százai keresték föl, hogy onnan gyönyörködjenek az eléjük 
táruló, felejthetetlen panorámában.

11 Dunántúl. 1921. április 10.
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„SZERESD A TERMÉSZETET, 
ÉS ÁHÍTATTAL LÉPJ BE SZENTÉLYÉBE!"

Trebbin Ágost 

Irásaimban mindenkor nagy sze
retettel kutattam a régi Pécs em
lékei után. Sok minden érdekesség

ről beszámoltam már, de városunk 
büszkeségéről, a szépséges Me
csekünkről még nem írtam. Most 
igyekszem mulasztásomat pótolni. 
Egykori megfakult pécsi újságok
ban kerestem a fellelhető emléke
ket. Segítségükkel máris ott va
gyunk a város múltjában. Várnak 
bennünket az egykori turistatársak, 
a Mecsek megszállott rajongói.

Ferde vízesés Óbányánál (fotó: Batimnnn)

Az 1900-as évek elején a pécsi ki
rándulók túráit még nem segítették 
elő gyors és kényelmes közlekedé
si eszközök. Ha nagyobb, fárasz
tóbb útra indultak, akkor rész
ben szekeret vettek igénybe. 1906- 
ban például a Mecsek Egyesület az 
alábbi hosszabb kirándulóutat ja
vasolta tagságának:

„Kora reggel kocsikon Zobákra, onnét 
gyalog a hidasi völgyön át Puszta-Bánya, 
Új-Bánya, Ó-Bánya érintésével megyénk 
egyik legregényesebb vidékén ki majdnem 
Nádasáig. Onnét délnek térve a Kecskehá
ton és Réka-völgyön át Pécsváradra, ahova 
a késő délutáni órákban érnek a kirándu
lók. (7-8 órai gyaloglás.) Élelmet mindenki 
magával visz. Pécsváradról kocsikon haza.
1 Pécsi Napló. 1906. június 20.
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1906-ban jöttek divatba a Mecsek Egyesület tettyei mulatságai is, amely
nek fő rendezője Reeh György, a pécsi társaságok népszerű alakja, a 
„Tettye koronázatlan királya" volt. Nagyszabású tervek készültek, mely
hez a kivitel is méltónak bizonyult.
„Szinte elmaradhatatlan már Pécs történetéből; ősszel és tavasszal népünne
pély a Tettyén. Talán ha nem hirdetnék, akkor is felzarándokolna az egész város 
szeptember első ünnepnapján a tettyei fennsíkra, hogy itt megkeresse azt a szó
rakozást melyre már csaknem fél esztendő óta várakozott, ennyi idő telt el ti. a 
Mecsek Egyesület által rendezett legutóbbi nyári mulatság óta. A múlt évek
ben az a szeptemberi tettyei alárendeltebb jelentőségű volt a júniusihoz képest. 
Az idén fordítva lesz. Olyan nagyszabású lesz, mint még egyetlen tettyei ünne
pély sem. Hogy mindjárt a leghatalmasabb attrakción kezdjük, fenomenális lesz 
a tűzijáték. Már hónapok óta fáradozik mennél érdekesebb produkciók érdeké
ben a kísérletezéssel, ami saját külön mulatság atyamesterünk, Reeh György és 
Károlyi az ő saját külön pirotechnikusa. De el is ért olyan eredményt, hogy 
bámulva fogja csodálni az egész város. A júniusi tűzijáték már általános meg
lepetést keltett, ez azonban még azt is messze túl fogja szárnyalni, amennyiben 
kvantumban oly óriási, hogy öt ünnepélyre is elég lenne. Emellett oly rendkívül 
szépek lesznek a rakétaprodukciók, minőt még az ezen a téren nagyon is elké
nyeztetett pécsi publikum sem élvezhetett. "2

PÉCS, Tettyei fensík

2 Pécsi Napló. 1906. augusztus 26.
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Rcvh György, n Tettye 
koronázatlan királya (archív)

1910-ben különösképpen jól sikerült ünnepsé
get tartott a Tettyén a Mecsek Egyesület.
„A Mecsek Egyesület 20 éves fennállásának meg
ünneplése adta meg a vasárnapi tettyei népünne
pélynek a különös jelentőségét. Hogy mi a M. E. 
Pécsnek, mit tett a turisztika érdekében, micsoda 
kultúrát varázsolt a Mecsek lejtőjére, azt itt felesleges 
volna elmondanunk. A nagyközönség, amely napról 
napra élvezi az Egyesület munkásságának áldásit, a 
legjobban tudja ezt. És szeretetét az Egyesület iránt 
megmutatta vasárnap is. Az idő is kedvezett az ünne
pélynek, így már a kora délutáni órákban is sűrű 
tömegben kanyargott fel a közönség a Gyuri úton. 
Fenn a Tettyén színpompás kép bontakozott ki. Szí
nes zászlók, girland díszítések lengtek a zöld pázsit 
felett, ahol a 69. gyalogezred zenekara sétazenével 
szórakoztatta a közönséget. A népünnepély szokásos 
kedves programpontjai közül most sem maradt el 

egy sem, sőt újdonság is volt; a miniatűr 
Zeppelin léghajók felbocsátása, ami való
ban ügyes dolog s teljes mértékben vonta 
magára a közönség érdeklődését. Este az 
elmaradhatatlan tűzijáték még a régebbiek 
sikerén is túltett. És itt mintha még a ter
mészet is segítségére akart volna sietni a 
fáradhatatlan rendezőnek, Reeh Gyurinak; 
ahogy délután a legnyugodtabb meleg

Tettyei romok (Hnunnuiii József felvétele)

nyári nap volt, az alkonyat után 
hirtelen gomolygó felhők támad
tak a déli égbolton s az ezekből 
előcikázó villámlások szolgáltattak 
a tűzijátéknak stílszerű hátteret. 
A közönség egy gyönyörűen fel
törő és pazar fénykévében szétrob
banó bombát megtapsolt végül, 
pedig mikor vakító fehérségű mag
néziumfényben kigyúlt a Mecsek
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Az Éger-völgyi tó (fotó: Hunniáiul) Erdei sétaút (Baumann józseffelvétele)1
Egylet jelvényében tartott jubileumi 20-as szám, szűnni sem akart a taps. És ez 
volt a méltó akkordja e mindenképpen sikerült ünnepélynek."3 
1926-ból egy Mecsek rajongó költői szavait szeretném idézni: 
„Természetes, hogy intelligens ember, ha valahol letelepszik, elsősorban az ér
dekli, ami helyi vonatkozású. A városi élet úgyszólván mindenütt egyforma, ut
cai élet, üzletek, kávéház, színház stb. Mégis úgy tapasztaltam, hogy Pécsnek 
két nevezetessége van, ami a bárhonnan jött embert érdekelheti. Az egyik a vá
rosnak régi történelmi kultúr-patinája, amely azt hiszem kellően kiaknázva még 
ma sincs, amely minden idejött kultúrembert meglep. Az ősrégi kultúra, amely 
Sopianae-től mostanáig a történelmi idők folyamán itt lezajlott, minden korszak 
nyomot hagyott városunkban, úgyhogy csodálkozásra bírjuk, akiket kalauzo
lunk. Sokkal több ez, mind ezt a pécsiek maguk hiszik. De itt nem erről akarok 
beszélni, hanem arról a másik nevezetességről, amellyel a mi városunk dicseked
hetik, amely változatlanul megmaradt az idők folyamán, amelyet nem pusztít
hatott el sem török, sem tatár, s amelyet nem utánozhat senki. Értem a Mecseket.

t wlepte erdő (liminimin József felvétele) 1 je^csoda (iMiiinmm József felvétele)

Pécsi Napló. 1910. június 11.
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Korn tavaszi erdő (Baumann József felvétele)

Sokszor elcsodálkozom, ha a városban 
járok, hogy ezt a kincsét a városnak 
mennyire nem becsülik itt. Tömegesen 
látom az embereket füstös, szennyes 
levegőjű kávéháznak nevezett bar
langokban órák hosszat ülni, vagy az 
utcákon, mozinak nevezett kultúrin
tézményekben tolongani, szinte verse
nyeznek, ki tud több port a levegőből 
beszívni. És járhatok órák hosszat a 
Mecsekben anélkül, hogy pécsi ember
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rel találkoznék. Csudálatos jelenség,
szinte érthetetlen előttem. Itt fekszik a gyémánt és senki sem kap utána. Föl kell 
nyitni ennek a város lakóinak szemét, meg kell nekik mutatni micsoda megbe
csülhetetlen kincsünk nekünk a Mecsek. Százszorosán értékesebb most, hogy 
elbitorolták tőlünk a Kárpátokat, Erdélyt s havasait. Most a Mecsek az ország 
legmagasabb hegyei közé tartozik. Milyen büszkék a Mátra-aljiak, hogy most a 
Mátra a legmagasabb hegy az országban. Szinte büszkeséggel emlegetik, hogy a 
Kékes 6 méterrel magasabb, mint ahogy a térképen van. Mi is legyünk büszkék 
a Mecsekre, mert sok olyan szépet rejt, ami másutt nincs.
Szinte ünnepnapszámba megy, ha a hétköznapi taposómalomból kifogva kimehetek 
a Mecsekbe. Már a hozzávaló készülődés is öröm számba megy, hát még azután 
másnap reggel. Mintha minden megváltozott volna, az emberekről, a házakról, a 
városról mintha leomlott volna a mindennapi szürkeség, minden ünnepelni látszik. 
Pedig minden változatlan, csak én örülök. A járásom könnyebb, pedig szöges cipő a 
lábamon és jól megrakott hátizsák a vállamon. A gondolkodásom frissebb, mozdu
lataim élénkebbek, pedig egész héten át fáradtam. Már az induláskor mintha kicse
réltek volna, ez pedig mind lelki behatásra történik. Hát még azután, ha kiértem a 
hegyekbe, az erdő a hűségével, csöndjével és föltétien pormentes levegőjével, mily 
megnyugtató hatású. Ez kell a városi robotoló embernek, a fölzaklatott idegeknek. 
Itt lehet igazán pihenni, nem a kávéházban és kaszinóban. Lejtős oldalakon vagy 
néha kapaszkodókon föl, máskor meredek ereszkedőkön le, hogy tágul ilyenkor a 
tüdő, zakatol, zihál a mellkasunk, a rendesnél több és mélyebb lélegzeteket veszünk, 
s ami a fő, tiszta levegőből. Ez kell annak a satnya városi tüdőnek, amelyik egész 
nap a műhelyben, irodában görnyedt háttal, úgyszólván tágulni sem tud. Hosszabb 
út után azután növekszik az izmok munkája, testünk minden porcikája dolgozik, a 
vérkeringés gyorsul, a szív munkája is növekszik, mert jobban kell táplálni az izmo
kat, de bírja is, mert a tüdőn át elég oxigéndús erdei, hegyi tiszta levegőt kap. És 
az elpetyhüdt városi izmok megfeszülni kénytelenek, nekirugaszkodnak, dolgoznak 
gazdájuk javára. És mind ezt a Mecsek adja nekünk. Tehát, fel, tükék, a Mecsekbe.
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Bátran előre! Nincs mit félni, aki egyszer megpróbálta, többé abba nem hagyja. 
Időjárás! Oda se neki. December 8-án hóba-fagyba vágtunk neki a Mecseknek. 
Lebeszéltek róla, még az ördögöt is a falra próbálták festeni, persze hogy nem hasz
nált. S mi volt az eredmény - egy végtelen kedves emlékkel lettem gazdagabb. Aki 
nem látta a Mecsek erdeit, völgyeit s szakadékait havasan el sem tudja képzelni 
mennyi gyönyörűséget tartogat számunkra. A Mélyvölgy sziklás szakadékaival s 
befagyott patakjával, a jégtakaró alatt játszó buborékok ezerféle változata és bugy
borékoló tompa hangja, a befagyott víz
esések tompított moraja, a zúzmarás fák 
csipkefátyola felejthetetlen kép marad. 
És nyáron a bükk, tölgy és fenyőerdők, 
napsütötte és virág borította tisztások, 
sziklás alakulatok és árnyas kristály
vizű források milyen változatosságot és 
mégis lelki gyönyörűséget nyújtanak. 
Aki végigment a Lámpás, Mélyvöl
gyön, Szuadó- és Éger-völgyön, aki a 
Büdös-kút fölötti tetőről vagy a Zobáki 
útról élvezte a kilátást, vagy aki a Rékai

A melegmányi vízesés (fotó: Baumann)

vadászháznál vagy a Hidasi csurgó tövében megpihent, de ha csak egyszer a 
Mánfai úton vagy az Egregyi-völgyön végigkocsikázott, gondolkodóba fog esni 
azon, hogy miért kell a pécsieknek máshova nyaralni menni, vagy pláne az ország 
szegénységét növelni azzal, hogy külföldre viszi pénzét. Itt is áll az a régi tapasz
talat, hogy nekünk minden jobb, ami nem magyar.

És most hozzátok szólok, pécsi tiikék, (magamat is közétek számítom). Szeres
sétek a Mecseket, mint szülőföldeteket, mint hazánknak olyan kincsét, melyet 
elsősorban nektek adott a magyarok Istene. Szeressétek a Mecseket, és akkor
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mások is szeretni fogják. Szeressétek 
és támogassatok mindent, ami a mi 
Mecsekünk érdekében van. Ötvenezer 
lakosságú városban csak kétezer ember 
tagja a Mecsek Egyesületnek, holott 
legalább negyvenezer tagjának kellene 
lenni. Csak egyetlen egy Mecsek van a 
világon, és az is a mienk. Tehát szeres
sétek a Mecseket!''4

4 Dunántúl. 1926. április 4.
5 Dunántúl. 1929. május 29.

Sajnos a Mecseken sétálók 1929- 
ben sem viselkedtek kellő tisztelet
tel a természet iránt.

/I Biidös-kúti menedékház (fotó: Baumann)

„A vezetőség ezúton is nyomatékosan felkéri az egyesület tagjait és a sétáló 
közönséget, hogy kirándulásaik alkalmával tartsák be a hatóság által kiadott 
rendelkezéseket, amikre a kifüggesztett táblák is szigorúan figyelmeztetnek. Ne 
térjenek le a jelzett vagy közhasználatú utakról, égő tárgyat el ne dobjanak, tüzet 
az erdőben ne gyújtsanak, a vadállományra való tekintettel lehetőleg csendben 
járjanak, hangszerekkel ne zavarják az erdő csendjét stb. Kérik egyben a tagtár

sakat, hogy egyesületi tagsági jegyü
ket állandóan magukkal vigyék, hogy 
azzal igazolhassák tagságukat. Mi
után a madarak és növények védelme 
minden jóérzésű emberben kell, hogy 
éljen, azért arra is kéri a vezetőség a 
kirándulókat, hogy az ilyenek ellen 
vétőket utasítsák rendre s szükség ese
tén kérjék az erdőőrök közbelépését, 
vagy a madár és fészekpusztítókat és 
a flobert fegyverrel lövöldözőket jelent
sék fel, az illetékes hatóságoknál, hogy 
elnyerjék méltó büntetésüket. Régente 

madárdalos erdeinkbe ma már alig halljuk, kedves kis énekeseink csicsergését, 
ami pedig a legszebb zene, az erdő magányában s a vadvirágos Mecsek gyönyörű 
flórája is pusztul az azokat vandálmódon gyökerestől kitépő, úgynevezett virág
kedvelő kíméletlen egyének miatt. Nagyon sokat tehetnek ezen a téren a taninté
zetek vezetői, akik beolthatják tanulóik leikébe a madarak és növények szeretetét 
és védelmét. Az egyesület vezetősége kéri őket ily irányú szíves támogatásra, 
hiszen ők hathatnak legjobban a fogékony ifjú lelkekre."5
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Az egykori lelkes és féltő szavak több pécsi tüke szívében visszhangra 
találtak. Ennek bizonyítására úgy gondoltam, kedves kötelezettségem
nek teszek eleget, ha cikkem végére idézem dr. Rónaky Kálmánnak, a 
régi pécsi világ egyik legendás úriemberének és publicistájának azokat 
az ünnepi gondolatait, amelyeket 1931-ben a Mecsek Egyesület 40. fenn
állási évfordulójának alkalmával tett közzé az egyik pécsi újságban.
„ Ünnepet ülünk, egy igazán kedves ünnepet! A szabad természet, az üde levegő, 
a szolid testedzés, a józan sport, a nemes turistaság ünnepét! A Mecsek Egye
sület 40 éves fönnállását.
Negyven évvel ezelőtt - 1891-ben -alakult meg a Mecsek Egyesület csendben, sze
rényen. Programja volt, hogy a Mecseket megnyitja a nagyközönség részére, járha
tóvá teszi, hogy mindenki könnyen juthasson oda és arra, mert addig csak egy-két 
merészebb vállalkozó élvezte az erdei üde levegőt, ki nem törődött a fáradtsággal, 
nem törődött azzal, hogy a cipő, a ruha áldozata lesz a szikláknak, a bokrok ágainak. 
Szerény volt működése Pécs város ezen, a turistaságot megkedveltető egyesüle
tének. Szerény volt, de annál munkásabb. Észrevétlenül becsempészte a nagy
közönség körébe a turisztikát. Utakat csináltatott a Mecseken, ezáltal könnyen 
járhatóvá tette a hegyet, az erdőt. Az odavezető utakat is rendbe hozatta. Pihe
nőkről is gondoskodott, melyek, mint egy-egy állomás szerepelnek a sétálók előtt. 
És mi az eredmény? Az azelőtt ismeretlen Mecsekünk látogatottá vált, siet oda a vá
ros apraja-nagyja, siet oda, hogy élvezze az erdei üde levegőt, a madarak fü ttyét és 
hogy a vadvirágokban gyönyörködjék, megfigyelje azok színtarkaságát, hogy meg
hallgassa a kakukk jóslását és gyönyörködjék az onnan élvezhető pazar kilátásban.
Vagy 12 kilométert tesz ki a járható, a sétatéri utak hossza, mely a város fölött 
a Mecseket övezi, telve pihenőkkel, emlékekkel, melyek a Mecsek jó barátainak 
nevét vannak hivatva megörökíteni. És vagy 300 kilométerre rúg azon jelölt 
utak száma, melyek a Nagy-Mecseken keresztül-kasul vezetik az erdőben annak 
poétikus részletei iránt érdeklődőket.
És most mindenki, minden időben, az évnek minden szakában találgathatja, 
hogy mikor szebb a Mecsek? Kora tavasszal-e, amikor a fák rügyeznek, és gyenge 
levelekkel kezdenek megtelni a sudaras és a terebélyes ágak, vagy május végén-e 
és június hónapban-e, midőn a családi fészek alapítására készülő madárka - bájos 
füttyével csalogatja magához szerelmes párját és a fülemülék édes danájukkal 
telítik meg az ózondús levegőt? Vagy nyáron-e, mikor vadvirágok teszik tarkává 
a fák alatti területet, ősszel-e, midőn az erdő tarka pasztell színűre változik át, 
vagy télen-e, midőn levélhullás után, a hideg szellőtől himbálódzó kopár ágak 
zúzmarával vannak tele és az egész tájat fehérre festi a szűzi hó?
Meghajtjuk a zászlót a 40 éves fönnállását folyó évi szeptember 13-án jubiláló 
Mecsek Egyesület előtt! Megérdemli, mert mindenkor nyíltan, becsülettel, sze
rényen, kiváló eredménnyel dolgozott.
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Hidasi-völgy csurgó (Bauniann Józseffelvétele)

Meghajtjuk a zászlót Kiss József, 
főreáliskolai ny. igazgató, a Mecsek 
Egyesületnek 40 éven át főtitkára előtt, 
ki 40 éven át szakadatlan, tervszerűen 
fáradott azon, hogy a Mecseket meg- 
kedveltesse a közönséggel. A tisztikar, 
a munkatársak változtak negyven év 
alatt, csak ő maradt hű a Mecsekhez, 
a mecseki munkához! Boldogan tekint
het vissza az elmúlt 40 évre, mert az 
eredményekben gazdag!
A Mecsek Egyesület bátran ünnepel
het! S elmondhatja büszkén: jöttem, 
tettem, győztem!"6 

6 Pécsi Napló. 1930. szeptember 13.

/I miitifni templom (fotó: limimmiii)

1948. október 23-án meg
szűnt a pécsi Mecsek Egye
sület. Az illetékesek valószí
nűleg úgy gondolták, hogy 
a turisztika a kiváltságos úri 
osztályok sportja. Sajnos ez
zel megkezdődött a mecseki 
erdők irányított pusztítása is. 
A Mecsek Egyesület azonban 
1993. április 30-án újjáalakult, 
és sikerekben bővelkedő pá
lyája ismét magasan ível. 
Hiába azonban a Mecsek 
Egyesület hatalmas erő
feszítése a természet érté
keinek védelmében, ha mi, pécsi városlakók oly keveset törődünk 
gyönyörű Mecsekünkkel. Szomorú szívvel látja az ember az iszonyú 
tarvágásokat, a természet értékeire fittyet hányó építkezéseket, az ille
gális szemétlerakókat.
Pedig a Mecsek Pécs számára nemcsak kedvelt kirándulóhely lehetne, 
hanem az idegenforgalom révén hasznos gazdasági tényezőjévé vál
hatna a városnak.
Kedves pécsiek, talán még nem késő! Óvjuk, védjük természeti értékein
ket, hogy még az eljövő nemzedékeknek és nekünk is örömünkre szol
gáljon, és hozzon aktív, egészséges felüdülést pihenésünkben.
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Úgy gondoltam, hogy a Mecsek egykori turistái emlékének akkor adóz
nánk kellő tisztelettel, hogyha ismét végigsétálnánk azokon a csodálatos 
mecseki tájakon, amelyről turista társunk egykoron oly nagy lelkesedés
sel áradozott. Sétánk túravezetője Baumann József barátom, a Mecsek 
Egyesület aktív tagja, a gyönyörűséges mecseki táj elkötelezett tisztelője 
és fotósa. Mai sétánk útitársai az ő gyönyörű természetfotói legyenek.

A Rofnrj/ kereszt (Hnurnanit jézseffelvetele)
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A BÜDÖS-KÚT FORRÁS 
FÖLDTANI KÖRNYEZETE ÉS BARLANGJA

Rónaki László

Bevezetés

Az alábbi összeállítás a mecseki természetjárók által jól ismert terü-
let geológiai bemutatását szolgálja, miközben annak kataszterező 

dokumentálásának példája. Nem köztudott, hogy a címben jelölt forrás 
vize egykor feltárt patakos barlangból ered.
Mielőtt az alábbi ismertetéshez kezdenénk, le kell szögezni, hogy 
a Nyugati-Mecsek karsztos képződményei alatt a középső tri
ász Anizusi és Ladini emeletek mészkő és dolomit képződmé
nyeit értjük. A Magyar Rétegtani Bizottság által meghatározott 
- de fejlődésében folyton változó - litosztratigráfiai elnevezések 
születnek. (Ezek a Magyar Állami Földtani Intézet - MÁFI - hon
lapján mint régi és új meghatározások fellelhetők.) Miután pub
likált dolgozataim régebbi keletűek, így a helyzet túlbonyolítását 
kerülve, az azokban használt korábbi elnevezéseket használom. 
A turisták által közkedvelt kirándulókörnyék többnyire számukra 
ismeretlen szpeleokarszthidrogeológiai rejtelmekkel terhelt ismere
teket kívánok alább közreadni. A Remete-réttől a sárga négyzet és 
kék jelű turistaúton 30 perc alatt megközelíthető, alábbiakban ismer
tetett Büdös-kúton kívül még hasonló nevű forrásokat ismerünk és 
leírtunk az elsőnek számító „Mecseki Forráskataszter"-ben (Szerk. 
Molnár István 1987.). így Pécsvárad felett, Mázán és Váralján. Ezeken 
kívül a Mecsek Egyesület 2006-os évkönyvében Biki Endre Gábor 
összeállításában fotóval (p. 270.) találjuk még a Keleti-Mecsekben a 
Szamár-hegy alatti Büdös-kutat.

A FORRÁS

Büdös-kút Pécs külterületén a Tubes csúcstól ÉNY-ra 2,3 km-re a
Vrégi vadászházból Spartacus elnevezésű turista kulcsosházzá ala

kított épület közelében van. A tízezres topográfiai térkép alapján +369 m 
Adria fölötti magasságban kilépő közismert forrást 1932-ben foglalták 
támfalas építménnyel. Belül a lezárt fémajtó mögött víztároló fülke van 
fémcső kifolyóval. Több felirat olvasható az építmény homlokzatán.
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A forrásfoglalás építménye
(Fotó: dr. Bukovinszky Anna, 2009. nug. 17.)

A kifolyócsőből az utóbbi idő
ben csak ritkán oltható szomjunk, 
mert a forrás új utat tört magának 
a betonnal kialakított 3 m hosszú 
csorga alatt. A fotó készítésekor a 
csövön nem volt kifolyás, de per
cenként egy liternél kisebb hozam 
volt becsülhető a meder alján.
A Büdös-kút forrás rehabilitációja 
nagyon kívánatos volna, oly mó
don, hogy az építmény változat
lanul hagyása mellett, ez mögött, 
a barlangi csatornáig leásva (an
nak hátterét feltárva) kellene a vi
zet elszökésmentesen a meglévő 
rejtett tároló medencéhez vezetni. 
Hasonlóan hibás foglalású a 
Melegmányban ismert Anyák 
kútja is. Mindkét forrás a középső 
triász alsó anizuszi karsztos 
mészkőben kialakult barlangból 

nyeri vizét. Vízhozamuk nagy eltérést mutat, mert az Anyák kútja a 
Melegmányi vízfolyásos barlang kilépő vize, ami a leszálló karszt meg
csapolása, míg a Büdös-kút egy függő - lebegő - karszt kifolyója, így 
utóbbi sokkal kisebb vízgyűjtővel rendelkezik. Ez a különleges karsztvíz 
megjelenés a nomenklatúra szerint egy „karsztcsurgó" a környező nyi
tott magaskarszt leszálló karsztvízöv dolomittal átszőtt mészkövében. 
(A nomenklatura részletesen a jelen szerző 1970-ben a Karszt és Barlang 
című, Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat - MKBT - periodikus 
kiadványában közzétett dolgozatában megtalálható.) Ezen összletben 
lévő vízzáróréteg fölött tárolt víz megcsapolása a forrás, mely mintegy 
100 méterrel van magasabban az általános karsztvízszintnél. A közelben 
a forrástól ÉK-re húzódó több száz méter széles sávban nagy tektonikus 
becsípődéssel nem karsztosodó felső triász korú kőzetek (palás agyag 
és többnyire homokkő) vannak, melyek ék alakban sok száz méteren 
a mélységben követhetők. A MÁFI földtani térkép sorozatán találjuk a 
MÉV kutatói által feltárt geológiai szelvényt, amit alább helyi földtani 
érdekességként érdemes bemutatni. (Publikálva jelen szerző által a Hid
rológiai Közlöny 2008. 4. sz.-ban, p. 22. 4. ábraként. A Tettye-forrás víz
gyűjtő területe, barlangjai és szökevényvizei című cikkben.)
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E vízzáró földtani alakzat a forrástól ÉNY-ra elvégződik, (ld. köv. 2. 
ábrán) de a tektonikus öv tovább a Szuadó-völgy első aktív víznyelőbar
langjának irányában egészen Bodáig követhető. Mindezek ismeretében 
nem zárható ki e nagy tektonika hatása a forrás keletkezésére, azonban a 
lebegő karszt feküjét minden bizonnyal a dolomit alkotja. A D-re elterülő 
vízgyűjtő területének felszíne a humusszal fedett mészkő, mely a távoli 
múltban erodálódott nem karsztos üledékekkel is takart volt. Erre utaló 
törmelék volt megfigyelhető a Büdös-kút barlangjában.

Megfigyelések a forrástól eredő patakocskát követve A lebegő kasztvízszint kiterjedéséről kaptunk ismeretet egy MÉV kutató 
fúrásából Száraz-kútnál. E két pont között fél távolságban van a Me

cseki Karsztkutató Csoport - MKCs - kutatói által feltárt Spirál-víznyelő bar
lang, mely ma már, mint víznyelő a kiemelt kútgyűrűs bejáratának pataktól 
elzárt volta miatt inaktív. E víznyelőben száz méter mélyen felfedezett pata
kos barlang folyosói az általános karsztvízszint helyi meghatározója.
A Mecsekben még ismeretes másutt is karsztcsurgó típusú forrás, mint 
az intermittáló Sárkány-kút, a Sárkány szakadékban megjelenő névte
len és a Sárkány-forrás feliratot viselő foglalt kifolyás, továbbá a Guba- 
csos-forrás. (A sárkány elnevezésű források és az ördöglyukak részletes 
ismertetése a szerző könyv terjedelmű kéziratos dolgozatából remélhe
tőleg mielőbb kiadásra kerül.)
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Büdös-kúttól a patak medrét követve a homokkő aljzat megszakadását 
jelzi az első meandernél (a lassú vízfolyás által alakított jellegzetesen 
kanyargós meder nyomvonal földrajzi elnevezése) a mederbeli víznyelő 
és a környezetében megjelenő töbör sor. Innentől már mészkő-dolomitos 
mészkő aljzaton haladhatunk tovább a humuszos talajtakarót megbontó 
vízfolyást követve. Ez a víznyelő az évtizedekkel korábban rendkívüli 
jelenségnek számító berogyásként 6 m átmérővel és hasonló mélységgel 
szinte egyik napról a másikra alakult ki egy esős évszak csapadékainak 
hatására. Ezért is kapta a „Kútnyelő" elnevezést. Helye az említett nagy 
tektonika patakmedret harántoló vonalát jelzi. Keletkezésétől a jelenlegi 
eltömődéséig a Büdös-kúti patak aktív nyelőjeként működött. Keletke
zési évében egy őz halálos csapdája volt. Az aktív nyelő szerepét koráb
ban a Büdös-kúti víznyelő és a „Kútnyelő" helye közötti szakasz rejtett 
mederalji nyelői töltötték be. Közülük az egyik megnyílt 1995-ben, majd 
újra eltömődéséig mint Palermó-víznyelő volt néhány évig kutatás alatt. 
A csapadékos időszakok és a felhőszakadások miatt a nem karsztos fel
színről lefolyó víztől megduzzadt patak vize egyre távolabbi időszakos 
nyelőket ért el, míg végül a Száraz-kúti-nyelő telhetetlenségében fejezte 
be felszíni útját. Erre utaló nyomokat lehetett észlelni a közelmúlt - júli
usi - sok csapadék révén is. Az augusztusi bejáráskor a patak néhány 
liter percesre csökkent hozamát már a Palermó-nyelő vezette a mélybe.) 
A Büdös-kúti nyelő kialakulása is a közelmúlt jelensége volt. Helyén 
1970-ben még mindössze karvastagságú nyelőlyuk működött a meder
ben egy újabb meander előtt. Az idő múlásával fokozatosan tágult, két 
év elteltével nyelőtölcsérré alakult, majd évek során a medret harántoló 
törésvonalat feltárva időszakos nyelőként vezette évtizedig föld alá a 
patak vizét. (Ez az említett nagy törésvonalra merőleges szerkezeti sík.) 
A víznyelő fejlődése során már látványos alakzatként mutatta a dolomi
tot átvágó törésvonal 40 cm széles Ny-i dőlésű kavicsos agyagos horda
lékkal töltött litoklázisát. (A litoklázis elnevezés esetünkben a tektonikus 
eredetű kőzet elválás hasadéka.) Az egyre inkább megnyíló üregbe a 
MKCs kutatói 1972-től igyekeztek lehatolni. így az onnan kitermelt 
kőtömböket a nyelő fölött a mederben gátként építették. Legmélyebbre 
1980-ban érték el a függőleges szűkületet, melynek továb-bontását egy 
árvízi sodrással bemosott hordaléktömeg akadályozta meg. Ekkor a nye
lés mértéke még meghaladta percenként a másfél köbmétert.
Azóta a mederben egyre inkább hátravágódó erózió és a nagy vízhoza
mok a gátat megbontva annak köveit is a nyelő üregébe sodorják. A múlt 
evben a tektonikától a folyás irányba távolodva a meander felé oválisán 
kialakult tölcsér szélén újabb nyelőlyuk nyílt meg, ami a barlangkutatók 
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legújabb céltáblája lett. A folyamatosan változó nyelő kapacitást meg
haladó jelenlegi nagy vízhozamok a tölcsért tóként feltöltik, rengeteg 
uszadékot és törmeléket juttatnak a nyelőbe, majd a tovább folyási útjuk 
során számos rejtett mederalji nyelőt kapcsolnak be. így vált láthatóvá 
a ma már Spirál-barlangként feltárt, kezdetben karvastagságú lyuk is 
kutatóink terepbejárásai során még 1977-ben. Az omlások miatt küz
delmes évek alatt folytatott feltáró munka eredménye végül 1996 nya
rán született meg, a 100 méter mélyen elért patakos barlang folyosóba 
történt bejutással. Ez a Mecsekben feltárt legmélyebb víznyelő patakos 
barlangja. A feltárás első lírai ismertetője az Új Dunántúli Napló 1996 
októberi (9.10.) számaiban, majd a Mai Nap (okt. 16.), valamint a Mecsek 
Híradó novemberi számában volt olvasható. A szakmai ismertetője jelen 
szerzőtől 1996-ban egy Palermóban megjelenő szakfolyóiratban, majd 
1997-ben az MKCs Jubileumi Évkönyvében és ugyanazon évben a „Pécs 
Baranya 100 éve a műszaki és természettudományos folyamatok tükré
ben" című, a Baranya Megyei Műszaki és Természettudományi Egye
sületek Szövetsége kiadásában megjelent könyvben került publikálásra. 
Később a Mecsek Egyesület Évkönyveiben (2002, 2003, 2005, 2008) egyéb 
szerzők bevonásával is közreadtuk a barlang feltárás eseményeinek 
leírását. A jelentős barlang felfedezés és feltárás számos kutatójának 
neve e publikációkban megörökítésre került.
A feltárást követően a bejárat kútgyűrűs véglegesítésekor betonnal zár
tuk el a nyelőbe vezető víz útját, mely azóta a felszínen folyik tovább. 
Mivel a Büdös-kúti patak vízgyűjtője 0,54 négyzetkilométer, melyből 
0,36 nem karsztos homokkő terület, így (Bogdánfy módszerével szá
mítva) a patak árvízi hozama percenként 60-80 köbméterre tehető. 
Időnként a Száraz-kútig lejutó vízfolyás a régóta ismert nagy bejárati 
nyílású Száraz-kúti nyelőben végződik. Ezt Kevi László vezetésével ala
kult Dunántúli Tudományos Intézet Barlangkutató Csoportja az ötvenes 
évek közepén kezdte bontani, majd a Vass Béla vezetésével alakult Bara
nya Megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportja folytatta a 
20 m mélység eléréséig. Ez után 1997-ben további öt méterrel mélyítették 
az MKCs kutatói. Ez a Mecsekben ismert legnagyobb nyelőképességú 
alakzat. Egy árvizes bejáráskor itt 1961-ben percenként három köbmé
ter vízmennyiség beömlése volt becsülhető. A nyomok szerint azonban 
sokkal nagyobb hozamot nyelt el az előző napon (ld. Árvíz a mecseki 
karszton = Karszt és Barlangkutató Tájékoztató Bp. 1962. IV. p. 70-73.) 
Az MKCs tudományos kutatási programjaként Száraz-kút környékének 
részletes topográfiai térképét elkészítve bebizonyosodott, hogy e térség
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egy szövevényes víznyelő társulás eldugult és időnként beszakadó üre
gekkel a humuszos agyagos hordalék platón. Itt 9 db elaggott inaktív 
nyelőt katasztereztünk. Néhánynak bontását is kezdeményeztük. Köz
tük az egyik 2001-ben kezdett munkával 2 év alatt már a 10 méter mély
séget meghaladta. (Megjegyzendő, hogy számos inaktívvá vált víznyelő 
kibontásakor a függőleges barlangüreg tévesen az egyébként aknabar
langra utaló zsomboly elnevezéssel kerül kataszteri használatba.) 
Ennek a területnek DNy-i részét képező egyik eltemetett dolina vízzáró 
alja fölött az erdészet által mélyített névadó (Szárazkút) régi kútból időn
ként vizet tudtak meríteni. Innen a Lóri felé induló erdészeti út mellett 
mélyült az a MÉV (Orfű-24) vízkutató fúrás, melyből a karsztvízszint 
fölötti lebegő karsztot megismerhettük.
A terület a Vízfő-forrás vízgyűjtőjének D-i része. Az alább közölt ábra a 
vízgyűjtő területnek csupán kiragadott részét mutatja be. Adattárunk
ban őrizzük a mecseki nagy karsztforrások vízgyűjtőinek tízezres méret
arányú térképsorozatát hidrogeológiai, szpeleológiai (barlangtani) és 
morfológiai változatban. Utóbbiból vett részlet látható az ábránkon.
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A térképen látható dolinasorok alapján bejelölt szerkezeti vonalakkal és 
különböző méretű dolinákkal (magyar nevén töbrökkel) tarkítva a jel
legzetes karszt felület. A jelmagyarázat elhagyásával utalunk a dolina 
méretek különbözőségeire, miszerint a pontként jelölt legkisebbektől 
az eltérő belső tartalommal jelölt lehatárolások jelzik a közepes, jelen
tős és nagy kiterjedésűeket. (A térképet 9. ábraként jelmagyarázattal és 
az aknabarlangokban észlelt litoklázis csillagdiagrammal kiegészítve a 
MKCs Jubileumi Évkönyvében 1979-ben publikáltuk.) Az ábrázolt terü
leten számos barlang ismert, melyek a szpeleológiai térképen szerepel
nek, de itt csupán három víznyelőt jelöltünk.

Büdös-kút környéke

érjünk végre vissza kiindulási pontunkhoz, majd pedig a Büdös-kútL barlangjához. A forrástól ÉK-re befutó völgy K-i oldalában két for
rást is találunk, melyek a felső triász (rhaeti) homokkő repedésvizét csa
polják meg. Ez a földtani képződmény gyakorlatilag nem vízvezető vagy 
víztároló, inkább vízzárónak minősül. A tektonikától zavart környezete 
szűk repedésrendszerrel behálózva mérsékelt vízvezetésre képes. Ilyen a 
homokkő pikkely ÉK-i részén régóta ismert Darázskút és Büdösvíz nevű 
vízmegjelenés, majd a már említett két kis forrás Büdös-kút közelében. 
Utóbbiak közül a közelebbi 2000-ben nagy munkaráfordítással foglalt 
„Évi-Jenci" névre keresztelt, az év során általában nem élő forrás. Ugyanis 
az esetenként megjelenő vizét a talajtakaróból kapja. Fotója és leírása Biki 
Endre Gábortól a Mecsek Egyesület Évkönyvében (p. 284.) látható.
A Büdös-kúttól távolabbi a Feri-forrás, melynek állandó, de csak kis hozam
mal jelentkező vize a homokkőből ered. Leírása és fotója ld. mint fönt, (p. 
288.) 1986-ban foglalták Mellette tűzrakó hely, asztal és pad kellemes kör
nyezettel várja a turistákat. Közelben a Természetbarát Szövetség panteonja 
a sziklafalon 18 fekete márványtáblával őrzi a tevékeny elődök emlékét.
A kulcsosház mellett fél kilométert felsétálhatunk a kék jelzésű turista
útón, melytől balra nyílik a Homokkő pikkely határának közelében a 
legnagyobb bejáratú nyílású (3-4 m átmérővel) aknaszerű büdös-kúti 
zsomboly. Túlzott megközelítése nem veszélytelen, mert csak alpinista 
felszereléssel lehet a 20 m-es mélységéből kijutni. Részletes ismertetés 
található a Mecsek Természetjáró Kalauza 1995-ös kiadású (első e cím
mel jelölt) könyv (szerk. Baronek Jenő) 180. oldalán, melyhez csatolt ábra 
is látható. A Zsombolyt Kessler Huber irányításával 1952-ben a Pécsi 
Vízmű kezdte feltárni az eredetileg nyitott üreget 11 méterrel mélyítve.
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A Büdös-kút barlangja

Ennek felfedezése a forrástól DK-re 140°-ra 50 m távolságban kb. 16 
m-rel magasabban található kis töbör alján a téli szpeleológiai felvé
tel során fellelt szűk lyukacska megbontásával történt a jelen sorok író

ja által 1962-ben. A berogyásos alakzat ma hasonlóan zárt aljazattál rejti 
a barlang bejáratát.

A barlang bejáratának állapota a forrás irányában. 
(Fotó: Dr. Bukovinszky Anna, 2009. augusztus)

Felfedezését követően doku
mentált adataival egy térkép
vázlat is készült metszetekkel, 
majd mindez közlésre került a 
Magyar Karszt- és Barlangkuta
tó Társulat egyik folyóiratában. 
(Karszt- és Barlangkutatási Tájé
koztató Bp. 1962. VI-VII. pp. 95- 
97.) A cikkből az ábra bemutatá
sa mellett kiegészítésekkel rész
leteket idézek az alábbiakban.
A töbör 5x8 m átmérőjű ellipszist 
mutat a rétegdőlés irányában. 
Ennek alján 40x50 cm-es nyílá
son lehet 60°-os irányban 42°- 
os lejtőn becsúszva 3 m után el
érni a 2 m mély függőleges üreg 
részt, ami lejjebb továbbra is a 
rétegdőlés (40/45°) mentén kúsz
ható lapos keresztmetszetű szel
vényben 50°-os irányban 44° lej
téssel. Mielőtt tovább ereszked

nénk, visszatekintünk e szűk, csőszerű üreg bejárati nyílásával szemben 
a rövid kezdő részre, ahol a beszakadozott dolomitsziklák között néhány 
méteren felfelé követhető a csapadékvíz által kimosott járat. Az üreg alját 
borító simára mosott szögletes kövek között löszös humusz és elhullott ál
latok csontmaradványai között csenevész halványzöld pincenövények is 
láthatók a beszűrődő napfény hatására. A törmelékes rézsün ökölnyi éles 
szélű kövekkel szűkített járaton tovább haladva jutunk be a 140/70°-os 80- 
100 cm széles hasadék üregbe. (Rajzon E-F metszet.) A mennyezet össze
szűkül és felfelé vezető karvastagságú kürtők láthatók. (I-II. szelvény.) A fe
nék apró hordaléktól a fejnagyságú kövekig törmelékkel borított. Itt nagy 
esésű kicsi barlangi patak csörgedezik a Büdös-kút forrás felé igyekezve.
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A Büdös-kút forrás barlangja (Szerk.: Rónaki L. 1962.)

A hasadék keleti végén kis szifonszerű szűkületen belépő patak hor
dalékát megvizsgálva találunk mogyorónyi kvarc és tűzkő kavicsokat, 
nagyobb durva és finomszemű homokkő, valamint homokkő repedés
kitöltésből származó kovás anyagú, a zárókőzetből kioldott durva felü
letű, sokszor tenyérnyi nagyságú lemezkéket, végül dolomit és mészkő 
darabokat. Mint már a bejárati részen, itt is találunk fekete égetett cse
répedény-töredékeket.
A hasadék Ny-i végén réteglap menti kioldásban 290° irányban 40x80 
cm-es nyíláson nagy eséssel jut tovább a föld alatti patakocska. A járat 
elszűkülése és kanyargó volta miatt szemmel csak mintegy 6 m hosszan 
követhető (III-IV. szelvényj.Kagylós kioldási nyomok csak a patakocska 
belépési helyének közelében 0,5 m magasságig figyelhető meg. Ez haj
dan sokkal nagyobb vízhozam-előfordulásokra, és ebből következtetve 
az ősidőktől folyó denudáció (felszíni lepusztulás) miatt lecsökkent víz
gyűjtő terület eredetileg nagyobb voltára utal.
A barlang legnagyobb méretű 5,5 m magas üregét alkotó tektonikus 
hasadék két oldalán, a dolomitra jellemző, réteglapokon belüli szövevé
nyes hajszálrepedések oldott rovátkái sajátságos képet mutatnak.
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A két oldal különböző vastagságú rétegeit nem sikerült azonosítani, így 
az elmozdulás mértéke még ismeretlen. Az oldalfalak ékszerű záródásá
ban fehér színű, puha, sósavtól erősen pezsgő centiméteres hasadékki- 
töltő mészkőréteg látható.
A végig azonos anyagú és dőlésű dolomitban kialakult barlangban sem
miféle cseppkőképződményt, valamint ásványos kérgeződést nem talál
tunk. A mederben fekete színével elütő, lapos szögletes élekkel határolt, 
tenyérnyi kövek későbbi vizsgálata során kiderült, hogy szárazon felü
letük barna színű, 1-2 tized milliméter vastag mangán-dioxid kérgező- 
déssel borított. Az egyébként sötét színű szarukődarabok genetikája és 
származási helye még tisztázatlan.
A barlang élővilága forrás-egészségügyi okokból is figyelemre méltó. 
A felmérés idején egy baglyot zavartam föl, azonban denevért vagy gua
nót nem észleltem. A foglalását megelőző időszak során vélhetően a nyi
tott barlangüregben elhullott állat bomló tetemétől eredő bűz, melyet akár 
az üregből, vagy a forrásmegjelenés helyén tapasztalhattak az arra járók, 
és feltehetően ez lehetett a névadás alapja. A bejáratot omladék zárja, és 
nincs ok az újranyitására, mely csak a szennyezhetőségét fokozná.
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MEDVEHAGYMÁS ÉTELEK

Sey Gábor

Medvehagyma főzelék

A laskára vágott medvehagymaleveleket enyhén sós vízben 
megfőzünk, világos rántással berántjuk. A rántást apró kocká
ra vágott szalonna kiengedett zsírjával készítjük. A szalonnakocká

kat a főzelékbe keverjük. Sült szalonnával, sült hússal, fasírozottal 
vagy sült virslivel tálaljuk.

Tört krumpli medvehagymával

A burgonyát héjastól megfőzzük, ha kihűlt, felkarikázzuk.
A medvehagyma szárát finomra vágjuk, zsíron vagy olajon 

üvegesre pároljuk, a burgonyaszeleteket a medvehagymás zsírba 
forgatjuk, sózzuk, esetleg durvára vágott köménnyel meghintjük. 
Nem baj, ha az alja kissé lekap!

Cigánypecsenye, medvehagymával

tarjaszeleteket jól kiverjük (készíthető bármilyen szelet húsból
Z \is!), sózzuk, borsozzuk. Szalonnaszeleteket „tarajosra" vágunk és 
kisütünk. A visszamaradt zsiradékban a húsokat átsütjük. A serpenyő
ből kivett húsok után apróra vágott medvehagymaszárat futtatunk meg 
a zsíron. A hússzeleteket meghintjük őrölt pirospaprikával, borssal, a 
zsíron megfuttatott medvehagymával, díszítjük a szalonnatarajakkal, 
és sült krumplival, és vegyes savanyúsággal tálaljuk.

Medvehagymás sült máj

A májat megmossuk, megtisztítjuk, felszeleteljük, a felhasználásig 
tejbe áztatjuk. A medvehagyma szárát apróra vágjuk. A lecsepeg
tetett májat lisztben megforgatjuk és kisütjük zsíron vagy olajon. A med

vehagymát a visszamaradt zsiradékban megfuttatjuk és meghintjük vele 
a májat, amit sózunk, és sült krumplival tálalunk. (Az ínyencek metélt, 
nyers medvehagymaszárral, -levéllel is meghinthetik a májat!)



Sey Gábor: További medvehagymás ételek...

Resztelt máj medvehagymával

A májat megmossuk, megtisztítjuk, csíkokra vágjuk. A hagymát fel
szeleteljük, a medvehagyma szárát felkarikázzuk. A zsíron/ola- 
jon megdinsztelt hagymán, medvehagymán a májat megforgatjuk, meg

pároljuk. Borssal (majoránnával) esetleg zúzott fokhagymával ízesítjük. 
Ügyeljünk rá, hogy leve legyen!
Főtt krumplival tálaljuk, a tányéron sózzuk!



AZ ÖTVENÉVES KILÁTÓ
TERVEZTE: KISS TIBOR

Kovács Szabó János

„Hegycsúcsra tornyot, csak ha kell. 
A tájban simuló kilátót szívesen tervezek." 

(Kiss Tibor)

Beszélgetésünk során Kiss Tibor építészmérnök, a Kis-Tubesen 1959. 
december 9-én átadott kilátó megálmodója az 1979-ben 90 éves 
MUHE professzor szavait idézte: „Egy építésznek még valamit kell csi

nálni. Az építészet organizálja a többi műfajokat."
A találkozás Weimarban a Göthe-parkban volt. A Bauhaus iskola és szem
léletmód még élő képviselői találkoztak itt Weimarban. Volt, akinek már 
csak a felesége tudott eljönni. Ekkor Kiss Tibor, mint a pécsi és weimari 
főiskolai kapcsolatok összekötő tanára többször járt Weimarban.
Mielőtt az építkezésről részleteket tudnánk meg, ismerjük meg az épí
tészt, és vizsgáljuk meg, hogy a professzor megállapításai Kiss Tibor 
esetében igazak-e.
Édesapja, Kiss József (1904) tímárként dolgozott Pécsett. Édesanyja, 
Kovács Mária (1907) az akkori pécsi családanyák életét élve a család nyu
galmáért, kényelméért dolgozott, nevelte gyermekeit.
Pécsett 1931. január 12-én születet Kiss Tibor. Általános iskoláit 
Makárban, majd a Bártfa utcai iskolában végezte. Szülei zongorázni taní
tották, de már ekkor a rajz és a festészet jobban érdekelte. 1946/47-ben 
Martin Ferenc rajziskolájában többek között együtt tanult Lantos Ferenc
cel, Keserű Ilonával és a később elismert építésszel Jurcsik Károllyal. 
A Széchenyi Gimnázium tanulójaként 1946-ben festményével országos 
versenyen második helyezést ért el. 1948-tól a Nagy Lajos Gimnázium 
tanulója. Képzőművésznek készült. 1950-ben érettségizett. Sorsát szívén 
viselő jó mentor tanára dr. Temesi Miska bácsi, aki tudta, hogy az építé
szetet is szereti, óvta a bizonytalan megélhetést nyújtó művészi pályától. 
Azt ajánlotta, hogy legyen tervező építész (Architect), mert itt lehetősége 
lesz arra, hogy tovább képezze magát a festészetben.
A Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait. Az építész 
tudomány elsajátítása mellett az egyetemen elismert rajztanártól 
kötelezően vett órákon tanulhatott, és a rajz mellett szobrászatot is 
kellett tanulnia. Az egyetemi évek alatt folyamatosan és sokat fest 
(tájkép, portré, akt).
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Egyetemi éveiben a tervezés Budapest-központú volt. Pécs jelentősebb 
épületeinek tervei is Budapesten készültek. Weihinger Károly több terve 
valósult meg Pécsett. Az élet komoly döntés elé állítja. Jól fizető állást 
kaphat Budapesten, vagy végleg szülővárosába költözik és itt dolgozik 
tervezőként. Weihinger sajnálja, ha Pécsett választja, de megígéri, ha nem 
akar Pécsett maradni, bármikor segít egy budapesti tervező állás elfog
lalására. A Pécsi Tervező Vállalat munkatársa lesz. Igazgató Szojka Pál, 
munkatársai Szedmayer János, Pomsár János, Lőrincz József és mások. 
1955-től iskolákat, bölcsődéket és irodaházakat tervez. Svéd barátja 
ismerteti meg a bilaterális iskola típusával. A másodlagos megvilágítás 
lehetőséget ad, hogy a négyszögletes tanterem, ahol négy sorban lehet 
padokat elhelyezni, elegendő természetes fényt kapjon. (1958/59: Olasz, 
Almamellék, Szentlászló). Kórháztervezésben is kiemelkedő munkái 
voltak. Több kórházat tervezett a Német Demokratikus Köztársaság 
városainak (1977/1978: Cottbus, Schwerin, Berlin). A Szombathelyre ter
vezett kórház különlegessége, hogy a kb. 100 méter hosszú épületrész
ben 12 steril (aseptikus) műtő foglal helyet.
1958-ban házi tervpályázaton az ő kilátótervét fogadják el. Nem a csúcsra 
tervezi a kilátót! A csúcs alatt a hegyoldalban elhelyezett betonból és ter
méskőből épült modern vonalú kilátóról jól látható Pécs belvárosa és a 
környező csodálatos hegyvonulatok.
Az építkezés megkezdéséről és befejezéséről a következő tudósítások 
jelentek meg a megyei napilapokban:

Dunántúli Napló (XVI. évfolyam, 189. szám, csütörtök) 
1959. augusztus 13.
Kilátó épül a Kis-Tubesen

„A Kis-Tubes tetőn, a Misina kilátótól mintegy 15 percnyi járásra épül a Mecsek 
egyik legmodernebb kilátója, kb. 160 ezer forintos költséggel. Funkciója: egyrészt 
a város nyugati részére - Vöröshegy, Szentkút, Abaliget, Jakabhegy - kellemes 
kilátási lehetőség biztosítása, másrészt a turistáknak, kirándulóknak egy hirtelen 
jött vihar, eső esetén védelmet, menedéket nyújtani.
- Most, hogy a Misina kilátóra vezető út elkészült, feltehető, hogy az eddigi kirán
dulóhelyeink súlypontja - Tettye, Üdülő Szálló, Menedékház - áttevődik a Tubes, 
Kis-Tubes és Lapis területére - mondotta Hartlib Sándor, az új kilátó építésvezetője.
- Amikor az év tavaszán idehoztak bennünket - emlékszik vissza az építésve
zető, aki a befejezés előtt álló meteorológiai állomás munkálatait is vezeti - csak 
az erdő és az építkezés helyét mutató jelzőkarók fogadták. így kezdtük a munkát. 
S az eredmény? - Egy szép környezetbe harmonikusan beleilleszkedő épület.
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Felmászunk a meteorológiai állomás tornyába. Gyönyörű a kilátás, s az alattunk 
elterülő város csak úgy sziporkázik a tűző napfényben.
S a levegő? - Az egyenesen megfizethetetlen.
Átsétálunk a Misinától az új építkezés színhelyére. Már messziről Ambrus Sán
dor szitkozódása üti meg fülünket, és amint megpillantjuk, napbarnított arcából 
szinte villámokat szór a tekintete.
-Ez a tetves szikla, csak nem akar engedelmeskedni. Ez is hátráltat a munkában, 
pedig már falazni kellene.
- Nem kell azért kétségbe esni - nyugtatjuk, - Egész biztos, már sokkal nehezebb 
dolgot is megoldott a szakmájában.
- Szó se róla, nem is vészes annyira a dolog, de ha nem kiabál az emberfia, akkor 
nem akar menni.
Végre nagy rántással sikerül kimozdítani egy kétmázsás sziklát.
- Hogy vannak megelégedve a munkahellyel? - kérdezzük, míg leül mellénk, 
hogy egy kissé kifújja magát.
- Nem régóta dolgozunk itt, s mint minden új építkezésnél, no itt meg különösen
- távol a világtól, - amolyan nomád életet élünk, és nem lehet nagyon igényes az 
ember. Megfizethetetlen a csend és a nyugalom. Nem molesztál bennünket senki, leg
feljebb a szeszélyes időjárással van néha baj. Néha? Mondhatnám azt is, hogy igen 
gyakran. Esőt, hideget, no meg kánikulai forróságot felváltva zúdít ránk, mégis...
- ...jó ütemben halad a munka, - szól közbe Bíró József. - Csak eső és „vihar" 
ne jöjjön közbe.
Hát igen, csak eső ne jöjjön, akkor gyorsan magasodik majd a Kis-Tubesi Kilátó." 

-B-

Dunántúli Napló (XVI. évfolyam 289. szám, szerda) 
1959. december 9.
Átadták a Kis-Tubesi Kilátót

„Zúzmarába öltöztek a fák. Mintha csak ünnepelnének. De ünnep is ez a nap a 
turistáknak, mert átadták rendeltetésének a kis-tubesi kilátót. Előtte szakadékba 
rohan a tekintet, távolabb, az erdők végtelen fehér szőnyege, majd emitt a Misina 
tetői kilátó látszik. Mintha alacsonyabb lenne, mint a Kis-Tubes.
Alacsonyabb is.
Talán a televíziós torony teteje éri el a Kis-Tubes magasságát.
A kilátó új formában, de azért teljesen beleillik a környezetbe és igen hasznos 
célt szolgál. Aki ide felmászik, annak igen elkel a pihenés. S pihenhet is itt. Kis 
toronyszerű épületet emeltek a tetőre, fedett és nyitott terasszal, padokkal és 
gyönyörű környezettel."

(nincs feltüntetve, hogy ki írta)
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Az építkezés megrendelője a Pécs Városi Idegenforgalmi Hivatal. 
Vezetője Somos Jenő. Köszönet jár a kilátó felépítéséért Asztalos Ferencnek. 
Az utókor szűkszavúan beszél a kilátóról. Több rövid ismertetőből idézek:

A Mecsek Természetjáró Kalauza, 1995.

112. oldal: A Kis-Tubesen modern vonalú kilátó áll, amelyet Kiss Tibor terve 
alapján az 1950-es években építettek. Szép kilátás nyílik innen a pécsi szőlővi
dékre és a Jakab-hegy tömbjére.
223. oldal: Kis-Tubes (Közép-Mecsek, 581 m) a Misina-Tubes gerincének köztes 
kúpja. A csúcs nyugati oldalán modern vonalú kilátó áll. Szép kilátás nyílik 
innen a Nyugati-Mecsekre és Pécs nyugati részére.

A sokak által felkeresett kilátót az évek és a használat megrongálta. Teljes 
felújítására a 2002. évben adatott meg a lehetőség. A munkát a terület gaz
dája, a Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Rt. végezte. Az rt. mun
katársának, Nagy Jánosnak (1952) nagyban köszönhető a kilátó felújítása. 
A kilátón elhelyezett első táblát összetörték.
A 2002-ben elhelyezett táblán olvasható:

„ÉPÍTETTE PÉCS VÁROSI 
IDEGENFORGALMI

HIVATAL
1959. 

FELÚJÍTOTTA PW Rt.
2002."

Befejezésül pár szó még a tervezőről. Külföldi utazásai, külföldi 
munkái során több ország kitűnő építészével dolgozott együtt. Talál
kozásaikon, közös munkájuk során kicserélték tapasztalataikat, és 
ezt a tudást munkájukban hasznosították. Finn és szlovén építészek
kel együtt dolgozott Erfurt szétbombázott városrészei újjáépítésére 
készülő terveken 1980-ban.
22 évig dolgozott a tervező vállalatnál, közben óraadó tanárként tanít a 
főiskolán. 1977-ben Polinszky Károly miniszter főiskolai tanárnak nevezi 
ki-16 évig, nyugdíjba vonulásáig, 1992-ig tanít a főiskolán.
Festményeiből kiállítást rendeztek: Pécs, Budapest, Sopron, Szombat
hely, Szentendre, Győr, Mohács városokban.
1969-ben Rómában találkozott Amerigo Tottal. Az ő biztatására ragadott 
ecsetet egyre gyakrabban. 2009-ben még mindig szívesen dolgozik.
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A JAKAB-HEGYI FAILAK TÖRTÉNETE

Császár Péter

2001 augusztusában egy el
dugott alkotói megmozdu
lás zajlott a Jakab-hegyen „egy 

hét szabad művészet a hegyen" 
címmel. Volt ott világtól elvonult 
költő, performansz-fotó képző
művész, projektorral dolgozó 
piktor, egy hozzánk csapódott 
remete, finom bográcsos ételek, 
szóval családias hangulat. Én, 
mint fákra házakat, saját szóval 
„failakokat" építő építőként kap
tam meghívást a hegyre. Akkor 
már 15 éve foglalkoztam magas 
fatornyok és failakok készítésé
vel. Ezen tevékenységem folytán 
magányos alkotóból eljutottam a 
képzőművészet porondjára.
Első kísérleteimet fiatalon az 
Óbuda környéki dombokon

kezdtem. Körülbelül harminc építményt építettem, köztük egy 25 méter 
magas fatornyot. Felfigyeltek rám a képzőművészet különböző képvise
lői, szobrászok, kurátorok. így kerültem kapcsolatba Gyenis Tibor fotó
művésszel, ő hívta fel a figyelmemet a Jakab-hegyi alkotótáborra. Ezek 
után az események felgyorsultak, és a leendő helyszínt megszemléltem 
a tábor szervezőjével, Peták Péterrel.
Kiválasztottam egy terebélyes tölgyfát a hegy meredek lejtőjének szélén, 
csodálatos természeti környezetben. Miután a munkámhoz szükséges 
építőanyagot megkaptam, szinte teljesen egyedül dolgoztam esőben, 
kánikulában a lódarázsrajba burkolózott fa lombkoronájában. Az épít
mény eredeti neve egyébként „Keddtől Keddig". Ez utal az építés időtar
tamára és a hozzánk csapódott titokzatos remetére, akit kedden láttunk 
először, és ezért közös megegyezéssel Keddnek neveztünk el.
Most 2009-ben, amikor ezen sorokat írom, elmondhatom, hogy talán egy 
kicsit sikerült maradandót alkotnom, hiszen a Jakab-hegyi Failak még áll 
és érdeklődés övezi.
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A PÉCSI SZEMÉLYAUTÓZÁS FEJEZETEI

Trebbin Ágost

Fontosabb mérföldkövek az autó őstörténetéből

1771: stráfkocsi Cugnot készítésében: háromkerekű, gőzgéppel hajtott 
teherszállító jármű.

1821: gőzgéppel hajtott postakocsi, Julius Griffith alkotása.
1860: Lenoir szabadalmat kap olyan motorra, mely akár világítógáz, 
akár szénhidrogén-termék elégetésével üzemelhet.
1862: Beau de Rochas négyütemű ciklusban dolgozó erőgépe.
1873: Amédée Bollée gőzüzemű La Mancelle-je.
1876: Ottó első benzinmotorja.
1880: Dunlop feltalálja a sűrített levegővel felfújt kerékköpenyt (pneumatik). 
1883: A Delamarre-Debouteville jármű, melyet először világítógáz, majd 
benzin által hajtott robbanómotor üzemeltetett - ez az első olyan autó, 
mely mérhető sebességgel tudott közlekedni.

Az ELSŐ MAGYAR AUTÓK

agyarországon 1895-ben jelent meg az első gépkocsi, Hatschek
 Béla optikus-műszerész Budapesten vezette Benz-Velo típu

sú, egy lóerős motorral hajtott járművét. Az első teherautó néhány hó
nap múlva tűnt fel Budafokon, ezzel a Törley-pezsgőgyár korszerűsítet
te áruszállítását.
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank az 1890-es évek végén buszokkal és 
teherautókkal akarta a HÉV vonalait összekötni, de ez az infrastruktúra 
hiánya miatt nem valósult meg.

PÉCS ELSŐ AUTÓI

Pécs város modern kori történetében igen fontos fejezetének kellene 
lennie az első pécsi autók megjelenésének. Tudomásom szerint le
véltári anyagok sem nagyon léteznek erre vonatkozólag.

Jelen cikkemet kicsit kísérleti jellegűnek is szántam, hátha valahol, vala
kikben élnek még az első pécsi autókkal kapcsolatos élmények. Az ő 
hozzászólásaikkal örömmel egészíteném ki tanulmányomat.
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A pécsi személyautózás fejezetei (1907-1930)

Az 1890-es évek második felében még a különböző ló vontatta járművek 
(konflis, fiáker, társaskocsik, hintók, szekerek stb.) álltak az egykori pécsi 
polgárok rendelkezésére.
Fontos szerepe volt a századfordulón a magyar autóközlekedés megis
mertetésében, elterjesztésében az Automobil Cluboknak.
1900. november 30-án a budapesti Royal Szálloda különtermében a 
magyarországi autótulajdonosok megalakították a Magyar Automobil 
Clubot (MAC) Reiman Gyula volt bankár szervezésében. Az egyesü
let tagjai (arisztokraták, földbirtokosok, politikusok, egyetemi tanárok, 
az állami adminisztráció vezető tisztségviselői, egy-két színésznő stb.) 
egy exkluzív és irigyelt társaság tagjai voltak, sőt a dinamikus, sportos, 
modern embert is szimbolizálták.
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Pécsett a Pécs-Baranyai Automobil Club csak jóval később, 1928-ban ala
kult meg, elnöke gróf Benyovszky Móric főispán (1872-1936) volt. De az 
elnökségben és tagságban ott találjuk az akkori Pécs minden jelentősebb 
előkelőségét, gyárigazgatóját és mecénását.
A fővárosi lóversenypályán, a Tattersall területén rendezték meg az első 
versenyt 1901. június 20-23. között.
A korabeli fővárosi lapok részletesen beszámoltak az érdekes esemény
ről. A versenyben a legjobb időt és a könnyű kocsik kategóriájában a 
győzelmet Fényi Béla szerezte meg 7 lóerős Peugeot-jával. A kis kocsik 
versenyét Spitz Arnold 6,5 LE-s Darracq-val, a túrakocsik versenyét a 
bécsi Bierenz 10 LE-s Daimlerrel szerezte meg. Versenyen kívül gróf 
Szapáry Pál - a MAC első elnöke - 24 lóerős Daimlerjével 11 perc 53,6 
mp alatt tette meg a távot, és így 54 kilométer/órás átlagsebességet ért el!

Az ELSŐ AUTÓVERSENY PÉCSETT

A pécsiek 1907-ben a Pécsi Országos Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás 
alkalmából ismerkedtek meg közelebbről a gépkocsival és az autó

versennyel. Háromnapos „öldöklő" autóverseny keretén belül mérték ösz- 
sze erejüket a kor nagyszerű verseny- és túraautomobiljai. Különösen nagy 
harcot hozott a Felice Nazzaro (Fiat) és a Renault márkák vetélkedése.

Az eseményről természetesen a „Pécsi Napló" c. helyi napilap is beszá
molt: „A kiállítással kapcsolatos sportesemények között előkelő helyet foglal el 
a Budapest-Mohács-Pécs közötti automobil és motorverseny, ezzel az egész 
ország sportköreinek figyelmét vonja magára. Ez ugyanis az első ilyen nagy
méretű automobilverseny Magyarországon s így érthető, hogy mindenki, aki e 
modern sportszerszám, illetve közlekedési eszköz iránt érdeklődéssel viseltetik, 
figyelemmel kíséri e négy részből állá verseny lefolyását."1

1 Pécsi Napló. 1907. június. 27.
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1907-ben megszületik Pécs város első autóforgalmi 
SZABÁLYRENDELETE

Alig tévedt Pécsre a kiállítás előtt gépkocsi. Most már lovainkat 
sem bántja, amint végigszáguldanak a motorok és automobilok a 
városon. Pécsi embereknek még nincs automobilja, de annál több az ide

gen automobil. Eltekintve a versenyben résztvevő gépkocsiktól a szom
szédos földbirtokosok is most már automobilon járnak Pécsre, úgy hogy 
Oberhammer Antal h. rendőrfőkapitány szabályrendeletet hevenyészett 
az automobil közlekedésről, mely így szól:
Tekintettel azon körülményre, hogy a város területére érvényes gépko
csi (automobil) szabályrendelet jelenleg még nincsen, tekintettel továbbá 
arra, hogy egyrészt a helybeliek, másrészt a környékbeliek lovai ezen jár
művekhez hozzászokva még nincsenek, balesetek és szerencsétlenségek 
kikerülése céljából elrendelem és közhírré teszem, hogy a város területén a 
gépkocsik csak olyan sebességgel járhatnak, amilyennel a gyors ügetéssel 
menő bérkocsik hajtatnak. A gépkocsiknak utcasaroknál és fordulóknál 
csak lassan és egyáltalán mindenütt csak a baloldalon szabad járniuk.
Aki ezen rendeletemben foglaltakat megszegi és azok ellen vét, a kihá- 

gási törvénykönyv 120 §-a alapján 
3 napig terjedő elzárással és 100 
koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel fogom büntetni."

Postaautó

Pécs kanyargós, szűk utcáit 95 
éve járja gépkocsi, mégpedig 
a posta jóvoltából. A korabeli újsá

gok feljegyezték, hogy az első két 
postagépkocsit 1910. március 25- 
én hozták le Budapestről Pécsre 
Joósa Béla és Nagy József, a fővá
rosi postaigazgatóság gépkocsive
zetői. Joósa Béla azután itt „ragadt" 
Pécsett, hosszú évekig volt a Posta
igazgatóság garázsmestere.
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Balesetek

Hazánkban 1910-ben alkották meg az egész ország területére érvé
nyes egységes forgalmi szabályrendeletet. Ezt tekintjük a KRESZ 
ősének. Ebben a menetsebességet belterületen maximum 25 km/h-ban 

határozták meg, és négyféle közúti jelzőtáblát vezettek be.
1910-ben Pécs csendes utcáin is megjelentek a „száguldó" automobilok. 
A „Pécsi Napló" 1910. június 14-i számában már autó által okozott 
gyalogos balesetről is beszámolt. „Horváth Lipót dolnjimiholjáci lakás, 
Majláth László gróf földbirtokos tisztviselője vasárnapon délután automobi
lon jött be Pécsre egy barátjával. A kétüléses kis motorkocsi az Irgalmasok 

utcája és a Rákóczy út sarkán levő Hun
gária kávéház előtt fordult be, amikor 
egy idősebb asszony került a kocsi elé. 
Horváth hirtelen többször használta a 
jelzőkészüléket, hogy az asszonyt figyel
meztesse, de az rá se hederített, hanem 
úgyszólván nekiment háttal az automo
bilnak, amely elütötte. A tisztviselő tel
jes erővel megállította a gépkocsit, amely 
azonban akkorra már vagy nyolc méter
nyire hurcolta magával a szerencsétlen 
asszonyt, akiről a ruhát leszaggatta s a 
testén több helyen véres zúzó  dósokat 
okozott. Horváth Lipót gyorsan előszedte 
a gépkocsiban lévő kötszereket, kimosta 
az asszony sebeit s bekötözte azokat, 
mire a mentők a kórházba szállították. 
Ott kiderült, hogy a szerencsétlenül járt 

nő Vénesz Gyuláné, szül. Sári Erzsébet baranyasellyei asszony, akit tegnap 
bocsátottak el a kórházból, ahol 6 hétig feküdt súlyos fülbajjal. A szerencsétlen
séget az okozta, hogy az asszony teljesen süket s így nem hallotta az automobil 
többszöri figyelmeztetését. Vénesz Gyuláné sérülései nem veszélyesek. A bal
eset ügyében a rendőrség vizsgálatot indított, de máris megállapítható, hogy 
nem gyorshajtás, hanem az asszony süketsége eredményezte annak elütését. 
Az asszony különben jól is járt, mivel ezen baleset, melyet gyorsan ki fog 
heverni, részére jövedelmező is volt. Ugyanis Horváth 100 koronát adott át a 
szegény asszonynak fájdalomdíjként, ami annál jelentékeny összeget tesz ki, 
mely mellett hamarosan elfelejti majd a testi fájdalmat."2

2 Pécsi Napló. 1910. június 14.
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Automobilon Párizsból Pécsre

11910 szeptemberében hatalmas tech- L nikai szenzáció volt Pécsett az első 
repülőgép felszállása a lóversenytérről. 
Az eseményre autóval (ami nem volt 
sokkal kisebb szenzáció, mint a repülő
gép felszállása) Párizsból megérkezett 
a repülőgépet gyártó francia Clement 
Bayard igazgatója, Hoffmann úr is: 
„A Pécsi Napló ma reggeli számában már 
röviden megemlékezett arról, hogy a pári
zsi Clement Bayard gyár igazgatója nejével 
együtt automobilon Pécsre érkezett. Nem 
igen kell bizonyítani, hogy ez az első auto
mobil, amely ilyen hatalmas utat téve ro
bogott be a pécsi utcákra. Párizsból Pécs
re automobilon. Még csak elgondolni is ezt 
az utat. Az automobil utasai szombaton in
dultak el Párizsból és Innsbruckban és Bu
dapesten időzve, tegnap délután érkeztek meg Pécsre. A pompás kis automobil, 
amely nagy feltűnést keltett Pécsett 2800 kilométer utat tett meg Párizstól Pécsig 
átlag 80 kilométert hagyva a hátuk mögött óránként. Az automobilban Hoffmann 
a párizsi Clement Bayard féle gyár igazgatója és neje és a sofőr foglaltak helyet. 
Hoffmanné, a sikkes párizsi menyecske nővére Versepuy Leonnak, a mi pilótánk
nak, aki - ha az idő is úgy akarja - vasárnap délután száll fel a lóversenytéren. 
A párizsi vendégek épp ezt megnézni automobiloztak Pécsre. Nemcsak, mint 
rokonok jöttek, hanem mivel Hoffmann annak a gyárnak az igazgatója, ahol 
Versepuy gépe is készült. A párizsi Clement Bayard féle automobil és repülőgép
gyár egyike a leghíresebbeknek. Hogy üzeméről fogalmunk legyen, megemlítjük, 
hogy a gyár évenként 2400 automobilt és 300 repülőgépet állít elő."3

3 Pécsi Napló. 1910. szeptember 3.
4 U.o.

Az újságíró meglehetősen tisztában lehetett az ország és Pécs anyagi és 
technikai lehetőségeivel, mert így fejezte be cikkét:
„A pécsi órák mutatói pedig még sokszor fognak megfordulni a tengelyük 
körül, a legtöbb addigra múzeumba is kerül és újjak jönnek helyükbe, míg a 
mi utcáink újra egy olyan automobilt üdvözölhetnek, amely Párizstól Pécsig 
futotta meg az utat."4
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A VÁROSOK UTCÁIN MEGJELENIK A TAXI

A hazai taxizás 1913. június 1-jével indult meg a fővárosban. A 25 db 
Marta típusú kocsi már taxaméterórával volt felszerelve. A forga
lomba állított automobilok FIAT-ok voltak.

Pécsett az első magántaxi 1912-ben jelent meg.
A „Dunántúli Naplóban" olvasható erről egy visszaemlékezés.
Selp József, egy 72 éves idős pécsi nyugdíjas így gondolt vissza a város 
első autótaxijára: „Négyszemélyes FIAT. A Nováké volt. Pécs első taxi vállal
kozójáé. Ha jól emlékeszem 1912-ben állította forgalomba a bérkocsit. Én is az 
első pécsi taxisok közé tartoztam. Tizennégy lóerős volt a motor, s ez a kocsi 4 
személlyel például a turonyi dombra csak „rückwerzbe" ment fel.''5
Azután sok-sok viszontagságos év várt még a derék pécsiekre, és kisebb 
dolguk is nagyobb volt annál, hogy autókról ábrándozzanak.
Az autók beszerzését és forgalmazását az első világháború és az azt 
követő súlyos gazdasági helyzet, a szerb megszállás (1918. november 
14.-1921. augusztus 20.) erősen megnehezítette.
A város gazdasági helyzete csak nehezen konszolidálódott. Az 1920-as 
évek derekán a pécsi üzleti élet ismét kezdett fellendülni, amely már
5 Dunántúli Napló. 1963. március 28.
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nem nélkülözhette a gyors, helyhez nem kötött közlekedési eszközt, az 
automobilt. Idős emberek elmondásaiból tudom, hogy ebben az időben 
az Austro FIAT (4 hengeres, 6 üléses), FIAT 503 (4 hengeres, 4 üléses), 
Oakland (6 hengeres, 5 üléses), FIAT 510 (6 hengeres, 7 üléses) és Renault 
(4 hengeres, 4 üléses) autókkal lehetett találkozni a szűk, autóforgalomra 
nemigen alkalmas belvárosi utcákon. Ezek többnyire bérautók formá
jában álltak az üzletemberek és magánszemélyek rendelkezésére, saját 
tulajdonú autók csak elvétve akadtak. Igazi áttörést ezen a téren az ame
rikai automobilok megjelenése jelentette.
1925-ben Baranya vármegye vezetői is szükségesnek találták, hogy köz
igazgatási feladataik hatékonyabb végzése érdekében saját üzemelésű 
automobilt szerezzenek be.
„Amint a Dunántúl már jelezte, a vármegye autója hosszú várakozás után befu
tott a vármegyeháza újonnan épített garázsába. Az autó hat üléses, erős, masszív 
túraautó, 1925-ös modellű Buick gyártmány. Az autót a budapesti vezérképvi
selet egyik igazgatója és a vármegye sofőré kísérték Budapestről Pécsre, ahol az 
autót az alispán vette át. Egyben azonnal megtartották a próbautat az üszögi 
Grósz uradalomba és vissza.
Visszajövet a Mestrits garázsban megállapították az autó benzinfogyasztását és 
azt, hogy az autónak nincs-e valami hibája a próbaút következtében. A vármegye 
autója azonban, hogy hivatalos nyelven fejezzük ki magunkat a követelmények
nek mindenben megfelelt."6

6 Dunántúl. 1925. augusztus 22.

Az 1920-as évek közepén Pécs autóforgalma már nem nélkülözhette a ben
zinkutak felállítását. A kor autósai legszívesebben a belvárosban tankoltak 
volna, de a város vezetése - teljes joggal - félt a robbanásveszélytől.
Jómagam - gyermekkoromat felidézve - 1945-ben két pécsi benzinkútra 
emlékszem. Az egyik az Irányi Dániel tér és a Zsolnay Vilmos utca talál
kozásánál volt, a másik a Kórháztéren.
„A Magyar-Amerikai Petróleumipari Rt., amelynek lerakata van Pécsett, vala
mint a Vacuum Vellcomp Rt. arra kérték a város hatóságát, engedje meg, hogy 
úgynevezett benzin kutakat állíthassanak fel a városban. Beadványában mind
járt meg is jelölte a helyeket, ahová a kutakat tervezi. Ezek a helyek volnának, 
vagy a Nádor előtt a járda mellett, vagy a Szentháromság szobornál a gázlámpa 
mellett, vagy a Széchenyi téri cukorbódé mellett, vagy a Geltsch és Graef keres
kedés mellett. A város tanácsa tegnap tartott ülésén foglalkozott az üggyel és 
elhatározta a kérelem teljesítését, ha az egyébként szükséges biztonsági intéz
kedéseket betartják. Ezek a benzinkutak ugyanis az automobilok benzinnel való 
ellátásra volnának hivatva, és a földbe volnának építendők. Benzinről lévén szó, 
minden elővigyázatossági rendszabály betartandó. Erre való tekintettel a város
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hatósága aligha engedheti meg az ilyen kutaknak a főtéren leendő felállítását, 
hanem valahol másutt, vagy Majláth vagy az Irányi Dániel téren. A tárgyalások 
ebben az irányban fognak most megindulni.''7

7 Dunántúl. 1925. augusztus 9.
8 Pécsi Napló. 1926. március 7.
9 U.o.

„Pécsett az autó az utóbbi időben rohamosan hódít. A pécsi utcákon egyre 
több gépkocsit látni. Száguldoznak a gépkocsik, mindenfelé találkozik velük az 
ember. S ahogy a költő mondja: 'Rohanunk az Élet automobilján.' Megtudtuk, 
hogy különösen sok amerikai gépet, FORD kocsit vásárolnak az utóbbi időben. 
A tavasz közeledtével még több kocsi fog megjelenni a pécsi utcákon."8
A gyorsan fejlődő technika azonban nem mindenkinél váltott ki osztat
lan elismerést. 1926-ban a pécsi fiákeresek kétségbeesetten panaszolták, 
hogy elvesztették munkahelyüket. Igyekeztek ugyan elavult járművei
ken túladni, de már autót vásárlásra így sem mindegyiküknek tellett és 
koruk sem tette őket alkalmassá a gépkocsi vezetésére.
„A gimnázium épülete, meg a Nádor előtt sorakoznak az autótaxik. Amott a Szent
háromság szobor mögött és lejjebb pedig szomorúan ácsorognak a bérkocsisok. 
A hajdani virágzó pécsi bérkocsisipar válságba jutott. Ez már a fejlődés törvénye. 
Az idő nem áll meg. A gép fölöslegessé teszi az embert? Semmi esetre. Ez esetben 
csak a lovat teszi fölöslegessé. A kocsi bakja helyett az autó ülésére ülnek a pécsi 
bérkocsisok. A gyeplő helyett a kormánykereket veszik a kezükbe. Csak ez nem 
megy olyan egyszerűen, mert vannak, akik már nem bírják ezt a változást, mert az 
idő eljárt fölöttük. Megkérdeztünk egy bérkocsist, hogy megy azóta nekik, amióta 
taxik vannak Pécsett? Sehogy sem, uram. Amióta taxik vannak, senki sem keres 
bennünket. Aki teheti, lassankint eladja kocsiját, lovait és autót vesz."9

Új típusú amerikai autók Pécs utcáin

CHEVROLET
A Chevrolet-et gyártó amerikai konszern, a General Motors Company
már az 1920-as években megkezdte világméretű hódítását: 1924 és 

1929 között Európa több országában is számos automobil-összeszerelő 
üzemet létesítettek.
A Hamerli család egy idős tagjától tudtam meg, hogy a Chevrolet alkat
részek hajón, hatalmas ládákban, gépzsírba ágyazottan tették meg a 
hosszú tengeri utat. Pécsett az alkatrészek Varga Gyula karosszéria
műhelyébe kerültek. Ott ez a zseniális helyi mesterember és csapata 
szerelte össze az autó alkatrészeket. A visszaemlékezők egybehangzó 
véleménye szerint kitűnően beváltak a „pécsi" Chevrolet-ek.
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Pto, Mktoiut 34 TAfw Hl

ch;evrquet
Varga Gyula szereli a Chevroleteket

Varga Gyuláról tudjuk, hogy 1926. 
tavaszán ő készítette el Renault 
vázra Pécs város első autóbuszát. 
Most a kor újságírója egy rövid 
sétára vezet el bennünket Varga 
Gyula csodálatos műhelyében. 
„Ez a fejlődés lassan átalakulásra kény
szerít. A kocsi gyárosokat is. Hogy 
erre vonatkozólag tiszta képet szerez
hessünk, ma délelőtt felkerestük Varga 
Gyulának a Rákóczi út 34. szám alatt 
lévő kocsigyárát. Ez a gyár 27 évvel 
ezelőtt alakult és úgy kinőtte magát, 
hogy nemcsak Pécsnek, hanem az 
országnak egyik legnagyobb kocsigyára.
A nagy ipartelepet a népszerű és közismert tulajdonos Varga Gyula kocsi gyá
ros vezeti szakavatott kézzel. A vezetés munkájában széptehetségű fia ifj. Varga 
Gyula a jobb keze. Varga Gyula végigvezette munkatársunkat az ipartelepen, 
amelynek minden helyiségében szorgos munka folyik. Egy tágas helyiségben 
egy sereg különféle hintó áll készen. Egy közülük megrendelésre készült, a többi 
eladó. A telep többi helyiségében szorgos kezek autóalvázakat állnak körül. 
Varga Gyula mikor látja munkatársunk csodálkozását, elmondja, hogy az 
autóipar fejlődése arra kényszeríttette, hogy üzemét karosszériák gyártására 
is berendezze. Csak az alváza és a motor készül másutt, a többit itt gyártjuk. 
A telepen egyébként nagyszabású átalakítási munkálatok folynak. Épülőben 
van egy nagyszabású garázs benzinkúttal, olaj állomással és autóalkatrészek 
raktárával, autójavító műhellyel. Varga Gyula rövidesen át fogja venni azon
kívül Európa egyik legelső autógyárának képviseletét és nagyszabású lerakatot 
létesít a gyár készítményeiből.
A telep tágas udvarán különféle autóalvázakat láttunk. Egy hatalmas autó
omnibusz teljesen készen áll, holnap már viszik is Siklósra. Öt alvázra folya
matban van a karosszéria építése. Mind az öt megrendelésre készül. Még alig 
pár napja, hogy az ipartelep karosszéria gyártásával foglalkozik, de híre sza
ladt, hogy máris egyre érkeznek a megrendelések. Az ipartelep jó hírneve mel
lett tanúskodik ez a körülmény."20
1928. év karácsonyára a Hamerli Autószalon (Pécs, Rákóczi út 50.) 
már egyéb, régebbi típusú General Motors autómárkákat is kínált 
kedves vevőinek. így Hamerliéknél Pécsett Oakland és Pontiac autó
kat is lehetett rendelni.

t0 Dunántúl. 1926. március 13.
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FORD

Az új típusú FORD Pécsett

Nfan a4( 
fatabra v«U banUUi l«rMl|it 

Baranyai Gazdák Rószvinytársaüga 
•«t.rtzilt FORD k^TiMk«

Pécs (Siklósi-utca 17.) Telelőn

Az I. világháború utáni évek
ben az amerikai Ford-művek 
egyre fokozta az autók gyártását, és 

egyre újabb értékesítési piacokon 
jelent meg. A Ford gyár hatalmas 
gyárcsarnokának futószalagjairól 
évente millió számban gördültek le 
az egyre korszerűbb automobilok 
és a Fordson traktorok.
Az ország gazdasági és politikai 
helyzete sokáig nem kedvezett a 
Ford autók behozatalának. Pécs 
gazdasági életét különösképpen 
sok negatív hatás érte, amit a szerb 
megszállás tovább súlyosbított.
Az 1920-as évek derekán azután vég
re Pécsett is otthonra talált a Ford.
Értékesítési kapcsolat jött létre a 
Baranyai Gazdák Részvénytársa
sága és a Ford-művek között. 1925- 
től az említett Rt. látta el a Ford

autók és a Fordson traktorok pécsi autorizált képviseletét.
Az amerikai Ford mamut részvénytársaság semmit nem bízott a vélet
lenre. 1926-ban megszervezték az egész Európát bejáró Ford-karavánok 
reklámútját. Az új értékesítési piacok megszerzése mellett ez jó lehető
séget nyújtott arra, hogy mind több és több ember ismerkedjék meg a 
kitűnő tulajdonságokkal rendelkező Ford személyautókkal és a mező
gazdaság korszerű eszközeivel, a Fordson traktorokkal.
A Ford karaván 1926 tavaszán érkezett Magyarországra. Előzőleg a Ford 
Motor Company trieszti kirendeltsége körlevélben hívta fel az összes 
magyarországi képviseletét, hogy akiknek Ford-gyártmányú személy- vagy 
tehergépkocsi van birtokában, feltétlenül csatlakozzon a Ford karavánhoz.
A felhívást megkapta a Baranyai Gazdák Rt. pécsi irodája is. Az igazga
tóság azonnal felismerte a nagy lehetőséget. Óriási lelkesedéssel csat
lakoztak a Ford reklámkampányhoz, és igyekeztek szélesebb körben 
mozgósítani annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt ezen 
az érdekes pécsi autó- és traktorbemutatón. Városszerte óriási volt az 
előzetes érdeklődés. 1926. május másodikén azután hatalmas tömeg 
fogadta a Nádor Szálloda elé bekanyarodó Ford karavánt.
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A helyi újságok szintén nem akartak kimaradni. Kiemelt helyen tették 
közzé figyelemfelkeltő reklámjaikat: „FORD Személy- és teherautók (1-2 
tonnáig) - FORDSON Traktorok ekék, tárcsás boronák, kaszáló gépek stb. 
Ford autók és Fordson traktorok összes alkatrészei raktárról kaphatók. 
Minden typusú teher- és személyautó, mezőgazdasági és ipari traktorok. 
Megtekinthetők a FORD-karaván pécsi tartózkodása alkalmával május 3. és 
4.-én délután 1 és 5 óra között a Széchenyi téren. - Szántás bemutatás, ugyan
ezen napokon délután 2 és 6 óra között a lóversenytéren.
Baranyai Gazdák Részvény társasága LINCOLN FORD, FORDSON autorizált 
képviselete, Pécs. Siklósi utca 17. Telefon 2-98. "n
A bemutatón a hagyományos „T modellek" helyett új típusú Ford autók
kal ismerkedhetett meg a pécsi közönség. 1927-ben az új négyhengeres 
Ford automobil iránt nagyon érdeklődtek megye és városszerte. A Pécsi 
Napló riportere felkereste Justus Wladimirt, a Baranyai Gazdák Rt. Igaz
gatóját, hogy a legilletékesebb helyről nyerjen információt az új típusról. 
„Van-e lényegesebb különbség - kérdezhetjük azután - az eddig gyártott Ford 
kocsi s az új típus között?
Erre a kérdésre csak a Ford-művek által rendelkezésemre bocsátott adatokkal 
felelhetek: Az új Ford-kocsi a modern viszonyoknak megfelelően van szerkesztve, 
szokatlan gyorsasággal és acceleráló (gyorsulás) képességgel. Az új Ford nem 
a régi s eddig gyártott, úgynevezett T modell tökéletesítése, hanem teljesen új 
kocsi, a radiátortól egészen a hátsó tengelyig.
Technikai adatai: négyhengeres, rendkívül nyugodt járású, négykerékfékes. 
Golyós kapcsoló, száraz lamella kuplung, hidraulikus lökhárítók, önzáró kor
mányzás, egyszerűsített battéria gyújtás egy tekerccsel és áramelosztóval, új 
önindító generátorral. Kombinált olajozás, pumpa és szóró rendszer, kombinált 
szivattyús és térmoszifon fűtés, szép karosszériák, rendkívül takarékos benzin
fogyasztás és mélyen fekvő súlypont jellemzik, a réginél sokkal alacsonyabb, csi
nosabb új Ford autót.
Fordék hatféle személyautó típust hoznak ki, mégpedig: kétüléses nyitott, kétüléses 
csukott és nyitott túra, kétajtós csukott, négyajtós csukott és sport-coupé kocsikat. 
Ugyanezen minőségben új erős teherautókat is gyártanak egy és fél tonna 
teherbírással. A hátsó tengely rugózása Cantilever-rendszerű, nehézkeret, négy 
keresztmerevítéssel. "* l2

H Pécsi Napló. 1926. április 29.
12 Pécsi Napló. 1927. december 18.

Sajnos az új Ford kocsik pécsi beérkezése még jó fél évet váratott magára. 
Végre a „Pécsi Napló" közölte a várva várt hírt:
„Az új FORD megérkezett és a Siklósi utca 31-33. szám alatti mintater
münkben megtekinthető. Nézze meg még ma és beszélje meg velünk az üzem
ven való bemutatás időpontját."
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1929-ben tovább tartott az új típusú Ford autók iránti érdeklődés. 
„Könnyű lett volna a Fordnak új kocsiját négyhengeres motor helyett hathenge
res motorral építeni. De elveinek megfelelően előnyben részesítette a négyhenge
rest, hogy mindenki részére elérhető, jó kocsit gyártson.
A hathengeres előnye a sima és rezgésmentes járás és a motor elaszticitása az új 
négyhengeres Fordnak is jellemző tulajdonsága, a szerkezet különleges precíz 
kivitele, sőt az új Fordban még fokozottabb mértékben van meg, mint az átlagos 
hathengeres gépekben.
Viszont a hathengeres kocsikban sokkal több mozgórész van, amik nagyobb 
kopásnak vannak kitéve s ebből a kiadósabb és gyakoribb javítások veszélye áll 
elő, ami az új Fordnál nincs meg. Azok a feltételek melyeket a gazdaságos kocsik
nak teljesítenie kell a következők: alacsony beszerzési ár - csekély karbantartási 
és üzemelési költség - hosszú élettartam. De egy modern automobilnak még a 
következő tulajdonságokkal is rendelkeznie kell: tetszetős külső - kényelem - tel
jesítőképesség és erő - biztonság és megbízhatóság - gyorsaság - felgyorsulási 
képesség - könnyű kormányozhatóság a városi forgalomban.
Az új Ford kocsi mindezen feltételeknek a legteljesebb mértékben megfelel. 
Győződjék meg erről személyesen. Kérje a kocsi díjmenetes bemutatását és kipró
bálását a legközelebbi képviselettől.

Sportkocsi
Túrakocsi

Pengő 6300 -
6400,-

Coupé 7500,-
Sport coupé >> 7500,-
2 ajtós sedan // 7800 ,-
4 ajtós sedan // 8100,-

A Generál Motors (Chevrolet) és Ford között egyre élesebbé vált a kon
kurenciaharc. Mindkét cég egyeduralkodóvá szeretett volna válni a pécsi 
autóértékesítési piacon.
Azután súlyos gazdasági recessziós folyamatok bénították meg a világke
reskedelmet. Beköszöntött az 1929-33-as évek mindent tönkresilányító, 
nagy anyagi és pénzügyi világválsága. A krízis az amerikai autóipart is 
súlyosan megviselte. Az autók világkereskedelme erőteljesen vissza
esett. Véget ért a pécsi autókereskedelem virágzása is.
A szörnyű világégés kísértete már előrevetítette sötét árnyait. A Hamerli 
autószalon még próbálkozott a Chevroletek pótlásával.
AII. világháború nem kímélte a pécsi autóállományt sem. Az autók és autó
buszok a harci események során úgyszólván teljesen megsemmisültek.
A háború után még sokáig nem beszélhettünk pécsi autókereskedelem
ről. De ez már egy másik fejezet.

13 Dunántúl. 1929. január 24.

292



ERDŐGAZDÁLKODÁS A KELETI-MECSEKBEN

Ripszám István

Az ERDŐGAZDÁLKODÁSRÓL ÁLTALÁBAN

A gazdálkodás önmagában hordozza a tudatosság feltételét, valami
nek az okszerű használatára utal. így van ez a mezőgazdálkodás
sal, gyepgazdálkodással, és természetesen az erdőgazdálkodással is. Je

lenti az erdő, mint természeti erőforrás következetes és tartamos haszno
sítását. Hasznosítását, hiszen az emberi tevékenységre általában jellemző 
a haszonra irányuló tevékenység. A haszon a társadalom szempontjából 
felöleli a szoros értelembe vett materiális javakat (pl.: faanyag, vadhús, fe
nyőgally, gomba, gyümölcs) és természetesen a nem anyagi javakat (kirán
dulás, táj, sportolás, kikapcsolódás, élmény) is, amelyek napjainkban kü
lönösen a városi népesség növekedésével egyre inkább felértékelődnek. 
Fontos rögzítenünk, hogy az erdőgazdálkodás „terméke" nem a faanyag, 
hanem AZ ERDŐ! Az erdő, melynek különböző haszonvételei külön
böző módon jelentenek hasznot a társadalom különböző rétegeinek. 
A faanyag felhasználása révén jutunk bútorhoz, tüzelőhöz és papírhoz, 
aminek fogyasztásában az elektronikus hírközlés és információcsere tér
hódítása ellenére alaposan és egyre növekvő mértékben, mindannyian 
kivesszük részünket. Ugyanakkor fontos, hogy legyen elég erdő, ahol 
kirándulhatunk, amelyik kikapcsolódást, élményt és persze friss levegőt 
szolgáltat nekünk, miközben természeti kincseinket is őrzi. Mindegyik 
fontos, de mindenkinek más és más az igénye, és persze az igények az 
idő függvényében változhatnak, és változnak is.
Az erdőgazdálkodással szemben felmerülő társadalmi elvárást 
három funkció alá szokás sorolni: faanyagtermelés, természetvéde
lem, közjóiét. A három funkció egyidejű kielégítése sokszor ellent
mondásokat és feszültséget von maga után, ha egy adott erdőrészlet 
esetében vizsgáljuk. Nagyobb területet figyelembe véve a prioritá
sok meghatározhatóak, és létezik ésszerű kompromisszum. A kulcs a 
mértékletesség - mindhárom területen!
Az erdőgazdálkodás éppen ennek a nehezen definiálható, változó 
társadalmi igénynek próbál megfelelni azáltal, hogy legfőbb kri
tériumnak a tartamosságot tartja. Ezt a fogalmat az erdészszakma 
200 éve használja a manapság oly gyakran hangoztatott fenntartha
tóság értelmében. Ennek szűkebb értelemben vett lényege, hogy a 
fakitermelés mértékét úgy határozzuk meg, hogy az erdőben kelet
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kező növedéket sohasem haladhatja meg, ezáltal az erdeinkben lévő 
élőfa-készlet folyamatosan növekedjen. Tágabb értelemben, elvként 
messzebbre mutat, mivel részben megalapozza a fenntartható erdő
gazdálkodás ma már ökológiai szempontokat is fokozottan figye
lembe vevő szemléletének kialakulását.
Az erdőgazdálkodás és a hozzá kapcsolódó szakemberképzés az ipari 
fejlődés folyományaként felmerülő fokozott faanyagigény (energia, 
bányafa) okán vált szükségessé. Jó néhány országot ismerünk az öreg 
kontinensen, ahol az iparosodás és/vagy a népesség növekedésével 
lökésszerűen felmerülő faanyagigény az erdősültség drasztikus csök
kenéséhez vezetett. Több ország felélte az őshonos erdeit, és mára mes
terséges származékerdők képviselik az erdőterületeket. Míg a világ 
erdeinek 40%-a őserdőnek tekinthető, addig Európában arányuk mind
össze 1%. A történelmi leckéből tanulva Európa mára növekvő erdősült
ségével csekély mértékben ugyan, de ellensúlyozza a világ többi részén 
végbemenő erdőterület-csökkenést.
Magyarország erdősültség tekintetében a Trianont követő mélypont 
után nagyon komoly erőfeszítések árán a mai napig folyamatosan 
növeli erdőterületeinek arányát. Ebben nagyon jelentős részt képvisel az 
Alföldfásítás, amelyben kiemelt szerephez jutott az akác, a feketefenyő 
és a nyárfélék. Ezeknek a fafajoknak a mesterséges, faültetvényszerű 
erdő képében megjelenő térhódításával jelentősen módosult az őshonos 
fafajok és a természetes erdők részaránya. Pozitív hatással volt ugyan
akkor a területhasználatra, és csökkentette a faanyaghiányt. Az elmúlt 
70 év változó intenzitású, de folyamatosan fennmaradt erdőtelepítései 
révén hazánk területének 21%-át borítják erdők 

1. sz. táblázat. Az ország erdősültségének változása 1930-2000. között
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Erdeinkről röviden

Gyertyános-tölgyes

Az erdők bonyolult, folyamatosan változó életközösségek. Ez egy
részt az embertől független természeti tényezőknek (amelyek az 
idők folyamán szintén változnak), másrészt az emberi beavatkozások

nak köszönhető. Ma már térségünkben, a Dél-Dunántúlon nem található 
olyan érintetlen erdő (őserdő), amelybe az ember még nem tette be a lá
bát, de ha lenne, akkor is érvényesülnének az emberi hatások a folyósza
bályozás, a légszennyezés vagy akár a vadgazdálkodás révén.
Vannak olyan erdők, melyek nagyrészt megtartották vagy helyreállítot
ták természetességüket, (őshonos fajokból állnak, képesek felújulni stb.), 
ezeket természetes vagy természetszerű erdőknek hívjuk. Vannak olyan 
erdők is, amelyek az intenzív mezőgazdasági kultúrákhoz hasonlítanak, 
idegen, nemesített fajokból állnak, önmagukat nem képesek megújítani 
ezért felújításuk mesterséges módon történik.
Az eltérő környezeti feltételeknek megfelelően különböző fafaj-össze
tételű erdőtársulások alakulnak ki. Ezeket az adott társulás arculatát 
meghatározó főfafajokról nevezzük el. így beszélhetünk tölgyesekről, 
bükkösökről, cseresekről, gyertyánosokról, égeresekről, nyarasokról, 
stb... Az egyes tájakon, tájegységeken előforduló erdőtársulások erőtel
jesen befolyásolják az adott vidékről alkotott képünket. A gyertyános- 
kocsánytalan tölgyesek és a bükkösök a Mecsek arculatának meghatározó 
természetszerű erdőtársulásai. Tekintsük át ezek jellemzőit.
A gyertyános-kocsánytalan tölgyesek zárt lombkoronájú, kétszintes 
erdőtársulások. Fő fafajuk a kocsánytalan tölgy, valamint jellegzetes 
fafajként a gyertyán. A főbb elegyfajok: bükk, cser, mezei juhar, ezüst 
hárs, magas kőris, madárcseresznye. A társulás jellemzője, hogy idősebb 
korban a kocsánytalan tölgy kiemelkedő szintje alatt a gyertyán többé- 

kevésbé összefüggő második szintet alkot. A zárt 
második szint árnyalja a tölgyek törzsét és kevés 
fényt és hőt enged a talajra jutni, ennél fogva cserje 
és lágyszárú vegetációjuk szegényes. Főbb cserjefa
jok az egybibés galagonya, a fagyai, a veresgyűrű 
som. Tavasszal lombfakadás előtt lágyszárúak 
pompás „virágkiállítása" tárul szemünk elé egy 
gyertyános-tölgyesben járva. Kankalinok, kelti- 
kék, ibolyák, májvirágok, szellőrózsák színpom
pás egyedeiben gyönyörködhetünk. A csodálatos 
virágszőnyeg a lombfakadás előrehaladtával, a 
lombkorona záródása során fokozatosan eltűnik.
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A bükkösök a legimpozánsabb mecseki erdők, melyek leginkább a hegy
ség északi és keleti oldalán fordulnak elő. Fő fafaj a bükk. Sokszor teljesen 
elegyetlenül fordul elő, más fafajok csak elvétve, szálanként jelennek meg. 
Kísérő fafajai a kocsánytalan tölgy, gyertyán, ezüst hárs, magas kőris, ma
dárcseresznye, hegyi juhar. Cserjeszintjében az állományalkotó fafajok fi
atal, még árnytűrő egyedeit találhatjuk. A mecseki bükkösök középhegy
ségi bükkösök, melyeknek kísérő lágyszárú fajai többek között a szagos 
müge, egyvirágú gyöngyperje, madársóska, kapotnyak, bükksás. Az idő
sebb bükkösök koronaszintje lombos állapotban szinte teljesen zárt, a rá

eső fénynek mindössze 8%-át en
gedi át. A tavasz elmúltával a lágy
szárúak visszaszorulnak, s gyakran 
a gyepszint teljesen „csupasszá" 
válik. A félhomályban oszlopként 
emelkedő ezüstszürke törzsek kö
zött méltán érezheti úgy az ember, 
hogy a természet templomában jár. 
Mecseki túráink során leggyak
rabban ezekkel az erdőtársulások
kal találkozunk. Legközelebbi ki
rándulásunk során figyeljük meg 
jellemzőiket!

A Pécsváradi Erdészet

A Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészete 2004-ben, a kárászi és a 
pécsváradi erdészet összevonásával jött létre. A két tájegységet, a Ke- 
leti-Mecseket és a Szekszárd-Geresdi-dombságot is érintő 12 ezer hektáros 

terület Baranya megye erdeinek több mint 10 százalékát jelenti. A táj fel
színi formáit a varázslatos természeti szépségű dombvidékből kiemelke
dő Mecsek hegység keleti nyúlványa határozza meg, amelynek legkiemel
kedőbb magaslatai a 682 méteres Zengő, a 603 méteres Hármas-hegy és az 
596 méteres Dobogó, ami egyben Tolna megye legmagasabb pontja.
Az éves átlaghőmérséklet 10,6 °C, évente átlagosan 711 mm csapadék 
esik. Az erdészet kezelésében lévő területek 26 községhatárban helyez
kednek el. Az észak-dél irányban Egyházaskozártól Székelyszabarig, és 
kelet-nyugat irányban Bátaszéktől Komlóig terjedő terület változatos 
felszíne alatt változatos alapkőzet rejlik, ami nagymértékben meghatá
rozza a rajtuk lévő növényzetet, így a kialakult erdőtársulásokat is.
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A Keleti-Mecsekre jellemző erdőtársulások - bükkösök, gyertyános-töl
gyesek, hársas törmeléklejtő erdők, hársas szurdokerdők - számos védett 
növényt és állatfajt rejtenek. A Szekszárd-Geresdi-dombság jellemző erdő
társulásai a cseresek, cseres-tölgyesek és gyertyános-tölgyesek. Az erdők 
képét az elegyfafajok (ezüsthárs, korai juhar, madárcseresznye, vadkörte) 
és a helyenként sűrű cserjeszint (fagyai, som) teszi színessé.
Az erdők fafajösszetétele nagyon kedvező képet mutat. A termőhelynek 
megfelelő erdőtársulások az erdészet területének 80%-án jellemzőek. 
Az őshonos fafajok aránya a terület és az élőfakészlet vonatkozásában is 
93%, ami összhangban van a természetes folyamatokra alapozott erdő
gazdálkodás 92%-os részarányával. Tarvágással és mesterséges erdősí
téssel mindössze területünk 8%-át kezeljük.

2. sz. táblázat. Fafajok megoszlása a Pécsváradi Erdészetnél

Fafaj Területarány % Élőfakészlet %

tölgy 31 34

bükk 24 31

cser 15 14

gyertyán 17 10

egyéb kemény lombos 1 1

hars 5 5

akác 3 1

fenyő 2 2

vöröstölgy 2 2

összesen 100 100

Az erdészet területén évente 65 000 köbméter növedék keletkezik. 
Fakitermelésünk nem éri el a 40 000 köbmétert évente, ami folyamatos 
fakészlet-növekedést eredményez.
A Pécsváradi Erdészetnél erdőgondnoki rendszer működik: a kárászi, 
a mészkemencei és a zengői erdőgondnokság az erdővel kapcsolatos 
összes szakmai tennivalót ellátja, a csemeteültetéstől a kitermelt faanyag 
elszállításáig. Az erdőgondnokok összefüggéseiben kezelik az erdőben 
folyó munkákat, irányításuk alatt dolgoznak a 10 erdészkerület vezető 
erdészei, akik a gyakorlati munka kivitelezéséért felelnek.
Az erdészet alkalmazotti létszáma 41 fő, ebből 17 fizikai dolgozó. 
Vadgazdálkodásban a legfőbb feladat - csúcsragadozó hiányában - a vad
létszám szabályozása. 14.000 hektáros vadászterületen gyakoroljuk a vadá
szati jogot. A terület tagoltsága nehezíti az átfogó vadgazdálkodási koncep
ció érvényesítését. A terület nagysága mégis mértékadó a térség vadlétszám 
szabályozása szempontjából. Évente mintegy 1000 db nagyvadat hozunk 
terítékre. Kiemelt értéket képvisel a trófeás vadak közül a mészkemencei 
gímbika, és a dámbika, annak ellenére, hogy ritkán esik kapitális példány.
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Természetvédelem

Az erdészet területének 95%-a élvez valamilyen szintű védelmet.
Az országos jelentőségű védelem alatt álló Keleti-Mecsek Tájvédel

mi Körzetből 7 500 hektárt kezelünk. A Szekszárd-Geresdi dombvidék ál
talunk kezelt részéből pedig 3 800 hektár Natúra 2000 védelem alatt áll. 
Számos védett növény- és állatfajt rejtenek a természetszerű erdőállo
mányok. A bánáti bazsarózsa, a piacsenzai nőszőfű, a keleti zergevirág 
botanikai különlegességnek számít. A bazsarózsa azért érdemel kiemelt 
figyelmet, mert a világ legnagyobb populációja a Keleti-Mecsekben talál
ható. Az állatvilágban a mecseki tegzes mellett számos védett madárfaj 
(fekete gólya, rétisas, holló, békászó sas, fekete harkály) képviseli a ter
mészetvédelmi szempontból különlegesen értékes fajokat.
A természeti értékek fennmara
dásának a természetes folyama
tokhoz minél közelebb álló erdő
gazdálkodás kedvez.
Az erdészszakmában évszázados 
múltra tekint vissza a szálaló erdő
gazdálkodás, mely az elmúlt idők 
vágásos erdőgazdálkodásának kö
szönhetően átmenetileg háttérbe 
szorult, szinte feledésbe merült.
A szakemberképzésben általában 
rövid fejezetet szenteltek ennek a 
temanak, tekintve, hogy a gyakorlatban csak elvétve fordult elő. Leg
utolsó hazai példái a kisparaszti szálaló erdők voltak a Vend vidéken.
A szálalás egy olyan különleges gazdálkodási mód, melynek során az 
erdőben gyakori visszatéréssel (2-5 évente), az idős vagy kitermelésre

éret fákat egyenként (szálanként) 
termelik ki. A kitermelt fák he
lyén, a lehullott magokból, kedve
ző körülmények között fejlődik az 
„utánpótlás" (újulat). Ha tartamo
san így gazdálkodunk, akkor egy 
úgynevezett „szálaló erdőalak" jön 
létre, amelyben mindenféle korú 
faegyed él egymás mellett, a cse
metétől a több száz éves fákig. Ez 
a folyamatos erdőborítás (öröker
dő), ahol nincs vágásterület.

298



Ripszám István: Erdőgazdálkodás a Keleti-Mecsekben

A magyarországi gyakorlatban je
lenleg a vágásos erdőgazdálko
dás a legelterjedtebb. Erre jellem
ző, hogy egy adott területen egy
szerre termelik ki az idős fákat, így 
azok helyén vágásterület keletke
zik. Ezért látunk sokfelé egykorú 
erdőtömböket.
A jelenlegi vágásos gazdálkodásból 
a szálaló erdőalak eléréséig hosszú, 
több évtizedes, akár évszázados út 
vezet. Ebben az időszakban alakul

át az erdő, ezért ezt átalakító üzemmódnak nevezik az erdészek.
A Mecseki Erdészeti Zrt. a folyamatos erdőborítást eredményező 
szálaló, illetve átalakító erdőgazdálkodás újkori történetében úttö
rő szerepet vállalt.
Üzemi méretű szálaló gazdálkodásra az első kezdeményezés 2001- 
ben történt. Ekkor készült a Kárászi Erdészet 600 hektáros Hidasihát- 
lackeri erdőtömbjének kezelési irányelveit megfogalmazó doku
mentum, a Veszprémi Erdőfelügyelőség közreműködésével. Az el
képzelés akkor nem kapott szabad utat, de az elveket alkalmaztuk 
erdőnevelési munkáink során.
A lehetőség 2006-ban vetődött fel ismét, az akkor már Pécsváradi Erdé
szet üzemtervének előkészítésekor. Ennek eredményeként a 2008-ban 
kiadott üzemtervben szálalóvágás és szálalás 868 hektáron került ter
vezésre. Emellett a táj és a természet megőrzése érdekében 850 hektár 
vágáskor nélküli erdő került ki a faanyagtermelésből. Ezeken a területe
ken kizárólag természetes folyamatok érvényesülnek, céljuk a természe
tes erdődinamika érvényesülése.

folyamatos erdőborítás fenntartásához a kedvező állományviszonyok 
további teret adnak, így az erdészet 2700 hektáron tervezi ennek alkal
mazását. A munka az elmúlt évben megkezdődött, kezelési terv és terepi 
bemutató anyagok készültek.
Annak érdekében, hogy szakembereink a lehető legszélesebb körben 
Megismerjék és közvetlen gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek ebben 
a gazdálkodási üzemmódban, a társaság vezetése minden erdészetre 
kiterjedő programot indított. Erdészetenként több erdőtömböt jelöltünk 
ki átalakító üzemmód bevezetésére, az alábbi megoszlásban:

299



Ripszám István: Erdőgazdálkodás a JCeleti-Mecsekben

Erdészet Terület(ha)

Árpád-tető 744

Pécsvárad 2739

Sásd 318

Sellye 471

Szigetvár 95

Összesen 4366

Tekintve, hogy a ma aktív szakembereknek nincs gyakorlatuk ebben a 
gazdálkodási módban, és a hazai szakirodalom is meglehetősen szűkös, 
a jövőben nagy hangsúlyt kell fordítanunk az erre irányuló továbbkép
zésre, tapasztalatcserékre. Aktualitást ad az ügynek az új erdőtörvény 
is, mely előírja az állami erdőkben a folyamatos erdőborítás biztosítását 
szolgáló üzemmódok bevezetését.
Több erdőrészletben az elődök által végrehajtott kíméletes erdőnevelés
nek és az azóta lejátszódott változásoknak köszönhetően differenciáló
dott, vegyes korú állományokban folytathatjuk a munkát, másutt egy
korú, homogén erdőkből kell kiindulnunk. A dolog természetéből fa-
kadóan gyors eredményekre nem számíthatunk. A munka kulcsszavai: 
TÜRELEM és ALÁZAT.

Vegyes korú mecseki bükkös

Közjólét

Az erdőt egyre többen keresik 
fel, különösen hétvégén sok 
a túrázó, kiránduló. A vadregényes 

tájak, a természet kincseinek felfe
dezéséhez a legjobb közlekedési 
eszköz a bakancs és a kerékpár. Aki 
ezeket választja, amikor nekivág az 
erdőnek, az nem csalatkozik.
A Mecsekben majd' 1000 kilométer kerékpár- és turistaút áll a túrázók ren
delkezésére, amelynek harmada a Pécsváradi Erdészet területén kanyarog. 
A napjainkban oly népszerű turisztika világszerte húzóágazattá nőtte ki 
magát, hogy a legújabb kor „népvándorlásából" sokak megélhetését biz
tosítsa. A Mecseki Erdészeti Zrt. is nyitott a turizmus irányába, amikor 
belevágott a Dél-Dunántúl egyik legnagyobb szabadidős beruházásába, 
a Mecsextrém Park létrehozásába. Ekkor nyitottuk meg vadászházainkat 
is a szélesebb közönség előtt. A nyugalomra, csendre vágyó vendégek itt 
felüdülhetnek a zajos világtól elvonultan.
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A nem üzleti célú, mindenki számára hozzáférhető turisztikai szolgál
tatásokat közjóléti létesítmények segítik az erdőben, melyek kiépítésé
re, karbantartására, fenntartására az erdészet évente 7-8 millió forintot
fordít. Ennek egyharmada új létesítmények kialakítására fordítódik, egy- 
harmada a meglévő építmények karbantartására fogy el, a fennmaradó
egyharmad pedig az erdőben összegyűjtött szemét elszállításának költ
ségeit fedezi. Tavasszal és ősszel kampányszerűen tisztítjuk meg az utak

mentét és a patakmedreket a sze
méttől, ami mindig újratermelő
dik. A pihenőhelyeken lévő hulla
dékgyűjtőket folyamatosan ürítjük, 
de a frekventált helyeken rendsze
res szemétgyűjtésre is szükség van. 
Beruházásaink átlagos élettarta
ma - a sajnos gyakori vandaliz
musnak köszönhetően - 5-6 év. 
A szándékos rongálások száma 
a három éve a gépkocsiforgalom 
elől sorompóval elzárt övezetek
ben jelentősen csökkent.

Az erdészet területén 11 kulcsosház található, amelyek kettő kivételé
vel egyesületek és szakosztályok bérleményeként működnek. A lelkes 
üzemeltetőknek köszönhetően a házak többsége jó állapotban van, és 
szép forgalmat bonyolít.
A kulcsosházakon kívül nagyobb létszám fogadására képes a 
zobákpusztai ifjúsági tábor, ami kedvelt kiindulóhelye a Keleti-Mecseket 
célzó teljesítménytúráknak is.
Négy táborozóhelyet tartunk fenn nomád körülményeket kedvelő csa
patok számára Kis-kútnál, a magyaregregyi Sport-réten, Pusztabányán
es a Tőkés-kútnál.
Hétvégi piknikezés céljára, illetve 
turistautak csomópontjában össze
sen 23 pihenőhely várja a kirándu
lókat, akik eső esetén 10 helyen ta
lálnak menedéket a nyári záporok 
elöl. A hozzánk látogatók három 
kilátó közül választhatnak a cso
dás mecseki táj szemlélése céljából. 
Közülük kiemelném a Cigány-he
gyi kilátót, ami központi helyzeté
ből fakadóan gyönyörű panorámá-
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val ajándékozza meg azt, aki nem sajnálja a fáradságot a megmászásá
ra. Nevezetes ez a kilátó azért is, mert 2007. évi felújítása egy többoldalú 
összefogás szép példájaként valósult meg. Ezúton is köszönöm partnere
inknek, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak, az erdészeti ható
ságnak és a lelkes turistáknak, hogy együtt dolgozhattunk e maradandó, 
és reményeim szerint sokaknak örömet okozó építményen.

A jól jelzett turistautak révén - ami
ért ismételten a civil turista szerveze
teket illeti köszönet és dicséret - 72 
darab foglalt forrást és 41 darab em
lékhelyet kereshet fel az erdőjáró. 
Emlékhelyeink közül szabadjon né
hányat kiemelni! Az Egri csillagok
ból ismert kezdőjelenet emlékét őrzi 
a Gergely-Eva-forrás a Vár-völgyben. 
A Harsányi kereszt és a Hessz kereszt 
építtetőik nevét viselő fogadalmi ke
resztek. Vallási vonatkozású a Mária- 
kút és az Antal-kép. Kiemelt jelentő
ségű ipartörténeti emlékeink a pusz
tabányai üvegkohó, ami 1995-ben az 
Országos Erdészeti Egyesület Ván
dorgyűlésén működött, és az ófalusi 
mészégető kemence, amely a Dél-Du- 
nántúl legjobb állapotban fennma
radt ilyen jellegű építménye.
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Mészkeinence

Különlegességnek szá
mít az erdészet által két 
éve létrehozott fűzlabi
rintus a pécsváradi vár 
tövében, a várkertben. 
Egyedülálló abban a te
kintetben, hogy a jára
tok magas ívei lehetővé 
teszik felnőttek számára 
is a kalandozást. Az erdé
szet mészkemencei ven
dégháza, amely korábban 
csak vadászokat fogadott, 
évek óta nyitott kapuval

várja az erdők szerelme
seit, akik számára nyu
galmat, csendet, igény 
szerint pedig programo
kat biztosítanak.
Erdőgazdálkodás, ter
mészetvédelem, vadá
szat, közjóléti és tu
risztikai tevékenység. 
Erdészetünk úgy dol
gozik, hogy megfelel
jen a jelen gazdasági el
várásainak, szolgálja a 
természetet és kiszol
gálja az erdőjárók igé
nyeit. Tesszük mind
ezt annak szellemében, 
hogy valljuk „az er
dész unokái örökségé
vel gazdálkodik".

Fűzlabirint iis
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DUNÁNTÚLI MEGYÉK
TERMÉSZETBARÁT VEZETŐINEK TALÁLKOZÓJA

Börcsök György

Harmincnyolc éve volt az első találkozó, ahol a Dunántúli megyék 
természetbarát vezetői találkoztak. A cél, az eszme és a tapaszta
latok cseréje, valamint a kapcsolatok építése. A megyék többségében ko

moly szakmai programok csatlakoztak és csatlakoznak a találkozóhoz, 
ahol a megye sportéletének vezetői is megjelennek.
Kilenc évvel ezelőtt megyénk úttörő szerepet vállalt, amikor a tanácsko
zás helyett programokat ajánlottunk, és a regionális lehetőségek bemu
tatását kínáltuk fel a jelenlévőknek.
Ekkor Bicsérd adott otthont a rendezvénynek. A célok annyiban változ
tak, hogy előtérbe került a természeti értékek bemutatása, - Dráva mente 
és az ormánsági terület - és a kulturális lehetőségek ajánlása.

Idén a Nyugati mecsek szépségét és 
érdekességét villantottuk fel. Időuta
zásra hívtuk vendégeinket. A kiin-

delkező Abaliget volt. A baranyai 
kistelepülés valóságos gyöngyszeme 
a térségnek. A terület magával ra
gadja a vendégeket, a festői táj nyu
galommal tölti el az ideérkezőket.
A rendezvény lebonyolítására 2009. augusztus 21-23. között került sor. 
A programon 46 fő vett részt.

A szervezést a Baranya Megyei Ter
mészetbarát Szövetség megbízásából 
a Mecsek Egyesület végezte Baronek 
Jenő ügyvezető elnök vezetésével.
Augusztus 21-én délután Abaligeten, 
a Hotel Abaligetben vártuk vendége
inket. A csoport többi tagja a Cseppkő 
Panzióban lett elhelyezve.
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Nagy örömünkre szolgált, hogy 
elfogadta meghívásunkat Szabó 
Imre Környezetvédelmi és Vízügyi 
miniszter, a Magyar Természetba
rát Szövetség elnöke. Duró Imre, 
a Magyar Természetbarát Szövet
ség igazgatója. Pusztay Sándor, a 
Természetbarát Turista Magazin 
főszerkesztője. A dunántúli megyék 

vezetői, kivétel Komárom-Esztergom és Vas megye egyéb elfoglaltsá
guk miatt. A természetjárók mellett a művészetet magas szinten művelő 
Kováts Kolos Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház 
Örökös tagja, a Mecsek Egyesület örökös tiszteletbeli tagja, Debreczeni 
József publicista, politikai közíró, Császár Péter alternatív művész és 
Kutas László előadóművész képviselte.
Programunk a Denevér Múzeumban kezdődött. Itt dr. Iványi Ildikó, 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott igazgatója, a 
Mecsek Egyesület alelnöke, Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság igazgatója és Baronek Jenő, a Mecsek Egyesület ügy
vezető elnöke fogadta a vendégeket. A múzeumban Závoczky Szabolcs, 
a DDNPI igazgatója, e kiállítás megálmodója kalauzolta csoportunkat.
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Ezt követően a barlangba tettünk látogatást 
időutazásunk első helyszínére. Zalán Béla 
barlangász érdekfeszítő vezetésével jártuk be 
a barlangot. A szűk járat és a csepegő víz kel
lemes klímát nyújtott az augusztusi nagy me
legben. A nagyteremben a teljes sötétséget is 
megtapasztaltuk, ezt követően barlangász ba
rátaink, Glöckler Gábor vezetésével, fényjá
tékkal köszöntötték a látogatókat. Kutas Lász
ló előadóművész 
az Abaligeti-bar- 
lang mondájával 
kezdte a prog
ram megnyitá
sát. A „hivatalos" 
megnyitót a házi
gazda Závoczky
Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz
gatóság igazgatója mondta el, majd Szabó 
Imre Környezet
védelmi és Víz
ügyi miniszter, a 
Magyar Termé

szetbarát Szövetség elnöke köszöntötte a részt
vevőket és a szervezőket.
Tóth Klára, a Baranya Megyei Természetba
rát Szövetség elnöke a baranyai természet
járók és a Mecsek Egyesület tagsága, valamint a szervezők nevében 
örömét fejezte ki, és kiemelte „Kincses Baranyánk" értékeit, gazdagsá
gából néhány nevezetességet, amelyek e területen (Orfűtől Abaligeten át 
Kővágószőlősig) találhatók.
A megnyitó igazi meglepetése e nagyszerű akusztikájú teremben Kováts 
Kolos énekhangja volt. Csodálatos hangja betöltötte a teret és elvarázsolt

bennünket, akár népdalokat, akár Sarastro 
áriáját hallottuk tőle. Igazi ajándék volt!
Ezzel még nem ért véget „gazdagságunk" 
bemutatása. Kifelé menet a „ gyógy teremben" 
Ötvös Károlyné, a DDNPI Oktatási Csoport 
munkatársa képekben mutatta be a nemzeti 
park épített és természeti értékeit.

306



Börcsök György: Dunántúli Megyék Természetbarát Vezetőinek Találkozója

Az esti program az abaligeti Pajta Múzeumban folytatódott. A magán, 
kézben működő múzeum a népi értékek mellett természeti fotókat is 
felvonultat. E gazdag kiállítás megtekintése után Kutas László előadó
művész könnyed dalai szórakoztattak bennünket. A szép nyári estén 
lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre, kikapcsolódásra a csillagos ég
alatt - kecskesajttal és baranyai cir
fandlival - gyertyafénnyel a ház han
gulatos kertjében.
Szombaton birtokba vettük a Jakab- 
hegyet, ahol folytatódott az időuta
zás. A meghódítás a DDNPI terepjárói 
segítségével kezdődött. A kora reggeli 
órákban mintha „röpítettek" volna 
bennünket az erősen korrodálódott 

talajon az autók a fennsíkra.
A tervezéskor valami újat, valami mást 
szerettünk volna megmutatni. Ekkor 
jött a gondolat, járjuk végig a földsán
cot, amely igazi kalandtúra. Az i. e. 
9. században itt élő hallstatti kultúra 
népe hatalmas méretű (kb. 80 hold- 
nyi!) területet 6-8 m magas sáncokkal 
vett körül, s ezen belül földvárat épí

tett. Ma már igencsak keresni kell, hogy észrevegyük, hiszen fák, bok
rok nőtték be. Ez az erődítmény állítólag egyedülálló a Kárpát-medence 
nyugati felében. A sáncon a talaj egyenetlen, kidőlt fák letört ágai, kiálló 
kövek nehezítik a haladást, és gondolatban visszamegyünk az időben. 
Egy kis „félrelépést" nem számítva épségben, élményekben gazdagodva 
teljesítettük vállalásunkat. A sánc keleti oldalán haladva szép rálátásunk 
volt a városunkra, a Tubesre, a Sós-hegyre. Ahol a sáncot turistautak
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keresztezték, meg tudtuk mutatni a sánc 
szerkezetét, ill. egy helyen a kutatóárok is 
szemléltette a kereszt- és hosszmetszetet. 
A zöld sávval jelzett útra érve igazi rit
kaságot fedeztettünk fel vendégeinkkel: 
Császár Péter „failak"-ját. Ez a fa ágai 
közé épített kis lak egy 2001-es alkotó
tábor során készült műalkotás. Az alko

tóművész is vendégünk volt a találkozó 
ideje alatt, s itt, a fára épített „lak" alatt 
beszélt ennek az érdekes műfajnak a sajá
tosságairól, más munkáiról, terveiről. 
Tovább folytatva utunkat, már a déli olda
lon haladva tapasztaltuk meg, hogy a sánc 
itt szinte alig magasabb 1-2 m-nél, míg a 
keleti oldalon 6-8 m magasra is építették. 
Ennek az a magyarázata, hogy déli oldal

ról a szakadék miatt kevésbé volt támad
ható a vár. A Zsongor-kőnél tartottunk 
hosszabb pihenőt. Vendégeink ámuló 
tekintetét látva biztosak lehettünk benne, 
hogy soha nem felejthető élményt kínál
tunk számukra a csodálatos panorámával. 
Fényképezés, mondamesélés után újra 
felkapaszkodtunk a sáncra, s itt is meg
tapasztaltuk, hogy nyugaton is magas

sáncot kellett építenie a kora vaskori népnek, hogy az a támadások ellen 
megfelelő védelmet nyújtson. A romos István-kilátón túlhaladva letekin
tettünk a bronzkori halomsírokra, amikben az urnába helyezett halotti 
hamvak voltak. S északra, majd keletre fordulva gyönyörködtünk a szép 
tölgyes-bükkös erdőben. Az Orfűről jövő zöld sáv 
jelzésen tértünk vissza a fennsíkra.
Itt már finom illatok lengedeztek, két nagy bog
rácsban Totyogott a vaddisznópörkölt. 
A „logisztikai csoport" fiatal tagjai, Börcsök Péter 
és barátai már meg is terítették a kolostor udvarán 
felállított asztalokat. Ebéd előtt újabb élményként 
megismerhettük a pálos kolostor és a pálos rend 
történetét egy hiteles személytől, Csóka János 
pálos szerzetes, házfőnök, prefektus, a Lyceum
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templom igazgatója előadásában. 
1225 körül építtette ide az első kolos
tort „a kegyes II. András király ural
kodása alatt... Bertalan pécsi püspök, 
mivelhogy elnéző engedelmével már 
úgyis sok remete gyűlt ott össze." 
A török hódoltság kezdetén szűnt meg 
először az élet itt, s a hódoltság meg
szűntével sem tudták visszaszerezni 

egykori birtokukat. 1763-ban Fonyó Sándor nagyprépost világi remeték 
számára újjáépíttette a templomot és mellé egy egyemeletes kolostor
épületet emelt. II. József rendelete 1780-ban a remetéket szétoszlatta, a 
berendezést elárverezték, ill. a környékbeli templomoknak szétosztot
ták. Az épületek lassan pusztulásnak indultak. Még egy „fellángolás" 
idején vált remény arra, hogy a hegyen kolostor lesz. A II. világháború 
előtt kezdték építeni a pálosok, akik visszaszerezték a területet.l948-ban 
azonban újból megszüntették a rendet, s így vált romhalmazzá ez az 
épülőfélben lévő kolostor is, mely ma esőbeállóként és kilátóként szol
gál. A kolostorromok mai rendezett állapotát a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság sikeres pályázata segítette elő.
A finom illatokfelelőse Benczes Gábor volt, aki gazdagon ízesített vaddisz
nópörköltet készített, Tátrai Bea finom salátájával fenséges gasztronómiai 
élményben részesítette a vendégeket. 
A helyszín - a kolostor udvara - is hoz
zájárult, hogy az ebéd a biztosan meg
maradó jó élmények sorába kerüljön. 
Ebéd után kis beszélgetés, „árnyékke
resés", majd erőgyűjtés következett a 
délutáni programhoz.
Majd lassan leereszkedtünk a Babás- 
szerkövek, a Sasfészek és a Jubileumi 
kereszt érintésével Kővágószőlősre. 
A Jubileumi keresztnél egy újabb meg
lepetéssel kedveskedtünk vendége
inknek: Börcsök Péter szépen hangzó 
hegedűjátéka a múltból a mába röpí
tett a szikrázó napsütésben. A meleg 
ellenére nagy tetszést aratott a hallga
tóság körében.
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Kővágószőlősön Sándor Tibor pol
gármester várt és mutatta be te
lepülése értékeit, az Árpád-kori 
templomot és az uránbányászati 
gyűjteményt. Szakszerű tájékoz
tatása nyomán a falu mai életének 
örömeire, gondjaira is ráláttunk. A 
településről a Duna-Dráva Nemze
ti Park Igazgatóságának terepjárói
val érhettek vissza Abaligetre.
A Jakab-hegyen töltött nap új él
ményekkel gazdagított minden
kit. Mi, szervezők sem gondoltuk 
volna, hogy milyen csodálatos le
het e táj új perspektívából vizsgál
va. A kora vaskori földvár, amely 
a Kárpát-medence egyetlen ilyen 
épen megmaradt létesítménye, a 

Zsongor-kőről elénk táruló panoráma, a Reme
tebarlang, a halomsírok, a kolostorromok, a Ba- 
bás-szerkövek, a Sasfészek, a Jubileumi kereszt 
bizonyította, hogy e pár négyzetkilométeren va
lóban igen sok érték, természeti, kultúrtörténeti 
érték halmozódott fel, amelyet érdemes megmu
tatni az ország távoli tájairól érkezett vendégek
nek. Kattogtak a fényképezőgépek, készültek a videofelvételek. E képek 
és emlékezetük segítségével magukkal vitték vendégeink e kincseket.
Este Tám László fotóművész vetített képeket Baranyáról, Pécsről, 
távoli tájakról. E program és az éjszakába nyúló beszélgetés helyszíne a 
Cseppkő Panzió hangulatos sörözője volt.
Vasárnap délelőttre szerveztünk programot, ennek egy részét is autó
busszal valósítottuk meg. A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás volt a 
segítségünkre abban, hogy Orfűt bemutassuk vendégeinknek.
Füke László közoktatási referens és dr. Harmat Béla címzetes főjegyző veze
tésével meglátogattuk a Mecsek Házát, ahol a Szegedi Karszt- és Barlangku

tató Egyesület fiatal, lelkes tagja szak
szerű, érdekfeszítő kalauzolása nyo
mán megismerhettük e sajátos, egyedi 
épület funkcióját, bepillantást nyerhet
tünk a barlangászat izgalmas világába.
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Ezután a Vízfő-forráshoz sétáltunk, majd 
megtekintettük a Malom Múzeumot.
Később rövid sétát tettünk a tekeresi főutcán, 
megtekintve a szépen rendbe hozott házakat, 
istállókat, majd az autóbusszal visszatér
tünk Abaligetre, hogy elkölthessük az utolsó 
közös ebédet. A Camping étteremben most is 
nagyon finomakat főztek és kínáltak nekünk, 
mint a három nap folyamán mindig.
Távozó vendége
ink köszönő sza
vai, az elismeré
sek, a három nap 

alatt kialakult és uralkodó hangulat azt bizo
nyítják, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló. 
Sikerült egy élményekben gazdag, látnivalók
ban bővelkedő, természetközeli programot ösz- 
szeállítanunk és megvalósítanunk. A szervezés 
nagy részét Baronek Jenő még megyei elnök
ként kezdte, majd a megyei szövetség megbí
zásából a Mecsek Egyesület ügyvezető elnöke
ként folytatta. A tőle megszokott igényességgel, 
körültekintéssel végzett munkája, a maximális „jólétről" gondoskodó igye
kezete, a jól sikerült programok nyomán mindenki úgy vélte: nem lesz köny- 
nyű dolga Fejér megyének, ahol a következő évi találkozót szervezik. 
Baronek Jenő a sikeres találkozó érdekében sok segítséget kért és kapott 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól, személy szerint Závoczky 
Szabolcs igazgató úrtól, a Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazga
tási Hivatal Erdészeti Igazgatóságától, személy szerint dr. Varga Tamás 
igazgató úrtól, a Mecseki Erdészeti Zrt.-től, személy szerint Káldy József 
igazgató úrtól, valamint a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulástól, személy 
szerint dr Schleich Mária irodavezető asszonytól, hogy csak a legnagyob
bakat említsem. Baronek Jenő személyes segítőtársai a szervezésben és 
a programok megvalósításában a már említetteken (Tátrai Bea, Benczes 
Gábor) kívül Börcsök György, Pál Krisztina és Tóth Klára voltak.
Talán valamennyiünk nevében mondhatom: jó volt ennek a szervező csa
patnak a tagja lenni! Úgy gondolom (a visszajelzések is igazolják), hogy 
egyetlen résztvevő sem bánta meg, hogy ezt a hosszú hétvégét Baranyában, 
azon belül is a Nyugati Mecsek Tájvédelmi Körzet e sajátos látványosságok
kal gazdag területén töltötte. Fáradozásunkért kárpótolt minket a kitűnő 
hangulat, a vendégek - szemmel is látható - jó közérzete és köszönő szavai. 
„Es akkor már megérte!"
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NÉGY FELHŐTLEN NAP

Debreczeni József

Máig különös számomra, ámde tény: idén augusztusban - Emesé
vel, leendő feleségemmel együtt - részt vettem a dunántúli ter
mészetbarát vezetők háromnapos találkozóján, a Mecsekben.

Hogyan kerültem oda? A kérdés jogos.
Ám ha meggondoljuk, nem olyan abszurd a dolog, hisz először is - noha két 
éve Miskolcon, a Bükk lábánál élek - dunántúli vagyok. Dunaszentgyörgyön 
születtem és nevelkedtem, ma is hazajárok a szüléimhez.
Másodszor az is kétségtelen, hogy természetbarátnak, természetjárónak 
mondhatom magam, hisz biciklivel az elmúlt negyedszázadban bejártam 
az ország számos táját, a környező országok némelyikét, sőt eljutottam 
távolabbra is. A kedvenc - többször megjárt - hazai túrám: Fadd-Dombori- 
Szekszárd-Bonyhád-Dombóvár-Abaliget-Pécs-Harkány-Villány-Mohács- 
Baja-Dombori. Barátaimmal, illetve családommal eltekertünk vagy 
tízszer a Tátrába, kétszer Prágába, kétszer Krakkóba, kétszer Erdélybe 
s egyszer - fénykoromban - még Párizsba is. Ezen fölül végiggyalogol
tam az országos kéktúrát, s nincs olyan év, hogy tavasszal ne túráznánk a 
Mecsekben (Dunaszentgyörgy nem esik messze), s még párszor a Bükk- 
ben (Ómassán, van ott egy házunk), a Mátrában s egyebütt.
Ám hiába stimmel a „dunántúli" meg a „természetbarát" - „vezető", az nem 
vagyok. (Soha nem is voltam, s már aligha leszek.) Ahhoz tehát, hogy részt 
vegyek a dunántúli természetbarát vezetők találkozóján, kellett még valami. 
A véletlen. S a véletlen hozta, újdonsült barát - egy valódi (már-már 
legendás) dunántúli természetbarát vezető: Baronek Jenő.
A véletlennel a Mecsekben, a Büdös kúti kulcsos háznál találkoztam 
idén - persze korántsem véletlenül. Évekkel ezelőtt eljutottam már oda, 
s azóta - a Misináról Orfű felé meg vissza - rendszeresen útba ejtem, 
útba ejtjük ezt a tündéri völgyet, mert nem lehet betelni a látványával. 
Azt is kitaláltuk, már a második alkalommal, hogy az ott lévő kulcsos 
ház ideális volna biciklitúrás alvóhelynek Abaliget és Pécs között. Meg is 
próbálkoztam vele, de hamar kiderült: a ház nem kiadó.
Ez azonban nem vette el a kedvemet, a kedvünket attól, hogy a tavasz- 
szal esedékes mecseki gyalogtúrák alkalmával időről időre útba ejtsük
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a Büdös kúti völgyet, a titokzatos házzal. így történt ez idén áprilisban 
is, amikor az utóbbit nem találtuk üresen: egy termetes, fehérbajszú 
emberrel találkoztunk a ház előtt, aki igen nyájasan fogadott minket, s 
így végre megláthattuk a takaros építmény belsejét is.
O volt Baronek Jenő.
Mint kiderült: a Mecsek Egyesület ügyvezető elnöke.
Kiderült az is, hogy olvasója a cikkeimnek, s a tévében is nézni szokta 
a műsoromat (akkor még megvolt). Jóízű beszélgetésbe keveredtünk. 
Aztán annyira belemelegedtünk a - növekvő kölcsönös rokonszenvet 
ébresztő - beszélgetésbe, hogy megkérdezte azt is: volna-e kedvünk 
(merthogy hármasban beszélgettünk) eljönni augusztusban pár napra 
a Zselicbe és a Mecsekbe, az ő vendégeiként. Hogyne volna, néztünk 
egymásra Emesével - csak az a kérdés, nekem lesz-e rá időm, merthogy 
könyvet írok, s épp akkortájt jutok vele a célegyenesbe. Aztán gyorsan 
eldöntöttem: erre mindenképpen szorítok időt. Hiszen ha addig meg
feszített erővel dolgozom - nyaralni sem megyünk az idén -, rám fér 
majd az a pár nap pihenés a végső hajrá előtt...
így is lett. Augusztus 20-án, csütörtökön elindultunk a Bükk lábától, és 
meg sem álltunk (ez költői túlzás!) az ország másik végében, a Zselic- 
ben található nagymátéi vadászházig, ahol Jenő és barátai vártak ben
nünket. Itt és most utólag bevallom - minden pozitív várakozásommal 
együtt -, egy picikét tartottam is ettől a hosszú, négynapos víkendtől. 
Hogy egészen őszinte legyek, két dologtól: 1. folyvást a politikáról akar
nak majd velem beszélgetni; 2. túl sok pálinkát meg egyebet kell (illik) 
majd meginni a négy nap során...
Mindkét aggodalmam alaptalannak bizonyult.
Mi több: Baronek Jenőn kívül is nagyon kellemes, disztingvált és végte
lenül rokonszenves emberekkel tölthettük együtt azt az augusztusi hosz- 
szú hétvégét. Tudom, hogy nem politikus dolog a részemről, de külön 
is megnevezem közülük Dománszky Zoltánt (földimet, a Tolna Megyei 
Természetbarát Szövetség elnökét), Duró Imrét (a Magyar Természet
barát Szövetség főtitkárát) és kedves feleségét, Ildikót, végül, de nem 
utolsósorban - és igen nagy tisztelettel - Kováts Kolos Kossuth-díjas 
operaénekest és nejét (akit a szarkasztikus humorú Kolos csak „leendő 
özvegyemként" mutogatott be mindenkinek).
Velük beszélgettünk, túrázgattunk, pihengettünk, eszegettünk, iszogat-
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tünk együtt a legtöbbet, csütörtöktől vasárnapig. Élveztük a nagymátéi 
vadászház kényelmét, a lankás zselici táj szépségét. Elgyalogoltunk 
Kánba, a különleges múzeumfaluba, ami nagyon is élőnek mutatkozott, 
s ahol nyaranta megrendezik a „Káni filmfesztivált".
Aztán másnap áttelepültünk Abaligetre, ahol több órát eltöltöttünk a 
barlangban. Volt sokféle program, Denevérmúzeum, filmvetítés - de 
nekem, nekünk az marad mindörökre emlékezetes, amikor a barlang 
„nagytermében", a sejtelmes fényben úszó cseppkövek között fölzendült 
Kováts Kolos csodálatos basszusa. Sarastro áriáját - ahogy akkor és ott 
hallhattuk - soha nem fogjuk elfelejteni...
A következő nap terepjárókkal, úttalan utakon vittek föl mindenkit 
a Jakab-hegyre, a Pálos kolostor romjaihoz, ahonnan zegzugos gya
logtúrára indultuk az egykori földsánc-rendszeren, majd délre visz- 
szaérvén elfogyasztottuk az igéző mészkőfal-maradványok tövében 
föltálalt nagyszerű vadpörköltet. Aztán újabb túra következett, le 
Kővágószőlősre, a Babás szerkövek között. (Pár óra elteltével nem szá
mított már szentségtörésnek az a jó korsó hideg sör, amit a falu kocs
májában a pörkölt után küldtünk.) Aztán vissza Abaligetre, egy szép 
diavetítés utáni, kedélyes-kellemes esti beszélgetésre - emberi dolgok
ról (köztük egy kicsit a politikáról is).
A nagyszerű, testet-lelket átmozgató, mégis üdítő és pihentető három 
nap után enyhe szomorúsággal - és bimbózó baráti érzésekkel - vettünk 
búcsút a negyedik nap délelőttjén a Zselictől, a Mecsektől - és kedves, új 
ismerőseinktől, hogy Dunaszentgyörgyöt útba ejtve visszatérjünk Mis
kolcra, a Bükk lábaihoz.
Őszintén reméljük, búcsúnk nem volt végleges.
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BARANGOLÁS SZLOVÉNIÁBAN

Biki Endre Gábor

2009. október elején családi kirándulás alkalmával Szlovénia szép tá
jait barangoltuk be. A fotókkal és rövid leírásokkal szeretnék ízelítőt 
nyújtani erről a vidékről természetbarát olvasóinknak.

A Postojnai cseppkőbarlang Szlovénia leghosszabb ismert karsztos bar
langja. Eddig 20 km-en tárták fel. A Postojna és Trieszt közötti karszt
vidék gyöngyszeme. A barlang kialakulása kb. 70 millió évvel ezelőtt 
kezdődött el a tengerben. A hírességét az adja, hogy számtalan cseppkő
képződmény alakult ki. A barlangban a hőmérséklet 8-10 fok között van. 
A barlangot már a 13. században is ismerték. Az első barlangvasutat 1872- 
ben létesítették. Az utasokat ma is elektromos kisvonat szállítja a barlang 
belsejébe, ahol kb. 3 km gyaloglással tekinthetjük meg a barlangot.
Postojnától 9 km-re, festői környezetben található a Predjamai-vár. A vilá
gon teljesen egyedülálló, hiszen sehol másutt nem található ilyen barlangra 
épített sziklavár. Eredeti formájában a 12. században került felépítésre. 
A várat egy 123 m magas függő sziklafalba építették. A hely különlegessége, 
hogy a közeli patak vize a hegynek folyik, és ott egy barlangi víznyelőben 
eltűnik. A korhűen berendezett várat az 1990-es években állították helyre.

I’ivililllltll SZlUlVlÍHl
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TÚRÁK A PIRENEUSOKBAN

Komlós Attila

Az Eurázsiai-hegységrend- 
szer részét képező, 450 
kilométer hosszú Pireneusok 

az Atlanti-óceán és a Földközi
tenger között húzódik, termé
szetes határt alkotva Franciaor
szág és Spanyolország között. 
A két ország közé ékelődik be a 
miniállam, Andorra.
A magyar turisták közül vi
szonylag kevesen látogatnak 
ide, mivel akiket a magashegy
ségek vonzanak, többnyire in

kább a közeli Kárpátok vagy az Alpok vidékére látogatnak. A Pireneu
sok természeti képe valóban sok hasonlóságot mutat a két említett terüle
tével, de lényeges különbségeket 
is felfedezhetünk, többek között 
az éghajlati, kőzettani adottsá
gok sajátosságai miatt. A hegy
ség felépítése szimmetrikus, a 
2500-3000 méter magas közpon
ti gerincet északról és délről a 
földtörténeti középidőből szár
mazó mészkő övezetek kísérik, 
melyeket a középső, magasabb 
területek lepusztulása során ke
letkezett flis övezetek zárnak le 
mind északon, mind délen. A hegylánc az Alpokkal vagy a Kárpátokkal 
ellentétben szinte áthatolhatatlan, mivel nincsenek olyan hágók, melye
ken a közlekedés gazdaságosan megszervezhető. A fő útvonalak ezért az 
Atlanti-óceán, illetve a Földközi-tenger partján vezetnek. Ez a természeti 
adottság a magyarázata annak, hogy az Ibériai-félsziget a kontinenstől el
szigetelten fejlődött, Spanyolország a történelme során nem Európa bel
seje, hanem a tengeren túli területek felé orientálódott.
A hegység települései szintén igen változatos képet mutatnak, a francia, spa
nyol, baszk, katalán kultúrák hatása jól megmutatkozik a falvak, városok
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Kaiman rircneusok: fíot

összképében. A Pireneusok észa
ki előterében elhelyezkedő tör
ténelmi városok, zarándokhe
lyek, az Atlanti-parton elterülő 
Baszkföld, a sivatag szárazságú 
déli oldal, vagy a Katalán-Pire- 
neusok települései markánsan 
különböznek egymástól.
2007 nyarán egy csoportos uta
zás keretében volt alkalmam el
jutni a Pireneusokba. Utazásunk 
során bejártuk a hegység egészét. 
A franciaországi Carcassonne- 

ból indultunk, majd „meghódítottuk" a Középső-Pireneusok egyik csúcsát, 
felkerestük a híres zarándokhelyet, Lourdes-ot. Ellátogattunk francia és spa
nyol Baszkföldre, majd az óceán partján visszakanyarodtunk kelet felé, hogy 
a spanyol oldalon megnézzük a bikafuttatásokról nevezetes Pamplonát, a vi
dék történelmi hangulatú várait és a Bardenas Reales fantasztikus sivatagi 
sziklaképződményeit. Túráztunk vízesések között a Monte Perdido Nemze
ti Parkban, majd ismét Franciaországba kanyarodtunk, ahol ellátogattunk a 
Katarok földjére. Utunkból nem hiányozhatott Andorra sem: egy rövid sétát 
tettünk a fővárosban, és a kis ország néhány településén.

Középkori hangulatok

Amikor Magyarország felől a Pireneusokba tartunk, Carcassonne 
városában mindenképp érdemes eltölteni egy kis időt. A hegy
ség északi előterében fekvő város a „Pireneusok-expedíció" jó kiin

duló- és végpontja lehet, fapados légitársasággal gyorsan és kedvező 
áron megközelíthető.
A napjainkban 44 ezer lakosú város hosszú idő óta a Földközi-tenger és 
az Atlanti-óceán közti kereskedelmi útvonal fontos települése, a rómaiak 
alapították Kr. e. 100 körül. Az évszázadok folyamán vizigótok, frankok 
és a középkori franciák erődje volt. Carcassonne jelenlegi városképét a 
19. században nyerte el, 1997 óta a Világörökség része. Mai jelentőségét 
és népszerűségét az adja, hogy itt található Európa legnagyobb, várfal
lal övezett középkori városmagja, turisták ezrei látogatnak el ide évről 
évre, átélni a középkor hangulatát.
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Sétánkat a várkapunál kezdtük, ahol 
a francia városokban oly jellemző 
míves körhinta és a rajta ülő gyere- 
kek-felnőttek vonták magukra a fi
gyelmet. A várkapun belépve egy kis 
hídon keltünk át, és máris a monu
mentális városfalak között találtuk 
magunkat. Szűk sikátorokon halad
tunk, körös-körül turisták áradata 
hömpölygött, fejünk fölött hangula
tos színes zászlók lobogtak.
A vár területén a 19. századi felújítás

során számos, a középkorban nem létező épületrészt is felhúztak, romanti
kus elemekkel kiegészítve az amúgy is rendkívül hangulatos város összkép
ét. A 13-14. századi eredetű St. Nazaire-bazilika is így kapta lőréses orom-
zatát. Az építész, Eugene Viollet-le-Duc, 
a műemlékvédelmi szempontokat nem 
minden esetben vette figyelembe, ez sok 
vitát váltott ki annak idején. Mi, turis
ták azonban egyetértettünk abban, hogy 
csodálatos légköre van a hatalmas falak
kal és bástyákkal övezett városnak.
Utunkat egy zarándokhely felé folytat
tuk tovább, St. Bertrand de Comminges 
sziklaszirtre épült templomát kerestük 
fel. A Pireneusok szívében fekvő, 240 
lakosú kis település a középkorban 
élte fénykorát, amikor a Santiago de Sikátor

Compostelába 
vezető zarándokút egyik fontos állomáshelye volt. 
A katedrális a több évszázadon át tartó bővítések
nek köszönhetően román, gótikus és reneszánsz 
stílusjegyeket egyaránt hordoz. Különleges látvá
nyossága a festett képekkel borított oltár, az 1550- 
ben épült reneszánsz orgona, valamint a falon 
látható kitömött krokodil. A település nagy esemé
nye az évente megrendezésre kerülő Comminges 
Fesztivál: július-augusztus folyamán számos hang- 
versenyt rendeznek a katedrálisban, és világhírű 
művészek tartanak mesterkurzusokat.
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Ég és föld között

Utazásunkat a Francia-Pireneusokban folytattuk, elsőként az Aure- 
völgy kis települését, Arreau-t látogattuk meg. A magas hegyek 
ölelésében meghúzódó folyóparti kisváros képe jellegzetes pireneusi 

hangulatot áraszt, sok palatetős, terméskő épületet láthattunk. Betértünk 
a kis gótikus templomba, sétáltunk a keskeny utcákon, és némi kolbászt, 
sajtot, bort vásároltunk a helyi termékek boltjában.
Arreau-ból az Aspin-hágón ke
resztül közelítettük meg követke
ző célpontunkat. A hágó irányába 
haladva a magasság növekedé
sével beértünk a felhőbe, a látó
távolság pár méterre csökkent. 
A hágón átkelve némi utazást kö
vetően érkeztünk La Mongie te
lepülésre, ahol a felvonó kabinjai 
vártak bennünket, hogy felröpít
senek minket a Pireneusok egyik 
csúcsára, a 2877 méter magas 
Pic du Midi-re. A település mel
lett emelkedő hegy felhőbe burkolódzott, a pesszimisták már-már hajlot
tak arra, hogy lemondjanak a „csúcstámadásról". Viszont ha már ott vol
tunk, nem hátráltunk meg, bízva abban, hogy némi szerencsével fantaszti
kus élményben lehet részünk ilyenkor is. A felvonó kabinjának ablakaiból 
egy ideig a hegyi település panorámájában gyönyörködhettünk, mígnem
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Arreau, a helyi termékek boltjában Panoráma a Pic du Midi csúcsról1
ahogy az Aspin-hágón délelőtt már megtapasztaltuk, beértünk a felhőbe, 
és hosszú percekig semmit se láttunk, csak a sűrű tejfehér ködöt. Aztán 
mintegy varázsütésre, kitisztult a levegő, és megpillantottuk a kék eget és 
a szikrázó napsütésben előttünk magasodó hegycsúcsot, miközben a fel
hők, mint vattacukorcsomók immár alattunk „pihentek" a völgyekben. 
A Pic du Midi csúcsa kedvelt turistacélpont, de annál sokkal fontosabb sze
repe is van. A hegycsúcson csillagászati obszervatórium működik kereken 
száz év óta, a tiszta és fényszennyezésmentes égbolt adottságait kihasználva. 
Az 1960-as években innen készítettek részletes felvételeket a Hold felszíné
ről az akkor még előkészítés alatt levő Apolló-expedíció számára. Megte
kintettük az obszervatóriumot, és hosszú időn át csodáltuk a tájat, az egy
más mögött húzódó hegyvonulatokat.

Miután lejöttünk a Pic du Midi csúcsról, a közeli zarándokhelyre, 
Lourdes-ba utaztunk. A település eredetileg fontos kereskedőváros 
volt, jelentős erődítménnyel. Lourdes története 1858-ban vett nagy for
dulatot, amikor a molnár legnagyobb lánya, akit Bernadettnek hívtak,
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a Gave folyócska közelében egy barlangban összesen 18 alkalommal 
találkozott a Szűzanyával, aki megmutatta a gyermeknek a barlang 
lábánál lévő rejtett forrást. A forrás mellett a falu népe csodálatos gyógy
ulások szemtanúja volt. A csodák világhírűvé tették a helyet, napjainkra 
Lourdes a világ legnagyobb Mária búcsújáró helyévé vált, ahol ma is 
sok ember meggyógyul az itt fakadó víztől. Az egyház 1860 óta 67 cso
dás gyógyulást regisztrált itt hivatalosan.
A tizenötezer lakosú város évente ötmillió zarándokot és turistát fogad 
a világ minden tájáról. A belvárosban egymást érik a kegytárgyboltok, 
az utcákon ottjártunk idején is zarándokok tömegei hömpölyögtek. Az 
51 hektáron elterülő Lourdes-i Miasszonyunk szentély magában foglalja 
a barlangot, a csodatévő vizet szolgáltató kutakat, a kétszintes neogóti
kus stílusú bazilikát és a huszonötezer főt befogadó, modern föld alatti 
templomot. Lourdes jelképe a barlang közelében húzódó sétány, ahol a 
zarándokok gyertyákat gyújthatnak: a több ezer fehér gyertya lángja az 
égiek és földiek közötti kapcsolatot hirdeti.
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Baszkföld

St-lean-de-Luz, a Keresztelő Szent János ' 
templom belseje n hajómakettel

Atlanti-óceán - ahol a Pircneusok véget ér

APireneusok nyugati végén, a 
Vizcayai-öböl mentén terül el

Baszkföld. Hét megyéből áll, melyek 
közül három Franciaország, négy Spa
nyolország területén fekszik. A terület 
neve első lakóinak nevéből (vascones) 
származik. A baszkok évezredek óta 
ugyanazon a helyen élnek, Európa 
legősibb, egy helyben élő nemzetét al
kotják. Nyelvük, az euskara, egyetlen 
ismert nyelvcsaládba sem sorolható 
be, önmagában álló, külön nyelvcsa
ládot képez. Lélekszámúk napjaink
ban 3 millió fő. Hagyományaikat buz
gón őrzik, az ugrálós népi táncokat, a 
pelota nevű játékot, a piros-fehér-zöld népviseletet, a baszk sapkát. 
Amíg Baszkföld a Római Birodalom korában megtartotta független
ségét, a középkor évszázadai igencsak viharosan teltek, a viszálykodó 
vizigót és frank királyság között őrlődve. A baszk nép a hatalmi harcok, 
fosztogatások ellenére fennmaradt, megvédték magukat mind a fran
kokkal, mind a mórokkal szemben; még ha más hatalmak uralma alá 
kerültek, akkor is sikerült bizonyos fokú törvényhozási, gazdasági és 

katonai függetlenséget élvezniük. 
A 17-18. században a terület önál
lósága fokozatosan csökkent, a 
francia forradalom után Baszkföld 
északi része elvesztette önállósá
gát. A 19. századi nemzeti ébre
dések időszaka Baszkföldet sem 
hagyta érintetlenül, fontos cél volt 
a függetlenség elérése.
Spanyol Baszkföld történelmé
nek sötét korszaka 1937-ben kez
dődött, miután a spanyol polgár-

háborúban győztes Franco tábornok a homogén spanyol nemzetállam 
megteremtése érdekében a baszk kultúra minden megnyilvánulása el
len keményen fellépett. A baszk szeparatista mozgalmak gyökerei ide
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nyúlnak vissza. Franco halála után 
megkezdődött Spanyolország de
mokratizálódása, Spanyol Baszk
föld 1979-ben autonóm terület lett. 
Francia Baszkföld nem autonóm, 
viszont az ottani, békésnek mond
ható múlt miatt ez nem jelent külö
nösebb problémát.
Nem is gondolnánk, milyen sok 
híresség baszk származású. Töb
bek között Jean Anouilh drámaíró,
Plácido Domingo operaénekes, Yradier, a La Paloma című dal szerző
je, Maurice Ravel zeneszerző, ifjabb Alexandre Dumas író és Daguerre, 
a fotográfia felfedezője. A sportolók közül a labdarúgó Goikoetxea, 
Zubizarreta és Lizarazu, valamint a többszörös Tour de France-győztes 
Indurain nevét feltétlen meg kell említenünk.

Baszkföldi kirándulásunk so
rán elsőként a Franciaország 
területén található St-Jean-de- 
Luz városát látogattuk meg. 
Az Atlanti-óceán partján fek
vő üdülőhely fontos halászki
kötő, jellegzetes épületekkel, 
homokos stranddal és ízletes 
helyi ételekkel. St-Jean-de-Luz 
egyik különleges történelmi 
mozzanata, hogy egyidejűleg 
600 nőt ítéltek máglyahalálra 
boszorkányság vádjával 1609- 
ben, de az Újfundlandról, ha
lászatból visszatérő férje
ik megmentették őket. Kikö
tőváros lévén nem meglepő, 
hogy a Keresztelő Szent János 

templomban a mennyezetről lelógó láncon egy hajómakettet láthattunk, 
de a templom arról sem kevésbé nevezetes, hogy 1660-ban itt tartották 
XIV. Lajos francia király és a spanyol Mária Terézia esküvőjét.
A várostól délre megálltunk az óceánparton, hiszen itt ér véget a Pireneu- 
sok vonulata, egy igen látványos sziklafennsíkkal, mely szinte függőle
ges szakadékkal zuhan bele az óceánba.
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Utunkat Spanyol Baszkföldön foly
tattuk tovább. A térség egyik jelké
pe a Kagyló-öbölről nevezetes, 183 
ezer lakosú San Sebastián, baszk ne
vén Donostia. Az elegáns kikötővá
ros legfőbb nevezetessége a tenge
ri akvárium, ahol egy üvegfolyosó 
belsejében végighaladva teljes egé
szében körülvett bennünket a víz, 
színpompás halak és más tengeri

élőlények sokasága úszkált körülöttünk. Az akvárium megtekintése után
siklóval felmentünk a Monte Igeidóra, ahonnét fantasztikus panoráma tá
rult elénk a varázslatos Kagyló-öbölre és a körülötte elterülő városra.
San Sebastiánból nyugat felé vettük az irányt, és egy túrát tettünk az 
óceánparton, érintve néhány halásztelepülést. A gyalogtúra különleges
ségét a dombvidék és az óceánpart látványa mellett az adta, hogy az El 
Camino útvonalán, a Santiago de Compostelába vezető zarándokúton 
haladtunk - igaz, nem Santiago irányába, hanem kelet felé.

Navarra

Pamplona, főtér

Utunkat Navarra legnagyobb 
városában, a Pireneusok déli 
előterében fekvő Pamplonában foly

tattuk. A történelmi hangulatú vá
ros az El Camino egyik legjelentő
sebb állomása, Baszkföld történelmi 
fővárosának számít. Gótikus stílu
sú székesegyháza 1397-1530 között 
épült. Pamplona folyója az Arga, 
partja mentén gyönyörű parkok te
rülnek el. Megtekintettük Pamplona
16. századi erődítményét, az ötszög alaprajzú, monumentális citadellát. 
Pamplona fő attrakciója a minden év júliusában megrendezett fesz
tivál, a San Fermín. A fesztivál kilenc napja idejére a város egyetlen 
hatalmas fiesztaterületté alakul, ahol megállás nélkül szól a zene, 
zajlik a vidámság. A partifolyam csupán akkor szakad félbe, amikor 
kezdődik a bikafuttatás, az Encierro. Reggel 8 órakor a dühödt bikák
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Paniplonai bikafuttatás

a város utcáin esztelen rohanásba kezdenek, miközben a piros-fehér 
ruhás fiatalok, a mozók tovább hergelik őket. A bikafuttatást követően 
a zajos fesztivál tovább folytatódik, éjjel-nappal. Papmlonában járva 
nem hagyhatjuk említés nélkül Ernest Hemingwayt, aki 1923—1959-ig 
számos alkalommal ellátogatott a városba; első regényének, a Fiestá
nak központi motívuma a San Fermín.
Pamplonából egy hangulatos középkori városkába, Olite-be utaztunk 
tovább. Olite valóban olyan volt, mintha egy mese elevenedett volna meg, 
várának csipkés falai, titkos átjárói, tornyainak sokasága fantasztikus lát
ványt nyújtott. A várat körülvevő szűk utcák is rendkívül hangulatosak, és
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Öli te, vár
J

Öli te, vár

ami rögtön szembetűnt, hogy az évszázados tereket odaillő tartalommal 
töltötték meg: a kereskedők kézművestermékeket, különleges gyümölcsö
ket, terméseket, teafüveket kínáltak stílusosan berendezett standjaikon. 
Pamplona mellett Navarra másik „jelképe" a rendkívül száraz, sivatagos 
vidék, Bardenas Reales. Holdbéli tájra emlékeztető, vad környezetben jár
tunk, ahol az erózió a márga-agyag-gipsz felszínt szeszélyes alakzatokká 
formálta. A piramisszerűen kiemelkedő dombok az eredeti felszín magas
ságát mutatják - nem véletlenül hívják őket tanúhegyeknek -, a felső részü
kön elhelyezkedő keményebb kőzetek megakadályozták az alattuk levő 
puhább, lazább rétegek lepusztulását. A területet átszövik a száraz patak
medrek, vízmosások, a sós talajon élő növények a forrósággal küzdenek.

Bardenas Reales
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Aragónia - történelem és természet

Navarrából kelet felé halad
tunk tovább, Aragónia te
rületére, ahol megtekintettünk 

egy várkastélyt, felkerestük a tör
ténelmi Huesca városát, majd egy 
gyalogtúrára indultunk a Monte 
Perdido Nemzeti Parkba.
Loarre várkastélya a Pireneusok 
déli előterében áll, immáron kö
zel ezer esztendő óta. Az erődít
ményt a keresztény és mohame
dán területek határán emelték 
a 11. században. Bővítések, át
építések után végső formáját a 
15. századra nyerte el. Az 1970- 

ció eredményeként jött létre az a 
forma, amit mi is láthattunk ottjártunkkor. A vár további nevezetessége, 
hogy itt forgatták 2005-ben a Mennyei királyság című filmet.

es években lezajlott rekonstruk-

IHuescu, katedrális

számos régi épületet láthattunk, azonban az összkép eléggé lehangoló volt, 
a házak, az utcák többsége meglehetősen kopottas képet mutatott.

A közel ötvenezer lakosú Huesca 
Eszak-Aragónia legnagyobb vá
rosa, már a Római Birodalom 
kora előtt is létezett. Egészen a 
19. századig az Ibériai-félsziget 
fontos kulturális központja volt, 
egyetemét 1354-ben alapították. 
Huesca védőszentje Szent Lő
rinc, a tiszteletére felszentelt ka- 
tedrális a város legfőbb neve
zetessége. A gótikus templom 
végső formája a 15-16. század 
fordulójára alakult ki. A kated- 
rálissal szemben áll a városháza 
reneszánsz épülete. A történel
mi város szűk, kanyargós utcáin
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Huesca, a reneszánsz városháza

A város védőszentjének ünnepéhez 
kapcsolódóan, Szent Lőrinc mártírhalá
lának évfordulóján, több napon át tartó 
nagy fesztivált tartanak minden év au
gusztusában - ennek nyomait mi is lát
hattuk, különböző, az alkalomra készült 
dekorációk, falfestmények formájában. 
Az Aragón-Pireneusok egyik legvon
zóbb turisztikai célpontja a Monté 
Perdido Nemzeti Park. Autóbuszunk
ból a védett terület peremén fekvő 
Torla településen kellett kiszállnunk,

innen a nemzeti park buszával juthattunk a túránk kiindulópontjához. 
A Monté Perdido a Pireneusok harmadik legmagasabb hegycsoportja, ma

gassága 3355 méter. Nevének jelentése „elveszett hegy", ennek magyará
zata, hogy a csúcsa francia földről nem látható. A nemzeti park élővilága 
különösen gazdag: területén 1500 növényfaj, 171 madárfaj, 32 emlősfaj él.
A madarak közül a tekintélyes méretű szakál
las saskeselyű érdemel feltétlen említést, szár
nyainak fesztávolsága a három métert is elérheti. 
A Pireneusokban szokatlan tájolású, nyugat-ke
leti csapásirányú völgyben él a pireneusi zerge. 
A hatalmas hegyek között húzódó Ordesa- 
völgybe indultunk túrázni, útközben több pom
pás vízesést csodálhattunk meg. A leglátványo
sabb vízesésnél láthattuk, ahogy a magasból le
zúduló patak csavarmenet formájú hasadékot 
vágott a sziklába. Túránk végén Torla sziklaszirtre épült várát is megtekin
tettük, mielőtt továbbindultunk a Katalán-Pireneusokba.
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A Katalán-Pireneusok

jós Sant Climent de Taüll templomot, 
melyet 1123 decemberében szenteltek 
fel, harangtornya hatszintes. Második
ként pedig a völgy névadó településé
re, Boí-ba látogattunk: Szent János tisz
teletére felszentelt egyhajós templo
mának különlegessége a bejárat körül, 
az épület külső falán látható freskó.
A Pireneusok területén helyezkedik el 
a miniállam, Andorra. A Spanyolor
szág és Franciaország közé beékelő

APireneusok látnivalóit be
mutató plakátok és idegen
forgalmi kiadványok gyakori mo

tívuma az előtérben álló magas 
tornyú román stílusú templom, a 
mögötte emelkedő kopár hegyek
kel. A Vall de Boí (völgy) közép
kori hangulatú településein a 11- 
12. században emelt templomok 
kitűnő állapotban maradtak fenn, 
2000 óta a Világörökség listáján 
szerepelnek. A templomok közül 
kettőt látogattunk meg. Elsőként 
a Taüll településen álló háromha

dő, hetvenezer lakosú hercegség gazdasága virágzó, a turizmusnak és
a kedvező adózási szabályoknak köszön
hetően. Az átlagos tengerszint feletti ma
gasság 1996 méter, a hegyláncokat három 
völgy tagolja Y alakban. Egy mesterséges 
tavat jártunk körül, majd a fővárosba lá
togattunk el. La Vella némi csalódást oko
zott számomra, sűrű beépítésű település 
sok jellegtelen épülettel, melyek jelentős 
része áruházakat, bevásárlóközponto
kat
ment nagyobb családi ház méretű épüle

te. A kis ország természeti környezete egész évben vonzza a turistákat - 
télen a sízés kedvelőit, nyáron a túrázókat.

rejt. A város fő nevezetessége a parla-
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Andorrából az Envalira- 
hágón át Francia-Katalónia 
területére utaztunk tovább. 
Első megállónk Niaux ős
emberek által megfestett 
barlangjánál volt. A12 ezer 
évvel ezelőtt készült „törté
nelmi graffitiket" a 17. szá
zad óta ismerik. A barlangot 
sajnos nem sikerült belülről 
megtekintenünk, mivel so
kat kellett volna várni a be
jutáshoz, időnk pedig kevés 
volt, így továbbutaztunk 
Foix városába.
régóta kedvelt turistacél

pont. Szűk, macskaköves utcái, szökőkútjai, régi épületei, a vendéglők 
a világjárók sokaságát vonzzák. A város szó szerint kiemelkedő látvá
nyossága a sziklaszirtre épült, magas tornyokkal rendelkező várkastély. 
Foix a 11. században a keresztesek által üldözött katarok menedékhelye 
volt. Kik is voltak a katarok? Tagadták az egyházi hierarchiát, az Isten és 
ember közötti közvetítők szükségességét. Elutasították a kinyilatkoztatást, 
ragaszkodtak a közvetlen vallásos tapasztalathoz, a személyes megisme
réshez. Ka tarföld a „sötét középkor" egy világos szigetét jelentette, virágzó 
kulturális és gazdasági élettel, a katolikus dogmák béklyóitól mentesen. 
Pireneusi túránk Montségur váránál ért véget. Az 1200 méter magas szikla volt 
a katarok utolsó menedéke, 1244-ben a keresztesek itt mészárolták le az eret
nekmozgalom utolsó képviselőit, majd a várukat földig rombolták. A napja
inkban látható vár az 1600-as évekből származik. A borzalmas eseményekhez 
egy legenda is kapcsolódik, miszerint a vár ostromakor a kataroknak sikerült 
kimenekíteni a várból egy kincsesládát. A láda tartalmát illetően egyesek úgy 
vélik, hogy a katarok ezoterikus könyvei voltak benne, mások szerint magát a 
Szent Grált rejtette magában. Utóbbira erősít rá a Wagner által megzenésített 
költemény, a Parsifal, melynek helyszíne Monsalvat, ami feltehetően azonos 
Montségur várával, tükörfordításban biztonságos hegyet jelent.
A Pireneusokban tett kőrútunk ezzel a végére ért. A tőlünk némiképp távoli 
vidéken számos, nekünk olykor szokatlan helyet, jelenséget fedezhettünk fel - 
legyen szó különleges természeti képződményekről, emberek sokaságát vonzó 
zarándokhelyekről, a világon egyedülálló baszk kultúráról, bolondos rendez
vényről, sok száz éves templomokról vagy misztikus legendákkal teli várról.
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A MUNKA OSZTÁLY 2009 ÉVI BESZÁMOLÓJA.

Baumann József

A 2009. év eseményekben és eredményekben gazdag volt. Sok fel
adatot vállaltunk, melyeket sikerült maradéktalanul teljesíteni.

Emlékhelyek

Emlékoszlop marása - Baumann József

A volt Magyarok kunyhójá
hoz készítettünk és felállí
tottunk egy közel hárommázsás 

tölgyfa emlékoszlopot. Az oszlop 
emlékeztet mindenkit, aki arra jár, 
hogy milyen történelmi esemé
nyek történtek az elmúlt század
ban a környéken. Emléket állít tu
rista elődeinknek, akik példamu
tató munkával óvták és védték a 
természet értékeit.
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Forrásépítések

Fekete-Tisza-forrás

Az új Fekete-Tisza-fártás

2009 júliusában lebontottuk a régi 
romos forrásfalat, és újjáépítettük a 
Fekete Tisza-forrását. Stabilizáltuk 
az előteret, és az obeliszket a forrás 
fölötti oldalba helyeztük a szegedi 
Geo-Environ Környezetvédő Egyesü
let és más önkéntes tagok segítségével 
a Keleti Kárpátokban. (Ukrajna) Rész
letes leírás az évkönyv oldalain.
Pécsi résztvevők: Baumann József, Hor
váth Péter Bruno, Kriston Barnabás, 
Stálenberger Tibor és Tasnádi János.

JÓ SZERENCSÉT-FORRÁS
Mánfa fölött, a Jó szerencsét vadászház alatt 
újjáépítettük a Jó szerencsét-forrást, mellyel 
a bányászati emlékeink egy darabját tudtuk 
továbbörökíteni. A forrás homlokfala egy tra
péz formájú tárna bejáratát szimbolizálja.

Henrik-forrás
Bátaapátiban a Mecsekére 
Zrt. megbízásából felújí
tottuk a Henrik-forrást, 
amely része a vízminősé
get ellenőrző monitoring
rendszernek. A környék 
egyik legszebb forrása 
lett a felújítás után, és a 
vízhozama is növekedett. Henrik-forrás
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ZsOLNAY-KÚT
A forrás mögötti részt feltártuk, 
és a forrás foglalómedencéjét 
kitisztítottuk, így most ismét a 
kifolyócsövön keresztül folyik 
minden csepp víz. A forrás kő 
falazatát megjavítottuk.

Etelka-forrás

A Réka-völgyben található forrás 
foglalómedencéjét kitisztítottuk, 
és kőfalazatát megújítottuk.

MÁRÉ-FORRÁS
A Máré-forrás régi építményét 
lebontottuk. A forrás régi boltíves 
tetejét a táblával a forrás fakadá- 
sánál helyeztük el. Alatta a szára
zon rakott kőfal kövei alól jön a forrás vize természetes környezetben.

Az új Mnré-fornis

337



Baumann József: A Munka Osztály 2009 évi beszámolója

Apacsok-kútja

Felújítottuk a Jakab-hegyen a pécsi jógásokkal az elhanyagolt régi for
rást, és merítősre alakítottuk a biztosabb vízhez jutás érdekében.

Az Apacsok-kútjának építői (balról: Batmann József 
Kőnig Éva, Baumann Józsefné, Meleghné Jenei 

Gyöngyi, Kazáné Molnár Ibolya, Várhelyi Sándor)
Az Apacsok kút ja festménye

Forráskarbantartások

Rendszeresen tisztítjuk a Me
csek forrásait, mérjük a víz
hozamukat és hőfokukat. Folyama

tosan végezzük karbantartásukat. 
A Gubacsos-forráshoz beépítettünk 
egy alsó kifolyócsövet. Kitisztítottuk 
a Bögrés-kút ülepítőmedencéjét és a

biztosabb vízhez jutás érdekében be
kötöttük a bal oldali forrásmezőt.
A nagy felhőszakadás után a 
Csokonay-kutat és környékét 
iszapréteg takarta be, és a víz 
több méter magas fatorlaszokat 
képezett a mederben. Az erdészet 
adott markológépet és embereket, 
hogy a károkat megszüntessük és 
a medret megtisztítsuk. Források ellenőrzése (Bauinann József)
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Környezetvédelem

A hideg téli napokon a Mecsek több pontján etettük a madarakat. Ta
vasszal részt vettünk a békamentési akcióban Sikondán több alka
lommal. Csak a mi kis csapatunk közel ezer békát segített át a számukra 

veszélyes útszakaszon. A jártabb turistautak közelében óvtuk a védett vi
rágokat a gondatlan pusztítástól. Jeleztük a rongálásokat az illetékesek
nek. Szemétgyűjtő túrákat szerveztünk. Újabb kosbortelepet fedeztünk 
fel Petőczpuszta közelében. A Természetvédő Osztály által szervezett ta
karítási túrán vettünk részt. A dombóvári turistákkal forrásokat tisztí
tottunk Váralja környékén, és a Jágerok-kútjánál megjavítottuk a lépcső
sort. Megmutattuk, azokat az apró feladatokat, melyeket egy forráshoz 
érve minden természetszerető embernek el kellene végezni. Jelezzük 
észrevételeinket (rongálások, szemétlerakások, stb.) az erdészetek és a
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DDNPI felé. A DDNPI munkatársaival egyeztettük a forrásfelújítási ter
veket, és terepbejáráskor pontosítottuk a feladatokat. Sajgó Ferenc erdé
szeti igazgatóval bejártuk a Sas-rét környéki forrásokat, és megbeszéltük 
az Aligvár-forrás foglalásának feladatait.

Madáretető tisztítása (Baumann Józsefié) 1 Békamentés (Baumann József)

Békamentés (Horváth Ákos) 1 Házibarát az Ordas-tanyán - Erdei sikló

/I védett hóvirág 1 A Természetvédelmi Osztály túráján
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Rendezvények

Megtartottuk a 26. Csokonay Sándor-emléktúrát, melyen 55 fő vett 
részt. Segítettük munkánkkal a BMTSZ által szervezett Mecsek 
50 teljesítménytúrát. Trebin Ágost kérésére fotók készültek a Mecsek kü

lönböző részein a Mecsek Egyesület által épített létesítményekről. Segí
tettük a Büdös-kútnál Kiss Lajos bácsi 90. születésnapjának rendezését. 
Az Aranyhorda Természetjáróival felavattuk a Magyarok kunyhójánál 
az emlékoszlopok és megemlékeztünk turista elődeinkről, melyek mun
káira és magatartásukra büszkék lehetünk. Részt vettünk Bánffay Simon 
sírjánál a koszorúzási ünnepségén.
Polgárdy Géza szakíróval a Mecseket bejártuk és a Mecsek Egyesü
let által épített létesítmények jelentős részét felkerestük, és fotókat 
készítettünk róluk.
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L
 Mecsek 50. - /i megérdemelt vacsora 

(jobbról: Bauinann Józsefre, Csábi Mária, 
Balatonyi László)

1Előkészület az ünneplésre
(balról: Lakatosné Novotny Sarolta, Róttaky 

Gizella, Baninann Józsefnél

Túrák

Részt vettünk több alkalom
mal a Történeti Osztály tú
ráin, melyek jó hangulatúak és ér

dekesek voltak. Több alkalommal 
túrát vezettünk a Mecseken és kör
nyékén, megmutattuk az Ordas
tanyát és elődeink féltett relikviá
it. Részt vettünk az Arany Horda 
Természetjáró Szakosztály, Fertő
tó környéki túráin. A tó teljes kör

nyékét végigtúráztuk, hajnali madármegfigyelésen voltunk, bejártuk az 
összes tanösvényt, hajókiránduláson és kenutúrán vettünk részt.

A Történeti Osztály túráján 
(balról: Pásztor Andrea, Roitaky Gizella) A Magyarok kunyhójánál
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Karbantartás

AHúsvét-forráshoz vezető völgy és a forrás megtisztítása a kidőlt 
száraz fáktól. A forrás betűinek kifestése feketére. A Fekete-Tisza- 
forrás ünnepélyes átadása előtt egy órával az új fekete gránittáblát beépí

tettük helyére. A Barlangkutatók-forrásánál feltártuk az ülepítőmedencét, 
és kitéptük a két és fél méter hosszú gyökérkígyót, ami eldugította a for
rást. Kiss József sírját a pécsi köztemetőben, rendszeresen gondozzuk. A 
Petőczpusztai kápolnát takarítjuk, virágokat helyezünk el. A Szigriszt- 
keresztet és a Tubes-gerincen lévő lépcsősort és a kilátókat alkalomsze
rűen takarítjuk. Karbantartjuk a Dömörkapu, és környéke fából készült 
turistajelzéseit, ápoljuk a buszforduló sziklakertjét, alkalomszerűen ösz- 
szeszedjük a pihenők körül az eldobált szemetet. Tisztítjuk a Mecsek 
Egyesület Büdös-kúti házának környezetét, a Természetjárók Panteon
ját. A házat és a környék építményeit karbantartjuk.
Takarítjuk a Mecsek erdeit lehetőségeink szerint, és az erdőben lévő 
egyesületi emlékhelyeket egyaránt.
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Sírgondozás (Horváth Ákos)

Petőczpusztai kápolna

A Petőczpusztai kápolna takarítása 
(Baninán ii ¡őzscfné)

Bazsarózsák az Ordas-tanyánál 1
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A Büdös-kúti ház

Dokumentáció

Figyeljük a Mecsek élővilágát, 
és minden értékes megfigyelést 
az Ordas-tanya naplójába bejegy

zőnk. Munkáinkról, észrevételeink
ről a Mecsek Egyesület honlapján 
(mecsekegyesulet.5mp.eu) és a Ba
ranya Megyei Természetjárók lap
ján (www.baranyatermeszetbarat . 
hu) hírt adunk az olvasóknak. El
méleti és gyakorlati tanácsokkal lát

tuk el az Ipoly Erdő Részvénytársaság munkatársait forrásépítéssel kap
csolatban, akik 60 forrás felújítását szeretnék elvégezni pályázati pénzből 
a Börzsöny-hegységben.

A MUNKÁKBAN RÉSZT VETTEK
Baronek Jenő, Baumann József, Baumann Józsefné, Baranyai Rudolf, 
Dománszky Zoltán, Főző Péter, Golubics István, Hohn Miklós, Kollár 
Tamás, Kovács Szabó János, Kozáné Molnár Ibolya, Kőnig Éva, Kulcsár 
Péter, Kriston Barnabás, Kriston Adám, Feketéné Czifra Éva, Horváth 
Ákos, Horváth Péter Brúnó, Horváth Zoltán, Meleghné Jenei Gyöngyi, 
Molnár Dénes, Pongrácz Viktor, Ripszám István, Rónaky Gizella, Rostás 
Attila, Sajgó Ferenc, Mohácsi Attila, Stálenberger Tibor, Tasnádi János, 
Tóth Klára, Varga Jenő, Várhelyi Sándor, Várnai József.
A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Tolna Megyei Természet
barát Szövetség, Hétdomb Természetbarát Egyesület, Mecsek Egyesület 
Természetjáró Osztály, Mecsek Egyesület Természetvédelmi Osztály.

Köszönöm minden tagtársunknak és segítőnknek az elvégzett munkát, 
mellyel hozzájárultak a Mecsek hegység és a tágabb világ, környezetének 
megóvásában, szépítésében. Tovább szépültek a turistautak, források és 
pihenők. Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes és szép 
munkát végezni. Köszönöm a becsületes, kitartó munkát és türelmet a 
Fekete-Tisza-forrás építésében részt vevő minden segítőnek.

Köszönjük a Mecseki Erdészeti Zrt.-nek az anyagszállításokat a terepen. 
Köszönjük az erdei bútorokat, információs táblákat, melyeket kihelyez
tek a turistautak mentén. Köszönjük, a Magyarok kunyhójához a tölgyfa 
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gerendát, melyből az emlékoszlopot készítettük. Köszönjük a farönkö
ket melyből pad és asztal készült az emlékoszlopnál. 47,48 kép. 
Köszönjük a DDNPI támogatását a forrásépítések engedélyeztetésében.

Köszönjük a szorgos munkát azoknak a „névtelen" segítőinknek is, akik 
2009. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, 
összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.
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MTM 11.: 2009. október 24.
Útvonal: Mandulás - Lapis - Biidöskút - Abaliget

MTM 12.: 2009. november 21 
Útvonal: Mandulás - Szentkút - Deindol - Égervölgy.

Fotók: Pásztor Andrea és Kanti Róbert
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A TERMÉSZETJÁRÓ OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA

Biki Endre Gábor

A Természetjáró Osztály vezetését 2009. február hónaptól vállaltam 
el. Tevékenységünket az előre meghatározott - a honlapunkon is 
megjelenített - programtervezet szerint hajtottuk végre, és valamennyi 

vállalt feladatunkat teljesíteni tudtuk.
Új honlapot készítettünk egyesületünk számára (mecsekegyesulet.őmp. 
eu), melyre mindig feltöltjük az aktuális eseményeket és beszámolunk 
az elvégzett munkákról.

Forrásfelújítások

Turista-forrás

A Baranya megyei természetjárókkal Csokonay Sándor emlékére fel
újítottuk Orfűn a turisták névadó forrását. A falazat mögé új vízgyűjtő 
medencét helyeztünk el. A fal tetejére új észak-jel került. Az 1975-ben 
átadott forrás újra visszanyerte régi pompáját. A mindig bőven cso
bogó forráson elhelyezésre került az új emléktábla, az alábbi felirattal: 
„CSOKONAY SÁNDOR, A MECSEKI FORRÁSOK ATYJA EMLÉKÉRE".

CsÖPÖGŐ-FORRÁS

A Keleti-Mecsekben, Vékény közelében a Csepegő-árokban található, 
sziklából fakadó forráshoz új gránit névtáblát építettünk be.
Ravasz-kút

A Kovácsszénájai-tó közelében, a SO jelzésen található forrásnál, a felső 
forrásmező vizéhez ülepítőmedencét építettünk be. A biztosabb víz
hozam érdekében az itt fakadó vizet kötöttük be az eredeti kifolyóba. 
A forrás vízhozama így kétszeresére nőtt.
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Pataki-forrás

Az Obányai-völgyben, a K jelzés mentén, a Dr. Pataki József kulcsosház 
mellett található forrást zárt rendszerűvé alakítottuk, kifolyócsövet és 
névtáblát építettünk be.
Baglyas-forrás
Új táblát építettünk be a Keleti-Mecsekben található vízfakadáshoz. A 
meredek szurdokvölgyben található forrás nagy sziklatömbjén látható a 
felirat. A forrás a volt Baglyas-kunyhó előtt haladó, K+ jelzésről leágazó 
KO jelzésen érhető el.

Wein György-forrás

Új arculatot kapott a Hidasi-völgyben lévő vízkilépés. Sajnos a rendkí
vüli aszályos időszakokban a forrás kifolyóján nincs mindig vízjelent
kezés, csak tőle lejjebb a patakmederben. A tájidegen műanyag csövet 
alumíniumcsőre cseréltük, és szürke színű gránittáblát helyeztünk el a 
mészkőből rakott forráson. Az 1993-ban foglalt forrást Wein György geo
lógusról (1912-1976) nevezték el, és most jött el az ideje, hogy a befejezet
len forrás elnyerje végleges formáját.
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Horgász-forrás

Orfű közelében, a Herman Ottó-tó mellett, a Füstös-liktól nem mesz- 
sze található forrás új névtáblát, kifolyócsövet és egy észak-jelet kapott. 
A forrás kútjának kitisztítása után a vízhozam többszörösére nőtt.

Büdös-kút (Pécsvárad felett)
Egyhetes munkával helyreállítottuk Pécsvárad régi itatókútját. A felújítás 
során a régi kút téglaépítményét eredeti állapotában tudtuk megőrizni. 
Kitisztításra került a 2,5 m mély kút, melynek oldalába új névtábla és 
észak-jel került. A bővizű forráskút vize most ismét a vályúba folyik.

Fodorgyöpi-kút

Az apátvarasdi elágazás autóspihe
nőjének közelében lévő forrást az el
múlt húsz évben már nem használ
ták, noha monumentális építménye 
mostanáig épen megmaradt. A for
rás építményére néhány hónapja 
egy hatalmas bükkfa dőlt, ami már 
jelentősebb károkat okozott az épít
ményben. A kidőlt fát az erdészet a 

felújítás előtt összedarabolta és elszállította. A felújítás során helyreállítot
tuk a leomlott lépcsősort, kijavítottuk a gránitfal hibáit és repedéseit. A gyű
rűkből foglalt kút aknájából kötél segítségével 50 vödör iszapot, követ és fa
ágakat húztunk fel. A kutat kifertőtlenítettük és beton fedlappal láttuk el. 
Az aknán egykor Norton kút is működött, de ennek visszaállítását nem tar
tottuk célszerűnek, mert száraz időszakokban a kútban minimálisra csök
ken a vízszint. Az építménytől 10 méterre van a forrás kifolyója, amit grá
nittömbökkel falaztunk körbe, és ide építettünk be egy észak-jelet is. Sajnos 
a rendkívüli aszályos időszak miatt a forrás a felújítás idején nem adott vi
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zet, ezért a munkálatokhoz úgy szállítottuk ki kannákban a vizet. Megújítot
tuk a forráshoz vezető KO jelzéseket, amik a legutóbbi fakivágások nyomán 
tűntek el. A forrás 300 m-es körzetében több zsák szemetet szedtünk ösz- 
sze, melyet felvittünk a közeli esőbeállóhoz, hogy az erdészet elszállíthassa.

Szilágyi-forrás

Szilágy település északi végén egy bővizű forrás felújításában segítet
tünk. Kitisztítottuk a forrás eredeti merítős kútját, és elvégeztük a forrás 
új foglalását. Az önkormányzat vállalta a tereprendezést, és kőműves 
végzi majd a forrás támfalának felépítését.
Pótoltuk a hiányzó névtáblákat a régi Koponya-kútnál, a Kígyós-kút- 
nál és a Dérvölgyi-forrásnál. A felújított forrásokhoz a megfelelő színű 
körjelzéseket is felfestettük. A felújított források környezetében mindig 
összeszedtük a szemetet és elszállíttattuk azt.
Új jelzéseket festettünk a 
Balázs-hegyi-kilátóhoz, a Nap- 
szentély-kilátóhoz és az új Obá- 
nyai-kilátóhoz. Továbbá Mánfa 
és a Bugyogó-forrás között újí
tottuk meg a zöld sáv jelzést. 
A büdöskúti esőbeálló tetejét új
rafestettük, hogy megvédjük a 
fa idő előtti tönkremenetelét.
A Cartographia Kft. részére a 
Mecsek és az új Zselic térkép
lektorálását végeztük el. A beküldött információk folyamatos helyszíni 
bejárásokon alapultak. Felvettük a kapcsolatot a Kovács Térképműhely- 
lyel is, hogy térképkorrekciós javaslatokkal segíthessük a következő 
Mohács-Bóly turistatérkép kiadását.
Az osztály feladatainak megvalósításában részt vettek:
Baronek Jenő, Baumann József, Baranyai Rudolf, Berki Zoltán, 
Biki Endre, Biki Endre Gábor, Borbély András, Bús Gizella, Csiszár 
Gyula, Füziné Kajdy Zita, Kiss László, Korcz Miklós, Kulcsár 
Péter, Lakatosné Novotny Sarolta, Marton József, Rácz János, Rácz 
Jánosné, Ripszám István, Rónaky Gizella, Strasser Péter, Szajkó 
Károly, Szűcs Attila és Tusnádi János.
Köszönjük a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészetének és Orfű 
Önkormányzatának az anyagszállításban nyújtott segítségét.
2010-ben a megszépült Mecsekben változatos programokra, túrákra 
várjuk az egyesület tagjait és az érdeklődőket.
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TITKÁRI JELENTÉS

Börcsök György

A KÖZGYŰLÉSRŐL

2009. február 18-án 16 órakor 30 perckor kezdődött a Baranyaház dísz
termében az Egyesület közgyűlése.
Baronek Jenő ügyvezető elnök vezette a közgyűlést, amely az előzetesen 
kiküldött napirend szerint vette sorra feladatait.

Programja:
1. A 2008. február 13-án megválasztott Jelölőbizottság megerősítése, a 

Mandátumvizsgáló és a Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
2. Beszámoló az Egyesület 2008. évi munkájáról.
3. Az Egyesület 2008. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása.
4. Az Egyesület 2008. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása.
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2008-es egyesületi évről (szóbeli).
6. Az Egyesület 2009. évi tervei, elképzelései (szóbeli).
7. Az Egyesület 2009. évi költségvetésének elfogadása.
8. Az Egyesület Tisztikarának, Választmányának és Ellenőrző Bizottsá

gának megválasztása.
9. Egyebek.

Baronek Jenő levezető elnök vitára bocsátotta a második napirendi pon
tot, kérte az osztályelnököket, hogy szóban egészítsék ki. Ezt követően a 
Közgyűlés tagjaitól kérte, hogy a szóbeli kiegészítésekkel együtt fogad
ják el a beszámolót.

Bencze Gábor levezető elnök elmondta, hogy a Jelölőbizottság elnöknek 
Káldy Józsefet, alelnöknek dr. Iványi Ildikót, titkárnak Börcsök Györ
gyöt jelölte. A választmány tagjai közé Jelenszkyné Fábián Ildikót, Tóth 
Klárát, Pásztor Andreát jelölte.
Az Ellenőrző Bizottságba elnökként Dománszky Zoltánt, tagoknak Jakab 
Évát és Csiszár Gyulát jelölte.
A Közgyűlés a jelölést elfogadta, új jelölt neve nem került fel a listára, 
majd a választás következett.
A Közgyűlés egyhangúlag szavazta meg a jelölteket.
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A közgyűlés alkalmával lehetősége volt a tagságnak átvenni a 2008-as 
év évkönyvet, valamint legtöbben befizették a 2009. évi tagdíjakat is. A 
közgyűlés végén Baronek Jenő köszöntötte az új tisztikart, majd megkö
szönte a tagok részvételét, és a Közgyűlést bezárta.

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK

A 2009-es esztendőben három választmányi ülést tartottunk. A választ
mányi ülésekre a Mecseki Erdészeti Zrt. Rét u. 8. alatti tárgyalójában 
került sor. Az első ülés 2009 januárjában volt. Témája a Tisztújító Köz
gyűlésre való felkészülés, valamint a Közgyűlésre kiküldendő anyagok 
megbeszélése volt.
A második ülésen, amelyet 2009 áprilisában tartottunk, az újonnan felállt 
elnökség vázolta a terveit, és a Szervezeti és működési szabályzat, vala
mint az Ügyrend módosításáról döntött. A harmadik ülés 2009 októbe
rében volt, ahol az áprilisi előkészítést követően kidolgozásra kerültek 
a szabályzatok. A Választmány egyhangúlag elfogadta, és így hatályba 
léptek a szabályzatok.

Az OSZTÁLYOK MUNKÁIRÓL

Munka Osztály

A 2009-es év is sok feladatot adott az osztálynak. A forrásépítéseken és 
karbantartásokon kívül részt vállaltak a természetvédelemben, a béka
mentési akcióban, a madáretetésben, a megemlékezéseken, az emlék
túrákon, a múzeumi sétákon. Néhány tevékenység a teljesség igénye 
nélkül, amiben aktívan tevékenykedtek.

Most a fő tevékenység röviden:
Emlékhelyek: A volt Magyarok kunyhójához készítettünk és felállítot
tunk egy közel hárommázsás tölgyfa emlékoszlopot. Az oszlop emlékez
tet mindenkit, aki arra jár, hogy milyen történelmi események történtek 
az elmúlt században a környéken. Emléket állít turistaelődeinknek, akik 
példamutató munkával óvták és védték a természet értékeit.
Forrásépítések: Fekete-Tisza-forrás: 2009 júliusában lebontottuk a régi 
romos forrásfalat, és újjáépítettük a Fekete-Tisza-forrását. Stabilizáltuk 
az előteret, és az obeliszket a forrás fölötti oldalba helyeztük. A szegedi 
Geo-Environ Környezetvédő Egyesület és más önkéntes tagok segítségé
vel a Keleti-Kárpátokban (Ukrajna) Részletes leírás az Évkönyv oldalain.
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Pécsi résztvevők: Baumann József, Horváth Péter Bruno, Kriston Barna
bás, Stálenberger Tibor és Tasnádi János.
Jó szerencsét-forrás: Mánfa fölött, a Jó szerencsét vadászház alatt újjáépí
tettük a Jó szerencsét-forrást, mellyel a bányászati emlékeink egy darab
ját tudtuk továbbörökíteni. A forrás homlokfala egy trapéz formájú tárna 
bejáratát szimbolizálja.
Henrik-forrás: Bátaapátiban a Mecsekére Zrt. megbízásából fel
újítottuk a Henrik-forrást, amely része a vízminőséget ellenőrző 
monitoringrendszernek. A környék egyik legszebb forrása lett a felújítás 
után, és a vízhozama is növekedett.
Zsolnay-kút: A forrás mögötti részt feltártuk, és a forrás foglalómedencé
jét kitisztítottuk, így most ismét a kifolyócsövön keresztül folyik minden 
csepp víz. A forrás kőfalazatát megjavítottuk.
Etelka-forrás: A Réka-völgyben található forrás foglalómedencéjét kitisz
títottuk, és kőfalazatát megújítottuk.
Máré-forrás: A Máré-forrás régi építményét lebontottuk. A forrás régi 
boltíves tetejét a táblával a forrás fakadásánál helyeztük el. Alatta a szá
razon rakott kőfal kövei alól jön a forrás vize természetes környezetben. 
Apacsok-kútja: Felújítottuk a Jakab-hegyen a pécsi jógásokkal az elhanyagolt 
régi forrást, és merítősre alakítottuk a biztosabb vízhez jutás érdekében.

Forráskarbantartások: Rendszeresen tisztítjuk a Mecsek forrásait, mér
jük a vízhozamukat és hőfokukat. Folyamatosan végezzük karbantar
tásukat. A Gubacsos-forráshoz beépítettünk egy alsó kifolyócsövet. 
Kitisztítottuk a Bögrés-kút ülepítőmedencéjét, és a biztosabb vízhez 
jutás érdekében bekötöttük a bal oldali forrásmezőt.
A nagy felhőszakadás után a Csokonay-kutat és környékét iszapréteg 
takarta be, és a víz több méter magas fatorlaszokat képezett a mederben. 
Az erdészet adott markológépet és embereket, hogy a károkat megszün
tessük és a medret megtisztítsuk.

Természetjáró Osztály

Ebben az évben 9 mecseki forrás felújítását vállalta. Szeptemberig 8 for
rás felújítása készül el.
Név szerint: Turista-forrás, Csöpögő-forrás, Ravasz-kút, Baglyas-forrás, 
Pataki-forrás, Wein György-forrás, Horgász-forrás, Büdös-kút.
A szeptemberben megjelent új Mecsek-térkép lektorálási munkáiban 
vettünk részt. A készülőiéiben lévő Zselic-térkép kiadását a helyszíni 
bejárásokon alapuló friss adatokkal segítettük.
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A nemrég útjára indított Baranyai kilátók túramozgalomhoz kötődően 
három kilátóhoz festettünk átjelzést. A Balázs-hegyi- és a Napszentély- 
kilátóhoz a sárga háromszög, az Obányai kilátóhoz pedig a zöld három
szög jelzés vezet. Továbbá a mecseki zöld túra Sugói-rét - Bugyogó-forrás 
szakaszán újítottuk meg a jelzéseket.

Honlapunk HÍREK rovata az elmúlt hónapokban mindig tudósított az 
egyesület történéseiről, eseményeiről. Lehetőség van még az oldal bőví
tésére újabb menük létrehozásával, így szívesen várjuk az osztályelnö
kök vagy tagtársaink közlendőit, fotóit.
Fokozott figyelemmel kísérjük a Baranya megyei turistaút-hálózat rend
szerét. Talán nem túlzás azt állítani, hogy évtizedeken át a Mecsek volt 
az országban a legprecízebben felfestett tájegység. Sajnos a helyzet mos
tanra megváltozni látszik. Az utóbbi két évben egyre több levelet kapok 
más tájegységről ide érkezőktől, hogy az adott útszakaszokon hiányoz
nak a jelzések, vagy már teljesen elkoptak. Aki rendszeresen járja a 
Mecseket, és főleg a Keleti-Mecseket, az tudja, hogy számtalan útvona
lon rosszak a jelzések.
Most ott tartunk, hogy kb. 200 km hosszúságban kellene megújítani a jel
zéseket, ami azt hiszem, nem is annyira pénz kérdése, mint inkább akarat. 
Fontos lenne ezért, hogy egyesületünkből is csatlakozzanak a jelzésfes
tőkhöz. Más tájegységeken ez ma is úgy működik, hogy jelzésfestő mun
katúrákat szerveznek, ahol 6-8 fő vesz részt, és mindenkinek megvan a 
maga feladata. Az egyik a belógó bokrot, növényzetet irtja ki, egy másik 
kijelöli a festendő területet, lekaparja a fa kérgét, egy harmadik fest, egy 
negyedik viszi a festékesládát stb. Ezzel a módszerrel gyorsan és ponto
san lehet(ne) festeni.

Természetvédelmi osztály

Hagyományainkhoz híven, együttműködve a Mediterrán Gyaloglóklub 
és a Vámos Mihály Szakosztály tagjaival, a tavasz folyamán megrendez
tük nagyszabású erdőtakarító akciónkat, amely gyalogtúrával egybekö
tött szemétszedés volt „Tiszta Mecsekért" címmel.

Ifjúsági osztály

2009 áprilisában a Föld napja alkalmából természetjáró találkozót szer
veztünk általános iskolás túrázóknak. Az úti cél Villány, Templomhegyi 
tanösvény volt. A túratalálkozón a pécsi Csokonai Vitéz Mihály Általá
nos Iskola, a Pázmány Péter Utcai Általános Iskola és a szervező Bánki 
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Donát Utcai Általános Iskola ifjú természetjárói, Zöld körösei vettek 
részt. Kísérőtanárok voltak Takácsné Hartmann Piroska (Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola), Jakabné Gutrai Ágnes (Pázmány Péter Utcai 
Általános Iskola), Ivánné Berecz Ildikó és Jelenszkyné Fábián Ildikó 
(Bánki Donát Utcai Általános Iskola).
Folyamatosan túraajánlatokkal nyújtunk lehetőséget azoknak a fiatalok
nak, akik felállnak a számítógép mellől, és az erdő felé fordulnak.

Történet osztály
A Mecsekhez és Pécs városához tartozó történelmi értékek kutatásá
val, emlékhelyek gondozásával, ezek megismertetésével foglalkozunk. 
Régi turista emlékhelyek megjelölése, kialakítása és dokumentálása is 
fontos feladata az osztályunknak. A 2008-ban útjára indított Múzeumi 
túrák ebben az évben is folytatódnak, melyekre sok szeretettel várjuk az 
érdeklődőket. A túrákról pontos információ a „Túraajánlatok" menüből 
szerezhető.

Rendezvények

A 2009-es évben volt a dunántúli megyék természetbarát vezetőinek 
találkozója. A háromnapos program 2009. augusztus 21-23. között került 
megrendezésre Abaligeten. A szervezésnél arra törekedtünk, hogy a táj
egység természeti és kulturális értékeit mutassuk be vendégeinknek. 
A program egy időutazás volt, ami az Abaliget-cseppkőbarlangban 
kezdődött, majd a Jakab-hegyi sáncon, a pálos-kolostor romjai között 
folytatódott, és Kővágószőlősön, az Árpád-kori templomban és az urán
bányászati gyűjteménynél ért véget. Vendégeink nagy megelégedéssel 
élték át a „csodát".

III. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei Konferencia a Zselicért. A program 2009. 
október 14-én Kaposváron került megrendezésre.
A téma a Zselic természeti értékeinek bemutatása és az emberi erőfor
rások alakulása a térségben.
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MEGHÍVÓ
A Mecsek Egyesület Választmánya 

tisztelettel meghívja Önt

Bánffay Simon,
a Mecsek Egyesület alapító tagja

születésének 190. évfordulója alkalmából 
tartandó megemlékezésre.

A megemlékezésre 2009. augusztus 25-én 14 órakor kerül sor 
a pécsi köztemető „L" parcellájában.

A megemlékezésen dr. Polgárdy Géza méltatja elődünk életútját.

Baronek Jenő Börcsök György
ügyvezető elnök titkár

Börcsök György titkár köszöntője

Nagy tisztelettel köszöntök minden résztvevőt a Mecsek Egyesület 
Választmánya nevében, akik megjelentek e nevezetes napon Bánffay 
Simon születésének 190. évfordulóján.
Egyesületünk fontosnak tartja a hagyományok ápolását, és őseink elgon
dolását figyelembe véve irányítja e nagy múltú szervezetet. A célok ma is 
hasonlóak, a természet védelme, ami egyre fontosabb, a környezet meg
óvása, és lehetőség biztosítása arra, hogy kikapcsolódást jelenthessen 
egy séta a Mecseken.
Hagyományainkhoz híven most is egy kis műsort állítottunk össze, ami
vel emlékezünk.
Kérem, elsőként hallgassák meg Börcsök Pétert, aki Shubert Impromta 
című művét hegedűn játssza el.
Most megkérem dr. Polgárdy Géza urat, hogy ossza meg gondolatait 
velünk.
Felkérem Baronek Jenő ügyvezető elnök urat, hogy a megemlékezés 
virágait helyezze el a síremléken.
Horváth Orsolya Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért című versét szavalja el. 
Végül hallgassuk meg Potnoff Sawenior d'Vkraine című hegedűre írt 
darabját Börcsök Péter előadásában.

Köszönöm!
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Az ÖTÓRAI BESZÉLGETÉSEK

Változatos tartalom, gazdag képi megoldások jellemezték az idei év 
Ötórai beszélgetéseit. Januárban izgalmas előadást hallottunk Trebbin 
Ágosttól a Zenei élet a századfordulón címmel. Februárban és márci
usban sajnos átmenetileg szünetelt az Ötórai beszélgetések, aminek 
oka, hogy nem volt megfelelő hely az esemény megtartására. Április
ban Gál Györgyné a reneszánszról beszélt. Májusban Baumann József 
Négy évszak a Mecsekben címmel tartott fotóbemutatót. A nyári szünet 
után, szeptemberben Baumann József, a Fekete-Tisza-forrás újjáépítésé
ről tartott élménybeszámolót. Az októberi téma a pálosok életét mutatta 
be Sáfrán Miklós Bánk testvér érdekfeszítő előadásában. Novemberben 
Dudás György előadásában a Hüllőkről hallottunk.

Évzáró, évbúcsúztató összejövetelünk helyszíne a székesegyház volt. 
Eredeti helyszín a Dóm Múzeum lett volna, de a meghívó kiküldése után 
a helyszín megváltozott. A püspökség főtemplomában méltó helyszínt 
talált, kapott az egyesület év végi programjához.

Az ünnepi helyszínen a műsor is ünnepi volt. Először az egyesület új 
örökös tiszteletbeli tagjai vették át oklevelüket.

Ezt követően Kováts Kolos Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Állami 
Operaház örökös tagja, és Király Csaba Liszt-díjas zongora- és orgona
művész műsora következett.
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CELLA SEPTICHORA, 2008.12.11. ÉVZÁRÓ
Gergely Tibor
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Gergely Tibor: Cella Septichora, 2008.12.11. Évzáró
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Gergely Tibor: Cella Septichora, 2008.12.11. Évzáró
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Gergely Tibor: Cella Septichora, 2008.12.11. Évzáró
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2009. évi Örökös Tiszteletbeli Tagok

(rsc/ctt, ^/^erjfanoú 

pálos szerzetes, a Pécsi Pálos Kolostor házfönöke és a 

Lyceum Templom templomigazgatója részére 

a mai napon

a „Mecsek Egyesület Örökös Tiszteletbeli Tagja 

címet adományozzuk.
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2009. évi Örökös Tiszteletbeli Tagok

MEÉKLAP
a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség igazgatója részére a mai napon 

a „Mecsek Egyesület Örökös Tiszteletbeli Tagja" 

címet adományozzuk.
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A Mecsek Egyesület tisztikara

Örökös tiszteletbeli elnök:
dr. HORVÁTH ADOLF OLIVÉR +

Széchenyi díjas, Grastyán-díjas címzetes egyetemi tanár, 
Pécs város díszpolgára

Elnök:
Káldy József 

Mecseki Erdészeti Zrt vezérigazgatója

Ügyvezető elnök: 
Baronek Jenő

Alelnök:
Dr Iványi Ildikó

Duna-Dráva Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója

Titkár:
Börcsök György

Választmányi tagok:
Káldy József 
Baronek Jenő 

Dr Iványi Ildikó 
Börcsök György 

Tóth Klára
Pásztor Andrea 

Jelenszkyné Fábián Ildikó

Munkaosztály: 
Természetjáró osztály: 
Természetvédelmi osztály:
Történeti osztály: 
Magashegyi osztály:
Fotó osztály:

Ellenőrző Bizottság:
Dománszky Zoltán 

Jakab Éva
Csiszár Gyula

Osztályok:
Baumann József osztályelnök 
Biki Endre Gábor osztályelnök 
Pál Krisztina osztályelnök 
Pásztor Andrea osztályelnök 
Jónás István osztályelnök 
Gergely Tibor osztályelnök
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„Az Örök Mecsekért" díj kitüntettjei:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (2004) 

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

PANNONPOWER HOLDING Zrt. (2007) 
Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakszolgáltatási Hivatal Erdészeti 

Igazgatósága (2008)
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Főfelügyelet (2009)

Jogi tagok:
Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatósága

Mecseki Erdészeti Zrt. 
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

Örökös tiszteletbeli tagok:
Kováts Kolos,

Kossuth díjas operaénekes a Magyar Állami Operaház Örökös tagja (2006)

Nagy Bandó András 
író, humorista (2007)

Dr. Sárközi Ferenc
rendőr dandártábornok, Baranya Megyei rendőrfőkapitány (2007)

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

Somosi 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
Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatósága nyugalmazott igazgatója (2008)
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Káldy József 
a Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatója (2008)

Dr. Varga Tamás
a Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakszolgáltatási Hivatal 

Erdészeti Igazgatósága igazgatója (2008)

Závoczky Szabolcs
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága igazgatója (2008)

Szabó Imre
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter, a Magyar Természetbarát Szövetség 

elnöke (2008)

Csóka Péter János 
pálos szerzetes a Pécsi Pálos Kolostor házfőnöke és a 

Lyceum Templom templomigazgatója (2009)

Debreczeni József
publicista, közíró (2009)

Jeszták Lajos 
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Főfelügyelet Igazgatója (2009)

Dr. Páva Zsolt
Pécs M. J. Város Polgármestere (2009)

Örökös tagok:

Kovács Szabó János 
ARANYBAKANCS díjas természet járó, 

az újjáalakult Mecsek Egyesület első titkára 1993-2000

Somogyvári Imre 
tiszteletbeli osztrák konzul, 

az újjáalakult Mecsek egyesület első elnöke 1993-2000
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Rendes tagok:
Ádám Imre Nándor
Arany Gáborné
Arató Tünde
B. Horváth Csilla
Bachmann Zoltán
Balassa Mihályné Rózsa Haász
Bali Timea
Balotay Gergely
Balotay Gergelyné
Benkő Gábor
Baranyai Rudolf
Baronek Jenő
Baronek Jenő ifj.
Baronek Jenőné
Bátai István dr
Bátai Istvánná dr. Kerényi Mónika
Baumann József
Baumann Józsefné
Bayer Richárd
Bedőcsné Novreczky Julianna
Békefi Irén dr
Benczes Gábor
Bendik Istvánná
Berghauer Tibor
Biki Endre Gábor
Biros Béláné
Bóday Barna
Bóday Barnabás
Bóday Mikós
Bóday Mikós ifj.
Bóday Zoltán
Bodráné Kis Olga
Bonyai Gyuláné
Börcsök György
Bötkös Lászlóné
Brandtner Antal dr.
Budai Jánosné
Chlebovics Kornél
Chlebovics Miklós
Csábi Mária
Csanádi Imre +

Csapó Júlianna
Csehné Andok Éva
Csiszár Gyula
Dobszai János Zsolt
Dolgos Sándor
Dománszky Zoltán
Domján Gyula
Elblinger Ottó
Faltis Róbert
Faltysné Újvári Anna
Farkas Tibor
Fekete Bálint dr
Fekete László
Feketéné Móró Erzsébet
Füziné Kajdy Zita
Gál Éva
Gál György
Gál Györgyné
Gálhidy Éva
Gergely Tibor
Gergely Tibor ifj.
Gida Tibor
Göbölös István
Gundrum Károly dr
Gyulassy Józsefné
Hardicsay Sándor
Harmat Béla
Havasi Ildikó
Hegedűs István
Hegyi Ferenc
Herisztné Kincses Magdolna 
Hochmann Andrásné dr 
Horváth Ákos
Horváth Renáta
Husvéth Ilona
Ijjász István
Iván Attila
Iványi Ildikó dr.
Ivasivka Mátyás
Jakab Albert
Jakab Éva
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Jakab Ferencné
Járányi Lászlóné
Jelenszkyné Fábián Ildikó dr.
Jerszi Lajos
Jónás István
Jónás Istvánná
Jónás Rudolf
Káldy József
Kamarás Júlia
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kaszás Károlyné
Kecskésné Jáger Ilona 
Kelemen Sándor
Keller József
Kiss Lajos
Kói Csilla dr
Komlós Attila
Koncz Eszter dr
Kóczán Zsuzsanna dr.
Kosa Pál
Kovács Árpád
Kovács János
Kovács Jánosné
Kovács József
Kovács Judit
Kovács Mihályné
Kovács Orsolya
Kovács Szabó János
Kovácsné Kincses Ilona
Kraft János
Kremling Lajos
Kriston Adám
Kriston Barnabás
Kristonné Kenderik Magdolna 
Kurnik Ernő
Lakatosné Novotny Sarolta dr. 
Lárencz László dr.
Lehmann Antal dr.
Lénárd József 
Lengyel Zoltánná 
Major József dr

Makoviczky Gyula dr.
Marton István dr.
Marton József
Martonná Horváth Teréz
Máté Ágnes
Mátyás Elemérné
Mayer Tiborné
Meinczinger Elvira
Mendly Lajos
Mihály István
Miklós István
Miklós Kristóf
Molnár Margit dr.
Montskó Péter dr.
Morshan Edit
Müller Nándor
Nagy Gábor
Novotny Iván dr.
Nyéki Károly dr.
Nyékiné Kincses Márta dr.
Ország János
Őri Zsuzsanna
Pál Krisztina
Pálfy Attila
Paróczi Zsolt
Paróczi Anita
Pásztor Andrea
Páva Zsolt dr
Perényi György
Péter Oszkár
Péterfalvy István dr.
Plántek István
Plaszauer István
Polgárdy Géza dr.
Pulai Lászlóné
Pusztafalvi Gábor
Rábay Ottó
Rákóczy István dr.
Rónaki László
Rónaky Gizella
Rüll József
Sallay Árpád
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Schaller Károly 
Sebők Béla dr.
Selényi Istvánné 
Sey Gábor
Somosi László 
Somosi Lászlóné 
Somogyvári Imre
Soós Kálmánná 
Stalenberger Tibor 
Stefánovits Istvánné 
Strasser Péter 
Strenger Jánosné dr. 
Sváb László 
Szabó László Gy. Dr. 
Szabó-Dalecker Ibolya 
Szantner József 
Szászi Tibor 
Szecsődi Imre 
Szecsődi Imréné 
Szerémy Péter 
Szirtes Béla 
Szirtes Béláné 
Szőke Emília 
Szőnyi János 
Szőnyi János 
Szűcs Attila András

Takácsné Hartmann Piroska
Tarnai Tamás
Tarnócai Mária
Tasnádi János
Tatai Szabó Gábor
Tátrai Bea
Temesi Endre Miklós
Tóth Aladár dr.
Tóth Klára
Tóth Róbert
Trebbin Ágost
Tresz Anett
Tresz Adrián
Tresz Gábor
Treszné Baronek Éva
Turánné Gőcze Irén
Turányi Károly
Újvári Jenő dr.
Urbán Éva
Vass Anna dr.
Vass Béla
Várhalmi Zsolt
Végh Károly
Wágner László
Zoltán Vilmos dr.
Zsoldos László
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