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A „MECSEKI GYÓGYÍTÓRA" REGÉNYE

Trebbin Ágost

]l elen cikkemben egy régóta elfelejtett híres pécsi terméknek és megal- 
| kotójának, Geiger Kálmán gyógyszerész úrnak állítottam emléket. Mi
lőtt belemerülnék az érdekes történet részleteibe, csak röviden szeret

nék egy szakmai kérdést tisztázni:
Mi is a likőr? A likőrök cukrot tartalmazó, természetes vagy mestersé
ges adalékanyagokkal ízesített szeszes italok. A likőrök alkoholtartalma 
alacsonyabb a pálinkáknál. A különleges likőröket természetes eredetű 
ízesítőanyagok hozzáadásával készítik. Az adalékok, íz jellegük alapján 
megkülönböztetünk keserű-, növény-, fűszer-, gyümölcs-, emulziós-, 
krém-, whisky- és egyéb likőröket, amelyek alkohol- és cukortartalma 
fajtánként is igen eltérő.
A kis szakmai bevezető után térjünk át az 1930-40-es évek egyik legis
mertebb és legnépszerűbb pécsi polgárára, Geiger Kálmán patikus úrra. 
Nem véletlen, hogy várostörténeti kutatásaim során többször is visz- 
szatértem személyére és nagyszerű kulináris találmányára, a „Mecseki 
Gyógyítókéra".
Az idők folyamán sajátságos, kicsit heroizált, szubjektív kép alakult ki 
bennem róla.
Geiger Kálmánt mindenkor köztiszteletnek örvendő pécsi polgárként 
tartotta számon a helyi közvélemény, akit még akkor is „gyógyszerész 
úrnak" szólítottak, amikor már felhagyott eredeti foglalkozásával. Nagy 
műveltségű charmeur, igazi társasági úriember volt, akiért a város min
den hölgyének szíve megdobbant. Példás családi életet élő apa. Nagy
szerű mixer és likőrkészítő, remek vállalkozó és üzletember, valamint 
magát minden körülmények között feltaláló zseniális ember volt.

Wéber (Arany Sas) patika a Széchenyi téren

gy vélem, ha Geiger Kálmán gyógyszerész úr életéről néhány fon
tos dolgot meg akarunk tudni, leghelyesebb, ha idézek dr. Lábas

Zoltánná szül. Geiger Saroltának, a gyógyszerész úr leányának 2003. au
gusztus 29-én kelt, hozzám írt leveléből:
„Édesapánk Kispesten született (1902-ben), az őédesapja Geiger Károly patikus 
volt. Némediben (Tolna megye) volt patikája. Ő alkotta a Diána sósborszeszt, 
bár ez nem az ő nevén vált ismertté. Papa a budapesti piaristáknál érettségizett, 
utána a Gyógyszerészeti Egyetemen tanult. 19 éves volt, amikor édesapja meg-

ú
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halt. Az egyetem elvégzése után a Wéber családdal való rokoni kapcsolata révén 
Pécsre került. Özvegy édesanyja addigra eladta a némedi patikát, s bizonyára 
így nyílt lehetőség arra, hogy társtulajdonos legyen."1 
Csak egy rövidke kiegészítés kívánkozik ide:

1 Idézet: Dr. Lábas Zoltánná szül. Geiger Sarolta 2003. augusztus 29-én kelt leveléből
2 Idézet: Dr. Lábas Zoltánná sz. Geiger Sarolta 2003. november 30-i leveléből

Geiger Kálmán friss diplomás gyógyszerészként 1925 körül érkezett 
Pécsre. 1926 elején Budaházy Sándor gyógyszerésztársával együtt öt 
évre bérbe vették Wéber Dénes gyógyszertárát, a főtéri „Arany Sas"-t.

A rendelkezésemre álló források alap
ján úgy tudom, hogy ugyancsak 1926- 
ban vette feleségül a város egyik je
lentős virilistájának számító Hamerli 
József vaskereskedőnek a leányát, Te
rézt. A házasságával jelentős hozo
mányhoz jutott, így lehetősége nyílott 
arra, hogy az „Arany Sas" patika öt
venszázalékos társtulajdonosa legyen. 
1931-ben a híres Széchenyi téri pa
tikát már csak Geiger Kálmán ve
zette egyedül.
Dr. Lábas Zotánné egy másik hozzám 
írt leveléből megtudhatjuk, hol lakott 
a számukra oly emlékezetes, boldog 
pécsi években a Geiger család:
„Az „Árkádos ház", „Hamerli-ház" tör
ténete biztosan sok érdekes adatot hív elő. 
Nagyon jól emlékszem ottani lakásunk
ra, mely a Rákóczi út és a gr. Benyovszky 
Móric utca (akkor így hívták) sarkán volt, 
s ahol én négyéves koromtól tízéves ko
romig éltem. Innen költöztünk a Gábor 
utcai lakásba, majd a Magaslati úti vil
lába, mely a Pálos templom előtt van. 
A Hamerli-háznak nemcsak a lakásai vol
tak nagyszerűek - Hamerli Jóska bácsi és

Tóni bácsi is ott laktak családjaikkal -, hanem roppant érdekes volt a nagy udvar, ahol 
elkerített kertrész volt nekünk, személyzeti lakás (a kocsis lakott ott, akinek Juliska lá
nyával barátkoztunk), istálló, Tóni bácsi Csaba nevű lova is ott volt. Volt betonplató, 
ahol Karcsi sofőr mosta le Ópapa autóját. Egyszóval nagyon érdekes ház volt. Az ak
kori polgármester, azt hiszem, Makay is ott lakott a Benyovszky Móric utcai részen. "2
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Geiser Kálmán yi/iíyi/szcrcsr úr családja körében

A Mecseki Gyógyítóra

Likőr különlegesség született: 
Mecseki Gyógyitóka

Mivel manapság már nem nagyon találkozhatunk a Mecseki ¡toká
val, csak egy kis meghatározás: a világos zöldesbarna, kellemes 
likőrféleség alapanyagát fűszerkivonatok párlata és zöld dió kivonata 

adta. Alkoholtartalma 38% volt.
Mi is a hivatalos története a Mecseki Gyógy
itóka megjelenésének?
A „Dunántúl" c. pécsi napilap 1933. február 
28-i számában dr. Sík Lajos, Pécs város Idegen
forgalmi Irodájának vezetője felhívást tett köz
zé egy olyan Pécsre jellemző, mecseki gyógy
növény-kivonatokat tartalmazó likőrkülönle
gesség gyártására, amely forgalmazása révén 
hozzájárulhat a város idegenforgalmának fel
lendítéséhez, illetve, amit az idelátogató turis
ták emlékként magukkal vihetnének.
A neves pécsi személyiségekből álló zsűri 
Geiger Kálmán gyógyszerész készítményét 
találta erre a célra legalkalmasabbnak. így 
jelent meg először a széles nyilvánosság előtt 
a „Mecseki Gyógyitóka".

9
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Zsolnai/ kulacsokban is árulták. Mecseki Itóka, Pécs likőrkülönlegessége

A finom gyomorkeserű jellegű ital Zsolnay-díszkulacsban, 0,5 dl, 1 dl és 
3 dl-es kiszerelésben került forgalomba.
Geiger Kálmán a gyógyszerészettel 1935. november 30-án hagyott fel, 
hogy teljes energiával a „Mecseki Gyógyitóka" ügyét szolgálja.

A Mecseki Gyógyitóka karrierje a patika laboratóriumában imlult.

10
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Ezek után térjünk át Geiger patikus úr üzleti produktumára, a „Mecse
ki Gyógyitókára".
„Közel háromévi kísérletezés eredményeként 1935-ben, a gyógyszertár kirakatá
ban (Arany Sas) megjelent a Mecseki Gyógyitóka, mely gyomorbántalmak gyó
gyítására volt igen alkalmas, illetve hatásos."3
1937-ben a Mecseki Gyógy-itóka már „befutott", sikeres helyi likőrkü
lönlegességnek számított.
„Idegenforgalmi szempontból nagy jelentőségű az a körülmény, ha valamely vá
rosnak olyan specialitása van, amely önkéntelenül az illető városra tereli a fi
gyelmet. A nagy idegenforgalmi versenyben ma már minden rendelkezésre ál
ló eszközt felhasználnak a városok. Pár évvel ezelőtt Pécs város Idegenforgalmi 
Hivatalának kezdeményezésére Mecseki Gyógyitóka címmel olyan italt kreáltak, 
amely azóta a legnagyobb karriert futotta be. Ma már nemcsak a pécsieknek, ha
nem az egész országnak kedvelt italkülönlegessége.
A Mecseki Gyógyitóka révén mindenki önkéntelenül Pécsre gondol, minthogy a 
Mecseket Pécstől elválasztani nem lehet.
Ez a körülmény igazolja, hogy a vidékiek, akik Pécsett járnak, nem mulasztják el 
ezt a pompás italt itt az ősforrásánál beszerezni. A gyógyitóka elterjedésére vo
natkozólag ma az alábbi információt szereztük:
A Mecseki Gyógyitóka nem régóta van forgalomban. Általában a Zsolnay- 
gyárban készült, és Pécs látképével ellátott ízléses kulacsokban árulják ki- 
sebb-nagyobb mennyiségben. De ma már olyan a kereslet az italkülönlegesség 
iránt, hogy nagyobb mennyiségben is vásárolják. A helyzet az, hogy a Mecse
ki Gyógyitókának alig kellett külön reklám. Mert az mindenütt saját maga tört 
utat a közönség ízléséhez.
A megindulás óta eltelt rövid idő alatt körülbelül 20 hektolitert gyártottak, és ez 
a mennyiség legnagyobbrészt már elfogyott.
Ma az ország minden helyén kapható a Mecseki Gyógyitóka, ahol likőrt árusíta
nak. így éttermekben, fűszerüzletekben, állomásokon stb.
A kis kulacsokban árusított italkülönlegesség mindenütt kapós, és így idegenfor
galmi szempontból nagy jelentőségű Pécs városára. Tekintettel erre a nagy ke
resletre, a jövő esztendőben 37 ezer üveg készül és kerül szét az egész országban. 
Úgy értesültünk, hogy rövidesen meg lesz az ételspecialitása is Pécsnek. Erre 
vonatkozólag folynak a megbeszélések. "4
„A pécsi II. kerületi Tanács (Széchenyi téri Városháza) kis pincehelyiségében in
dult meg a termelés. A fokozódó nagy keresletre való tekintettel ezt a pincehelyi
séget is fel kellett adni, mert nem lehetett kielégíteni az igényeket. A következő 
állomás a Városház utcai pincehelyiség volt. A felfokozott igényekhez képest rö-
3 Kiéin Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 

Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki Gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.
4 Dunántúl. 1937. augusztus 26.

11



Trebbin Ágost - A „Mecseki Gyógyitóka" regénye

vid időn belül ez is szűknek bizonyult. Ekkor elhatározta, hogy megvásárolja a 
Malom utca és a Rákóczi út sarkán üresen álló kaptafa gyárat, melyet részletek
ben adtak el. így került sor a jelenlegi telep kivitelezésére."5

5 Kiéin Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 
Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.

Ilyen körülmények között jött létre a Park mozi közelében lévő telken 
egy kis manufakturális üzem.

Mecseki Likőrüzem

Geiger Kálmán, Pécs

Igy azután 1935-ben lehetőség nyílott 
rá, hogy megindulhasson a Mecseki

Gyógyitóka üzemszerű előállítása.
A Geiger-féle kisüzem helyét napjainkban 
már hiába keresnénk. Modern lakóházak 
épültek itt is.
Rövid kiegészítésként szeretném megje
gyezni, hogy „nádoros áruforgalmis" éveim 
alatt negyedévenként jártam erre a helyre 
szesz-tervtárgyalásokra. Itt kerültem először 
ismeretségbe, majd baráti kapcsolatba Kiéin 
István úrral, a kirendeltség vezetőjével. 
Geiger Kálmán reklámmódszereit nyugod
tan taníthatnák egy mai modern marke
tingiskolában is. A gyáros sok pénzt áldo
zott propagandára. Hirdetései mindenhol 
megtalálhatók voltak. Újságban, vonaton, 
autóbuszon, hajón, moziban, színházban. 
Sőt még gramofon is rögzítette a „Mecseki" 
ma már nem lehet hozzájutni.)
Egyik kedvenc reklámtrükkje volt, hogy a fővárosban kispénzű egye
temistákat fogadott fel. Feladatuk az volt, hogy minden jelentősebb 
csemegekereskedésbe bementek, és „Mecseki Itókát" kértek. Ha nem 
kaptak, hangos és zajos méltatlankodásba kezdtek. „Hogy lehet, hogy 
már „Mecseki Itóka" sem kapható?"
Csak egy kellemetlen epizód zavarta meg a „Mecseki Gyógyitóka" szárnya
lását. 1938. február 25-én „Zwack János és fia" budafoki likőrgyárosok pert 
indítottak Geiger Kálmán aperitifje ellen. Kétségbe vonták az ital „gyógy" 
italként történő reklámozását és forgalmazását.

/I Mecseki l.ikőigi/iir 
n relsőiitnloin utcáiul költözik

reklám-foxtrottot. (Kár, hogy
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mecseki gyógyitóka

MECSEKI GYÓGYITÓKA
0441 Holta «4>4a*l
4a

MECSEKI GYÓGYITÓKA

MECSEKI GYÓGYÍTÓRA^

MECSEKI GYÓGYÍTÓKAT!

MECSEKI GYÓGYITÓKA
4lka»14« alul *1’414
alöaaflll >4 a«4aat4at

Egt/ kis reklám A l.ittke Pezsgő és a Mecseki Itóka közös standja a Sétatéren 1

MÉCSEI ITOKJL 
ésk&ÉKÁNY

ntíKáímán Pécs$5-1949.
I
11™ US

r Az 79.35-794O-es évek között Geiger Kálmán 
tulajdonába került a budafoki Dékány-Brandy Gyár.

A per igazi oka persze a 
kíméletlen konkurencia
harc volt, amely a két li
kőrgyártó cég között zaj
lott. A reklámháborúban 
Geiger Kálmánhoz ha
sonlóan Zwackék is min
den eszközt bevetettek, 
valószínűleg ők is meg 
akarták győzni az embe
riséget, hogy az általuk 
gyártott „Unicum" az 
élet „nélkülözhetetlen" 
feltétele. A pert egyéb
ként Zwackék megnyer
ték, és ezentúl Geiger
Kálmán likőrje csak „Mecseki Itóka"-ként kerülhetett forgalomba. 
Geiger Kálmánt azonban nem lehetett csak úgy egyszerűen kiszorítani 
az üzleti életből. Új lehetőségek után nézett.
A dinamikusan növekedő termelés fokozatosan kinőtte Geiger Kál
mán viszonylag kis alapterületű, pécsi Felsőmalom utcai Mecseki 
Likőrgyárát. Ekkor az okos és az ország gazdasági helyzetével tökéle
tesen tisztában lévő pécsi likőrgyáros, számára igen előnyös feltételek
kel megvette a budafoki Dékány Brandy Gyárat. (Ez volt a budafoki 
„Dékány Péter és fia-féle" szeszüzem.)
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Nevében is megtartva a gyáralapítók nevét („Dékány Péter és fia" szesz
gyár), de ugyanakkor megőrizve a pécsi tradíciót, 1935-től kezdődően 
Geiger Kálmán párlatain, likőrjein az alábbi megjelölés szerepelt:

Mecseki Itóka és Dékány Brandy Gyár

Geiger Kálmán, Pécs

Röviden tekintsük át, milyen termékskálával rendelkezett az új gyár.

VÁLASZTÉK

Valódi gyihnölcspárlatok

speciality of pics

MECSEKI ITÓKA ÉS 
dékAny brandy gyAr 
GEIGER KÁLMÁN PÉCS

MECSEKI ITÓKA ÉS 
DÉKANY BRANDY gyAr 
geiger kAlmAn PÉCS

■z at uty of Pécs
^^^^'spécimih of Pécs 'SPtmiTY OF PÉCS

MECSEKI ITÓKA ÉS 
dékAny brandy gyAr 
GEIGER KÁLMÁN PÉCS

MECSEKI ITÓKA ÉS 
dékAny bran dygyAr 
GEIGER KAIMAN PÉCS

MECSEKI ITÓKA ÉS 
dékAny brandy gyAr 
GEIGER KÁLMÁN PÉCS

MECSEKI ITÓKA ÉS 
DékAny BRANDY gyAr 
GEIGER KAlmAn PÉCS

MAGYAR OYARTMAMY  | MAGYAR GYÁRTMÁNY I | MAGYAR GYÁRTMÁNY I MAGYAR GYÁRTMÁNY |
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1 spimurr ot Ptcs

DEKANY BrÁnDYGYAR ÍÜ^IHEWMÍr

BEIGER KAlmAn PÉCS YUtÖNLESESSÉSE

MECSEKI ITÖKAÉS 
DEkANY BRANDY GYÁR 
GEIGER KALMAN PÉCS

° .i«vxiN's

P“*!

1 MAGYAR GYÁRTMÁNY

A gyilmölcspárlatok mindegyike 
eyi/séycs nyakcímkével volt ellátva.

Egyéb párlatok

MAGYAR GYARIMANY

MECSEKI.ITOKA ÉS 
0EKAN Y BRANDY GYÁR 
GEIGER KAIMAN PÉCS

a/ 
Jpsaa&tyL-t Teci.
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Borpárlatok:

Likőrök
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A Dékány Brandy Gyár borpárlatai, likőrjei, pálinkái az akkori idők 
egyik legmodernebb francia rendszerű lepárolójában készültek.
Geiger Kálmán a Dékány brandy minőségénél is a maximumot követelte 
meg, ragaszkodott a tradicionális technológiához. Vagyis az első osztá
lyú Dékány brandy borpárlat alapanyaga csak 40% oltvány hegyvidéki 
- főleg baranyai -, 40% alföldi, 20% direkt termő szőlőkből készülhetett.
A budafoki termékek közül Geiger 
volt a legbüszkébb. Ez a különösen 
értékes borpárlat két évig pihent 
az érlelőhelyen, a tradícióknak 
megfelelően fahordókban.
„Geiger Kálmán nem számított a tő
kések közé, állandó jelleggel bankhi- j 
tellel dolgozott. (Egyházmegyei Taka
rékpénztár, Pécsi Nagytakarék, Dél- 
Magyarországi Bank Rt.). Ez utóbbi \ 
bankvállalat jó szimattal és kereskedel
mi érettséggel oly hitellel látta el ese
tenként Geiger Kálmánt, mely biztosi- (

Kálmán talán a Dékány brandyra
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totta a céget minden megrázkódtatástól. A „Mecseki Itóka" gyár 25-30fős össz- 
létszámmal dolgozott. Feltétel a becsületes munka, bérezés a városban a legjobbak 
közé tartozott, ezzel szemben nem tűrte el a lazaságot és az ittasságot. Az akkori 
körülmények között nyugodt életet biztosított minden dolgozója részére. "6

6 Kiéin Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 
Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki Gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.

Ugyanezen elvek alapján vezette a budafoki gyárat is.
A régi dolgozók megbecsülésének jeleként nem maradhatott el a kará
csonyi ajándékkosár sem, amelyben természetesen ott lapult egy flaska 
„Mecseki Itóka" is. (Egyébként ezt a „virágzó szocializmus" éveiben sze
mére vetették.)
A világháború előtti időszak nemhogy visszavetette volna a forgalmat, 
hanem további termelésbővítést tett szükségessé.
A kedvelt pécsi aperitifből egyre több készült. Az 1930-as évek végén 
már hektoliterben mérték a legyártott mennyiséget. A „Pécsi Napló" 
1940. szeptember 26-i számában már arról számolt be, hogy Geiger Kál
mán nagy likőrgyár alapításra készül.
Ennek érdekében vásárolt a pécs-kiilvárosi vasúti állomás közelében egy 
másfélholdas területet. Az itt felépítendő, nagykapacitású, modern ital
gyárban négy nagyteljesítményű lepároló egységet tervezett beállítani, 
amelyek azután minden jelentkező igényt maradéktalanul ki tudtak 
volna elégíteni.
Az új gyár bekötő iparvágánnyal csatlakozott volna a vasúti fővonalhoz. 
Nehéz lenne megjósolni, hogy egy ilyen kreatív, értelmes ember, mint 
amilyen Geiger Kálmán lehetett, még mire vihette volna. De az igazság
talan történelem közbeszólt.
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1944. novemberében Pécsnél is megjelentek az oroszok. Előlük azok a 
polgárok, akiknek félteni valójuk volt, kétségbeesetten menekültek nyu
gatra. Geiger Kálmánnak duplán is oka volt erre. Gazdag ember hírében 
állt, és szép lányai voltak...
Biztos vagyok benne, hogyha Geiger Kálmán akkor kint marad, sok szen
vedéstől és megpróbáltatástól óvta volna meg magát és családját. Geiger 
Kálmán joggal úgy gondolhatta, nem tett semmi olyant, amivel az új hata
lom haragját felkeltette volna, ezért családjával együtt 1945. áprilisában visz- 
szatért Pécsre. Sajnos ez a korrekt, tisztafejű üzletember számításon kívül 
hagyott egy fontos tényezőt, az emberi irigységet. Rövidesen nagy árat kel
lett ezért fizetnie. A hazatérés után hamarosan internáló táborba került.
Egy tragikomikus történet, amolyan mendemonda fenn is maradt ebből 
az időszakról:
Az orosz városparancsnok, valamilyen ünnep címén nagy ivászatot rendezett a 
Nádor Szállodában. A hatalmas mennyiségű ital és étel elfogyasztása után fáj
ni kezdett a gárdaezredes „úr" gyomra. A beosztott személyzet kezdte magát kel
lemetlenül érezni. Végül is valamelyiküknek eszébe jutott, hogy van valahol egy 
„dugi" Mecseki Itókás üveg. Nagy diadallal vitték a „gyengélkedőnek". Az ital ha
mar elfogyott, a parancsnok újabb flaskákat követelt. Nem volt mit tenni, valame
lyik szepegő beosztott közölte a „földi hatalmasággal" a rossz hírt. Nincs több...
A parancsnok ekkor megkérdezte, mikorra tudnának újabb mennyiséget beszerez
ni ebből a csodaszerből. A magyar illetékes sápadtan közölte, ez nem lehetséges, 
mert a gyáros internálva van egy pécsi iskolában, és a gyártási titkot csak ő ismeri. 
Állítólag a parancsnok kihozatta Geiger Kálmánt a fogságból, és nekiállította éj
jel-nappal „Mecseki Itókát" gyártani.
Pécs városa szerencsésen élte túl a front átvonulását. Jelentékeny hábo
rús károkat nem kellett elszenvednie, így a pécsi likőrüzemben hamaro
san beindulhatott a termelés.
A budafoki szeszgyár hogyan vészelte át a háborút? Sajnos erről nincs sok 
hiteles információm. Budafokon súlyos harcok voltak, bizonyára a szeszgyár 
is jelentős károkat szenvedhetett. Vélhetően hosszú ideig leállt a termelés is.
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„A fővárosi üzemek még nemigen működtek és így egy konjunkturális helyzet 
keletkezett a Geiger-féle üzemben. Nem egy esetben az ország határain kívül is 
szállítottak a termelvényekből a tiszti konyhák ellátására."7

7 Kiéin Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 
Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki Gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.

8 Kiéin Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 
Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki Gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.

9 Dunántúli Napló. 1949. november 13.

A háború utáni átmeneti időszak újabb fellendülést hozott. A közkedvelt 
Dékány-brandy készítéséhez már nem volt elég az egy lepároló készü
lék. Geiger Kálmán egy helyi kisiparossal újabb lepároló apparátust 
készíttetett. A két készülék csak részben tudta megoldani a problémát, 
így időszakonként bérfőzést is kénytelenek voltak igénybe venni.
Az egyre nagyobb kereslet kielégítésére a pécsi gyárban új likőrfélesé
geket kezdtek el gyártani (tojás, cherry, csokoládé ízekben). Az új fajták 
nemcsak a választékot bővítették, de hamarosan igen közkedveltté vál
tak a fogyasztók körében.
A következő 1948-49-es években nagyrészt konszolidálódott az ország 
és Pécs város gazdasági helyzete. Az akkori rendszer nem állt hadilábon 
a szeszfogyasztással. A termelés - no meg a fogyasztás - ugrásszerűen 
megnövekedett. A munkafeladatok már meghaladták Geiger Kálmán 
vezetői munkabírását, talán a megváltozott körülmények között a krea
tivitása sem volt már a régi.
Megbízható segítőtársra volt szüksége. így került a Mecseki Likőrgyárba 
az 1946-1950-es évek között a másik híres pécsi gyógyszerész, Baranyai 
Aurél is, mint gyártásvezető italvegyész.
Geiger Kálmán pécsi és budafoki szeszgyára egyre jobb gazdasági ered
ményekkel büszkélkedhetett.
„A felszabadulás után zavartalanul dolgozott négy esztendeig. Termelt és ellátta a 
kiskereskedelmet és a vendéglátóipart termelvényeiből. Az üzem 1949-ben került 
az állam kezelésébe, mivel összlétszáma 25-30fő volt és beleesett az államosítás ka
tegóriájába. Egy esztendeig még Geiger Kálmánt megtartották gyártásvezetőnek. "8 
Az államosítás után Geiger Kálmán vagyonát elkobozták. Személyét, 
családját egyre több támadás érte.
Ráadásul az állami pécsi szeszipari cégnek Geiger Kálmán nem volt haj
landó átadni találmányát, azaz a „Mecseki Itóka" receptjét. Ezért 1949. 
novemberében az akkori pécsi sajtóorgánum, a „Dunántúli Napló" éles 
és méltatlan hangú támadási kampányba kezdett ellene.
„Számításába (mármint Geiger Kálmánnak) hiba csúszott, mert a budapesti 
Zwack-gyárban kielemezték a Mecsekit és megtalálták az eredeti keveréket, és 
már újból gyártják is."9
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Ez a Mecseki Itóka már nem volt az „igazi" 
(1960-as evek).

A közkedvelt pécsi aperitif gyártása még folytatódott egy darabig a 
Mecseki Likőrgyárban, de ez már nem volt az igazi, régi minőség.

A család már képtelen volt elvi
selni a pécsi zaklatásokat, ezért 
véglegesen a fővárosba költö
zött. A fővárosban Geiger Kál
mán eleinte egy Rákóczi úti kis 
patikában beosztott gyógysze
részként dolgozott. Rövid ide
ig az „Unicum" likőrgyárban is 
alkalmazták.
De a „vasököl" újra és újra le
csapott. Az egykor jobb napo
kat megért családra ínséges 
évek köszöntöttek. A főváros

ban már az eredeti szakmájában sem engedték dolgozni.
Ezek után Geiger Kálmánt senki sem vádolhatta, hogy hálátlanságból 
hagyta el az országot. Egyszerűen nem tehetett mást.
1956-ban rövid időre megnyíltak az ország nyugati határai, és Geiger 
Kálmán nem tétovázott. Átszökött Ausztriába, onnan azután tovább 
utazva az akkor Nyugat-Németországnak számító Baden-Württemberg 
tartományban található kisvárosba (napjainkban már 100.000 fő feletti 
nagyváros), a Stuttgarttól 37 km távolságra lévő Pforzheimbe.

Természetesen ott is szükség volt olyan kitűnő gyógyszerészekre, mint 
amilyen Geiger Kálmán volt.
Idős, 90 éves korában, Stuttgartban hunyt el.
Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor megköszönöm a „Mecseki 
Gyógyitókát" megalkotó Geiger Kálmán gyógyszerész úr fiának a nagy
lelkűen rendelkezésemre bocsátott gyűjteményét. Ezen keresztül lehe-
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tőségem nyílt arra, hogy gazdag, reprezentatív betekintést kaphassak 
ennek a kitűnő pécsi italgyáros-gyógyszerész különleges minőséget kép
viselő párlatainak, finom aromájú likőrjeinek széles választékába.

Kérésemre ifj. Geiger Kálmán 
úr így emlékezett vissza édes
apjára és a Mecseki Itókára: 
„Édesapám, Geiger Kálmán, Pécs 
városának egykori kiváló polgára 
megalkotta a Mecseki Itókát. Fő al
kotóelemei környékbeli tájjellegű fű
szerek, amelyek méltóképpen repre
zentálták a város hírnevét, és ezzel 
ismertté tették azt a hazai és nem
zetközi közvélemény előtt.
A Mecseki Likőrgyár a maga idejé

ifi. Geiger Kálmán, n képanyag önzetlen ajándékozója

ben egy rendkívül sikeres vállalkozás volt. Mitől is lesz egy vállalkozás sikeres? 
Ennek megítélésem szerint négy elengedhetetlen feltétele van. Tényezők, melyek 
a mai idők sikeres vállalkozásainak is lényeges alapjait alkotják.
Ötlet és az abból keletkező vízió. Jó alapokra épülő szakértelem. Jó üzleti érzék. 
Magabiztos, bátor vállalkozó szellem.
Édesapám mindezen tényezőknek, magas színvonalon birtokában volt. Ugyan
akkor nem volt hiányában a vállalkozáshoz elengedhetetlenül szükséges szeren
csének és vállalkozó szellemnek sem. Munkájában méltó lelki és szellemi támo
gatóra, segítőtársra talált felesége személyében.
Mindezen feltételek kedvező eredőjeként létrehozta a Mecseki Likőrgyárat, ahol 
egymást követték a sikeresebbnél sikeresebb produktumok, megszülettek a kuli
náris élvezeteket magas szinten kielégítő remek likőrök és nagyszerű konyakok. 
Geiger Kálmán kiváló szakember volt, aki kitűnő érzékkel rendelkezett a minő
ség és a vállalkozás legkisebb részlete iránt is. így például körültekintő anyag
beszerző volt, és ezzel is biztosította a gyár termékeinek elsőrangú minőségét. 
A laboratóriumi munka mellett számára éppúgy fontos volt a jó minőségű hor
dók készíttetése, mint a megfelelő dugók és kupakok alkalmazása is. Ez annak 
idején mind-mind szükséges volt a termékek jó minőségének biztosításához. 
Megnyerő modorával és üzleti etikájával úgy az üzemi dolgozók, mind a vevők 
és megrendelők körében nagy megbecsülést, szeretetet vívott ki magának. Saj
nos a második világháború és azt követő rendszerváltás tönkretette vállalkozását. 
Emléke máig is él szeretett városában, Pécsett. Emberi magatartása, szakmai tu
dása ma is példamutató lehet minden kezdő fiatal vállalkozó számára."10

10 Forrás: ifj. Geiger Kálmán úr 2010. március 14-i levele.
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Érzem, hogy cikkem végén, az epilógusban illene valamit monda
nom a németországi évekről is, de sajnos ilyen adatok nem álltak 
rendelkezésemre.
Talán így sikerült egy érdekes képet átnyújtanom a Mecsek Egyesület 
Évkönyve olvasótáborának erről az igen érdekes sorsú, nevezetes pécsi 
polgárról és nagyszerű készítményeiről.
Mit és tehetnénk még hozzá a történethez?

Talán csak egy szerény, halk kérést...
„Kérek még egy pohárka Mecsekit..."
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PÉCS TARTÁLYOS CSORGÓKÚTJAI

Baranyai Pál

„A víz minden teremtett lény eredendő oka, 
semmilyen hatalom nem nagyobb nála." 

(Hagymási Bálint: Míívecske a bor és víz dicséretéről... - 1516)

Pécs természetföldrajzának jellegzetessége, hogy a város a Mecsek 

hegység lábánál lejtőre települt. Tengerszint feletti magasságát a ré
gi és a mai könyvek nem egy számmal, hanem számok sorozatával, vagy 

a két szélső értékkel jelzik. Pécs város az északi szélesség 46° 3' 43" és a 
keleti hosszúság 18° 13' 40" metszéspontján fekszik. A Széchenyi tér alsó 
szélének tszf-i magassága 150, a Hotel Kikeleté (Üdülőszálló) 360, a Mi- 
sina-tetőé pedig 534 méter.
A városépítés kezdetén a lakosság vízellátásának alapját a magasabb 
helyzetű források vizének gravitációs vezetékrendszere jelentette. 
A római korban a Petrezselyem-, a Kaposvári utcai és a Tettye-forrásból 
nyerték az ivóvizet, és négyszög keresztmetszetű kőlapokkal bélelt
fedett csatornákban, égetett agyag- vagy ólomcsövekben vezették a 
vizet a városba. A közép- és török kori időszakban felújították, bőví
tették a vízellátó rendszert, de alapvető technikai változás nem tör
tént. A 18-19. században készült vezetékhálózaton belül a lejtés miatt 
fellépő nyomásnövekedést közbeiktatott csillapító tartályokkal egyen
lítették ki. Ezek közül többet csorgókútként is használtak. A levéltári 
adatok és a régi vízvezetéki térképek alapján a legtöbb tartály helyét 
ismerjük. Az új, zártcsöves hálózat építéséig például a Budai külvá
ros lakosságát 15 fali csörgő és medencés közkút látta el vízzel. A 19. 
század második felére a műszaki fejlődés lehetővé tette a nagyobb 
városokban a nyomás alatti rendszerek kiépítését. Pécsett az új vízve
zetéket 1892. szeptember 13-án avatták fel, de ezzel az aktussal még 
nem szűnt meg mindenhol a régi gravitációs szolgáltatás. A Kaposvári 
utcai, a Petrezselyem-, a bálicsi/szkókói források és vezetékeik 1892 
után is adtak vizet a városnak.
A gravitációs elosztó tartályok közül sokat a föld alá építettek, de voltak 
olyanok is, amelyeket ház- vagy kerítésfalba illesztve csorgónak, köz-, 
illetve magánkútként használtak. A tartályokba, különböző magasságba, 
elvezetőcsöveket szereltek, melyekben a város mélyebben fekvő részeire épí
tett kutakba folyt a víz. Amikor ezeknek a tartálya megtelt, befolyócsöveiket
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az úszó szelep (vagy a Fontium magister, a kútmester, fadugóval) lezárta, 
majd az elosztóban emelkedő víz egy magasabban illesztett elvezetőcsőbe 
csörgött és más rendszert töltött fel.
A régi idők tanújaként néhány tartályos csorgókút máig a helyén maradt. 
Ezekből kötöttem csokrot.

Töredékek

A Papnövelde utca 1. volt a papi szeminárium épülete. Nyugati, Hu
nyadi úti szárnya 1883-ban épült. Ennek udvari falában a Krumpli
völgyi Szemináriumi-forrás vizét használó tartályos csorgókutat alakítot

tak ki, melyet kb. 10 éve bontottak le. 2002-ben már csak a helye látszott. 
Egy másik töredék 2003-ban a Mária utcai 22-24. számú ikertelken került 
elő. A foghíjbeépítést megelőző régészeti leletmentéskor ásta ki a tör
melékből Nagy Erzsébet egy kút felépítményének alig sérült, a veze
tékes ivóvízhálózat egyik alállomásához tartozó darabját. A fedőkőre 
vésett nyilas piktogram a víz áramlási irányát jelezte. A Janus Pannonius 
Múzeum Régészeti Osztályának lapidariumában látható.
A JPM Új- és Legújabbkori Történeti Osztályának nyilvántartásában sze
repel egy maszkos vízköpő. Leírása szerint a 28,8x29,1x13,5 cm méretű, 
siklósi rózsaszín félmárványból Gianone mester által faragott klasszi
cista vízköpőt az Egyetemi Könyvtár átalakítása (1987) során bontották 

ki a könyvtár udvarát a Janus Pan
nonius utca 4. számú kanonoki ház 
kertjétől elválasztó kerítésből. A 6 cm 
vastagságú, nyolcszögű alapra fara
gott dombormű eredeti helyén fel
tehetően a Koller-féle kerti pavilon 
főhomlokzatának keleti oldalán lévő 
támfalban egykor volt csorgókút 
része lehetett.
A következőkben arról a hét tartá
lyos csorgókútról lesz szó, melyek 
figyelmet és védelmet érdemelnek.

Papnövelde ti. I.

Régi fali csörgő
az egykori Szeminárium udvarán - reprodukció 

(Nagy Lajos/Fetter Antal - 1977)

1
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Mária u. 22-24.

Csörgőkul tartályának fedőköve - 2004

Papnövelde u. 1.

A fali csörgő helye - 2001

József utca 21. (Hrsz.: 17 604) 
Ha a Király utcától a Mór utcán 
észak felé haladunk, a Pécsi Rádió 
épületét elhagyva, a Mária utcán 
átkelve már látható az 1892-ig mű
ködő közkút a József utca 21. szá
mú ház kerítésének levágott sar
kán. Madas József 1972-ben írta 
le a tartályos csorgókutat: „Hom
lokzata a múlt század első felének 
stílusát követi, de feltételezhető, 
hogy már a török korban, esetleg 
a középkorban is létezett. A vízme
dence sértetlen. A csatlakozó cső
vezetékek a falazatban épségen 
vannak, de már öntöttvasból ké

szültek. Föltehető, hogy a homlokzattal egykorúak. Az ajtónyílás ép, de 
az ajtó, a vízkivételi csap és az alatta egykor volt kis medence hiányzik. 
Minden oldalról jól hozzáférhető, könnyen restaurálható lenne." 
Nagy Lajos és Fetter Antal levéltári kutatásaik során a legkorábbi adatokat 
1855-ös okiratokban találták: „Decleva gazdasági biztos jelentette a Gazda
sági Választmánynak, hogy a Jordán (ma Mór) utcában kutat javíttatott". 
Szintén ebben az esztendőben a Pécsi Kölcsönsegélyező Egyletnek megen
gedték, hogy a Balatonyi-féle ház előtti közkúttól vezetéket építhessenek a 
Király utca - Mór utca délkeleti sarkán lévő telkük udvarába.
A József utca 21. számú ház kerítésfalába épített csorgó a Papnövelde 
utcai Horváth-féle ház (ma Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Ter
mészetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Papnövelde u. 13.) előtti kút
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tartályából (Brunnen stube beim Horvatischen haus - 1709) elágazó 
vezetéken tettyei vizet kapott. A Balatonyi családot megelőzően 1858-tól 
Gály Vendelék birtokolták a József utca 21. számú házat, akik 1859-ben 
szereztek engedélyt a víz bevezetésére az előttük álló tartályból.
Ide kívánkozik egy 1723-ban történt esemény, amely a vízhez és a hely
hez is kapcsolódik. A Tanács ekkor alapította a legelső pécsi állandó 
tűzoltótestületet. A falakon belül fekvő Belvárost négy kerületre osz
tották, választóvonaluk kelet-nyugati irányba a mai Király és Ference
sek utcája, észak-déli irányba pedig a Hunyadi és Irgalmasok utcája 
volt. A négy belvárosi negyed mellett az ötödiket és a hatodikat a Budai, 
illetve a Szigeti elővárosok képezték. Minden negyedben megbíztak egy 
embert, aki rendszeresen ellenőrizte a lakók vízkészletét. Ahol tűz ütött 
ki, annak a városnegyednek a lakói tartoztak az oltásnál megjelenni. 
Az első kerület parancsnoka Illics Gáspár (Gergely), még a 17. század 
végén került Pécsre Horvátország felől. Foglalkozása ismeretlen. A mai 
József és Mór utca sarkán lakott.
A József utca 21. számú koros épület jelenlegi lakója Várkonyi György 
művészettörténész, aki az elmúlt évek során kívül-belül felújította a 
házat, a kerítést, a kaput és a tartályos csorgókutat is. A kerítés falát 
fehérre festette, a kapu kőkeretéről és a kútról eltávolította a vakolatot. 
Az utolsó aktusban a zárható védőrács 2009-ben került a helyére. Újra
éledt, megfiatalodott minden. Még az udvari fügefa is érzi a változást, 
védőn borulnak ágai, levelei a kerítés és a kb. 375 literes víztartály fölé. 
1996-ban Sonkoly Károly Pécs-belváros műemléki vizsgálata során mér

te fel a tartályos csorgókút 
építészeti, városképi értéke
it: Műemléki jelentőségű te
rületen áll. Egyedi védettsé
ge jelenleg nincs. Az 1980- 
as Részletes Rendezési Terv 
(RRT) javaslata: VK (város
képi jelentőségű). Sonkoly 
Károly javaslata (1996): VK. 
A JPM archeológusai 2004- 
ben készítettek hatástanul
mányt Pécs m. j. város terü
letén. A belváros a középkori 
város- és várfalon belül régé
szeti védelem alatt áll.

¡ózsefu. 21. - Mór ti.

Tartályos csörgőkul a kerítésfalban - reprodukció 
(Baranya Megyei Könyvtár - Helytörténet. Fotó: 

Murányi Iván -1974)
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József utca 9. (Hrsz.: 17 597)
A kétemeletes 9. és 11. számú társasházat Forbát Alfréd tervezte, az épít
kezés kivitelezésével Tarján Jenőt bízták meg. Havas Gyula és társai 1938. 
június 22-én kapták kézhez a lakhatási engedélyt (18.706/1938). A bérházat 
egy kettős telken, a 9. számú helyén állt földszintes lakóépület lebontása 
után emelték. Ennek a régi, 148. számú háznak a tulajdonosa 1712-ben 
Matto Skoko volt. (A pécsi polgárok névsorában 1695-ben fordult elő egy 
szőlőterületnek nevet adó Mattheus Skoko.)
Az udvar északi támfalába épített tartályos csorgókút korára nem találtunk 
adatot. A társasház lakói „Török kút"-ként emlegetik. A régészeti hatásta
nulmányban arról olvashatunk, hogy a 13-15. számú házaknál római kori 
vízvezetéket és sírokat találtak, középkori kerámia került elő a föld alól. 
Somogyi Géza ismertet egy 17. század végéről származó vázlatot, mely 
szerint az Anna utcától vízvezeték halad dél-délkelet felé a Kazinczy utcai 
török mosóhoz. A rajz adatait a feltárások mindenben igazolták, megbíz-
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ható. A József utca páratlan házsora előtt talált vezeték 19. századi. A tar
tályos csorgókút - társaihoz hasonlóan - bizonyára 1892-ig üzemelt. Erre 
a példányra feltehetően 1938-ban építették rá az udvari támfalat.
A telek északi szomszédságában néhány éve folyó beruházás az Anna 
utcai öreg házak bontásával, a régi támfal cseréjével kezdődött. Ekkor 
kerültek az udvari kertecskébe a tartályos csorgókút elemei. Köszönet 
dr. Fausztné Weér Erzsébetnek, amiért a ház lakójaként műanyag fóli
ával takarta be a homokkő lapokat, megvédve őket az időjárás és az 
építkezés viszontagságaitól. Az alapozásig jutott Anna utcai beruházás 
jelenleg áll. Remélni merjük, hogy a tulajdonos csak akkor kap lakhatási 
engedélyt, ha a kutat eredeti helyén és formájában felépíti.

¡ózscfn. 9.

<4 támfalból kibontott víztartály 
homokkő lapjai fólia alatt 2010

¡ózsef n. 9.

zlc inlvmi támfalba épített csoiyókiil 
tartálya 2004

Káptalan utca 6. (Hrsz.: 18 343)
Északon a városfalig, délen a kioszkig nyúló 263. számú üres telket 1777- 
ben vették számba. Az 1805-ben még vitatott tulajdonú terület 1829-ben 
üres káptalani ingatlanként szerepelt. 1833. október 18-án kelt okirat 
szerint a káptalan egy építendő új kanonoki ház és a várplébánia gazda
sági kertje, udvara számára a telket kettéosztotta. A lakóház felépítésére 
Windisch Ferenc kőművessel 1840. október 22-én kötöttek szerződést. 
Alig kezdték el az alapfalak helyének kiásását, meglepő leletre bukkan
tak. „... Nem messze a' székesegyházhoz 1841-ben új kanonokház épí-
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tése' alkalmával a 'munkások 9 lábnyira a' földalatt mozaiktalajt találtak 
... hasonló lévén a' Pompeii és Herculanumban talált mozaik patyolatok
hoz ..." írta 1845-ben Haas Mihály „Baranya" című művében. A ház 1843- 
ban készült el. 1863-ban Virág Mihály kanonok bevezethette a vizet az 
épületbe. Az 1872-ben készült térkép már jelzi az új csőrendszer helyét.
A Káptalan utca 6. számú ház udvarába kerékvetőköves kapun jut
hatunk be. A városfalig terjedő kertbe vezető lépcsősortól keletre 175 
cm átmérőjű, Jakab-hegyi permi vörös homokkőből faragott, két fél
ből összeillesztett korong által fedett, szeméttel, hulladékkal feltöltött 
ásott kutat találunk. A vizet 1869-ben még facsöveken szívatták a kút- 
ból. A kanonokház udvari támfalában, az előbb említett lépcsősortól 
nyugatra, ma is áll egy régi, hasáb alakú tartályos csorgókút. Vizet a 
Kaposvári utcai forrásból a Petrezselyem-kút elosztó tartályán keresz
tül kapott. A felesleges víz a székesegyházi plébánia délkeleti sarkához 
közeli, föld alatti nyomáskiegyenlítő tartályba folyt.
1975-ben az épületet a Martyn Múzeum céljaira helyreállították. 
Baranya megye 1977. évi részletes műemlékjegyzéke szerint:

Káptalan utca 6. (2899): lakóház, egykor kanonoki ház. MJ 
Klasszicista, 1841. Homlokzata 1891-től eklektikus.

Sonkoly Károly Pécs-belváros 1996. évi műemléki vizsgálata során a 
következőket jegyezte fel: Műemléki jelentőségű terület (MJT)

Egyedi védettség: műemlék jellegű (MJ) 
Az 1980-as RRT javaslata: MJ

Káptalan u. 6.
A támfalba épített tartályos csorgókút2002

Káptalan u. 6.

Az udvari támfalba épített csurgókut 
a székesegyház szomszédságában 2002
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Janus Pannonius utca 8. (Hrsz.: 18 361)
Az emeletes barokk lakóház 1717 és 1747 között alakult ki többszöri 
átépítéssel. Bezerédy Győző szerint íves, faragott kőkapuja sokkal 
korábbi. A kanonokház vagy egy középkori épület felhasználásával 
készült, vagy a középkori kaput máshonnan áthozva építették be.
A ház udvarának keleti kerítésfalában - működése idején a 6. és a 8. 
számú telket is vízzel ellátó - téglaboltíves , homokkőlapos víztartó és 
elosztó medence található. Gottliebovich kanonok tartályos csorgókút- 
ját az 1862. évi vízvezeték-összeírásban említik először. A faragásokkal 
díszített falikutat 1975-ben a kerítés elé épített kamrasor egyik helyiségé
ben elzárva Nagy Lajos és Fetter Antal még látta.
Mára csak a víztartály maradt, de ez is vészesen romló állapotban. A 2001. 
szeptember 4-én készült fényképen a medence nyugati oldala még épség
ben volt. 2002. május vagy június havában a „Rózsakert" szezon eleji fel
újításakor a fali tartályt a levakart régi festékkel, vakolattal, építési sittel 
töltötték föl. Azóta a homokkő lapokból egyre több lazult, dőlt ki.
Sonkoly Károly Pécs-belváros 1996-os műemléki vizsgálata során foglal
kozott a Janus Pannonius utca 8. számú épülettel is. A műemléki jelen
tőségű területen (MJT) fekvő lakóház védettsége műemlék jellegű (MJ). 
Az 1980-as Részletes Rendezési Terv (RRT) is ezt a minősítést ajánlotta. 
Sonkoly Károly műemlékké (M) nyilvánítását javasolta.
Az ingatlan a katolikus egyház tulajdona. Az épületet Viczencz Ottó ter
vei szerint felújítják. Bízom abban, hogy legkésőbb a 19. század közepén 
létesült tartályos csorgókút a jelenleg folyó épületrekonstrukció során 
megújul. A téglaboltíves fajtából mára már csak ez az egy maradt. (Ebben 
a házban élt Horvát Adolf Olivér.)
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Ferencesek utcája 34-36. (Hrsz.: 18 449 és 18 448)
A két ház közös udvarán 1964-ben az elvadult növényzet fogságából 
kiszabadítottak egy 110 x 110 cm alapterületű és 310 cm magas, homok
kőlapokból épített régi tartályos csorgókutat. Évtizedek óta nem műkö
dik, egykor 430 liter vizet tárolt a hasában.
A kút, illetve a ház tulajdonosának nevét a magánkutak 1864. évi nyil
vántartásában említik először, de Pécs város vízvezetékeit és kútjait fel
tüntető, ennél korábban készült térképeken is szerepel. Feltételezhető, 
hogy már a 16-17. században állt itt kút, s annak helyére épült a házzal 
egy időben a mostani. Érdekessége a teleknek, hogy a lakóház befalazott, 
korábban óvóhelyül használt pincéjében is volt/van egy kút.
Az egyik térkép szerint a csorgókutat a Zárda kerti medencéjéből elfo
lyó felesleges víz táplálta, míg egy másik rajz a vízvezetéket a Ference
sek utcája felől hozza be és oda is csatlakoztatja vissza. Az első esetben 
a Kaposvári utcai - forrás vize került a kút tartályába, ahol az állandó 
100-120 cm-es vízoszlop nyomása megakadályozta a lerakódást. A telek 
vízvezetékrendszerének különlegessége a föld alatti szennyvízcsatorna, 
melyre a város más területein 1927-ig kellett várni.
1964-es „felfedezésekor" Somogyi Géza, 1972-ben pedig Madas József 
szinte teljesen ép állapotban láthatták, vizsgálhatták a kutat és környékét. 
Úgy írtak róla, hogy hamarosan műemlék lesz. A hasáb alakú építmény 
tetejét díszítő barokk faragványok alatti négyszögű kezelő- és szellőző
nyílást záró ajtót, valamint a kút alján a kivezetőcső csapját azonban már 
ők sem találták. „A kifolyó alatti kagyló megvan, de helyéről elmozdítva, 
rongált állapotban. A lakóház maga is boltozatos barokk építmény, és 
feltehetően a kúttal együtt 18. századiak" - írja Madas.
Nagy Lajos és Fetter Antal 1974-ben, illetve 1977-ben hasonló állapotokat 
talált. A Csonka Károly által később (199?) készített fényképen a hullám
vonalú páros oromdísz közül már csak a nyugati volt a helyén. 2001-re 
az árván maradt is eltűnt.
1996-ban Sonkoly Károly Pécs-belváros műemléki vizsgálata során 
mérte fel a kútház történeti és építészeti értékeit. Tekintettel arra, hogy a 
terület műemléki (MJT), a kút pedig városképi jelentőségű, helyi védett
ségre (H/VK) javasolta.
Pécs szabályozási tervét 2000-ben felfrissítették, a 37. tömbét a Koller és 
Társa Tervező Kft. készítette. A Ferencesek utcája 34. számú (Hrsz.: 18 
449), a 19. század elején épült földszintes, kőkeretes bejáratú lakóház 
címszónál a következőket találjuk: „Jelenlegi egyedi védettség foka: - 
Tervezett egyedi védettség foka: VK, M/VK, F.
A Ferencesek utcája 36-tal közös udvarára kertészeti terv készítendő a 
barokk vízvezeték és kút bemutatására."
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(Az utcai üzlethelyiség egykori Páhok-féle cipészete mára az udvarba 
szorult, ahol az unoka orvosolja a beteg lábbeliket.)
2007. február 15-e óta Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének 
37/2002. (06. 28.) számú rendeletének 4. § (1) bekezdése alapján a Feren
cesek utcája 34-36. egyedi védelem alatt áll. Jegyzékszáma: HVEÉ-057/- 
058, a beiktató rendelet száma: 1/2007. (02.15.)
Legutóbb 2010. június 18-án jártam a kapualj tengelyében álló tartályos 
csorgókútnál. 1964-ben is így nézhetett ki, újabb felfedezésre vár.

Ferencesek u. 34-36.

Az udvari tartályos csorgókút - reprodukció 
(Nagy Lajos/Fetter Antal - 1974)

Ferencesek u. 34-36.

A csorgókút tartályának barokk díszei - reprodukció 
(Fotó: Csonka Károly -199?)

Ferencesek ti. 34-36.

A növényzettel benőtt csorgókút 2010-ben

Ferencesek u. 34-36.

A tartályos csorgókút 2001-ben
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Papnövelde utca 2. (Hrsz.: 17 656)
A Papnövelde utca 1-3. számú épület helyén 1722-ben még csak egy föld
szintes ház, két házhely, kert és üres térség létezett. 1740-ben határozott 
úgy a káptalan, hogy a Vaskapu tájékán, a városfalon belül, a nagypré
posti ház (Káptalan u. 2.) és a Megyeháza közötti területet a papi szemi
nárium számára megvásárolja. Alapkövét 1742-ben helyezte el Berényi 
Zsigmond pécsi püspök és 1746-ban szentelte fel a Petz András mester 
által épített kétemeletes házat, a Szeminárium déli szárnyának nyugati 
részét. 1791: Retzenwinkler Farkas terve alapján és kivitelezésében az 
épületet kelet felé meghosszabbították, majd 1883-ban felépült a nyu
gati szárny is. Ez utóbbi udvari falába tartályos csorgókutat helyeztek, 
melyet kb. 10 éve bontottak le, de a helye 2002-ben még látszott.
A Szeminárium déli szárnyával szemben, a Papnövelde utca másik olda
lán, a 2. szám alatt létesült 1860-ban az ún. „Kis-szeminárium" és a telek 
Hunyadi út felőli részén a hozzá tartozó kert. Az északnyugati sarkot Szent 
Antal fülkeszobros-csorgókutas emlékoszlopa díszítette. A Kis-szeminá- 
rium épületét, udvarát a Belvárosi iskola használja, a kertből pedig 1962-ben 
Olvasó-, 1966. július 25-én Eszperantó-park, 2010-ben kisgyerekek játszó
tere lett. A park főbejáratát a lebontott emlékoszlop helyén alakították ki. 
Az iskola udvara és a kert közötti kerítés keleti oldalán tartályos csorgókút állt. 
Sonkoly Károly „Barokk díszkertek Pécsett" című tanulmányában is 
szóba hozta a szépen faragott, ma is jó állapotú, fésűkagyló formájú 
kutat: „Hersching Zsigmond apát 1797-ben késő barokk stílusú kerti 
pavilont építtetett a Megye utca 7/1. számú háza mögötti szomszédos 
telken. A mostani Belvárosi iskola udvarán található épület (ma könyv
tár és hőközpont), nyolcszögletű középső része fölött emelkedő hagyma
kupola miatt, globitsos házikónak, Globitsos épületnek hívták. Az alsó 
szint folyosójából nyíló, boltozott sala terrana hátsó falában csorgókút 
volt. Ez a kagyló formájú kőmedence állítólag azonos a közeli Kis-szemi
nárium és a mai Eszperantó-park határán lévő kúttal." 
Kárpáti Gábor szerint sem a jelenlegi a kút eredeti helye.
Az iskola udvarának északnyugati sarkában álló tartályból kifolyó vizet 
1859-től a másodlagos beépítésű barokk kútkagyló az elosztó medence 
keleti oldalán fogadta, majd 1972-ben - Madas József javaslatára - az 
Eszperantó-park felé fordították. (A tartály tetejét 1974-ben lebontották.) 
Jelenleg csak az elosztó víztartály áll eredeti helyén, a játszótér építésekor 
(2009) a kútkagylót leválasztották róla, és azóta a Káptalan utca 5. számú 
ház, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának kertjét díszíti.
1948 előtt a Kis-szeminárium épülete is a Papnöveldéhez tartozott, ezért 
- Nagy Lajos és Fetter Antal levéltári kutatásai szerint - magánkútja után
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nem fizettek vízbért a városnak. A BML anyagában egy helyen említik 
csak, 1883-ban a magánkutak összeírásakor annyit jegyeztek fel róla, hogy 
„a Kis pap nevelde-házban van régi víz vezeték. Saját tulajdon". 1836-ig 
a Krumpli-völgy Szemináriumi forrása, később a Kaposvári utcai forrás 
látta el vízzel a Papnöveldét és a Kis-szemináriumot.
Sonkoly Károly 1996. évi műemléki vizsgálata során a Papnövelde utca 
2. címszóhoz tett megjegyzése:

Műemléki jelentőségű terület (MJT)
Egyedi védettsége: műemlék jellegű (MJ)
Az 1980-as RRT javaslata: MJ
Sonkoly Károly javaslata: M (műemlék)

Azt kívánom, hogy a tartály és kalandos sorsú kagylója mihamarabb egye
süljön és legyen ismét csorgókút belőle. Lehet, hogy még működhetne is?

Papnövelde ti. 2.
Kiíyi//os kút az iskola udvarán, tető nélkül - repró. 

(Nagy Lajos/Fetter Antal - 197?)

Papnövelde u. 2.

A tartályos csorgókút az Eszperantó-park 
felé fordítva - 2002

Papnövelde ti. 2.

A kútkagyló bontása - 2009

Papnövelde ti. 2.

A fésiikagyló formain kútcsésze - 2002
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Papnövelde ii. 2.

A tartályos csorgókút csészéje átmenetileg 
a Káptalan u. 5. kertjében -2010

Hunyadi út és Aradi vértanúk útja 
sarok (Hrsz.: 18 277)
A pécsi tartályos csorgókutak közül 
a legismertebb a még ma is működő 
„Bánfai-féle ház előtti", vagy „Petre- 
zselyem-kút", de nevezték „Kolozs- 
vár-kútnak" is, manapság pedig „Vö- 
röskő-kútnak" titulálják. Ez a közkút 
az egykori vízvezetéki rendszer legfi
atalabb alkotása, a legutoljára létesí
tett tartályos csorgókút, amely formá
jában és anyagában is eltér társaitól. 
Elődje a 19. század végéig a mai 
Petrezselyem-kúttól néhány mé
terre állt. Akkor még szőlőültetvé
nyek borították a város fölötti lejtő
ket, s mint az első kút a városfalon 
kívül, Nepomuki Szent János nevét 
viselte. Pécs 1877. évi térképén ol
vasható Munchart Géza főmérnök 
1892. július 21-én kelt széljegyzete: 

„Meghagyandó régi vezetéki kút, nem a tettyei forrásból nyeri vizét." 
1902. február 25-én a város területén fakadó források tárgyában tartott 
értekezlet jegyzőkönyve szerint a Kaposvári utcai forrást foglalták és 
vezetékét felújították. A jkv megemlíti azt is, hogy ez a forrás látta el víz
zel a Bánfai-féle ház előtti új közkutat. (Petrovich Ede úgy vélekedett, 
hogy 1902-ben került jelenlegi helyére, a mellette álló sarokházhoz tájolva.) 
A Petrezselyem-kút a forrás vizét az Aranyos-kút és a Széchenyi tér, valamint 
a káptalani házak felé továbbította. A mellékelt levéltári rajz (1943) reprezen
tálja a tartályos csorgókutak elosztó rendszerét. A Petrezselyem-kút belső 
ürege 396, tárolókapacitása max. 252 liter. A víztartó fenékmagassága 180,66 
mAf. A kút kifolyócsövén 1908 és 1981 között, Rónaki László nyilvántartása 
szerint, 63 mérési adat alapján a legkisebb vízhozam Qmin = 1,381/perc (1981. 
09. 11.), a legnagyobb pedig Qmax = 37,0 1/perc (1975. 07. 28.). Fetter Antal 
figyelmeztetett arra, hogy a kifolyó víz mennyisége ebben az időben nem 
volt azonos a Kaposvári utcai forrás hozamával.
A ház lakóinak összefogásából 1985. május 29-én stílszerűen megújult a 
Hunyadi út és az Aradi vértanúk útja sarkán álló épület. A vörös homok
kőből készült, bronz vízköpős kútházat 1987-ben újították föl. Díszes 
kifolyója nem az eredeti, mintájául a Székesegyház északi kápolnasora 
mögötti Berényi-kút kifolyója szolgált. A Petrezselyem-kútról 2008 feb
ruárjában lefeszítették, ellopták.
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A 2004. évi régészeti hatástanulmány szerint az Aradi vértanúk útjának 
ezen szakasza régészeti érdekű terület. Itt állt a középkori város északi 
kapuja; a Krumpli-völgyben fakad a Kaposvári utcai ősi forrás; római és 
középkori vízvezetékek haladnak a városba a Hunyadi út felől.
Nem is oly régen, 1987-ben, a forrásvíz elszennyeződése miatt a 
közkedvelt ivókutat a városi vezetékhálózatra kötötték, így jelenleg 
is használható. Exponált helyzete meghatározó városképi elemmé 
avatja. Fagymentes időszakban csorgó ivókútként működik, díszkút, 
de már nem tárolja és nem osztja el másfelé a vizet. Felépítményének 
északnyugati oldalán lévő kezelő- és szellőzőnyílásán át sok szeme
tet szórnak a kútházba, ezért célszerű lenne perforált lemezzel, vagy 
zárható ráccsal védeni.

Aradi vértanúk útja Hunyadi jános ál 
A „Petrezselycni-kút" - reprodukció 

(B. M.-i Könyvtár Helytörténet.
Fotó: Murányi Iván 1974)

Aradi vértanúk útja Hunyadi ¡ános út 
Archív rajz a „Kaposvári és Petrezselyem ucca 

sarkán álló - u Kaposvári forrásra kötött kút"-ról 
(DM Levéltár - 1943)

(Koinócsi Isi váll kanonok 7923-/959 között a 
Káptalan ii. 4. lakója volt)
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Aradi vértanúk útja - Hunyadi János út 
„Kánikulában a Petrezselyem kútnál" - reprodukció 

(Dunántúli Napló. Fotó: Szokolai István - 1973)

Aradi vértanúk útja - Hunyadi János út 
A csorgókútból vezetékes ivóvíz folyik - 2001

Aradi vértanúk útja - Hunyadi János út 
A tartályos csorgókút Pécs egyik 

frekventált csomópontjának dísze - 2001
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Utószó

A Mecsek Egyesület működésének az Alapszabályban rögzített egyik 
célja a Mecsek hegység és Pécs város történeti értékeinek feltárása és 
megóvása, a műemlékvédelem érdekeit szolgáló törekvések támogatása. 

A pécsi tartályos csorgókutak nem a világörökség részei, de kulturális és 
történeti értékükért védelmet érdemelnek. Azt javaslom, hogy a József utca 
9., a Káptalan utca 6. és a Janus Pannonius utca 8. számú házakhoz tarto
zók helyi védelemben részesüljenek, a József utca 21., a Ferencesek utcája 
34-36., a Papnövelde u. 2. és a Hunyadi út sarkán álló tartályos csorgókutak 
pedig kerüljenek az országosan védett műtárgyak közé. Legyenek ebben 
segítségünkre Nepomuki Szent János és az alábbi idézetek:

„Hiába próbálja korunk civilizációja az egyetemes kultúra jegyében átformálni, 
hasonlóvá tenni a különböző földrészek táji, természeti sajátosságait, minden talpa
latnyi földnek saját karaktere és ugyanúgy hagyománya van, mint az embereknek. 
Az ember identitása megkívánja a helyek identitását........ Segítsük, hogy példaként

fennmaradjanak, újjászülessenek és bemutathatóvá váljanak vitathatatlan értékeink." 
(Krischthian Norberg-Schulz és Krizsán András-2010.)
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Irodalomjegyzék

- Baranya vármegye alispánja: Engedélyokirat (20.802. szám/alisp.1943. Vizikönyv száma: 
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- Vörös Márton: Pécsi tűzoltóság a 18. században (Pécs szab. kir. város Majorossy Imre 

Múzeumának 1939-40. évi Értesítője)
- Vörös Márton: A Széchenyi tér regénye (Pécs, 1963)
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EMLÉKKÉPEK ZETÉNYI CSUKÁS ZOLTÁN 
PÉCSI BÁDOGOSMESTERRŐL

Trebbin Ágost

Fiatalkorom óta egyik legkedvesebb időtöltésem, ha járhatom a pé
csi belváros szűk utcácskáit, elmélázhatok egy-egy múltból itt felej
tett málladozó vakolatú házacska előtt, betekinthetek a sikátorok mélyén 

megbúvó apró udvarokra, felfedezhetek egy-egy apró részletet, amely 
eddig elkerülte figyelmemet.
Ezek a séták valamikor édesapám társaságában indultak egy-egy kedves 
napfényes vasárnap délelőtt.
Istentisztelet után végigsétáltunk a Király utcán, visszafelé pedig a 
Perczel utcán tettük meg az utat a Széchenyi térig. Jól emlékszem, hogy 
mindig álmélkodva álltam meg Csukás Zoltán bádogosmester színes, 
Zsolnay majolika mázas csempével befedett házbejárata előtt. Volt itt 
más megcsodálni való is. A ház homlokzatán zordon páncélos vitéz 
őrizte a ház és az utca nyugalmát.
Gyermekkorom fantáziájában szinte mesepalotának tűnt ez a díszes 
épület. Édesapámnak szinte félve tettem fel a kérdést, ki lakik ebben a 
házban. Apám szomorúan nézett rám és közölte, hogyha majd felnövök, 
erről sokat fog mesélni. Csak jóval később értettem meg az akkor történ
teket. A naptár az 1950-es évnél volt nyitva...
Múltak felettem az évek, de csak nagyon szűkszavú válaszokat kap
tam arra a kérdésre, hogy ki volt a Perczel utca 14. számú ház lakója, 
ki is volt valójában zetényi Csukás Zoltán. Már-már úgy látszott, hogy 
csak távirati stílusú információkhoz jutok erről a valamikor oly neves 
pécsi mesterről. És ekkor Fortuna, a szerencse istenasszonya hirtelen 
elém varázsolta a lehetőséget.
Az egyik pécsi folyóiratban közzétettem egy rövid cikket, amelyben a régi 
pécsi újság közlése alapján felidéztem a „Magyar Telefonhírmondó és Rádió 
Rt." 1929. évi első vidéki rádióközvetítését, melynek helyszíne a híres pécsi 
bádogosmester, zetényi Csukás Zoltán szkókói szőleje volt. írásom megje
lenése után néhány nappal örömmel olvastam a szerkesztőasszony e-mail 
levelét, amelyben tájékoztatott, hogy cikkemmel kapcsolatban megkereste 
őt a bádogosmester unokája, Csuka Zoltánná dr. zetényi Csukás Eszter.
Természetesen nem mulaszthattam el a váratlan szerencsét. Felvettem 
a kapcsolatot én is Csukás Eszterrel. Előzetes megbeszélésünk után egy 
szép verőfényes szeptemberi napon felkerestem Balaton közeli házában. 
Kezdjük talán a zetényi Csukás család őseinél.
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/\ cmímis tMiiimjii minői uhuiéi

A nemesi családfa gyökerei 
messze, a magyar történelmi 
múltba nyúlnak vissza.
A Csukás család a „zetényi" 
előnevet még II. Ulászló király
tól kapta. A színes Zsolnay- 
pirogránitból készült neme
si családi címer a mester pécsi 
köztemetői sírját díszíti. A cí
meren ábrázolt levágott török 
fej tanúsága szerint a Csuká
sok vitéz emberek lehettek.

Zetényi Csukás Zoltán tel
jes joggal használhatta volna a 
„zetényi" előnevet, de a derék 
pécsi mesterember e helyett in
kább munkáira tekintett büsz
kén, vagyis a nemesi előnevét so
hasem használta.
Mekkora birtok járt hajdanában 
a nemesi címhez, azt a 19. szá
zad közepén már nem lehetett 
pontosan kimutatni, de egy biz
tos, Csukás Zoltán édesapja már 
nem volt tehetős ember.

zetényi Csukás Zoltán (1860-1942) 
és őseinek nemesi címere

„Zetényi Csukás Zoltán született 1860. február hó 7-én Almáskeresztúron 
(Somogy vármegye), ahol édesatyja, zetényi Csukás Elek, előimádkozó néptanító 
volt. Egy-két évre a Baranya vármegye szentlőrinci járásában levő Nagyváty 
községbe került tanítónak. Zoltán fiát Szentesen iskoláztatta tovább, hol akkor 
nagybátyja, zetényi Csukás Benjámin (1833-1879), a gimnázium igazgatója 
volt, ki Zoltánból minden áron politikust akart nevelni. Zoltán azonban gimná
zium 5-dik osztályának elvégzése után a politikai kis káté helyett az iparos pályát 
választotta és Pécsett Kummer Andrásnál, a pécsi bádogosmesterek céhmesteré
nél tanulta nagy kedvvel és szorgalommal szakmáját."'1

1 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky 
Kálmán dr. Pécs 1936.

A hivatalos és tárgyilagos életleírás itt, ezen a helyen családi tájékoztatás 
alapján kiegészítésre szorítkozik:
Csukás pályájának indulásánál a bádogosszakmát megelőzte egy és más. 
A gimnázium nem nagyon kötötte le az ifjú Csukás érdeklődési körét, más, 
gyakorlatiasabb dolgokat szeretett volna művelni. A család nem nagyon 

42



Trebbin Ágost - Emlékképek zetényi Csukás Zoltán pécsi bádogosmesterről

volt elragadtatva a fiatal fiú elhatározásától, a szerény anyagi lehetősé
gekkel rendelkező úri család továbbra is magasabb karrierről ábrándo
zott. Úgy gondolták - ha már értelmiségi, netán hivatalnoki pálya nem 
jöhet számításba - legyen az ifjúból katonatiszt. Ezért 1876-ban beíratták 
a budapesti magyar királyi honvédségi Ludovika Akadémiára.
A „Ludovika" rendeltetése az volt, hogy a hadköteles kort még el nem 
ért (14-17 éves), önkéntesen jelentkező ifjakat tisztekké képezzék ki, 
illetve a ténylegesen szolgáló honvédtiszteknek lehetőséget biztosított 
felsőfokú hadtudományok folytatására.
A fiatalemberre a „Ludovikán" kemény és megalázó napok vártak.
A klasszikus művészetek iránt rajongó, érzékeny lelkületű Csukás Zoltán 
nem sokáig tudta elviselni az Akadémia légkörét. Romantikus vágyaira 
hallgatva, a szülői akarat ellenére, 1878-ban Olaszországba szökött. 
Először Rómába ment, hogy ott művészeti tanulmányokat folytasson. 
Eszményképe Antonio Canova (1757-1822) olasz szobrászművész volt. 
Különösképpen a „Három Grácia" fehér márvány alakjai nyűgözték 
le. Nagy hatással volt rá Bertel Thorwaldsen (1768-1844) dán szob
rászművész munkássága is. Mindhármuknak volt „Három gráciája". 
Canovának, Thorwaldsennek márványból, zetényi Csukás Zoltánnak 
pedig fémlemezekből.
Nem tudunk pontos adatokat zetényi Csukás Zoltán olaszországi tar
tózkodásáról, de nem nehéz elképzelni, milyen megpróbáltatásokon 
ment át. Nyomorgott és megalázó munkák elvégzésére kényszerült. 
Valószínűleg itt ismerkedett meg azzal a számunkra ismeretlen olasz 
fémszobrásszal, akihez beállt dolgozni, és ahol hatalmas akarással és 
tudásvággyal sajátította el a mesterség alapjait. Kalandos élete Rómából 
Padovába vezérelte, ahol újabb műhelyek és mesterek vártak rá.
Két küzdelmes év után, 1880-ban visszatért Magyarországra, Pécs város
ába. Nem akart teljesen elszakadni ifjúkori álmaitól, de mivel gazdag 
mecénásai nem voltak, más gyakorlati pályát kellett választania. Köztes 
megoldásként a bádogosszakma látszott számára a legelfogadhatóbbnak. 
Pécs városában ez idő tájt több kiváló bádogosmester is tevékenykedett, 
Csukás pedig a legjobbat választotta.
így került húszéves kora körül bádogostanoncnak a nagy hírnévnek 
örvendő Kummer András bádogosmesterhez.
Kummer nevezetes polgára volt a városnak. ő volt a pécsi bádogosmes
terek céhmestere.
Csukás időskorában nagy szeretettel gondolt vissza a tanítómesterénél 
eltöltött évekre, akinél nemcsak a szakmát tanulta meg, de igaz ember
ségből is egy életre kapott útravalót.
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Zetényi Csukás Zoltán életútját kutatva értékes kiegészítő segítséget 
kaptam dr. Lévay Béla nyugdíjas tanár úrtól, akiről e-mai levélváltás 
után kiderült, hogy Kummer András pécsi bádogosnak - Csukás szak
mai tanítómesterének - anyai ágon vér szerinti leszármazottja.
Az érdekes téma megérdemelne egy önálló feldolgozást is, de jelen cik
kemben csak néhány sor közlésére van lehetőségem:
„1828-ban a Jókai Mór u. (Benedicktiner Gasse) 13. sz. házában Kummer And
rás bádogos lakik. "2

2 Madas József: Pécs-belváros házai és telkei, Pécs 1978, 232 p.

Kummer András bádogosmester a halotti anyakönyv szerint 1895-ben a 
Ferencziek utca 17-ben lakott, és a 70 éves korában bekövetkezett halálá
nak oka: „elgyengülés, aggaszály''.
A Ferencziek utcája (ideértve a Jókai teret is) a középkor óta Pécs egyik 
legforgalmasabb városrésze volt, a kelet-nyugati átmenő forgalom itt 
zajlott le. Előnyös helyzetének köszönhetően az iparosok és kereskedők 
szívesen vásároltak ebben az utcában lakóházat, és műhelyeik számára 
is itt kerestek alkalmas helyet.
Nem véletlen tehát, hogy a Kummer család múltja szorosan kötődik a 
Ferenciek utcájához.
Kis kitérő után folytassuk zetényi Csukás Zoltán regényes életrajzát.
A három-négy év inaskodás és a segédlevél megszerzése után, a kor szo
kásai szerint vándorútra indult. (Bécs stb.). Bizonyára nem maradhattak 
ki olyan fontos állomások sem, mint a művészetükről nevezetes észak
itáliai városok: Padova, Firenze, Torino, Ravenna stb.
Miután a pécsi bádogoscéh vizsgabizottsága előtt letette a „remeket" és 
kiállították számára a mesterlevelet, Pécsett telepedett le.
1886. május 25-én már önálló iparosként és tulajdonosként megalapította 
és üzemeltette Magyarország első ornamentikai cégét.
Abban az időben Csukás ornamentikai vállalkozása ugyancsak újszerű 
kezdeményezés lehetett, hiszen megelőzőleg Pécsett a bádogosmesterséget 
többnyire csak napi szinten (vagyis fehér bádogból, cink-, ón-, sárgaréz stb. 
lemezekből különféle edényeket, tartályokat, lámpatesteket, lemezfedése
ket, ereszeket, illetve ereszcsatornákat készítettek) gyakorolták a mesterek. 
Magyarországon a 15. században honosodott meg ez a szakma, a 19. szá
zadban pedig már a legkülönfélébb bádogedényeket készítették a paraszt
ság számára (meszely, tölcsér, tésztaszűrő, tésztareszelő, öntözőkanna).
Hogy közelebb kerüljünk a témához, nézzük meg pár gondolat erejéig, mi is 
az ornamentika. Az Idegen szavak szótára röviden így jellemzi: díszítőmű
vészet. Sok minden belefért Csukás Zoltánnál is ebbe a fogalomba. Jelentett 
sajátságos technikával készített, ékesen díszített fémszobrokat, szecessziós 
jellegű arabeszkeket, klasszikus oszlopfejezetek egyéni stílusú adaptálását.
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Valószínűnek tartom, hogy zetényi Csukás Zoltánnak ebből a művészi 
korszakából származik a hasonló technikával készült, három puttó alak
kal díszített (angyalkás) szökőkút is. Szinte hihetetlen, hogy ezt a mester 
fémlemez domborítással alakította ki. A szoboralakok „eredeti változa
tát" Csukás talán valamelyik olasz nagyváros palazzójában, netán egy 
franciaországi útja alkalmával éppen a Versailles-i palota valamelyik 
fényűző termében csodálhatta meg.

Zetényi Csukás Zoltán, a művész

Zetényi Csukás Zoltán legjelentősebb alkotásáról külön is leírnék 

néhány gondolatot.
1886-ban a Pesti Színház megrendelésére elkészítette a „Három grácia" 
elnevezésű fémszobrot.
Zetényi Csukás Zoltánnak a leikéből fakadt „gráciáktól" nem volt szíve 
megválni. A szobrot nem kapta meg a megrendelő, azt a mester megtar
totta saját maga számára, és pécsi cégének belvárosi (Perczel utca 14.) 
bemutatótermi kirakatában állította ki.
Dr. zetényi Csukás Eszter, az alkotó unokája így ír:
„Egyik legsikerültebb szobrát, amely Antonio Canova, olasz szobrász 
műve után 'Három grácia' címmel készült, és annak élethű másolata, az 1890-es 
bécsi kiállításon ezüstéremmel, az 1896. évi berlini kiállításon lovagkereszttel 
tüntették ki. Ezek a kitüntetések lakásunk egyik falán láthatóak, miképpen maga 
a szobor is, amely beltéri szobornak készült.
A figyelemre méltó, 172 cm magas műalkotás speciális fémötvözetből készült, 
melynek alkotóelemei cin, vörösréz, ón, ólom. A szobor különleges fémszobrá
szati eljárással készült (nem öntvény!). Elkészülte után egy speciális bevonattal 
látták el, amely miatt márványhatást kelt."3

3 Özv. Csuka Zoltánné Dr. Zetényi Csukás Eszter visszaemlékezései

Zetényi Csukás Zoltán részvétele a kiállításokon

ülőn és kiemelten kell foglalkoznunk zetényi Csukás Zoltán művé-
1-X.szi tevékenységével, és azzal az igen aktív szerepvállalással, amely 
őt valóságos vásárszakértővé tette.
Közel tíz évig alkotásaival képviseltette magát a különböző hazai és kül
földi kiállításokon, bemutatókon, utána pedig az 1907-es pécsi kiállítás 
lelkes hívévé szegődött.
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Csukás mester műveit több bel- és külföldi kiállításon is bemutatta. Oklevelek 
és érmek sokasága igazolta a kiemelkedően nagy szakmai és közönségsikert. 
De menjünk sorrendben.
1888. augusztus 11.-szeptember 9. között zetényi Csukás Zoltán szerve
zője és résztvevője volt a „Pécsi Általános Mű-, Ipar-, Termény- s Állat 
Kiállításinak. A pécsi Kereskedelmi és Iparkamara titkárának, dr. Záray 
Károlynak javaslata alapján a kiállítás vas- és fémipari osztályának jegy
zőjévé és zsűritagjává választották meg.
A kiállítási tájékoztató külön is méltatta az ifjú mestert.
„A bádogos ipart Tichi Ödön, Csukás Zoltán, Hilldebrand Ferencz pécsi és 
Spitzer Sámuel siklósi bádogosok képviselik. Csaknem valamennyien fürdőkáda
kat állítottak ki, mintha a fürdőkád volna a bádogosipar remeke. Egyébként értjük, 
hogy miért van annyi fürdőkád kiállítva; mert gyakorlati, úgyszólván minden úri 
házban nélkülözhetetlen czikk lévén, legtöbb haszonnal jár készítése s leginkább 
remélhető, hogy a kiállításon is el fog kelni. Az egyiknek, és pedig Tichi fűthető s 
zuhanyos fürdőkádjának, már akadt is vevője. Megvette Körösztös Józsefné.
Csukás Zoltán fürdőkádakon kívül, melyek különben igen praktikus és ügyes fölsze
relésnek, nagyon szép bádogosmunkákat állított ki, s ezeket méltán megilleti a műbá
dogos czím. Van egy torony-tetőre való úgynevezett 'torony gomb'-ja, mely igen jó 
ízlésre valló csínnal, arányos beosztással s minden ízében finoman, gondosan kidol
gozva készült. Az iparcsarnok közepén van egy hatalmas nagy akváriumja, mely nem

csak egészben, hanem részleteiben is figyelemreméltó. 
Az összeállítás igen komplikált s mégis szép össz
hangban van. A reá alkalmazott szökőkút nagyban 
emeli értékét. A tornacsarnokban is van egy nagy 
virág-vázája imitált aloeval. Ez is igen csinos darab. "4 
A kiállításon bemutatott remek ornamen
tikái és díszbádogos munkáiért megkapta 
a Ferenc József király arcképével díszített 
„Állami Érem Haladás és Versenyképessé
gért" bronzérmet. Ezen felül kiérdemelte a 
kiállítás aranyérmét is.
1890. május 15.-október 15. között a Bécsi cs. 
kir. Gazdasági Egylet Bécsben a Rotundában, 
illetve a Práterben általános gazdasági és 
erdészeti kiállítást rendezett. Hivatalos neve 
„Mezőgazdasági Kiállítás" volt.
Zetényi Csukás Zoltán az 1888-as pécsi ki
állítás sikere után úgy gondolta, hogy nagy 
elismerésre méltó fémszobraival („Három

4 Kiállítási Értesítő. 1888. augusztus 25.
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grácia" stb.) és ornamentikai alkotásaival 
részt vesz a bécsi kiállításon is.
A részvételt siker koronázta. Csukás elnyerte a 
kiállítás nagy ezüstérmét, ezzel magára irányí
totta nemcsak az ország, de a külföld figyelmét is. 
1891-ben zetényi Csukás Zoltán résztvettaTemes- 
váron július 19-én megnyitott „Délmagyarországi 
Ipar- és Mezőgazdasági Kiállítás"-on, ahol több 
alkotásával is képviseltette magát. A szakmai zsű
ri és a látogatók egyaránt lelkes elismerésben ré
szesítették remek műveit. Kiállított munkáiért 
arany- és ezüstérem kitüntetésekben részesült.
Az 1891-es temesvári kiállítás fontos esemé
nye volt az országnak, amelyről a korabeli 
újságok is beszámoltak.
„Most Temesvárnak még egy ideiglenes ékessége 
is van. A délmagyarországi mezőgazdasági és 
ipari kiállítás, melyet múlt vasárnap nyitott meg 
Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter. Igen 
kívánatos volna, ha Magyarország minden részé-

1888. /I r<vsz Áll. Kiállítás 
és zetényi Csukás Zoltán 

nuinkásságáimk elismerése

i sukits első iiiiyv item elkó t me^mereltetese 1890. Ileesi Kiállítás, es u mester ezüstérme

ről akadnának látogatói a kiállításnak, melynél nagyobb és jobban sikerült vidéki 
kiállítása nem volt még hazánknak."5

5 Vasárnapi Újság. 1891. július 26. 30 szám.
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Az eszménykép (Antonio Canova) és a tanítvány alkotásai: „A három grácia" (1891-1892)

A kiállítást 1891. szeptember 
16-án meglátogatta I. Ferenc 
József császár és király.
1895-ben az Országos Iparegye
sület pályázatára elkészítette 
„Madárkalitka" alkotását, me
lyet bronzéremmel tüntettek ki. 
1895-ben részt vett egy párizsi 
művészeti kiállításon is. A csa
ládi visszaemlékezések szerint 
(amelynek dokumentumai saj
nos már nincsenek meg) a „Há
rom grácia" c. művéért a kiállí
táson aranyérmet nyert el. Töb
bek között bemutatta a „Puttós 
szökőkutat" is, amellyel szin
tén nagy sikerei voltak.
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1895. Egy hazai siker - Iparos Kiállítás a Fővárosban

7U95. Párizsi Művészeti Kiállításon kapott érem és 
zetényi Csukás nagyszerű „Puttéis kútja" (részlet)

Az 1896-os Berlini ipari kiállítá
son zetényi Csukás Zoltán elérke
zett művészi pályájának csúcsára. 
A nagyszabású bemutatón elsősor-

bán a „Három grácia" cí
mű alkotásáért érdemke
resztet kapott.
1896. május 2.-november 
3. között zetényi Csukás 
Zoltán részt vett a Buda
pesti Millenniumi Kiállí
táson. Maga által készített 
remek gloriettjeivel, egyéb 
szobrászati és ornamenti
kái munkáival nagy feltű
nést keltett, és kivívta az ér
tő nagyközönség, valamint 
a szakmai bírálóbizottság 
elismerését egyaránt.

1896. Berlini Kiállítás és zetényi Csukás Zoltán elismerése

A bronzérem mellett akkor kaphatta (írásos dokumentum hiányában csak 
következtetni lehet) azt a Magyar Koronával, címerrel és angyalokkal éke
sített kis érdemkeresztet is, amely az éremtartó pajzson legfelül szerepel. 
1897-ben az Országos Iparegyesület újabb pályázatán indult. A neves 
művészekből álló bírálóbizottság bronzérmet ítélt oda Csukás Zoltán
nak. 1900-ban a Párizsi Világkiállításon zetényi Csukás Zoltán „csak", 
mint érdeklődő vett részt.
„1900-ban kamarai ösztöndíjat kapott, hogy a párizsi világkiállítást tanulmá
nyozhassa. De o nem vette igénybe a kamarai ösztöndíjat, mert külföldi szabad
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mozgásában akadályozta volna. Inkább a maga költségén utazott a párizsi világ
kiállítást és az iparos viszonyokat tanulmányozni."6

6 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky 
Kálmán dr. 1936. 8 p.

1905-ben tapasztalatszerzés céljából felkereste a „Berlini bádogos, sze
relő és villamos kiállítás"-t.

1896. /I Millenniumi Kiállítás 
és Csukás bronzérme

1907. május 15.-szeptember 15. kö
zött a „Pécsi Országos Ipar- és Me
zőgazdasági Kiállítás" fő szervező
je és végrehajtó bizottsági tagja volt. 
A „Pécsi Naplóban" a kiállítás 
megtartását és népszerűsítését elő
segítő két vezércikke is megjelent 
(1903. október 24., valamint 1905. 
szeptember 6-i keltezéssel).
A kiállítás kitűnően sikerült, nagy 
elismerést és anyagi hasznot hozott 
a városnak. Ebben igen nagy sze
rep jutott a kiállítás végrehajtó bi
zottságában tevékenyen közremű
ködő zetényi Csukás Zoltánnak is. 
„A kiállítás fényes sikere után Erreth 
János volt főispán (Zsolnay Miklós 
javaslatára) Csukást Ferenc József 
renddel leendő kitüntetésre akarta fel
terjeszteni, Csukás azonban közölte 
a főispánnal, hogy csak azon esetben
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1896. Atcy <yi/ elismerés az „Ezreiléves"-röl
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Zetényi Csukás Zoltán 
és elismerésül kapott érmei

fogadja el a kitüntetést, a ha kiállítás min
den egyes végrehajtó bizottsági tagját szintén 
kitüntetésben részesítik. Csukás sem fogadott 
el semmiféle kitüntetést vagy bármiféle hiva
talos elismerő nyilatkozatot. Csak Kossuth 
Ferenc kereskedelmi miniszter elismerő leve
lét őrzi ma is kedves emlékei között. "7

7 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky 
Kálmán dr. 1936. 6 p.

Zetényi Csukás Zoltán egyéb művészeti alkotásai

Az 1890-es években zetényi Csukás Zoltán gyakran kereste fel gyárában 
az akkor már európai hírnévnek örvendő Zsolnay Vilmost. Ilyen alkal
makkor a „csodálatos fazekas" sokat beszélt neki művészi elképzeléseiről, 

terveiről. Gyakran előfordult, hogy a kiállításokon a remek mívű Zsolnay- 
vázákban Csukás mester bádog aloe- és kaktuszalkotásai pompáztak. 
Zsolnay Vilmos és Csukás Zoltán igaz barátságáról beszél az a két nagy
méretű váza is, amely a Perczel utca 14. sz. ház portálját a mai napig 
is díszíti. A családi hagyomány szerint a vázákat zetényi Csukás Zol
tán névnapjára kapta ajándékul Zsolnay Vilmostól. Sokáig láthatták a 
pécsiek a Király utcai Hamerli vaskereskedés (Király utca 9. sz.) bejárata 
felett Csukás Zoltán vörösrézből készült „lakatosinas" szobrát.
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Zsolnay Vilmos ajándékvázái a Csukás házon (Perczel u. 14.)

Alkotója készítésekor bizonyára Thorwaldsen „lakatosinasára" emléke
zett, aki nem volt más, mint a magyar klasszicista szobrászat kiemelkedő 
alakja, Ferenczy István szobrászművész. ő volt az, aki fiatal lakatosinas
ként gyalogosan ment Rómába (akárcsak az ifjú Csukás), hogy ott a nagy 
dán művésztől márványszobrászatot tanuljon.
Csukás „lakatosinasa" azután más városokban is polgárjogot nyert, mert 
rendeltek belőle a főváros és Debrecen számára is.
A szobor végül annyira tönkrement, hogy életveszélyessé vált. Ekkor 
leszedték. Sajnos javítása azóta is várat magára.

A híres „Lakatosinas”, Hatnerli józsef vaskereskedésének bejárnia felett (Király utca 9.)
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Nem alakult szerencsésen annak az alabárdos szobornak a sorsa sem, 
amely évekig díszítette zetényi Csukás Zoltán Perczel utca 14. sz. alatti 
házának a homlokzatát. Az 1960-as évekre életveszélyessé vált és ekkor 
leszedték. Javításra vitték egy pécsi bádogoshoz, de a bádogosmester 
időközben elhunyt, az alabárdos vitéznek viszont nyoma veszett. Lehet
séges az is, hogy megjavították és más városba került.
A családi krónika úgy tudja, hogy zetényi Csukás Zoltán feleségét is 
megmintázta fémlemezből. A szobor sokáig díszítette egy pécsi villa 
kertjét. Ma azonban már ez sem lelhető fel.
Hetyey Sámuel pécsi püspök (1845-1903) szintén a megrendelői közé 
tartozott. Kérésére készítette el vörösrézből Szent László királyunk szob
rát. A püspök oly annyira meg volt elégedve Csukás mester munkájával, 
hogy csak így beszélt róla: „A mi emberünk". A szobor ma is látható

Csi/Lis Zo/hín Szent l.iisclo su>l>ni 
l’íis|'öksu'iilliis:lóni került.

Püspökszentlászlón, az egykori püs
pöki nyaraló szomszédságában.
Fényképen maradt az utókorra annak 
az embemagyságú, római tunikás fér
fiúnak az alakja, mely jobb kezében 
fáklyát, bal kezében egy magyar cí
mert ábrázoló pajzsot tart. Az alkotás 
címe sem maradt fent. A szobor továb
bi sorsát nem ismerjük.
Ugyancsak fénykép formájában ma
radt az utókorra a „Turul madár" és 
a „Szent Koronás magyar címer". To
vábbi sorsuk szintén ismeretlen.
Pécs közkedvelt, művészhajlamú bá
dogosmestere szívesen vállalt külön
böző nagy pécsi bálokra is ornamenti
ka jellegű, díszbádog munkák elkészí
tését. Többek között a „Pécsi Napló" 
1904. január 17-i farsangi báli tudósí
tása is beszámolt arról, hogy a Nem
zeti Kaszinóban tartott „Japán est" 
fénypontja az a szökőkút volt, ame
lyet Csukás Zoltán készített.
1908-ban Csukás Zoltán a Mecsek 
Egyesület örökös tagjaként a város fő
terére ajándékba készítette el galvani
zált horganylemezből - más neves pé-
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csukás Zoltán az orgamentika művésze 
(részlet ii Szent Lisztéi szobinről)

esi iparosok, művészek, kereskedők 
közreműködésével és támogatásával 
- az időjelző házikót, amelynek terve
zője Károlyi Emil jó nevű pécsi terve
ző és építész volt.
A családi visszaemlékezések ennél jó
val több alkotásáról tudnak. Az én 
idevonatkozó ismeretanyagom, tény
leges dokumentumok hiányában 
meglehetősen korlátozott.
A család 
szerint az

is elképzelhető, hogy Csukás mester alkotá
sai közül nem egy - talán napjainkban is - 
valamely európai nagyváros egy-egy neve
zetes terét vagy épületét díszíti. Ennek ki
nyomozása valószínűleg egy jól felkészült 
művészettörténész tudását is meghaladná. 
Sajnos zetényi Csukás Zoltánnak a kiállí
tások elismerést és dicsérő szavakat hoz
tak, de megélhetést nem. Valószínű, hogy 
több alkotására is jelentkezett vevő, de az 
alkotónak legtöbbször nem volt szíve el
szakadni műveitől.
Nem hagyott fel ugyan az ornamentikái 
alkotásaival, de más megélhetés után 
kellett néznie.

1908. Ajámlék „időjelző luizikó" a 
Mecsek Evjt/csii/cluck
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Zetényi Csukás Zoltán

PÉCS VÁROS ELISMERT BÁDOGOSMESTERE

Az 1800-as évek vége Pécs számára városfejlődési szempontból 
alapvető és meghatározó korszaka volt. Jelentős változáson ment 
át Pécs város legértékesebb épülete, a székesegyház, a belvárosban egy- 

re-másra épültek a remek szecessziós paloták.
1877-ben Dulánszky Nándor püspök (1829-1896) megbízta Friedrich 
von Schmidt osztrák építész-restaurátort (1825-1891) a székesegyház 
stílszerű megújításával. A jelentős rekonstrukciós építési feladatok kivi
telezésére 1882-1891 évek között került sor. A vörösréz lemezfedési 
munkálatokkal Csukás Zoltánt bízták meg.
Az ifjú mester nagy szorgalommal és hozzáértéssel végezte szakmai fel
adatait. Ez egyben pécsi referenciamunkát is jelentett számára. Utána 
egyre-másra kapta a jelentősebbnél jelentősebb megrendeléseket.

zl Székesegyház rekonstrukciója. Megrendelő: Dulánszky Nándor pécsi püspök.

A híres pécsi építészmester, Schlauch Imre (1840-1904) rendszeresen 
foglalkoztatta Csukást. Csak néhányat említve: Pécsi Nemzeti Színház 
(1895), Takarékpalota (1898), Nádor Szálloda (1902), Hungária Kávéház 
(1903), Vadászkürt (1903), Postapalota (1904) stb.
De ugyancsak ő kapta meg az új Városháza bádogos szakmunkáit is (1907). 
Szeifricz István kanonok (1855-1921) megrendelései alapján rendszere
sen dolgozott a pécsi káptalannak. Megbízható, becsületes munkájáért a 
székesegyház és az uradalom bádogosmesterévé nevezték ki. Ez annak 
idején nem csak afféle üres címnek számított, hanem rendszeres megren
deléseket és munkaalkalmakat is jelentett a mesternek.
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/!)()/. I'si/Aí/s /viliin üzlete Ihirnli/ u. 28.)

Hetyey Sámuel pécsi püspök (1845- 
1903) - a Mecsek Egyesület örö
kös tiszteletbeli tagja - igen tisztel
te Csukást, megbecsülte munkáját. 
A természetkedvelő pécsi püspök
nek meg is volt erre minden oka. 
Püspökszentlászlón, amikor az 
1797-ben a pálos szerzetesek részé
re épült kastélyt 1898-ban felújíttat
ta, tetőfedési munkáit zetényi Csu
kás Zoltán térítés nélkül vállalta. 
Pécs város egyik legjobban foglal
koztatott iparosa zetényi Csukás 
Zoltán volt. Majdnem minden ko
rabeli jelentősebb építkezés bádo- 
gosi és fémornamentikai munkája 
az ő szakértelmét dicséri.
„Ezután a kereskedő világ karolta fel 
Csukást. Majdnem minden jobb módú 
és tekintélyesebb családnak Csukás volt 
a bádogosmestere. Különösen évi ren
delői voltak nagy számban, akik csak 
újévkor kapták tőle az egész évi szám
lát. Nagy számban voltak rendelői: in
tézetek, uradalmak, a város, építővál
lalkozók stb. A Ciszterek rendházának 
és gimnáziumának 46-ik éve, hogy ál
landó házi bádogosa. "8
A jelentős megbízatások után

zetényi Csukás Zoltán már nem volt szegény ember.
Természetesen ne gondoljuk, hogy Csukás mesternek túl könnyű és 
gondtalan élete lett volna Pécsett, a századforduló idején (1800-1900). Volt 
egy igen jelentős konkurense, Romeisz György épület-, díszműbádogos 
mester személyében. ő is készített ornamentikai munkákat és gyártott 
fürdőszoba-berendezéseket. Ezen felül jelentős bádogoscikk-szaküzlete 
volt a Kossuth Lajos utca 7. sz. alatt.
Sajnos családi élete sem volt zavartalan.

8 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky
Kálmán dr. 1936. 5 p.

A
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1900. évben kereskedést nyitott. Keresettek voltak az ügyes mester által 
gyártott masszív bádog fürdőkádak, jégszekrények, toalettek. Szép min
tázatú főzőedényei szintén nagy népszerűségnek örvendtek a pécsi házi
asszonyok körében.

Zetényi Csukás Zoltán, mint közszereplő

sukás Zoltán nemcsak egyszerűen bádogosmester volt. Művelt, ol-
vasott emberként mesterségét művészi elemekkel ötvözte. Jelentős 

volt közéleti tevékenysége is.
A pécsi püspökség mindenkor megbecsülte Csukás Zoltánt szakmai és 
emberi erényei miatt. Virág Ferenc megyés püspök (1869-1958) ajánlá
sára a Pécsi Katholikus Legényegylet dísztagjává választotta.
Szakmai tudása, szerénysége és önzetlen közéleti tevékenysége hamaro
san a város első polgárai közé emelte. Nem véletlen, hogy iparos társai 
bizalma is feléje fordult.
A kortárs így emlékezik meg erről:
„Önállóságának első napjától kezdve részt vett minden társadalmi és hazafias 
mozgalomban, önzetlen ügyszeretetével különösen Pécs városát és iparosságot 
érdeklő közügyekkel szeretett leginkább foglalkozni."9
1888-ban a Pécsi Ipartestület elöljárósági tagja, majd 1903-tól elnöke lett. 
Csukás mester nemcsak szakmai, de jogi kérdésekben is igen hasznosan 
képviselte az iparosok érdekeit. Társaitól ki is érdemelte a „jogászbá
dogos" megtisztelő címet. Ugyancsak az 1888-as évben a Pécsi Polgári 
Daloskörnek alapító tagja, majd a későbbiekben elnöke lett.
1890-ben a Pécsi Dalárdának tagja lett, később a dalárda igazgatójává 
választották. 1891. február 21-én zetényi Csukás Zoltán megnősült. Egy 
olasz hölgyet vett feleségül, tőle két gyermeke született, Irén és Zoltán. 
1898-ban a Kereskedelmi és Iparkamarának állandó beltagjaként vállalt 
tevékeny szerepet.
A természet iránti rajongása a Mecsek Egyesületbe vezérelte, ahol 1907- 
ben már választmányi tag lett. 1908-ban a Pécsi Iparos Párt elnökévé 
választották meg. 1910-től elhunytéig a Pécsi Kölcsönös Segélyező Egy
let felügyelőbizottságának elnöke volt. 1917-től tagja lett a Pécs Város 
Ipartanács Törvényhatósági Bizottságának.
Zetényi Csukás Zoltán szelíd, gyengéd lelkületétől, személyiségétől 
távol állt mindenfajta erőszakoskodás és háborúskodás. Felfogása elle-

9 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky
Kálmán Dr. 1936. 6 p.
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nére nem maradt közömbös az első világháború áldozatainak megse
gítésében. Talán ezért vállalta 1918-ban a Magyarországi Munkások 
Rokkant és Nyugdíj Egyletének elnökségi tisztségét.
Elkötelezetten és bőkezűen támogatta a város kulturális intézményeit is. 
„A művészetek iránt való érdeklődése áldozatokban is megnyilvánult. Lelkes 
pártolója volt a színháznak. "10
Sokat tett annak érdekében, hogy a pécsi Nemzeti Színház felépülhes
sen. 1889. év farsangján barátaival a színház javára fényes jótékonysági 
bált rendeztek, melynek bevétele az épülő színház számlájára került.
Az 1895 októberében megnyitott pécsi színháznak nemcsak gyakori 
látogatója volt, de lelkes művészpártolóként is számon tartották. A Pécsi 
Nemzeti Színháznál vendégszereplő színészeket anyagilag is támogatta. 
A családi krónikából tudjuk, hogy - csak néhány nevet említve - Páger 
Antalnak (1926), Fedák Sárinak (1928), Biller Irénnek (1927) ez az apa
názs nagyon is sokat számított annak idején. A színészeken kívül még a 
színház akkori direktora is részesült Csukás Zoltán pénzsegélyéből.
Zetényi Csukás Zoltán műveltsége, olvasottsága messze kimagaslott 
pályatársai közül. Jól beszélt németül, franciául és olaszul.
„Csukás irodalommal is szeretett foglalkozni. A hírlapokban igen sok vezér
cikke, különféle ipari és közigazgatási, különösen a város polgárságát érdeklő 
közügyekkel foglalkozó cikkei és tárcái jelentek meg.
Nyilvános összejövetelek alkalmával elmondott beszédei majdnem minden kora
beli helyi újságban megjelentek.’’11
Fiatalkorában írt, epigrammaszerű, kicsit gunyoros stílusú verseivel is 
elismerést vívott ki magának a pécsi úri társaságokban.

Az IDŐSKOR

A harmincas évek Pécsének rideg, zajos világa azonban egyre idege
nebbé vált az idősödő mester számára.

Az 1930-as évek vége táján Csukás lassan elfordult a társadalom súlyos 
igazságtalanságaitól és magába zárkózottá vált. Ennek ellenére ember
sége és mélységes humanizmusa töretlen maradt.
Közvetlen környezete, sőt üzemének munkásai is lépten-nyomon érez
ték a Csukás család jóságát, segíteni akarását.
Dr. zetényi Csukás Eszter, az unoka így ír erről:

10 Dunántúl. 1942. július 29.
11 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky

Kálmán Dr. 1936.11 p.
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„Nagyapám volt az első iparos az országban, aki úgy gondoskodott alkalma
zottairól, hogy havi fizetésük 20%-ának visszatartásával minden dolgozójának 
lakást építtetett, és úgynevezett társasházat hozott létre számukra (Meszes). 
Bevezette a 13. havi fizetést, valamint egyéb juttatások is voltak húsvétkor és 
karácsonykor. Végrendeletében gondoskodott azokról a dolgozókról is, akik több 
mint 40 évet dolgoztak cégénél. Részükre magánnyugdíjat és egyéb juttatásokat 
biztosított. Nemesi származása címét nem viselte, nagyon jó szociális érzékkel 
rendelkezett és a szerint is élt. ”12

12 Dunántúli Napló. 2007. szeptember 4.

Személyét városszerte őszinte köztisztelet és szeretet övezte. Népszerű
ségére mi sem volt jellemzőbb, mint hogy a fiatalabb korosztályok egy
szerűen csak Zoli bácsinak szólították. Bizton állíthatjuk, irigyei - mint 
általában mindenkinek - neki is voltak, de ellensége egy sem.
A híres pécsi mestert nemcsak a helyi közélet és a szakma értékelte igen 
nagyra. Széles látóköre és érdeklődése az élet más területein is ismertté 
tették nevét. így, mint kiváló szőlőnemesítőt és bortermelőt is számon 
tartották ország- és városszerte. Több kiemelt fontosságú szőlészeti és 
borászati kiállításon nyert értékes díjakat. Különösen nagyra értékelték 
kiváló cirfandli és olaszrizling borait.
Szőlészeti és borászati feljegyzései az utókor részére is értékes útmutató
kat tartalmaznak.
Házánál és szkókói szőlőjében, 
a „lovagvárban" rendszeresen 
számos barátja, tisztelője keres
te fel. Ilyen alkalmakkor a vidám 
társaságoknak igazi magyaros 

Helytörténeti érdekességként 
tudhatjuk meg Csukás mester 
szőlészeti feljegyzéseiből, hogy 
a Nagyszkókó 8. sz. alatti szőlő
területet 1906. január 6-án 15.000 
aranykoronáért Alt Jakab ke
reskedőtől vásárolta meg. Ezen 
épült fel a mester büszkesége, a 
mai napig fennálló „lovagvár" 
(ma Jurisics utca 28. sz.).
Az 1800-as évek végén a sebesen 
száguldó Tettye-patak vizét a

vendéglátásban volt részük.

városvezetés határozata alapján
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belekényszerítették Pécs város kiépülő vízvezetékrendszerébe. Új foga
lommal ismerkedett meg a városi polgárság. Többek között olyanokkal, 
mint a fürdőszoba és a vízöblítéses toalett.
Zetényi Csukás Zoltán is ennek megfelelő fokozatos profilváltást hajtott 
végre. A Perczel utca 14. sz. ház homlokzatán 1912. évtől kezdve büsz
kén hirdette a felirat, hogy itt található: „Csukás Zoltán Épület és Műbá
dogos, Vízvezeték és Fürdőberendezés Szerelő mester".
A 20. század elején a tehetősebb városi lakosság számára szintén bádo
gosok készítették az akkoriban már elterjedőben lévő fürdőszobák fel
szereléseit: a kádat, az öblítőszéket, a csapokat, illetve a zuhanyt. A 20. 
század második felére a gyáripari termékek jelentős elterjedése miatt a 
bádogosmesterség jórészt megszűnt.
Ifj. zetényi Csukás Zoltán, az idős mester fia a műegyetemen szer
zett mérnöki diplomát. ő már nem elégedett meg a tradicionális 
bádogosszakmával, hanem a kor igényeinek megfelelően a központi 
fűtésrendszerek megtervezésére és kivitelezésére specializálta magát. 
Az 1920-as évek végén édesapja Perczel utca 14. szám alatti telephelye 

és műhelye mellett új vállalkozást 
indított be.
Egyrészt megmaradt zetényi Csu
kás Zoltán bádogos, házcsatorná
zás, vízvezeték és egészségügyi 
felszerelések műhelye, másrészt 
megkezdte működését ifj. zetényi 
Csukás Zoltán korszerűen felsze
relt, központi fűtéseket előállító és 
berendező vállalata.
Az új vállalkozás sikeresnek bizo
nyult, és az 1940-es évekre a műhely

csarnokok már helyi viszonylatban 
is jelentős középüzemmé bővültek. 
A családi visszaemlékezés szerint 
ekkor már 80-90 fő dolgozott itt. 
Zetényi Csukás Zoltán 1942. júli
us 28-án hosszan tartó súlyos be
tegség és szenvedés után átad
ta nemes lelkét az Úrnak. Az ősi 
zetényi Csukás címerrel ékesített 
sírja a pécsi köztemető „F" parcel
la 26. sz. alatt áll.
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1942. Véget ért egy fejezet...

tette, hogy olyan értékes családtörté
neti dokumentumokhoz, képekhez 
jussak hozzá, melyek alapján - igaz, 
csak nagy vonalakban - fel tudtam 
vázolni zetényi Csukás Zoltán már- 
már köddé váló nemes emlékképét.

Ma Pécs városa büszke lehetne 
egy olyan több nyelvet beszélő, 
intelligens iparos emberre, mint 
amilyen zetényi Csukás Zoltán 
volt. Ezzel szemben a Perczel 
utca 14. sz. lakóházának a hom
lokzatáról a felújításkor még a 
névtábláját is levették.
Őszinte szívvel csak javasol
ni tudnám a Mecsek Egyesü
let tagságának, hogy néha-né
ha emlékezzenek meg egyko
ri örökös egyesületi tagjukról, 
zetényi Csukás Zoltán bádogos
mesterről. Szép és nemes gesz
tusnak tartanám azt is, ha alka
lomadtán néhány szál virágot 
helyeznének el a mester magá
nyosan árválkodó sírjára. 
Visszaemlékező írásom végén 
nagy tisztelettel mondok köszö
netét özv. Csuka Zoltánná dr. 
zetényi Csukás Eszter asszony
nak, zetényi Csukás Zoltán 
unokájának azért az önzetlen 
segítségért, amellyel lehetővé
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A MECSEK TURISTAÚT-HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE

Első rész(1891-1918)

Dr. Bátai István

Ma a Mecseket több mint 735 km turistaút hálózza be (1). Ennek 
a hatalmas rendszernek 1891 előtt nyoma sem volt. A Mecsek 
Egyesület kezdte el az ösvények jelölését, új utak kiépítését. Az első 

évben 25 kilométert jelöltek, a másodikban az úthálózat hossza elérte a 
67 kilométert. Történelmi pillanat volt 1892. május 15. A korábbi, nehe
zen járható ösvények után ekkor avatták fel az első, hegységünkbe ve
zető, Kardos Kálmánról elnevezett, kényelmesen járható sétautat (ma 
SA) (2). Jeles elődeink hatalmas lendülettel vetették magukat a Me
csek feltárásába. Több mint százhatvan kilométer jelzett út készült el 
1894-re. Az első teljes egyesületi év végéig (1892) csak a Nyugati-Me- 
csekben dolgoztak, a következőben a Keleti-Mecsek került sorra. Áll
jon itt az eső évek fantasztikus munkája részleteiben is! A vonalvezetés 
több szakaszon eltér a maitól (3, 4) (1., 2. ábra).



Kész. Útvonal táv 

(km)
korabeli 
jelzés

mai jelzés 

(nem mindig azonos 

nyomvonal)

OJ

Kardos út 1 S A
Kardos út-Laoisi vadászház 3,5 sárqa műút

Kardos út-Dömörkaou 0,8 kék P —
Laoisi vadászház-Remeterét - Orfii 5 vörös ielöletlen - műút

Lapisi vadászház-Kisrét 2,5 fehér/sárqa ?
Laoisi vadászház-Kozári vadászház 4.1 fehér/kék ielöletlen - műút

Tettve-Dömörk.-Kantavár-Mélvvölqv-Mánfa 9,6 fehér/vörös S—, P—, műút
O) 
co Makár utca-Maavarüröa-Abaliaet 12,9 vörös/kék jelöletlen - P—. K —

Abaliaet-Abaliaet vasútállomás 4.1 fekete/vörös műút
Maavarüröq-Jakabheov 3.7 fehér ielöletlen - Z»

Maavarüröa-Szentkút-Remeterét 4 vörös/sárqa műút - P —
Jakabheav-Abaliaet 6.7 vörös/kék K—. P—. K—

Jakabheav-Hetvehelv 9.2 kék/sárqa P—. PB
Ezeréves-Kozári vadászház-Meleqmánvi f. 3.6 zöld/fehér Z*.  Z—

co 
CD

Zobák-Eoreqvi völqv-Maqvareoreqv sárqa/zöld műút
Eqreqvi völqv-Hidasi hát-Somos tető 6 vörös K+. ielöletlen. P +

co Uibánva-Császta (Szászvár) zöld/sáraa ZA, P-
Eqreqvi völQv-Kövestetö 4 kék/sároa jelöletlen. Z—

Oí

Jakabheqv-Orfű 5.2 v/k maid s/f K—. P—. Z—
Orfü-Abaliqet 3.6 zöld/fehér S —

Orfű-Vörösheqv-Remeterét 4.2 fehér/vörös Z A, K—
Orfú-Váqot 6 vörös, feh/k
Orfü-Bános 5 kék/fehér

Kozári mezö-Zobák 9 I_______ K-. ielöletlen_____ I
Zobák-Szentlászló 4 kék/vörös

Eqreqvi völqv-Hidasi völqv-Mecseknádasd 12 sárqa/vörös K—. P—
00 Eqreqvi völqv-Sinoödör-Uibánva 7 fekete/vörös P». K+, K—

Eqreqvi völqv-Márévár 1.5 zöld/vörös P—. műút. S+
Szentlászló-Zenqö 1.5 fekete/kék ielöletlen. SA

Szentlászló-Császta 9 zöld/sáraa S—
Dobogó-Váralja vörös/kék

e nem jelölték K—
■laSt^Mniniiaic
*4 SKlMniEliWcBBi

Mehér, k=kék, v=vörös, s=sárga
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Az 1918-ig terjedő időszakból még három jelölt utat érdemes kiemelni. 
Lapistól a Tubesre 1912-től vezet jelzés. Az út ma nem követhető ere
deti hosszában. A Lapis előtti nagy kanyartól keletre 50 méterre indult és 
haladt először meredeken, majd kellemesebb emelkedővel a toronyhoz. 
Az út kitűzésében és kivitelezésében Tripammer Károly nyújtott sok 
segítséget. A Kozári vadászházból Páfrányoson és Petnyákon keresztül 
a Mélyvölgybe vezetőt Krausz Arnold jelölte ki, ugyanebben az évben. 
Az ösvény nem érintette az Anyák kútját (mai P+), ezt a szakaszt csak 
évekkel később jelölték (5). A Lapisi vadászházat Büdös-kúttal összekötő 
jelzés 1916-ban készült el (6) (3., 4. ábra).

3. ábra

számjelzésekkel

A Nyugati-Mecsek turistaútjai 1918-ban,

4. ábra
A Keleti-Mecsek turistaútjai 1918-ban, 

számjelzésekkel
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Megnevezett turistautak

A Mecseki Parkerdőben jól járható, kényelmes sétautak hálózatát 
hozták létre (5. ábra). Ezek egy része ma is turistaút, más része or
szágút vagy jelzetlen út. Részletes leírásuk meghaladja e rövid ismertető 

kereteit, itt csak egy rövid összefoglaló szerepel. Jó leírás olvasható róluk 
a Pécsi Szemle 2002. őszi számában (11).

1. Széchényi fér. 
Z. QÍJnc'Z.ecly D- ufca.
3. Kaposvári y. f
4. Mátyás Flórian u.
5r. Tettye u.

A fJxéles egyház, 
O l/áro&h&z.

Kilátó . ,. r t •
’/sína / Jr/s re t fele 
Mid

f Menedék ház. j

kápolna 
X DömörkapU'kitató 

(F/őra pihenő;!

A Mecseki Parkerdő megnevezett turistaútjai
Út neve Mai útvonal Mai jelzés Elkészült

Balog Károly Roboz pihenö-Dömörkapu P — 1892*

Bánffay Simon Roboz pihenö-Misina S ▲ 1894

Gyuri Tettye u.-Tettye fennsík jelöletlen 1905

Irma Tettye-Dömörkapu S — 1905

Kardos Kálmán Mecsek kapu-Roboz pihenő S ▲ 1892

Kiss József Székely B. út-Roboz pihenő jelöletlen 1899

Miléva Francia emlékmű-Tettye jn.-ZB-jn. 1918 után**

Szaniszló Szaniszló pihenő-Tettye jelöletlen 1904

Vaszary Gyula Allatkert-Szaniszló út jelöletlen 1918 előtt

Zsolnay Vilmos Kardos úti kh.-Francia emlékmű ZB - jelöletlen 1912

Balog Károlyról később nevezték el.
’1918-ban kezdték el építeni, csak a szerb megszállás után készült el.
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Jelölések

Az első években színjelzéseket alkalmaztak. A számjelzésekre va
ló áttérést 1912-ben határozták el, a megnövekedett úthálózat 
jobb áttekinthetősége és a rossz látási viszonyok esetén a jobb látható

ság miatt. A nagy munka a háború kitörése miatt 1914-re sem fejező
dött be teljesen (7) (1. kép).

1. kép

Számjelzés és útjelző tábla a Lapisi vadászháznál

A Nyugati Mecseken 1-31, a Keleti Mecseken 1-22 jelzések voltak. A 7-es 
szám csak egyszer fordult elő, a két turista területet összekötő úton. Az 1-es a 
nyugati részen kétszer szerepelt, 0-val és X-szel csak rövidebb utakatjelöltek. 
A fekete számokat piros körbe foglalt fehér mezőbe festették. Az Obánya- 
Kisújbánya utat elvéthetetlennek tartották, ezért nem jelezték. A jobb tájéko
zódás érdekében útjelzőoszlopokat is felállított a Mecsek Egyesület, melyeket 
számokkal látott el. Több mint 250 számozott oszlop segítette a tájékozódást. 
A Nyugati-Mecsekben zöld keretben piros számot, a Keleti-Mecsekben zöld 
keretben zöld számot alkalmaztak. A jelölt utakat az elágazások és a keresz
tezések figyelembevételével szakaszokra osztották. A szakasz számokat az 
oszlopokon is feltüntették zöld színben, az útszakasz irányát nyíllal jelölték. 
Ezek az oszlop és szakasz számok a Mecsek Kalauzban is szerepeltek, újbóli 
alkalmazásuk megfontolandó lenne (8).
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1940-ben már csak a Mecsekben voltak számjelzések, többi hegységünk
ben visszatértek a színjelzésre (9). A színjelzésekhez való visszatérés 1944- 
ben kezdődött meg, de a háború miatt nem jutottak messze (10).

Irodalomjegyzék
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3. A Mecsek Egyesület jelentése az 1893-ik évről. Összeállította Kiss József. Pécs, 1894.
4. A Mecsek Egyesület jelentése az 1894-ik évről. Összeállította Kiss József. Pécs, 1895.
5. A Mecsek Egyesület évkönyve a XXIII. egyesületi évről (1913). Szerkeszti: Kiss József. Pécs, 1914.
6. A Mecsek Egyesület évkönyve a XXVI. egyesületi évről (1916). Szerkeszti: Kiss József. Pécs, 1914.
7. A Mecsek Egyesület évkönyve a XXIV. egyesületi évről (1914). Szerkeszti: Kiss József, Pécs, 1915.
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VOLT EGYSZER EGY BALOKÁNY...

Trebbin Ágost

Napjainkban a Balokányliget lehangoló látványt nyújt. Pedig vala
mikor itt milyen pezsgő, vidám élet zajlott. Amolyan pécsi Tivoli 
parknak számított.

Nézzünk csak kicsit bele a Balokány múltjába...
A 18. században még feltehetően igen mocsaras hely lehetett. Igazi ked
velt területe a pécsi vadkacsázó vadászoknak. A 19. században azután 
rendezték a területet. A mocsarat lecsapolták, a kicsiny tóvá zsugorodott 
vízterület környékét parkosították. A városhoz közel eső helyet a város
lakók megkedvelték. A népszerűsége csak növekedett, amikor 1856-ban 
Engel Adolf faborítású uszodát épített a tó mellé.

A Balokány tó az 1800-as évek végén

A század végére a Balokány népszerűsége a tetőpontra emelkedett. 1891. 
év nyarán a jó idő beálltával már rendszeres társaskocsi-járatok indultak 
a Széchenyi térről a Balokányligetbe. Ez a viszonylag olcsó közlekedési 
lehetőség módot nyújtott a szerényebb jövedelemmel rendelkező polgá
rok számára is egy vidám családi kirándulás vagy majális megtartására. 
A módosabb hölgyek és urak természetesen fiákerekkel érkeztek.
1893. évben már kerthelyiséges kiskocsma is szolgálta a vidám hangula
tot és az önfeledt kikapcsolódást.
1898-ban a tavat virágágyásokkal, sétálóutakkal vették körül.
A boldog békeévek azonban elmúltak. A Balokány is egyre jobban elár
vult. A parkokat elhanyagolták, a tó elmocsarasodott.
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A Balokányi tó, 1899.

A „Pécsi Napló" újságírója hű 
képet ad az akkori helyzetről: 
„Valamikor régen tisztábban tar
tották ezt a tónak nevezett vízál
lást, mint ma, amikor még az öreg 
Janicsek bácsi volt az ottani kis
kocsma és tó bérlője. Hétköznap
okon a diákok s vásár- és ünnep
napokon az „Óh! Nép" csónaká
zott a vízen s az öreg kocsmáros 
sűrűn szedte az obulusokat. Most 
nem is annyira tó ez a vízállás, mint inkább pocsolya, melynek vízét hosszú 
időközökben leeresztik. A benne levő poshadt sarat a partra kihúzzák, úgy- 
ahogy, azután ráeresztik a vizet, mely ismét csakhamar megposhad, megzöldül 
és elnyálkásodik. Az ilyen pocséta a nyári melegben nagyon könnyen előidéz
heti a malárikus betegségeket. Ezt a pocsétát, ha meg akarja a város tónak tar
tani, alaposan meg kellene tisztogatni, s a fenekét jó vastagon kavicsozni kel
lene, hogy sár ne képződjön benne."
Azután ismét eseménytelen évek köszöntek a Balokányra. Jó pécsi szokás 
szerint nem történt semmi. Persze a pécsieknek kisebb dolguk is nagyobb 
volt, mint a magára hagyott fürdő és park. A vidám mulatozás helyett a 
postás apró tábori lapokat hordott. A gyász csöndje ülte meg a várost. 
Bevonultak Pécsre a szerbek, hogy a nehéz helyzet még nehezebb le
gyen. Három évig „ideiglenesen" nálunk táboroztak, hogy utána magá
ra hagyják a kizsarolt, szegénnyé vált várost.
A gazdasági és pénzügyi helyzet csak hosszú évek után konszolidáló
dott úgy-ahogy. Újabb világválság, még nagyobb szegénység.
Hogy is nézett ki az 1930-as években a Balokány? Ismét a pécsi újságíró
hoz fordulunk információért.
„Magyarország föld- és vízrajzi térképén nem szerepel a Balokányi tó, azonban 
a legszélső Budai külváros külső képéhez úgy hozzátartozik, mint a keleti kérdés 
a diplomáciához. A Balokányi tó ehhez abban is hasonlatos, hogy szintén volt, 
van és lesz. Hogy fennállása milyen közelebbi célokat szolgál, azt eddig nem si
került megállapítani. Egyszer már le akarták csapolni, s akkor hetvenezer békát, 
ötvenezer rákot, húszezer rozsdás fazekat, kilenc döglött macskát és három halat 
találtak benne. Vizet azonban egyáltalán nem. Akkor ismét meghagyták tónak." 
Aztán folytatja...
„A tó tetején békanyál úszik. A víz színe alatt hínár és folyondár ölelkezik vég
telen sorban. A part elomló, mállott szegélyén egyáltalán nem tudni, hogy hol 
végződik a víz és hol kezdődik a part. Északi oldalát valamilyen fantasztikus zöld 
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/A Balokniiy fürdő eozin felirata, 1930-n* évek I

növényzet borítja. Hogy ez a vizet fedi-e, avagy a partot borítja el, eddig nem si
került megállapítanunk."
1933. évben azután történt valami hihetetlenül nagyszerű dolog a 
Balokánnyal. A város jelentős anyagi ráfordítással üdülő és úszó centrumot 
hozott létre. Hogy milyen sikerekkel: elég, ha egy nevet említünk, mint a pé
csi sportmúlt egyik legfényesebb úszócsillagát, Abay Nemes Oszkárt.
Idézzük fel ezt a nagyszerű városi sportlétesítményt az egykori pécsi 
napilap segítségével:
„A főbejárattól rövid makadámút vezet a páros jegenyesornál kezdődő úszó sta
dionig, melynek gyönyörű eozinból készült Zsolnay-kapuja (a gyár ajándéka) 

elbűvöli a szemlélőt." 'Népfürdő', hir
dette a díszes felirat.
Az uszoda minden vonatkozásban 
megfelelt az akkori nemzetközi szabvá
nyoknak. Az úszóversenyek alkalmá
ból a tribünön 700 ülőhely és 300 álló
hely állt a nézőközönség rendelkezésé
re. Ha nem voltak versenyek, a lelátót 
a nap szerelmesei vehették birtokukba. 
Sőt volt külön női napozó is, ahol az 
egyenletes lebarnulás érdekében még a 
fürdőruha sem volt kötelező.

A főmedence 20x50 méteres méretei impozánsak voltak. A víz mélysége 120-tól 
260 centiméterig lejtett.
A medencét műugró torony egészítette ki.
Amíg a felnőttek az úszóversenyeket izgulták végig, a csemeték a gyermekme
dencében lubickolhattak.
Megszépült a tó és a környéke is. 
A víz alapos kitisztítása után a part
szegélyt terméskövekkel rakták ki.
„A tavat lecsapolták és újra ágyaz
ták. Kristályvizébe pedig hat darab, 
hatkilós anyaharcsát telepítettek. 
Ezek a vízirendőrök és a békainvá
zió meggátlói. A terméskövekkel ki
rakott partszegély, virágágyak, zöld 
pázsit szemet-lelket gyönyörködtet, 
és büszkeséggel tölti el mindazokat, 
akiknek a város rohamos fejlődésé
ben örömük telik."
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Balokány, a pécsi fürdőélet központja

Zöld pázsit és színpompás vi
rágágyások, kövezett sétányok 
és kényelmes padok várták a 
felüdülni vágyókat. A gyönyö
rű díszparkot a Zsolnay-gyár 
nagyméretű pirogránit vázái 
tették még látványosabbá. 
Két nevet említsünk meg az al
kotók aranykönyvéből is: Terve
ző: Dulánszky Jenő építészmér
nök. Építész: Márovits Andor ki
vitelező építész.

Azután még sok nyár következett egymás után. Jött a háború, változott a 
rendszer, de a Balokány semlegesnek és időtállónak bizonyult.
Nekem, az öregedő zsémbes nyugdíjasnak már csak a csendes nosztal
gia maradt. Talán nem is vagyok ezzel egyedül...?
A Budai vám felé igyekszem a zsúfolt 2-es autóbuszon. Szikrázóan süt 
a nap. Kint 37, belül 40 Celsius-fok a hőmérséklet. Az olvadó aszfalt fe
lett vibrál a levegő. Képzeletemben hűs hullámú, pálmafaligetes ten
gerpartok képe, fagylaltok 
és hatalmas krigli hideg sö
rök jelennek meg.
Most a Balokányliget mel
lett suhan el az autóbusz.
Az elvadult díszfás dzsun
gelból csak itt-ott villannak 
ki az egykori remek fürdő 
megkopott szürkésfehér fa
lai. Az emlékezés palettáján 
újabb képek jelennek meg. 
Látom magamat és csalá
domat, amint meleg nyári napokon sok-sok pécsi városlakó társammal 
együtt sietünk a Balokányfürdőbe, hogy az üdítő hullámokban nyer
jünk enyhülést a perzselő kánikulai napsugarak ellen.
Nagy előnye volt a fürdőnek a könnyű megközelíthetőség. A 19. század 
végén még fiáker szállította ki a fürdőzőket. Azután 1913-ban megjelent 
a villamos. A vonal végállomása szintén a Balokánynál volt. Az utazókö
zönség kényelmét nagyszerű, szellős kocsik szolgálták.
A kisgyermekeimmel én már autóbusszal jártam ki az 1970-es években. 
A Balokányfürdőnek három medencéje is volt. A vize sokszor dermesz
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tően hideg, de kristálytiszta volt, amelyben a közeli Zsolnay-gyár korma 
sem tudott kárt tenni. Jelentős kiterjedésű parkjában széles gyepsávok, 
árnyas bokrok kínáltak felüdülést.
A nagyszerű fürdő olcsó, egész napos kikapcsolódást biztosított azoknak 
a pécsi családoknak, akiknek nem tellett a rendszeres balatoni üdülésre.
A fürdőn kívüli tavon sokáig még csónakázni is lehetett. A strand árnyas 
kerthelyiségében vasárnapokon vidám zene szólt. Területén gyakran 
tartottak különböző rendezvényeket, fürdőruha-bemutatókat.
Azután történt valami számomra érthetetlen. Az 1900-as évek végén 
bezárt a Balokányfürdő. Hány év is telt el azóta...?
Érdemes átgondolni: Mi maradt a gyönyörű eozinborítású kapubolto
zatból és az úszómedencékből? Miért van elzárva a városlakóktól az egy
kor oly csodálatos díszpark?

.1 Balokány es környéké

72



EURÓPA

KULTURÁLIS

FŐVÁROSA

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA - PÉCS, 2010.

Gergely Tibor

Európa Kulturális Fővárosaként felfrissült, átalakult városunk. 
A változásokat mutatják a szerző képei.
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FŐVÁROSA Gergely Tibor - Európa Kulturális Fővárosa - Pécs, 2010.
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FŐVÁROSAGergely Tibor - Európa Kulturális Fővárosa - Pécs, 2010.
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Gergely Tibor - Európa Kulturális Fővárosa - Pécs, 2010.
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PECS TERMÉSZETI ÉRTÉKÉI KONFERENCIA - 2010

Gergely Tibor

A konferencia levezető elnöke: Káldy József
Mecsek Egyesület elnöke

A konferencia szervezője: Mecsek Egyesület

PÉCS TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
Című konferenciára

A konferencia időpontja: 2010. szeptember 15.
A konferencia helye: Pécs Megyei Jogú Váró« Önkormányzata 

I. emeleti díszterem
Páca, Széchenyi tér, 1.

Társszervezők: Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata 
Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Mecseki Erdészeti Zrt.
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

A konferencia védnöke: Dr. Páva Zsolt
Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere
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Gergely Tibor - Pécs Természeti Értékei Konferencia
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A METEOROLÓGIAI PAVILON ÚJRA-AVATÁSA - 2010.

Gergely Tibor
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Gergely Tibor - A meteorológiai pavilon újra-avatása
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WACHTER JENŐ, A PÉCSI SZÜLETÉSŰ KIVÁLÓ 
HEGYMÁSZÓ EMLÉKEZETE

Dr. Polgárdy Géza

(Wachter tragikus halálának századik évfordulója kapcsán, emlékbeszédként 
elhangzott 2007. augusztus 12-én a pécsi temetőben (Siklósi út 43.) lévő sírjánál. 

Szerkesztett szöveg, amely - technikai akadályok miatt - csak most, megkésve, 
ebben az évkönyvben jelenik meg nyomtatásban.)

Wachter Jenő, az egész magyar 
hegymászás történetének - a ma
ga korának pedig különösen - a legkivá

lóbb, legkiemelkedőbb hegymászói közé 
tartozott. Még úgy is elmondhatjuk ezt, 
hogy a sors nem volt hozzá kegyes, és 
nem hagyta, hogy az oly ígéretesen indu
ló pályája kiteljesedjen, hogy hosszú év
tizedek során a hegyek csodálatos vilá
gának megannyi nevezetes csúcsát meg
mászva egy grandiózus eredményeket 
felmutató, nagy és hosszú hegymászópá
lyát fejezzen be magas életkort elérve. 
Nem, Wachter Jenőnek fájdalmasan 
rövid földi életút és hegymászó-pályafu
tás adatott csupán.
Született Pécsett, 1887. július 1-jén, s elhunyt hegymászóbalesetben életé
nek mindössze 21. évében, amikor 1907. augusztus 8-án a Magas-Tátrá- 
ban lezuhant a Simon-toronyról. Most, midőn itt, pécsi sírját körülállva 
emlékét felidézzük, meg kell említenünk, hogy ez és itt már a második 
megemlékezés, amelyet tragikus halálának 100. évfordulóján tartunk. 
Mert fenn, a Magas-Tátrában, a Poprádi-tó közelében lévő szimbolikus 
temetőben lévő emléktáblájánál augusztus 11-én volt az első. Ezt Kunos 
Gábor, a „Komarnicki Gyula Természetjáró és Hegymászó Sportegyesü
let" vezetője, az ottani emléktábla felújítója, Wachter életútjának, pálya
futásának kiváló ismerője tartotta.
Wachter Jenő családja, felmenői anyai ágon tősgyökeres pécsiek voltak. 
Édesanyjának, Pajnády Józsának nagyatyja Pécs város utolsó főbírája 
volt. Édesapja, Wachter Ede a Zala megyei Tolmácson született 1852-ben, 
s Nagykanizsán végzett középiskolai tanulmányait követően a Ludovika 
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Akadémiát végezte Budapesten. Majd 1884-ben a pécsi pénzügyi igazga
tóság kötelékébe lépett, s végig itt teljesített szolgálatát követően innen is 
vonult nyugdíjba 1919-ben.
Wachter Ede a Mecsek Egyesület tagja volt, s noha erre konkrét ada
tokkal nem rendelkezünk, feltételezhető, hogy ennek is szerepe lehetett 
abban, hogy Jenő fiában igen hamar - még középiskolás korában - kiala
kult a természet szeretete.
Elemi iskolai tanulmányait befejezve, a gimnáziumot is Pécsett, a ciszter
citáknál kezdte el. Ám az 1902-1903-as tanév elején, az ötödik osztályt 
végezve az ország nyugati részébe, Felsőlövőre került, s tanulmányait 
már itt fejezte be. Internátusban lakott, s a komoly és megfontolt fiú 
legjobb barátja érdekes módon a vele ellentétes alaptermészetű, min
dig vidám, jókedvű és felszabadult, bohém Géfin Lajos, a Vígszínház 
későbbi, Kemenes néven sikeres színésze lett.
Itt, a felsőlövői gimnázium padjait koptatva mélyedt el benne a hegyek 
szeretete. Szinte falta A Magyarországi Kárpát Egyesület évkönyveit, a 
Turisták Lapját meg az Alpenzeitungot. Az elméleti ismeretek megszerzése 
mellett a gyakorlatra is remek lehetőségek adódtak itt, hiszen a közelben 
voltak a Stájer-Alpok, a Wechsel-csoport és a Semmering vidéke, a környék 
némely pontjáról pedig a Rax és a Schneeberg is láthatóak voltak.
Hamarosan minden szabad idejét a hegyek között töltötte. Hétvégeken, ünnep
napokon, szünidőben. Az Alpokban tett vezető nélküli hegymászásai közül em
lítsük meg a Zwölferkofel, a Grosser Greiner, Fusstein Olperer ,Grossglockner 
megmászását, meg azt, hogy járt a Hochschwab csoportban. így telt a felsőlövői 

három év, melynek végén, az 1904-1905-ös tan
évet zárva érettségi vizsgát tett.
Majd elkerült a településről. Előbb a pécsi 
Jogakadémiára, majd a budapesti tudomány
egyetemre ment tanulmányait folytatni.
Már a fővárosban földrajz-geológia szakon ta
nult, amikor 1906-ban belépett az MTE Egye
temi Osztályába, s ennek hamarosan a titká
ra lett. Ebben az időben kezdődött a „tátrai 
triász" oly rövidre - mindössze két szezonra 
- terjedő, mégis legendássá vált tevékenysé
ge. Tátraiak azért voltak, mert kedves szenve
délyüknek (hobbijuknak?) a hegymászásnak 
legszívesebben a Magas-Tátrában hódoltak. 
Triászt pedig azért alkottak, mert hárman vol
tak, akik legszívesebben egymás társaságá
ban mászták a Tátra csúcsait.
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A legidősebb közöttük Horn Károly Lajos (1882) volt, akit dr. Serényi 
Jenő (1884) követett, s a legfiatalabb - mint fentebb említettük - az 1887- 
es születésű Wachter Jenő. Mindannyian a nálunk akkor még kevéssé 
elterjedt vezető nélküli hegymászás hívei, s mert történetünk idején még 
valamennyien felsőfokú tanulmányaikat végezték, szinte természetes, 
hogy az MTE Egyetemi Osztályának tagjai voltak. (Ez csak 1909-ben, 
tehát már Wachter tragikus halála után alakult át BETE-vé, amint arra 
később még kitérünk.)
Említsük meg, hogy hármójuk közül egyedül Horn K. Lajosnak adatott 
hosszabb földi létezés (1845-ben hunyt el) hiszen Wachter tragédiáját 
követően pár évvel, 1915-ben Serényi ugyancsak fiatalon, az olasz fron
ton, Doberdónál katonaként halt hősi halált.
Wachter először 1906 júliusában járt a Magas-Tátrában, s ekkor a Pop- 
rádi-tó és környéke kötötte le. Járt a Hinco-tavi katlanban, felment a 
Vadorzó-hágóra, felkereste az Omladék-völgyet, majd a Luka-hágón 
átkelt Felső Hágiba, megmászva a Jeges-tavi csúcsot. Nem hagyta ki a 
Gyömbért és a Tengerszem-csúcsot sem.
Alig múlt húszéves, amikor gyarapodó hegymászó-teljesítményei nyo
mán felvették az Österreichischer Alpen Clubba (1907. július 19.).
A triász tagjaként jutott fel a Tátra-csúcsra, a Nagy-Menguszfalvi-csúcsra, 
és elérte a Barát-ot. Új útváltozatot másztak a Kopkira és a Márta-csúcsra, 
1907. augusztus 5-én a keleti Meredély-csorbából.
Mindezek alapján úgy nézett ki, hogy ez az ígéretesen induló hegymá
szó-pályafutás még számtalan sikerrel jár...
A folytatás mégsem ez lett! 
Hanem az, hogy Wachter Jenő 1907. 
augusztus 8-án lezuhant a Simon-to- 
ronyról és szörnyethalt. Hogy e tra
gédia miként történt, azt a szemta
nú, dr. Serényi Jenő örökítette meg 
„Utolsó túrám Wachter Jenővel" című 
írásában, amely a Mecsek Egyesület 
1907. évi, és Pécsett 1908-ban kiadott 
évkönyvében jelent meg. Ezen a na
pon, augusztus 8-án három magyar, 
a már említett „tátrai triász" tagjai 
és három lengyel hegymászó, Krol, 
Firganek és Konarski jutottak fel a 
Simon-toronyra.
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Percekkel a katasztrófával járó 
leereszkedés megkezdése előtt 
Krol a mellékelt felvételt készí
tette társairól. Balra ül Serényi, 
középen kerek kalappal a fe
jén, összefonott karokkal áll 
Wachter, tőle jobbra Konarski 
áll, Firganek ül. A jobb szélen 
ül Horn K. Lajos.
Serényi pedig a fentebb idézett 
című, utolsó túrájukról szóló 
visszaemlékezésében így örö
kítette meg a tragédiát:
„3/4 1 órakor megkezdtük a le
ereszkedést. Wachter Jenő és Krol 
tanár mint vezetői a társaságnak 
előre ereszkedtek és közvetlenül a 
csúcs alatt mintegy 10 méternyi
re egy kötélhurkot találtak felerő
sítve. Nem láttam, hogy vizsgál

ták meg, de nemsokára utánunk szóltak, hogy jöhetünk. Legelőször Konarski 
ment le. Megkötöttük derekán kötéllel, keresztülhúzva a kötélhurkon a mászó
kötelet, megrázva néhányszor, azután lefüggeszkedett. Tizenöt méter ereszkedés 
után felkiáltott, hogy biztos helyen van. Ugyanígy ereszkedett le Firganek tanár, 
utána én és Horn. Mindnyájan meg voltunk kötve. Mielőtt még leereszkedtem, 
megkérdeztem Wachtert:
„-Jenő, kijön le utolsónak, te vagy Krol?" 

Hát természetesen én." - volt a válasza.
Időközben azonban megegyezhetett fent Krollal, hogy ő jön le ötödiknek, Krol 
maradt utolsónak. Megkötni azonban nem engedte magát. Megkezdte a füg
geszkedést. 4-5 méter egészen könnyedén ment - de egyszer csak amint egy 
kiugró párkányról lelépett, azt látom, hogy enged a kötél és ő e szavakkal „jaj, a 
kötél!" maga alá nézve zuhant le mellettünk az irtózatos mélységbe...
Néhány pillanat, és Wachter Jenő, a legkiválóbb magyar sziklamászó, megszűnt 
élni. Egy jaj, egy sóhajtás nélkül ott feküdt mélyen alattunk a Békás-tavak felett 
húzódó hómezőkön mozdulatlanul. Az a nyomorult kötélhurok, melyet ott talál
tak, mely kívül erősfonású, de belül kenderkóc volt, elszakadt az ő súlya és való
színűleg rántása alatt."
Halála után földi maradványait szülei hazaszállíttatták Pécsre, és itt, a 
városi temető északi kerítésfala mellett helyeztették örök nyugalomra. 
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Említsük meg, hogy összezúzott holttestének zsebében találták meg 
barátai a mellékelten látható, s Komarnicki Gyula által megőrzött - és 
most a jelen írás szerzőjének gyűjteményében található - névjegyét.

Majd a „Turisták Lapja" 1907. 
' évi 8-10. (dupla) számában 

megjelent Wachter egyetlen 
írása, a Tátra-csúcsra vezető 
útjáról szóló De excelsis.
A hegymászóbaleset után 
feszültség támadt az MTE 
Egyetemi Osztálya és az 

anyaegyesület vezetői között. Ez oda vezetett, hogy - mint fentebb már 
utaltunk rá - szakadás következett be a fiatalok (az egyetemista hegymá
szók) és az MTE között. Előbbiek Lovasberényben, 1909. április 21-én ki
mondták az elszakadást az MTE-től, s e napon megalakult a Budapesti 
Egyetemi Turista Egyesület (BETE). Mindezt meg kellett itt említenünk, 
hiszen a már hosszabb ideje szunnyadó nézetkülönbségek után Wachter 
halála volt a szakítást kiváltó ok.
Az új egyesület, a BETE természetesen emléket (emléktáblát) akart állí
tani elhunyt tagjának. Ehhez mindenekelőtt a terület, a Menguszfalvi- 
völgy tulajdonosának, Hohenlohe hercegnek a hozzájárulása, engedélye 
kellett. Ezért levéllel fordultak a Magyarországi Kárpát Egyesület iglói 
székhelyű elnökségéhez, s támogatásukat kérték az engedély kijárá
sához. A levelet dr. Serényi Jenő főtitkár írta alá, s fogalmazványának 
másolata mellékelten látható.
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Majd Wachter-alapot hoztak létre az emléktábla megvalósítása körüli 
kiadások fedezetére. Ehhez Jenő édesapja, Wachter Ede is hozzájárult.
Miután a MKE elnöksége támogatta az emléktábla-állítást, és - Polnisch 
Aladár, (a Majláth-menedékház meg Felső-Hági bérlője) közreműködé
sével Hohenlohe herceg engedélyét is megkapták, következett az emlék
tábla helyének kiválasztása.
Serényi Jenő és a herceg fővadásza 1909. május 3o-án bejárást tartott, 
és a tábla helyeként a Békás-tavak tófalának tetején található ún. „Tü
zelőkő" oldalát jelölték ki. Ennek sima falába illesztették aztán a 80 
x 60 cm-es szürke svéd gránittáblát pár méter magasan. A tábla fel
szerelését július 22-én fejezték 
be, s Wachter Jenő halálának 
második évfordulóján, 1909. 
augusztus 8-án avatták fel. 
Az emléktáblát, melynek szö
vegét dr. Jankovics Marcell fo
galmazta, Lővy Mór leplezte le. 
Az avatás alkalmával készült 
fényképmellékelten látható.

A tábla szövege:

WACHTER JENŐ
Bölcsészettan hallgató 

+ Simon-torony, 1907. aug. 8.
EMLÉKÉNEK 
bajtársi kegyelettel 

a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület

Láttunk az ihlet, a lelkesedés pillanatában 
Az örömök tiszta forrásánál... 
Szilaj voltál, mint bérei zerge... 
Elszakadtál tőlünk...
Könnyeink kísérnek...

A tábla avatásán csaknem százan vettek részt. Hetvenen - 39 len
gyel és 31 magyar hegymászó - a BETE túranaplóját is aláírták ebből 
az alkalomból. E kordokumentum fennmaradt, s Nyisztor Miklós 
debreceni hegymászó és turista, e területek emlékeinek szakavatott 
gyűjtője szívességéből annak mind a négy vonatkozó oldalát mellé
kelten bemutathatjuk.
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Megjegyzem, hogy az utolsó, 
4. oldalon felül a 2. és 3. sorok
ban „Dr. Fischer Miklós vármegyei 
aljegyző, Pécs" szavak olvashatók. 
Nyíllal jelöltük.
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Wachter Jenő emléktáblája ezután 
még évekig a fenti helyen volt lát
ható, amint ezt egy másik mellé
kelt kép is szemlélteti.
ABETE tagjai aztán évente felke
resték és megkoszorúzták a táb
lát. Például 1922-ben a Reichart 
Margit hölgytag által font gyo
párkoszorúval.
Már amíg lehetett! Hiszen 1920- 
tól a Magas-Tátra egy másik or
szág, Csehszlovákia területéhez 
került, a koszorúzás pedig akadá
lyokba ütközött. De a közeli me
nedékház is új gondnokot kapott 
Otakar Stafl prágai akadémiai fes
tő személyében, akit aztán zavar
ni kezdett a magyar feliratú tábla.

Megszületett hát az ötlete, amely mögé ideológiát is sikerült kerekíteni. 
Ez pedig úgy hangzott, hogy a Tátrát járókat zavarja a hegységben elszórtan 
található sok-sok mementó! Célszerű hát ezeket egyetlen helyen, egy szimbo
likus temetőben összegyűjteni. Szimbolikus pedig azért lenne e temető, mert 
itt nem temetnének el senkit, csak a táblákat, egyéb emlékeket helyeznék el. 
Az ötletet tettek követték, és azl930-as évek folyamán a Tátra összes emlék
tábláit leszerelték, s a fentebb említett helyen, a Poprádi-tó partján lévő, 
cirbolyafenyő-ligetben állították fel újra. Többnyire sziklák falára erősítve. 
Ez lett a Szimbolikus temető, szlovákul Simbolnicky cintorin. A legrégeb
ben állított tábla 1940. augusztus 11-e óta áll 
itt, új helyén. Egy ideje sok-sok színes fake
resztet is elhelyeztek a táblák körül.
Itt, a Szimbolikus temetőben, egy szik
lán helyezték el az eredeti helyén leszerelt 
Wachter-emléktáblát is, amelynek betűi az 
időjárás viszontagságainak kitéve, az évti
zedek során megfakultak. így támadt Kunos 
Gábor ötlete, hogy a tragédia loo. évforduló
jára - beszerezve a szükséges engedélyeket - 
a táblát felújítsa, a feliratot újra aranyozza. 
A táblát e felújított állapotában mellékelten 
Kunos Gábor felvétele szemlélteti.
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A kiváló hegymászó emlékét természetesen úgy a „triász", mint a BETE 
többi tagjai írásban is igyekeztek megörökíteni és megőrizni. Már az 
1907-es Mecsek Évkönyvben, amely 1908-ban jelent meg írásban, is fel
idézték nagyszerű személyét.
A visszaemlékezést különlenyomatként is megjelentették, ennek egy 
Serényi által dedikált példánya címoldalait mellékelten bemutatjuk.

Még 1908-ban Budapesten megjelentették - az ugyancsak Wachter emlékét 
idéző - IN MEMÓRIÁM című füzetet, amelynek egy, Serényi Jenő és Horn 
K. Lajos által is dedikált példányának címoldalait szintén bemutatjuk.
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Végül mellékeljük annak a különle
nyomatnak a külső borítóját ábrázo
ló képet is, amely a Mecsek Egyesü
let 1909. évi évkönyvében jelent meg 
„Wachter Jenő emléke a Magas-Tát- 
rában" címmel.
Pécsett, a jeles hegymászó sírjánál a 
kerek évfordulókon a magyar hegy
mászók megemlékezést tartottak. 
Zsabokrszky Jenő mellékelt felvételén

lUachter ’Jenő emléke 
a fDagas Tátrában.<$.

KúlOnlínyomat a merMtt-Egy»«ültl
19OO-1M Évhönyvíböl. er.n.'.iw..

nvnmaio« Wiutlv »• Horvdlh MnyvnyornddlOban 
o

a 20. évfordulón történt koszorúzás 
egy pillanata látható, középen Horn 
K. Lajos. A következő felvétel pedig 
az 1967 szeptemberében, a 60. évfor
duló alkalmából tartott koszorúzást 
mutatja. Középen Dr. Karlócai János 
áll, tőle jobbra Dr. Komamicki Gyula. 
Ezzel elérkeztünk 2007. augusz
tus 12-höz, emlékezve Wachter Jen
őre, halálának 100. évfordulóján. Főt 
hajtva nemes emléke előtt, sírján pe
dig elhelyezve a kegyelet virágait.
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A PÉCSI HIRSCHFELD SÖRGYÁR TÖRTÉNETE
Fejezetek a pécsi Pannónia Sörgyár történetéből 1848-1945

Trebbin Ágost

Bevezetés

A pécsi Pannónia Sörgyár története egy egész történelmi korszakot 
ölel fel. Nyomon követve a helyi sörgyártás tradícióit, tanúi lehe
tünk annak, hogyan alakult ki a kezdetleges sörfőző manufaktúrából 

egy modern, nagyipari méretű sörgyár. Adhatnánk azt a címet is: A pé
csi sörfőzés krónikája a hűbériségtől a kapitalizmusig.
Egy rövid sörtörténet azért idekívánkozik.
A söritalt már az ókori népek is ismerték, de nem volt idegen a honfog
laló magyarok számára sem. Az európai sörfőzés legnagyobb középkori 
hagyományai a kolostorokhoz kötődtek. A jámbor szerzetesek szigorú 
előírások szerint éltek és dolgoztak. Az étkezési előírások a böjt ide
jére különösképpen kemények voltak. A vallási felfogás szerint a folya
dék ivása nem töri meg a böjtöt, talán ezért is kapta a sör a „folyékony 
kenyér" elnevezést. Hamarosan a kolostoroknak saját sörfőző szerzete
seik voltak, akik főleg a nemes nedű előállításával foglalkoztak, és ezt az 
idők folyamán szinte művészi fokra emelték.
Szorosan idekapcsolódik az ún. ispotályos sörfőzés is. Vagyis a közép
korban a sört afféle gyógyitalnak tartották, ami nagyon sok betegség 
legyőzésére alkalmas. Ki gondolná, hogy a sörnek még szenteket is 
köszönhetünk. Sőt egyes sörfajták még a nevüket is a kolostor szent 
életű patrónusának köszönhették.
Szent Vencel: a cseh uralkodóház hercege volt, ki vigyázott, hogy az 
értékes komló sörfűszer ne kerülhessen más országba. Soissonsi Szent 
Arnold: a belga komlószedők patrónusa. Metzi Szent Arnold: „Ne igyá
tok a vizet, igyatok sört!" - mondogatta, mert tudta, hogy a szennyezett 
víz betegségek forrása. Állítólag még a pestis terjedését is gyakran a sör 
állította meg. Szent Flórián: a tüzet a sörfőzéshez használt vízzel oltotta 
el. Szent Brigitta: Az írek kedvelt szentje, aki sörrel gyógyította a leprás 
betegeket. Hildegard von Binden: Tőle származik az egyik legkorábbi 
feljegyzés a komló felhasználásáról a sörgyártásban.
De térjünk vissza szeretett városunkhoz, Pécshez.
A többi magyar városhoz hasonlóan Pécsett is nagyon régóta főztek sört. 
A török uralom és az ezt követő ínséges időszak megtörte a sörfőzés fej
lődését. A magukra hagyott sörfőző házak elpusztultak.
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A középkori sörfőzés színhelye 
a kolostor és az ispotály

A18. század azonban változást hozott. A be
települő német mesteremberek magukkal 
hozták a sörfőzés tudományát. Adatok bizo
nyítják, hogy az 1700-as évek második felé
ben Pécsnek már volt serfőző háza. Ez a kis 
kapacitású sörfőzde a Tettye-patakból kapta 
- az akkor még kristály tiszta - karsztvizet. 
Volt ezen kívül városunknak egy kis sörfőzdé
je, ezt a rókusdombi szerzetesek tartották fenn 
az ispotály (szegénykórház) betegei számára. 
A pécsi városi sörházat sokáig az állandó anya
gi gondokkal küszködő árendások bérelték. 
A sörházak és kocsmák feletti döntési és enge
délyezési jog elvileg a város magisztrátusát il
lette, de 1702-től kezdve földesúri hatalmánál 
fogva az egyház tartott erre igényt. A feudális 
kegyúri önkényeskedéstől csak 1780-ban vált 
függetlenné Pécs, ekkor kapta meg Mária Te
réziától a „szabad királyi város" rangot. 
1837-ben a Mindszent utcai (mai Sörház ut
ca) városi sörházat Pucher József, a pécsi mé- 
zeskalácsos céh gazdag atyamestere bérelte. 
Egyes városkutatók véleménye alapján 1848- 
ban meg is vásárolta a sörfőzdét. A céhes 

sörfőzés fölött azonban eljárt az idő. Hamarosan új, vasszorgalmú, céltu
datos üzletember tette rá kezét a város sörgyártására és az értékesítésre. 
A két évtizedig tartó napóleoni háború idején a Habsburg Birodalmon 
általános eladósodási hullám söpört végig. Eladósodott maga az állam, 
de a gabonatermelésből élő magyar gazdálkodók is. A további megélhe
téshez mindenáron hitelre, kölcsönre lett volna szükség. Hiába bocsátott 
ki papírpénzt tömegesen az állam, e mögött nem állt tényleges vásárló
érték. Főként a hadiszállításokon meggazdagodott kereskedők - valószí
nűleg közéjük tartozhatott a bonyhádi Hirschfeld család is - tudtak csak 
általában igen magas uzsorakamatra hiteleket biztosítani.
Az egyre gyarapodó kereskedők pénzügyi függőségébe került a mező
gazdasági termelők nagy része.
A gazdag kereskedő családok gazdasági befolyásukat felhasználva, 
tőkéjük egy részét ipari üzemek létesítésébe fektették be.
A Hirschfeld család is megindult a szerényebb lehetőségeket biztosító 
Bonyhádról az akkor már jelentős magyar városnak számító Pécs felé.
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Hirschfeld Lipót, bonyhádi 
árpaszállító nagykereskedő 
első lépésként megszerezte 
a sör készítéséhez szükséges 
alapanyagok (árpa, komló) 
kereskedelmi jogát. Ez a mo
nopolhelyzet extraprofitot 
biztosított számára, mely
nek révén az amúgy is jelen
tős vagyona, gazdasági befo
lyása egyre tovább nőtt. 
Rövidesen már Hirschfeld 
Lipót és ügynökei szállí
tották ki a pécsi főzde által 

előállított söröket is. Szorgos tevékenységgel saját termény- és sörte
lepeket, valamint nagyraktárakat alakított ki, amelyek szinte az egész 
Dunántúlt behálózták.
De Hirschfeld Lipót számára ezek csak az első lépések voltak. Céltu
datos kereskedelmi munkával, kölcsönök nyújtásával, meghitelezett sör 
szállításával magához kötötte, lekötelezetté tette a kocsmák és vendég
lők egész sorát. Már csak a saját gyár beindítása váratott magára.
Első lépésként olcsón megszerezte a város által licitre bocsátott Rókus- 
domb aljai, romos „ispotályos" sörfőzdét, amelyhez bizonyos terület 
is tartozott.
„A telekkönyvi adatokból azonban még más fontos dolgokra is fény derül. 
Hirschfeld a Szigeti Külvárosi 335. számú háza és telke, amelyet Pécsre 
költözése alatt vásárolt, az 1856-ból származó pécsi térkép szerint a 'Rókus 
Platz' és a 'Pulverturm' (Idrisz baba türbéje), a ’Ried Balics' (nádas) és a 
'Ried Rókus’ (nádas) alatt feküdt, ott, ahol a Bálics-patak 'Mühsele Gassen’ 
folyt, s a telektől keletre kanyarodva kissé, a Makár utcán, majd délre a 
Rókus utcán, s még délebbre a Megyeri dűlőn, a Mezőszél mellett csörgede
zett a Pécsi vízbe.
Mikortól számíthatjuk Hirschfeld Lipót pécsi sörmanufaktúrájának 
létrejöttét?
1917-ben a sörgyár egyik meghatározó nagytőkése, Füchsl (Forbát) 
Arnold az alapítás évét 1848-ra tette. A dátumot azóta sem tudta senki 
hitelt érdemlően bizonytani - igaz, megcáfolni sem.

1 Harcos Ottó: A Pécsi Pannónia Sörgyár története 57 p. Kiadó: TIT Baranya megyei Szer
vezete 1973.
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IV. Wihelm bnjor válnsztófejedelem, 
a síii li-, .hisnyi líirvein/ inc^alkotí'ia (/.'>/(>.)

Egy tény: Az „A" jelzetű 1955. sz. „Telekkönyvi lap"-on a következő 
olvasható: „Hirschfeld Lipót kereskedő és neje, Weisz Magdolna". A név alatt: 
„I. Polgári Birtok, R. sz. 1. H. r. sz. 2969. Házszám 335. Udvartérrel Szigeti 
Külváros, Makár utcában. R. sz. 2. H. r. sz. 2970. házikert 600 négyszögöl."2 
A telekkönyvi bejegyzés azonban a perdöntő dátumot nem rögzíti. 
Szerencsére egy másik dokumentum ad némi eligazítást.

2 U.o. 56 p.
3 Harcos Ottó: A Pécsi Pannónia Sörgyár története 56 p. Kiadó: TIT Baranya Megyei Szer

vezete 1973

„A pécsi Izraelita Hitközség 'Conscriptions-ProtokoU'-jának csak az 1850-es álla
potot rögzítő könyvében található Hirschfeld Lipót, aki 1798-ban született Bony- 
hádon. A 'Bescheftigung' (foglalkozás) rovat
ban ez olvasható 'Liferant', azaz szállító. Hét 
gyermeke volt. Mind a hét Bonyhádon szüle
tett, az utolsó 1848-ban. Sámuel, aki atyja ha
lála után a sörgyárat átvette, 1844-ben szü
letett, és sorrendben Lipót ötödik gyermeke. "3 
Tényként állapítható meg, hogy 1848-ig 
a pécsi polgárok jelentős része a borivást 
részesítette előnyben. A bajor típusú sört 
nemigen ismerték, inkább a méhsert iszo
gatták. A szabadságharc bukása után vá
rosunkba sok morva, osztrák és német hi
vatalnok költözött. ők bizonyára szorgal
mazták, hogy új állomáshelyükön is az 
általuk megszokott és igen kedvelt sörita
lukat fogyaszthassák. A fenti körülmények 
egyértelműen arra mutatnak, hogy „boros" 
Pécs „sörös" várossá kezdett átalakulni. 
Városunkban a bajor sör - amit a IV. Wil- 
helm bajor herceg által 1516-ban megho
zott sörtisztasági törvény (sörfőzéshez 
csak árpa, komló és tiszta víz használha
tó) alapján készítettek - megkezdte a mai 
napig tartó diadalútját.
Tekintsük át vázlatosan a sörkészítés fo
lyamatát! 1. Maláta előkészítése (malátá- 
zás). A sörárpát tisztítják, áztatják, csíráztat
ják, megaszalják, csírátlanítják, megőrlik. 2. 
Sörfőzés. Cefrézés, szűrés, ekkor kerül hoz
zá a komló. 3. Erjesztés. 4. Utóérés az ászok- 
pincében. 5. Szűrés, fejtés.
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Milyen tradicionális sör alaptípusokat ismer a szakirodalom?
„Három sörtípust különböztetünk meg a maláta aszalási hőmérséklete alapján. 
A világos, vagy pilseni típusúakat, igen világos színű malátából komlóval, lágy víz
zel készítik. Jellemzője a magas tartós hab. A félbarna, vagy bécsi sörtípus jellegét a 
kemény víz adja, sötétre aszalt malátából készül kevesebb komlóadagolással. Színe 
vörösesbarna, íze malátás, kevésbé keserű. A barna, vagy müncheni sörtípus tipi
kus müncheni malátából és festőmalátából készül. A felhasznált víz karbonátos, de 
mentes egyéb sóktól. A sör erősen malátaízű, kevésbé kesernyés, inkább édeskés."4

4 Pallas Lexikon (Internet)

Rövid bevezető után vegyük kronologikus sorrendbe a pécsi Pannónia 
Sörgyár történetének fontosabb állomásait.

Hirschfeld Lipót sörgyárat alapít Pécsett...

Pécs jelenleg is üzemelő, jelentős nagy ipari sörfőzdéjének első elődje 

a Hirschfeld család által alapított sörgyár (18487-1911) volt.
Hirschfeld Lipót Szent Rókusról elnevezett, egykori szerény „ispotá- 
lyos" sörfőzdéje az 1860-as évek végére már kilépett a manufakturális 
viszonyok közül, folyamatos bővítésekkel és fejlesztésekkel megterem
tette a későbbi nagyipari sörgyártás alapjait.
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A Hirschfeld-féle pécsi sör egyre nagyobb népszerűségre tett szert. 1882- 
ben a sörgyár már 4020 hl sört főzött le, mintegy 8109 forint értékben.
Az 1882-ben megépülő Budapest-Pécs vasútvonal időben is közel hozta 
a fővárost városunkhoz. A változásnak a pécsi sörgyárosok nem nagyon 
örültek, hiszen a kedvező közlekedési és szállítási lehetőségek biztosítot
ták, hogy nálunk is megjelenjenek a fővárosi nagy sörgyárak termékei. 
1888-ban a pécsi bortermelő gazdákat szörnyű csapás érte: a filoxéravész 
szinte teljesen kiirtotta a Mecsek-oldal szőlőit. A borárak az egekig szök
tek. A bortermelés visszaesése viszont a pécsi sörgyártásnak hatalmas 
lendületet adott. Az 1888. évben megrendezett Pécsi Általános Kiállításon 
a Hirschfeld-féle sörgyár termékeiért megkapta a kiállítás aranyérmét.

A tradíció folytatódik: Hirschfeld Sámuel (1844-1910)

1893. június 22-én meghalt Hirschfeld Lipót. Sörfőzdéjét ötödszülött 

gyermeke, Hirschfeld Sámuel (1844-1910) örökölte. A sörfőzdét, a 
magas kort megélt Hirschfeld Lipót helyett már egy idő óta ő vezette, 

így azután semminemű törés nem állt be a gyár életében.
A sörgyáros semmit nem bízott a véletlenre, tudta, hogy a jó portékának 
is kell a reklám. A régi pécsi újságokban rendszeresen olvashatók a gyár 
hirdetései. Csak egyet kiemelve a sok közül:
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C
Hirschfeld S. ^'sörgyára Pécsett.
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jégkészítő gépek segít- 
tják elő és egyáltalában

„Hirschfeld S. sörfőzdéje ajánlja most csapolásra került egész világos, elismert, 
kitűnő finom szalonsöreit (a la Pilseni), valamint kitűnő finom sötétbarna bak
söreit (a la Müncheni) hordókban és palackban. Rendelvények már 10 palacktól 
kezdve házhoz szállítatnak. "5

1893-ban új létesítményekkel kor
szerűsítették a sörgyár termelő ka
pacitását (ekkor épült a jégkészítő 
telep), és tetszetősebbé építették át 
az épület bejáratát is.
A Hirschfeld-féle pécsi sörgyár 
már 1894-től a minőségi sörgyártás 
szolgálatába állította a mesterséges 
hűtést, azaz a műjéggyártást.
„A sörgyárakban a jég nagy sze
repet játszik, mert ez által az idő
járástól függetlenül képesek va
gyunk tetszőleges hőfokot előidéz
ni. Éppen ezért a sörgyárakban 
nagy jégházak vannak, hol a jeget 
konzerválják. Sőt a nagyobb mo
dern sörgyárakban, milyenek a Bu
dapesten levők mind, a jeget mes
terségesen 
ségével áll:
a szükséges hűtés mesterséges gé
pek segítségével, történik."6

A pécsi söripart is elérte a szabad versenyes kapitalizmus. A sörgyárak is 
egyre könyörtelenebb harcot vívtak egymással a piacért és a fennmaradásért. 
Hirschfeldék sörgyárában semmi anyag nem ment veszendőbe. A kifő
zött maláta felhasználás után visszamaradt maradéka a sörtörköly, vagy 
köznapi nyelven a „tréber". Nagy víztartalmú (és bűzös), de ugyanakkor 
jelentős táperővel rendelkező s könnyen emészthető takarmánynak is meg
felelő anyag, amely igen alkalmas a tehenek etetésére. Ennek megfelelően 
Hirschfeldéknek tekintélyes nagyságú tehenészete volt a gyár területén. 
Pécs városán belül is nagy volt a sörpiacokért vívott konkurenciaharc. 
1894-ben már három sörgyára volt a városnak. Hirschfeldék gyárán kívül 
1853 óta létezett a Mindenszentek utcájában id. Scholtz Antal sörgyára, 
1894-ben pedig teljes kapacitással belépett ifj. Scholtz Antal modern „Új 
Sörgyára" a Mohácsi út mellett.

í\’t/ kis ízeli lő n Hirschfeld reklámjaiból 1

5 Pécsi Napló, 1893. január 29.
6 Pallas Lexikon (Internet)
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A létért való küzdelem alaposan feladta Hirschfeldék számára a leckét. 
Őket azonban nem lehetett csak úgy félreállítani, felvállalták a harcot, és 
több jelentős ellenintézkedést tettek:
A magasabb árrés elérése érdekében fokozták közvetlen sörértékesítésü
ket (vagyis náluk maradt a termelői, a nagykereskedelmi árrés, valamint 
a kiskereskedelmi árrés egy jelentős része is). így több pécsi vendéglő 
került a sörgyár közvetlen tulajdonába.
1894-ben megjelent a kőbányai Dreher Antal-féle sörgyár érdekképvise
lete Pécsett, sőt külföldi sörök is részt követeltek a pécsi piacból. Több 
jelentősebb pécsi vendéglőben, sörözőben ebben az időben már mün
cheni Pschorr és Salvator sört csapoltak.
A pécsi sör „lelke" mindenkor a kitűnő minőségű pécsi víz volt.
„A századfordulóra a Rókus-alji gyár a bálicsi völgy víznyerő területéből táplál
kozó két kút vizével látta el magát. A fejlődés ütemét felmérve már előbb tervbe 
vették a sörhöz szükséges jó minőségű víz biztosítását, ezért megvették a gyártól 
északra elterülő szőlőt, amelyiken a forrás fakadt. A forrásnál a nagyobb vízho
zam végett 1898-ban újabb kutatófúrást is végeztek. A vízvezeték építésének ter
vét a város 1900. január 8-án engedélyezte. 1901-ben már Hirschfeld Sámuel és 
neje Schwartz Katalin pécsi lakósok számára a vízhasználati jogot is megadta. "7 
Az 1896-ban megrendezett Nagy Millenniumi Országos Kiállításon 
Hirschfeld Sámuel sörgyáros termékeivel komoly sikereket ért el. Kiváló 
minőségű söreiért a kiállítás szervezőbizottsága aranyéremmel jutalmazta. 
1903-ban Hirchfeld Sámuel sörgyáros felépíttette Schlauch Imrével - a híres 
pécsi építésszel - a Majláth téri (ma Kossuth tér) Vadászkürt Szállodát.

7 Baranya Megyei Levéltár. A Pécsi Pannónia Sörgyár szervtörténete. 3.p.
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1905 tavaszán az oroszországi forradalom hatására Hirschfeld Sámuel 
sörgyárában is többnapos bér- és szolidaritási sztrájkot szerveztek a mun
kások. A sörgyár Egyesületi Szervezete által irányított sztrájk végül is 
eredményesen zárult. A gyár és a város vezetősége tárgyalóasztalhoz ült a 
sztrájkolok vezetőivel. A tárgyalások eredményeként létrejött „Egyezség" 
rögzítette a kötelező munkaidőt, béreket és a gyárvezetés kötelmeit.
A jobb piaci pozíciók megszerzése érdekében Hirschfeld Sámuel gyáros 
több esetben értékesítési kartellszövetséget hozott létre. Ilyenek voltak 
az 1909. 08. 28-án a „Mezőgazdasági Sörgyárral", majd pedig 1910. 04. 
22-én a „Vendéglősök Ipartársulatával" és a területen működő más sör
értékesítők képviselőivel kötött egyezségek.
Az 1907. évi nagy országos kiállításon a Hirschfeld sörgyár tekintélyes, 
nagy bemutatóvendéglővel képviseltette magát.
A pécsi sörgyárak szabad versenyes kapitalizmusi korszakát Hirschfeld 
Sámuel 1910 decemberében bekövetkezett halála zárta le. Nekrológja
ként elmondhatjuk: alapos munkát végzett. A konkurensek tönkremen
tek, meggyöngültek. Hirschfeldék szeretett gyára pedig virágkorát élte. 
Egyre több sört főztek és hoztak forgalomba. A megnövekedett termelési 
volumen azonban szükségessé tette a sörgyár jelentős rekonstrukcióját, 
bővítését, amelyhez újabb jelentős tőkebefektetőkre lett volna szükség.

Hirschfeld S. Sörgyár Részvénytársaság (1911-1917)

gyár új pénzügyi alapokra helyezésében és a gyár részvénytársa-
Z Vsági formában történő további működésének megszervezésében 
jelenetős szerepet játszott a város egyik legkiválóbb pénzügyi befekte
tője, Füchsl (Forbát) Arnold, az egykori gazdag bornagykereskedő. Zse
niális szervezőmunkával sikerült elérnie, hogy a részvénytársaságba be
kapcsolódjanak az ország legnagyobb pénzintézetének, a „Hazai Bank 
Részvénytársaságinak vezető pénzemberei.
Ilyen előzmények után alakult meg 1911. július 17-én a „Hirschfeld S. 
Sörgyár Részvény társaság". Az alapszabály a társaság alaptőkéjét 1 mil
lió koronában határozta meg. Ennek fedezetét 5000 darab, egyenként 200 
korona értékű részvény képezte.
Az új részvénytársaság élén héttagú igazgatóság állt. Ügyvezető igaz
gató: Szegő Pál, főkönyvelő: Elek Sándor, az igazgatóság elnöke: dr. Visy 
László, az igazgatóság tagjai: Füchsl Arnold, dr. Kelemen Gyula, Lénárt 
Jakab (Hazai Bank Rt.), Radócsay Imre, Ratkovics Károly, Telegdi Kálmán, 
a felügyelőbizottság elnöke: Keresztes Gyula (a Hazai Bank Rt. igazga-
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Megalakult a Hirschfeld S. Sörgyár Részvénytársaság (1911-1917)

A kettes címer használatának engedélyezése

tója), valamint a felügyelőbizottság tagjai: ifj. Fürst Gyula és Herbert János. 
Az új részvénytársaság röviddel megalakulása után jelentős sikereket ért 
el. A pécsi gyár a „Hazai Bank" hathatós közreműködésének köszönhe
tően már a fővárosi sörpiacra is betört, veszélyeztetve ezzel a kőbányai 
sörgyárak monopolhelyzetét. A termelt sör mennyiségének folyamatos 
növelésével jelentős profitra tettek szert.
1912-ben, tekintettel a gyár 
rohamos fejlődésére, a „Ma
gyar Királyi Miniszterelnök
ség" megengedte az orszá
gos magyar címer használa
tát a sörtermékek címkéin és 
a cégjelzéses levelezésén. Még 
ebben az évben beadvánnyal 
fordultak a miniszterelnök
höz, hogy tegyék lehetővé a 
magyar korona országai egye
sített címerének használatát 
is. Indoklásul felhozták, hogy 
a pécsi sörgyárnak a monarchia déli államaiban több vevőpartnere 
van. A beadvány szerint a Hirschfeld-féle sörgyár nagyobb vevőinek 
száma összesen 840 darab. Ennek területi megoszlása: Magyarorszá
gon 550, Horvát-Szlavóniában 250, Boszniában 30, a Balkánon 10. 
1912-ben még egy elismerésben részesült a sörgyár. A „Pécsi Kereske
delmi és Iparkamara" 3129/1912. sz. határozata engedélyezte a sörgyár 
termékeinek védjegyén a városi címer használatát.
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1912-13. években a részvénytársaság vezetősége 800.000 koronás rekonst
rukciót szavazott meg, amely a gyár épületeinek felújítása mellett tervbe 
vette a berendezések és a gépek teljes felújítását is. A rekonstrukció során 
átalakították az ászok- és erjesztőpincéket, új palackfejtő helyiséget épí
tettek, amelyet 1914-ben korszerű palackozósorral egészítettek ki.
A kor technikai vívmányai lehetővé tették a villamos energia szélesebb 
körű felhasználását. A pécsi sörgyár élt a lehetőséggel. Beszerzett egy 
olyan nagy kapacitású, gőzzel hajtott áramfejlesztő generátort, amely 
a villanyvilágítás mellett lehetővé tette az összes sörüzemi munkagép 
saját termelésű elektromos energiával történő meghajtását.
Jól jelzi a nagyarányú fejlődést, hogy 1913-ban a pécsi Hirschfeld-féle 
sörgyárban már 54.856 hl sört főztek le.

1914-ben az I. világháború kitörése eleinte pozitívan befolyásolta a sör
gyár termelését, hiszen a Pécsről bevonuló nagyszámú katona jelentős 
forgalomfelfutást jelentett a vendéglősöknek. Később azonban a pécsi 
sörgyár termelése visszaesett. Az általános mozgósítás következtében, 
majd a háború elhúzódása miatt fellépő alapanyaghiány hátrányosan 
befolyásolta a gyár termelését. A sörgyárnak 5 irodai alkalmazottja és 
27 munkása vonult be katonának. Akadozott a sörkiszállítás, mivel több
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lófogatot rendeltek be hadiszolgálatra. 1915-ben, a háború második évé
ben a gyári dolgozók közül már 86 főt hívtak be, köztük szakmunkáso
kat is, akiknek pótlása sok gondot okozott.
1916-ban a Hirschfeld-féle sörgyár a kiesett fogatok pótlására megvette 
első tehergépkocsiját. Újabb részekkel gyarapodott a gyár területe is. 
A lófogatos sörkiszállítás egy részét felváltja a tehergépkocsi.

AUTOMOBIlKELlÉKeiS-

UjUtUMlCJH, 1910. Julius 19. 
V tMtokMAnVMJTCRlZ 
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A sörgyár megveszi első gépkocsiját (1916.)
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A pécsi sörgyár életképességét bizonyította, hogy a háborús nehézsé
gek ellenére tovább tudott fejlődni, míg ezzel szemben nagyon sok pécsi 
üzem a „padlóra" került. A nyereségből még a műjéggyár felújítására is 
futotta. Megépült a műjéggyártás egyenletes vízellátását biztosító víztar
tály is, amely lehetővé tette, hogy a sörgyár partnereinek a legkatasztro- 
fálisabb vízhiány esetén is tudott jeget szállítani.

Pannónia Serfőző Részvénytársaság Pécsett (1917-1948)

1917. március 15. fordulópont a gyár történetében. Az ekkor történt rend

kívüli közgyűlés fő napirendi pontja a gyár nevének megválasztása. Az in
dítvány Füchsl Arnold, a társaság ügyvezető alelnöke kezdeményezésére tör
tént: javasolta, hogy a Hirschfeld nevet Pannónia névre 'magyarosítsa' a tár
saság. A cég új neve tehát 'Pannónia Serfőző Részvénytársaság Pécsett’ lett."8 
Az újraalakuló közgyűlésen több fontos technikai jellegű bejelentés is 
történt, így többek között bejelentették a jéggyár teljes rekonstrukcióját. 
Az 1917-18-as években újabb környékbeli területeket vásárolt meg a gyár. 
A részvénytársaság két esetben (1917, 1918) is jelentős alaptőkebővítést 
hajtott végre. Ezt a fejlesztések mellett az erősödő inflációs helyzet is 
szükségessé tette.

8 Baranya M. Levéltár. A Pécsi Pannónia Sörgyár szervtörténete. 6 p.

1918. november 14-én a S. H. S. (Szerb-Horvát-Szlovén) királyság csapa
tai megszállták Pécset. A helyi gyárakra, részvénytársaságokra, bankokra 
nehéz napok vártak. A szerb zsákmányoló bizottságok a Pannónia Sörgyá
rat is sequestrum (zárgondnokság) alá helyezték. Elvárták, hogy a sörgyár 
továbbra is termeljen, de a nyereségre rátették a kezüket. A sörgyár dolgo
zóinak sok esetben nem tudtak bért fizetni, így azután a termelés folyama
tosságát kisebb sztrájkok, szabotázsok lassították. A mérlegbeszámolókat 
is cenzúrázták a hatóságok, így ezekben az években nem kaphatunk valós 
képet a sörgyár helyzetéről.
1918 tavaszán üzembe helyezték az új műjéggyárat, melynek berendezé
seit a világhírű Skoda gyártól szerezték be.
1920 áprilisában bérsztrájk volt a sörgyárban, amely pár nap alatt 
véget is ért. A gyárvezetés (dr. Forbát és Szegő) orvosolni tudta a dol
gozók problémáit, megfelelő „szociális érzékenységgel" megállapodást 
(„Munkabér és munkaviszony" egyezség) tudtak velük kötni. A gyár 
munkásságának magas fokú szervezettségére utal, hogy a tárgyalásokon 
a szakszervezeti bizottság mellett egy munkásokból választott bizalmi 
testület is részt vett. Ki tudták erőszakolni a gyárvezetéstől, hogy a pécsi
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sörgyárban csak szervezett munkások dolgozhassanak. Az egyezmény
ben 8 órás munkaidő, rendezett munka- és túlóra, szabadnapok és szoci
ális juttatások biztosítása szerepelt.
1921. augusztus 20-án, 33 hónapos uralom után a szerbek kivonultak 
Pécsről és Baranyából.
1921. szeptember 16-án megkezdődtek a Pannónia Sörgyár és a Mező
gazdasági Sörgyár fúzióját előkészítő tárgyalások. Végül is ifj. Scholtz 
Antal egykori mintagyára megszűnt.
Az összevonás után a Pannónia Sörgyár vezérigazgatója Szegő Pál lett, 
a felügyelőbizottságban helyet kapott a Hazai Bank helyettes vezérigaz
gatója, Morvay István.
1922 májusában a sörgyár megvette második gépkocsiját.
1922. október 3-án rendkívüli közgyűlést tartottak a valuta romlása 
miatt, ahol új tőke bevonásáról és új részvények kibocsátásáról történtek 
intézkedések.
A több gyárnál is érdekelt „Hazai Bank Rt." lépéseket tett, hogy a „Fővá
rosi Sörfőző Rt. Kőbányán" és a „Pannónia Sörfőző Rt. Pécsett" között 
beinduljanak az értékesítő piaci, termelési és áregyeztetések. A két gyár 
részéről delegált bizottságok ellenőrizték az értékesítő régiós határok 
betartását, a lefőzött sörök választékát, minőségét, és különös gondot 
fordítottak az áregyeztetésekre.
1922-1935 között a Pannónia Sörgyár vezetői a pécsi vendéglősök nagy 
részét érdekkörükbe vonták. A megállapodásokat hat-tíz évre szóló szál
lítási szerződésekben rögzítették. A cél érdekében felhasznált eszközök 
igen széles körűek voltak. Néhány vendéglős számára a Pannónia Sör
gyár jótállása mellett kölcsönt folyósítottak a bankok, mások bizonyos 
mennyiségű „ingyen" jég ellátásban részesültek. Ismét mások térítés
mentesen sörkimérő készülékeket (sörapparát), asztalokat, büfékocsikat 
és különböző berendezési tárgyakat kaptak. Több eredményesen 
működő detail-vevőjüknek (kiskereskedelmi vevőkör) a palackos sörök
nél 10%-os rabattot (nagybani vételnél nyújtott árengedmény) biztosí
tottak. Opciós (elővásárlási) jogokat szereztek több értékes ingatlanra, 
vendéglőre. Ilyen elővásárlási szerződést kötöttek például 1922-ben özv. 
Schweitzer Józsefnével, a Sörház utca 3. sz. alatt működő „Zöld Hordó" 
vendéglő tulajdonosával.
1922-ben a Kőbányai Részvény Sörgyártól a Pannónia Sörgyárhoz került 
apai nagyapám, Trebbin Ágost gépészmérnök. Ezt követően több mint 
tíz éven keresztül a pécsi sörgyár vezetőségéhez tartozott. Az ő fontos 
feladata volt a bálicsi vízbázis minél hatékonyabb kiaknázása, valamint 
a jéggyártás korszerűsítése.
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Apai nagyapám Trebbin Ágast, 
a pécsi sörgyár mérnöke

A Pannónia Sörgyár Pécsett, Bara
nyában és a szomszédos megyékben 
az 1921. és 1935. évek között sörrak
tárak egész hálózatát alakította ki. 
1923 januárjában Török Sándortól 
(a Pannónia Sörgyár siklósi raktár
vezetőjétől) egy Saurer gyártmá
nyú, 3 tonnás gépkocsit vásárolt a 
Pannónia Sörgyár. Ezzel háromra 
nőtt a sörszállító gépkocsik száma. 
Az 1923-as év elején a XII. évi ren
des közgyűlésen beszámoltak a Pan
nónia Sörgyár értékesítő területének 
újabb bővüléséről.
Teljes körű rekonstrukciót hajtot
tak végre az „Első Kaposvári Sör
gyár Rt." gyáránál (az 1920-as évek 
elején került a Pannónia Sörgyár 
részvényesi érdekkörébe), ezzel 
hatékonyan biztosították Kaposvár 
és Somogy megye folyamatos sör

is nagy közkedveltségnek örvendtek.
ellátását. Megjegyzendő, hogy a kaposvári sörgyár termékei már ezelőtt

A: Első Kaposvári Sörgyár Rt. a Pécsi Pannónia Sörgyárhoz tartozott

A Pannónia Sörfőző Rt. tőkeexpanziója már nem elégedett meg az újabb 
és újabb sörértékesítő területek megszerzésével, más gazdasági terü
leteket is igyekezett bevonni érdekkörébe. Figyelme elsősorban a ven
déglátó-, ezen belül is a pécsi szállodaipar felé fordult. Első lépésként 
fokozta tőkebefolyását a Pannónia és Nádor Szállodákat összekapcsoló 
»Dunántúli Szállodai és Élelmiszerüzem Rt."-nél.
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/I „Pannónia Serfőző Rt. Pécsett" reklámjai
1924. április végén a Panno

A Pannónia Sörgyár mindenkor nagy figyelmet fordított termékei ész
szerű reklámozására. Hirdetéseik a legkülönbözőbb helyeken jelentek 
meg. így volt ez az 1920-as évek végén is.
íme néhány érdekesség 1927-ből:
„Igyunk »Pannónia« Maláta Pezsgőt és hosszú életünk lészen a földön! Nem 
mindig a drága a jó.
A »Pannónia« malátapezsgő sör: tápláló, jó és olcsó. Saját érdekében kérje, köve
telje mindenütt a »Pannónia« sört! Mi már csak megmaradunk a mindig kivá
lóan jó »Pannónia« sörnél! »Pannónia« sörnél nincs jobb a világon!''9

9 Baranya M. Levéltár

A Pannónia Sörgyár vezetői 
mindenkor nagy figyelmet for
dítottak a szakmai utánpótlás
ra. Saját gyakorlati oktatással, 
kétéves kurzusokban sörfőző 
szakmunkásokat képeztek ki. 
így azután több neves sörfő
ző dinasztia több nemzedéken 
keresztül biztosította, hogy a 
pécsi „Pannónia" sör minősé
ge századokon átnyúlva meg
őrizze kiváló minőségét.

nia Sörgyár 12,5 kg/db súlyú, 
táblánként 3500 korona árban jégszerződést kötött a város 36 érdekelt 
hentes-, cukrász- és sajtkereskedőjével. A sörgyár monopol jégárai ked
vezőtlenül befolyásolták a hűtést igénylő élelmiszerek árait.
1924. október 19-én meghalt Walder Gyula igazgatósági tag, a „Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár Egyesület" elnöke. Halála is hozzájárult a 
Pannónia Sörfőző Rt. vezérkarának átszervezéséhez.
1925 novemberében Szegő Pál, a „Fővárosi Sörfőző Rt." vezérigazgatója 
lett, de megmaradt a Pannónia igazgatósági tagsága is.
A Fővárosi Sörfőző Részvénytársaságot és a pécsi Pannónia Sörgyá
rat Szegő Pál kormányfőtanácsos és vezérigazgató személye, a közös 
„Hazai Bank" pénzügyi érdekeltség szoros közelségbe hozta egymás
hoz. Az előző években megkötött kartellmegállapodások megerősítése, 
folyamatos ellenőrzése szigorodott. Nagy szükség is volt erre.
A hazai sörgyáraknak komoly külföldi riválisai támadtak, egyre 
több magyar értékesítési területen jelent meg a pilseni és a müncheni 
(Spatenbráu, Salvator) sör.
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Az újságok ilyen címeken adtak hírt a nemzetközi sörháborúról: „Sörhá
ború Pilsen és Budapest között" („Az Est" 1925. 01. 22.), „A magyar söröket 
nem engedik be a szomszéd államokba." („Az Est" 1925. 01. 27.).
Más újságok közölték az egyes sörgyárak vezetőinek tiltakozását a kül
földi sörimport ellen, illetve kérésüket, hogy magas vámilletékek megál
lapításával korlátozzák azt.
A Baranya Megyei Levéltárban megtalálhatók azoknak a heti rend
szerességgel készülő jelentéseknek a másolatai, amelyeket Szilas Pál, 
a Pannónia Sörgyár igazgatóhelyettese készített Szegő Pál kormány
főtanácsos, vezérigazgató részére. Fontos, lényeges ügyekben csak a 
vezérigazgató dönthetett.
1926-ban  a pécsi sörgyár újabb expanziós sikerének lehetünk tanúi. 
Az egyre jobban divatba jövő harkányi gyógyfürdő - mint új értékesítési 
lehetőség - felkeltette a Pannónia Sörfőző Rt. vezetőségének figyelmét is. 
A részvénytársaság albérlőként 150 millió korona éves bérleti díj ellenében 
megszerezte Antal Jenőtől, a harkányi gyógyfürdő bérlőjétől a fürdő egész 
területére kiterjedő italértékesítési jogot, hogy azután újabb albérleti jogért 
és díjért továbbadják Weisz Ferenc harkányi kocsmárosnak. A MÁV-val 
történt, 20 éves időtartamra szóló szerződés alapján felépítették a nagy 
kerthelyiséggel és sörpavilonnal rendelkező harkányi vasúti vendéglőt, a 
restit. Utána kiadták a létesítményt Zimmermann József bátaszéki kocs
márosnak. Ugyancsak albérleti szerződéssel kibérelték a harkányi falusi 
kocsmát is, amelyet azután bérbe adtak Gróf Károly vendéglősnek.
Az 1920-as évek végén felmerült a gondolat, hogy a Pannónia Sörgyár 
hitelt nyújt Ketterer Lajos gazdag pécsi vendéglősnek annak érdekében, 
hogy a pécsi főpályaudvar közelében egy jelentős vendéglátóegységet 
hozzon létre, amelyhez szálloda is tartozik, de ez csak terv maradt.
A sörgyárak közötti éles konkurenciaharcot jól mutatja, hogy a pécsi 
sörök otthonában több jelentős belvárosi vendéglőben kőbányai söröket 
csapoltak. Bizonysága ennek a „Pécsi Napló" 1926. december 5-i szá
mában megjelent hirdetés, amelyben Czirják Ignác Antal, a Széchenyi 
étterem és söröző, valamint az Arany Hajó szálloda és étterem tulaj
donosa felhívja a nagyérdemű pécsi közönség figyelmét az üzleteiben 
csapolt, kitűnő minőségű kőbányai Dreher gyár sörkülönlegességeire. 
Név szerint is felsorolva: Udvari, János, Őszi, Téli, Góliát és Bak sörök. 
A Király (Kazinczy) utcai István pince, pedig kifejezetten a kőbányai 
Dreher sörökre specializálta magát.
1926. december végén a magyar pénz- és gazdasági világban jelentős válto
zást jelentett a stabil fizetőeszköz, a pengő megjelenése. A Pannónia Sörgyár 
közzétette, hogy 1926. december 20. és 1927. június 30. között, a koronában
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jegyzett részvényeit pengő névértékűre cseréli. (10 darab 2000 korona név
értékű részvény egyenlő 1 darab 30 pengő névértékű részvénnyel.)
1927-ben  a Pannónia Sörgyár kiadta 10 pontba sűrített, új „Munkarend
jét." A sörgyár feszített gazdasági elvárásai, valamint a vendéglősök 
üzleti érdekei szükségessé tették a vasárnapi sörkiszállítást is. A sörgyár
ban a vasárnap többé nem volt munkaszünet, ezeken a napokon viszont 
csak 5 órát kellett a munkásoknak dolgozni.
1927 februárjában még egy jégbeszállító konkurensétől szabadult meg a 
Pannónia Sörgyár. Cserfa Antal nagykereskedő a század eleje óta a Szi
geti országút 7. szám alatt működtette a kőbányai sörök raktárát. Ezzel a 
ténykedésével sok éven át bosszúságot okozott a Pannónia Sörgyár veze
tőségének. A raktárhoz egy kisebb kapacitású jéggyár és szikvízüzem is 
kapcsolódott. 1922. február 2-án meghalt Cserfa Antal. A raktárakat és üze
meket leánya, Cserfa Gizella, és annak férje, Czirják Ignác Antal örökölte. 
Az 1920-as évek súlyos inflációs hullámvölgye a kisebb tőkésüzemeket 
csődbe sodorta. Czirják Ignác Antal jégüzeme korszerűtlenné vált, gazda
ságosan már nem lehetett tovább üzemeltetni. Az 1927. február 28-án kelt 
adásvételi szerződés szerint a Pannónia Sörgyár 40.000 pengőért felvásá
rolta Czirják Ignác Antaltól a korszerűtlen, kis kapacitású jéggyárat.
Mintegy összegzésül idézzünk fel néhány részletet a Pannónia Sörgyár
ról készült 1928. évi ismertetőből:
„A gyárat saját hegyi (bálicsi) forrásai teljesen függetlenítik a városi vízvezetéktől. 
A hegyi források friss, kristály tiszta vizét földalatti vezetékek hozzák a telepre, a 
vizet a gyár víztornya egyenletesen osztja szét. A gyár vízszolgáltatása különben 
a leggazdaságosabban van megoldva. A fáradt gőz kellően felhasználva a kazánok 
táplálására szolgál, és a sörfőzés is tulajdonképpen ezzel a gőzzel történik.
A gyárnak három óriási Ganz-Danubius 12 légkörnyomású gőzkazánja van, 
melyek közül az egyik mindenkor tartalékul szolgál. A központi 250 HP gőz
gép tartja üzemben a sörgyárral kapcsolatos nagy műjéggyár hűtőgépeit s egy
szersmind egy óriási dinamót is, amely ellátja a telepet villanyvilágítással, és 
lehetővé teszi, hogy az összes sörüzemi munkagépek saját elektromos erővel haj
tassanak. A sörgyár évi maximális termelési képessége ugyan ma 160.000 hl, 
mégis jelen viszonyok között meg kell elégednie ennek egy hányadával.
A sörfőző és kezelőhelyiségek tágasak, világosak, szellősek, cementtel vannak 
burkolva, a falak fehérfajansz-lemezekkel bélelve, mindenütt a legnagyobb tisz
taság. A főzőház mamut vörösréz főzőüstjei úgy ragyognak, mint a legpéldásabb 
háziasszony konyhaszerelvényei. Automatikus palack- és hordómosó berendezé
sei még a laikusra is szenzáció erejével hatnak. Villanyerővel hajtott kefék százai 
mossák forró vízzel kívül és belül az edényeket, e levegőnyomásos automatikus 
vörösréz fejtőkészülékkel naponta az edények (palackok, hordók) ezrei tölthetők 
meg. A fejtőkészülékbe a sör hatalmas, méter szélességű filterrétegen át lép.
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A sörgyár malátaszükségletét ugyancsak a telepen levő malátagyárban állítja 
elő. Az árpát és malátát egyik munkahelyről a másikra a pneumatikus vakum 
csőhálózat továbbítja. ”10
1928-ban  zajlott le az emlékezetes „pécsi jégcsata".
A sörgyár műjéggyára nemcsak Pécs, hanem egész Baranya és a szom
szédos megyék jégszükségletét is biztosítani tudta. Több egymást 
követő esztendő katasztrofálisan vízhiányos időszaka csak fokozta az 
igényeket a műjég iránt. A műjéggyártás igen rentábilis tevékenység
nek bizonyult. Úgyszólván az egész letermelt mennyiséget értékesíteni 
tudták, mert saját üzemének hűtési szükségleteit a sörgyár saját hűtő 
sósvíz-mennyiségéből fedezni tudta.
Ez idő tájt még nem voltak elektromos hűtőszekrények, így amelyik 
vendéglő nyáron nem tudott hideg sört felszolgálni, attól elpártol
tak a vendégek. De nem nélkülözhették a műjeget a húsiparban és a 
cukrászüzemekben sem.
Tehát nagy adu kártyalap volt a Pannónia Sörgyár kezében a műjég. 
A műjég árát a sörgyár diktálta. Gyakran előfordult az árukapcsolás is, 
vagyis aki nem a gyártól vásárolta a sört, nem kapott jeget sem.

10 Baranya megyei címtár, 1928.

113



Trebbin Ágost - A pécsi Hirschfeld sörgyár története

A pécsi és környékbeli vendéglősök, hentesek, cukrászok egyre tűrhetet
lenebbnek érezték a pécsi sörgyár monopol jégár-meghatározásait. Bead
ványok özönével fordultak a polgármesteri hivatalhoz, hogy lépjen fel a 
sörgyár műjég-monopóliumával szemben, mivel a magas jégköltséget nem 
tudják termékeik árába beépíteni. A nehéz inflációs helyzetben vendégeik, 
vevőik az újabb áremeléseket már nem tolerálták. A megoldást a kisiparos 
szövetségek egy városi tulajdonú, új jéggyár létrehozásában látták. Végül is 
a jéggyár a Közvágóhídon megépült, de megnyugvást ez sem hozott, mivel 
a Pannónia Sörgyár jéggyártó kapacitását nem lehetett nélkülözni.
Azonban a Pannónia Sörgyár mindenkor legnagyobb értékei és büszke
ségei a sörei voltak. Megérdemlik, hogy név szerint is felsoroljuk őket. 
Hordós: Szalon sör (12 Balling-fokos), Pannónia duplamaláta barna sör 
(13 Balling-fokos), Pannónia malátapezsgő (13 Balling-fokos), Pannónia 
világos sör, különleges (12 Balling-fokos).
Palackos: Szalon sör (0,5 literes, 12 Balling-fokos), Pannónia duplama
láta barna sör (0,5 literes, 13 Balling-fokos), Pannónia világos sör (0,5 
literes, 10 Balling-fokos), Pan
nónia malátapezsgő (0,5 lite
res és 0,7 literes kiszerelésben, 
13 Balling-fokos)11 
A részvénytársaság dédelgetett 
álma valósult meg 1928-ban, 
amikor a Nádor és a Pannónia 
Szálloda és Étterem a Pannónia 
Sörgyár Rt. tulajdonába került. 
A krónikához hozzátartozik, 
hogy 1933-ban a Nádor Szállo
da is árverésre került, amelyet 
azután szintén a Pannónia Sör
gyár vett meg.

11 A söröket az erjedés megindulása előtti, vagyis a sörlé cukorfokával jellemzik. Ez a
Balling-fok. Az alkoholtartalom az erjedés fokától függően változik. A világos sörök 
alkoholtartalma kb. egyharmada, a barna söröké egynegyede az eredeti sörlé Balling- 
fokának (például egy 14 fokos sör kb. 4 százalék alkoholt tartalmaz).

A szállodát azután a gyár több 
éven át, jelentős összegű re
konstrukciós tőkebefektetéssel 
teljes egészében felújította. 
Az értékesítési részek 1936-ra 
teljesen elkészültek - ekkor kapta többek között a Nádor Kávéház a már
ványasztalokat és a Nádor Söröző a csodálatosan szép, faragott berendezést.
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A pécsi Nádor Szálloda is a sörgyár tulajdonába került (1933.)

1940-ben még folytak a Nádor gazdasági rész, a konyha és a söntés fel
újításai, de a háborús anyagellátási nehézségek több esetben hátráltatták 
a kivitelezési munkálatokat.
Más éttermek is a Pannónia Sörgyár Rt. érdekkörébe kerültek. A Dunán
túli Szállodai és Élelmiszerüzem Részvénytárságtól, valamint Czirják 
Ignác Antal kőbányai sörkereskedőtől évi 7000 aranykoronáért kibérelték a 
Király utcai Arany Hajó éttermet és sörözőt. A Széchenyi éttermet (Széche
nyi tér 16.) pedig 8 évre a Pécsi Központi Takarékpénztártól vették bérbe.
De folytassuk tovább kronológiai sorrendben a Pannónia Sörgyár 
történetét!
A kapitalista társadalomban azonban nem lehet szilárdnak és megin
gathatatlannak tartani az üzleti sikereket. A porondon újabb és újabb 
versenytársak jelennek meg, akik szintén részt követelnek maguk
nak a piaci pozíciókból, és egyre kevésbé tűrik a régi résztvevők 
monopolista törekvéseit.
Az 1920-as évek végére egyre erőteljesebben jelent meg a kőbányai 
Polgári Serfőzde a pécsi értékesítési területen. Különböző kedvez
ményekkel, üzleti fogásokkal próbált tért hódítani a pécsi körzetben. 
Érdekes, tán kicsit humoros adalékot találtam erre a levéltári anyag
ban. A Polgári Serfőzde utazói felkeresték a pécsi resti vendéglősét, 
Mojzes Ferencet, és igyekeztek rábeszélni, hogy a jövőben kőbányai 
sört árusítson a pécsi főpályaudvaron.
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Idéznék a Baranya Megyei Levéltárban fellelhető, egykori vezérigaz
gatói tájékoztatásból: „...Az ország egyik legnagyobb vidéki városának vas
úti vendéglőjében az ő sörük (mármint a kőbányai) kerüljön kimérésre, s még 
Mójzesnét is megkörnyékezték, gyönyörű ajándékot helyezve neki kilátásba, ha 
férjénél keresztülviszi kívánságukat!" (A krónika arról nem beszél, hogy a 
vendéglősné milyen módszereket vetett be férjénél.)
1930. március 13-án a Pannónia Sörgyár vezetősége jegyzékben állapo
dott meg Czirják Ignác Antallal - a kőbányai Dreher-Haggenmacher 
Részvény Serfőzde főraktárosával, hogy Pécs város egyes területein, 
melyik gyár (kőbányai vagy pécsi) sörei értékesíthetők.
Az 1929-30-as évek gazdasági világválságai a Pannónia Sörgyárat is megvisel
ték, amelynek hatása főként 1930-ban jelentkezett a sörgyár gazdasági életében. 
„1929-ben a XIX. rendes közgyűlésen a Pannónia Sörgyár részvényeire még 
3 pengő osztalékot, összesen 84.000 pengőt tudott kifizetni. 1934-et bezárólag 
nem fizettek osztalékot. A világgazdasági válság 1932-re elmélyült. Az átlagos 
gyári teljesítmények visszaestek. 1932-ben a XXI. évi rendes közgyűlésen meg
állapították, hogy az év veszteséggel és személyi változással zárult."12

12 Baranya Megyei Levéltár

1936 szeptemberében elhatározást nyert, hogy a veszteséges gazdasági

folyamatok ellensúlyozására a sörgyár szikvízkészítéssel is fog foglalkozni. 
A városi közegészségügyi és hatósági bejárás után a sörgyár a szikvíz- 
készítési iparengedélyt megkapta, és 1936. október 2-től megkezdhette 
a szikvíztermelést. A szikvízüzem igazgatója a malátarészleg egykori 
vezetője, Zoltány Kálmán lett.
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Az 1937-es évben az egyre fokozódó, háborút 
megelőző feszültség és fegyverkezés hatása 
alól a Pannónia Sörgyár sem tudta függet
leníteni magát. Ebben az időkben a sörgyár 
figyelme az ún. melléküzemágakra terelő
dött. Ide tartozott a húsiparosokkal megkö
tött zsírhűtési szerződés, valamint minden 
hűtéssel kapcsolatos szerződés, melyet mel
lékjövedelem szerzése céljából kötöttek.
1939- ben Szilas Rezső igazgatót a szégyen
teljes ún. „zsidótörvény" alapján leváltották. 
Helyére Szélinger Dezsőt nevezték ki.
1940- ben a sörgyár munkásállományából

több embert is besoroztak, köztük a két teherautó-sofőrt is.
Az 1942-es évben új, egységes minőségű sört hozott forgalomba a gyár, 
az ún. „Komlólelke" sört. A sörhöz szükséges anyagok biztosítása egyre 
jobban akadozott. A sörgyár a nehézségek ellenére befejezte a Nádor 
Szálloda 30.000 pengőt kitevő rekonstrukciós munkálatait.
A háborús helyzet rosszabbodásával a pécsi sörgyárat hadiüzemnek minősí
tették. 1944. március 19-én bekövetkezett a német megszállás, majd az októ
beri Szálasi nyilas puccs még nehezebb helyzetbe hozta a Pannónia Sörgyárat. 
1944. év novemberében az orosz front váratlan gyorsasággal közelített a 
városhoz, ezért a hatóságok, a lakosság kitelepítésével egyidejűleg, a pécsi 
gyárak leszerelését és Nyugatra telepítését rendelték el. Domonkay (Szél
inger igazgató magyarosított neve) nem hajtotta végre a sörgyár leszerelési 
parancsát. A lakosság és a gyári felszerelések elszállítását a hatóságok a vas
úti forgalom megbénulása miatt amúgy sem tudták volna végrehajtani. 
1944. november 29-én Pécs városát a szovjet csapatok elfoglalták. A sör
gyárba érkező orosz katonákat Czéh Imre fogadta, majd a katonai város- 
parancsnokságon őrséget kért a sörgyár részére. Dr. Boros István, az új 
rendszer első pécsi főispánja 1945. december 15-én Kolter Ferenc drogis- 
tat nevezte ki a Pannónia Sörgyár igazgatójának.
A gyár a munkásoknak nem tudott bért fizetni, ezért a vezetőség a szakszer
vezeti bizottsággal egyetértésben megszervezte a dolgozók „természetben" 
történő ellátását. Bérbe vették Resch-pusztát, ahol a dolgozók munkaidő 
után a megélhetésüket biztosító élelmiszereket megtermelhették.
1948 tavaszán, a többi pécsi nagyüzemhez hasonlóan, a Pannónia Sör
gyárat is államosították.
A szocialista időszak történetének feldolgozása már egy külön nagy feje
zetet jelent a pécsi sörgyár történetében.
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Kis Tünde

Három napig egyfolytában szakadt az eső májusban, az e mellett 
tomboló viharos szél jelentős károkat okozott mind a települése
ken, mind a természetben. Az időjárás két héttel később ismételte önma

gát. A híradásokból ismert, hogy melyik városokban, falvakban váltak 
az emberek földönfutókká a betörő víz miatt, az erdőkben, a növények 
és madarak világában okozott károkról már kevesebb szó esik. Pedig a 
néhány nap alatt végbement katasztrófa hatása több évig is érzékelhető 
lesz a Dél-Dunántúlon.
Jelentős károkat okozott a Mecsek erdeiben az időjárás. Nemcsak a fákat 
tépázta meg a vihar és döntött ki százéves példányokat, hanem komoly 
károk keletkeztek az erdei tárgyakban, így az utakban, hidakban, rézsűk
ben is. A Mecseki Erdészeti Zrt. fahasználati ágazatvezetőjével, Schrem 
Gáborral a vihar után néhány nappal néztünk körül a Hármas-hegyen és 
környékén. Kövestetőről indultunk a már megtisztított úton.
- Első feladataink közé tartozott, hogy biztosítsuk a bejárhatóságot, a 
közlekedést, hiszen ezen az úton érhető el a meteorológiai állomás a 
Hármas-hegyen - mondja a szakember. - Most fent vagyunk az első 
nyeregben, ahol az északnyugati szél mint egy tölcsérben begyorsulva 
100-120 km/h sebességgel jött, és az azelőtti 3-4 nap csapadékától fella
zult talajból kifordította a fákat. Elsősorban a nagyobb testű fák, tehát a 
100 éven felüliek dőltek ki, egy-egy ilyen fának közel másfél köbméter 
az űrtartalma. A pusztulásban közrejátszott az, hogy felázott a talaj a fák 
alatt. Ezen a dombtetőn többször mértek hasonló sebességű szelet, de az 
nem okozott problémát, most azonban igen, hiszen vizes volt minden.

A sekély termőréteg alatt a víz
záró rétegen csurgott, szivár
gott le a víz, és a gyökerek már 
nem tudtak megkapaszkodni.
- Nemcsak olyan fákat látunk, 
amelyeket tövestől fordított 
ki a szél, hanem olyanokat is, 
amelyeket kettétört, vagy csak 
a lombkoronáját vitte le.
- Most, ha nem muszáj, én 
sem mennék közelebb ahhoz a 
fához, ami előtt megálltunk.
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Ez egy villás ágú fa, ezért tudott bekorhadni középen a szélrohamtól. 
A szélnyomástól lepattant az egyik oldala, és csak a szomszédos fa tartja 
egy ideig. Ezt a fát ki kell vágni, hiszen így rendkívül veszélyes.
- Milyen károkat okozott a vihar? Egy-egy fát kell kivágni, vagy vannak 
olyan területek, amelyeket szinte le kell tarolni?
- Változó. Itt a Hármas-hegyen egy összefüggő területről beszélhe
tünk, fél-egy hektáron fordultak ki tövestől a fák. Máshol a dőlések 
nagy része inkább egyes fákat érint, a kiugró koronájúakba jobban 
belekapaszkodott a szél, a szélesebb, nagyobb koronájúakat megdön
tötte. Mi köbméterben szoktuk felmérni az ilyen károkat, a Mecseki 
Erdészeti Zrt.-nél a májusi vihar összesen nyolc és fél ezer köbmétert 
érintett, ez túlnyomórészt bükkfa.
A Kelet-Mecsekben három olyan rész van, amely fokozottan védett. 
A Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, valamint a zöldhatósággal egyeztetve 
ezeken a területeken nem fogunk munkát végezni, se eltakarítást, se 
erdőfelújítást, itt majd meglátjuk, hogy a természet hogyan hozza helyre 
a pusztulást. Máshol, ha összefüggő területről van szó, több lehetőség 
kínálkozik az erdő megújítására. Szerencsés esetben az erdő már van 
annyira nyílt, hogy alatta megjelent a következő generáció, vagy pedig 
ha egy zártabb társulásról van szó, ahol még az új generáció nem jelent 
meg, akkor oda mesterségesen kell telepítenünk fákat.
Az erdő csendjét motorfűrész hangja töri meg. A károsodott fákat vágják 
ki, aprítják, mentik, ami menthető. Az egyik munkavezető azt mondja, 
hogy nagyon sok a kidőlt fa, ezek pedig nagyon veszélyesek, mert meg 
vannak hajolva, gyűrődve.
~ Más technikával kell most ezeket a fákat darabolni, sokkal jobban oda kell 
figyelni: be kell szúrni, alá kell vágni, van, amelyiknek a tetejétől kell elkez
deni darabolni, a másikat középen vagy éppen a tövétől kell leválasztani.

- Reped a fa?
- Igen, reped, ha nincsen be
szúrva, emiatt feszesek, és ak
kor reped. De már a fák kidön
tését is másképp kell végezni 
ilyenkor, hiszen nem lehet tud
ni, hogy milyen stabilan állnak 
a földben. Most sokkal veszé
lyesebb, mintha csak az álló fát 
döntené az ember.
Jó néhány kilométert autózunk 
az erdei úton, amelynek a széle kidőlt fa II.
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is szemmel láthatóan megrongálódott. Kisújbánya felé tartunk, amikor 
egy kis hídhoz érünk - ezen már nem tudunk továbbmenni, ugyanis a 
tetején meggyűrődött az aszfalt. A híd mintegy fél métert mozdult el.
- Az utakban, rézsűkben jelentős károk keletkeztek, amikor elindul a 
víz, nincs előtte akadály. Az erdészet saját tulajdonú műtárgyaiban és 
az utakban megjelenő károk helyrehozása az erdészet dolga - fejezi be 
Schrem Gábor.
Hetekig erdőjárási tilalom volt érvényben a Mecsekben, legtovább a 
már említett Hármas-hegyen és a Templom-hegyen. Ezeken a területe
ken augusztus közepén oldották fel a tilalmat. A Mecseki Erdészeti Zrt. 
a médiában és saját honlapján is tájékoztatta az erdőjárókat a korláto
zásról, ennek ellenére mégis sokan jártak tiltott területen. Amíg a lezárt 
részen autóztunk, három gombászt, kirándulót figyeltünk meg csak egy 
fél óra alatt. Valós veszélyt jelentett egy-egy hirtelen széllökés, egy gyors 
zivatar, hiszen olyankor a levegőben lévő fák bármikor megmozdulhat
tak, és a laza talaj sem tartotta biztonságosan a fákat.
- Mintegy 250 millió forintos kár keletkezett a Mecseki Erdészeti Zrt. 
által kezelt területeken - ezt már Burián Endrétől, az erdészet erdőgaz
dálkodási igazgatójától tudjuk meg.
- Ha távolról tekintünk az erdőre és a hegyoldalakra, azt látjuk, hogy 
egy-két helyen jelentős változás történt a tájban. A 6-os útról jól érzékel
hető, hogy a Hármas-hegyen a keleti nyeregben hiányzik az erdő, ez azt 
jelenti, hogy mintegy 1 ha-os területen kidőltek a fák, egy-egy lék kelet
kezett az erdőben. Másutt egy-egy szál fa dőlt ki, ezek nem jelentenek 
különösebb tájképi változást. Megemlíthetjük azokat a természeti káro
kat - földcsuszamlásokat és útrongálódásokat -, amelyek nem a tájat, 
hanem a helyi látványt változtatták meg.
- Miként hatnak az erdőgazdálkodást tekintve ezek a károk?
- Sürgős feladataink keletkeztek, hiszen gyorsan fel kell dolgoznunk azt 
a faanyagot, ami kidőlt. Elsősorban bükkről van szó, ami fülledékeny 
anyag, néhány hét alatt olyan gombabetegségek jelennek meg rajta, ami 
csökkenti az értékét. Az Ormánságban nagy területeket öntött el a víz, 
károsodtak a fiatal erdők, a tartós víz hatására kipusztult makkvetése
ink, fiatal erdőterületeink pótlása vagy újraerdősítése komoly feladatot 
jelent társaságunk számára.
Az erdészet felmérte a károkat: a fakidőlésből mintegy 50 millió forintnyi 
kárunk, illetve többletköltségünk keletkezett, hiszen ezeknek a fáknak a 
kitermelése veszélyesebb és költségesebb, mint az átlagos fakitermelés. 
Ezenkívül a műtárgyakban a talajcsúszások és a víz okozta károk mérté
két 150 millió forintra becsüljük, a helyreállítás sokáig fog tartani.
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Kantavári esőbeálló

A harmadik típusú kár a víz
elöntések, áradások nyomán 
keletkezett, ennek a mértékét 
csak becsülni tudjuk, mintegy 
40-50 millió forint, tehát ösz- 
szesen mintegy 250 millió fo
rint kiesést és feladatot rótt 
ránk a rendkívüli időjárás.
Az erdőkárok felmérése után 
megkezdődött a Mecsek turis
taútjainak rendbe hozása, a ki
dőlt fákon lévő turistajelzések 
pótlása. A Baranya Megyei Ter

mészetbarát Szövetség tagjai az erdészettel közösen munkálkodott azon, 
hogy minél előbb járhatók legyenek a jelzett utak az erdőkben. Tóth Klá
ra, a szövetség elnöke azt mondja, hogy a tilalomnak megfelelően elhagy
ták nyílt túráikat azokon a területeken, amelyekre kiterjesztették az erdő
járási tilalmat. Ahol pedig szabad volt a járás, mindenütt óvatosan közle
kedtek a kirándulók, hiszen az előző éviekhez képest megsokszorozódott 
a víz mennyisége a patakvölgyekben. Nagyobbak voltak a gödrök, az ár
kok, ezért bizonytalanná vált az átkelés sok helyen. Volt olyan nyílt túra, 
ahol csak mezítláb tudtak átkelni a patakon a kirándulók, mert a köveket, 
amelyekre máskor biztonságot jelentőén rá lehetett lépni, ellepte a víz. 
A természetjárók szerint a Nyugati-Mecsekben kevésbé, a Keleti-Mecsek- 
ben inkább láthatóak voltak a rendkívüli időjárás nyomai.
- Egész nyáron tartott a megrongálódott turistautak feltérképezése és a 
turistajelzések pótlása, festése - mondja Strasszer Péter, a természetba
rát szövetség technikai munkáinak szervezője. - Először ki kellett tisz
títani az utakat, ez ügyben az erdészettel fogtunk össze. Ahogy az erdé
szek haladtak az utak helyrehozásával, és ahol jelzett fát láttak, folya
matosan értesítettek bennünket. Amikor járható volt az út, pótoltuk a 
hiányzó jelzéseket, illetve ha kellett, mó
dosítottuk a nyomvonalat.
Érzékelhető károkat okozott a Baranya 
megyei madárvilágban is az esős időjárás. 
Bár a szakavatott szem első látásra nem 
mindig veszi észre, hogy madarak élőhe
lye pusztult el, azt azonban sokan érzéke
lik, hogy már nincs fészkén a gólya, vagy a 
fiókák tűntek el hirtelen. Mert ilyen esetek Kintlavári /iirriis
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is előfordultak a megyében, többek között ezt is megtudtuk Bank László
tól, a Magyar Madártani Egyesület Baranya megyei irodavezetőjétől.
- Az ilyen szélsőséges időjárási körülmények között mindig jelentős 
pusztulás van az élővilágban. Ahol az árvizek mindent elborítanak, 
ott a fészkelő madarak költése teljesen tönkremegy - ez most sem volt 
másképp. A nagytestű fajok, mint a rétisas vagy a gólya esetében ugyan 
kisebb mértékű volt a költési veszteség, sőt a rétisasok számában - mivel 
a fiókák már kirepülés előtt álltak - a fészekkontrollálásoknál egyálta
lán nem találtunk jelentős eltérést az előző évekhez képest. De a gólyák 
költésének 15-20%-a tönkrement a megyében. Mivel több mint három 
napon keresztül esett az eső, a gólyák többsége képtelen volt melengetni 
a kis fiókákat vagy a még kikelés előtt álló tojásokat, a szülők elhagyták 
fészküket, lerepültek, és így rövid időn belül elpusztultak a kis madarak 
vagy bezápultak a tojások. Kaptunk olyan értesítést is, hogy a gólyák 
egyszerűen beestek a legközelebbi udvarba, mert annyira vizesek vol
tak, hogy nem tudtak elrepülni. Ilyen esetben egy félnapos szárítgatás és 
kondíciójuk feljavítása után el lehetett őket engedni.
- Ilyenkor tönkremennek a fészkek is, ezeket pótolni, javítani kell?
- A fészkek többsége nem szenvedett kárt, de tudunk arról, hogy 
Teklafaluban lesodorta az erős szél a gólyafészket fiókástul, ott telje
sen tönkre is ment a költés.

Más a probléma a kistestű fa
joknál. Mivel ott alapvetően 
nem erősek a fészkek - gondol
junk egy poszátafészekre, ami 
alacsonyan, a bokrokon van, 
vagy a fülemüle fészkére a föl
dön -, nagyon hamar átáznak, 
és amikor nedvesség éri a tojá
sokat vagy a fiókákat, azok be- 
zápulnak vagy meghűlnek. Rá
adásul idén olyan magas volt a 
vízborítás, hogy ellepte a fész

keket, és ezért nagyon sok költés ment tönkre, főleg az első költések.
- Az emberek tudják-e valamilyen módon védeni ezeket a madarakat 
vagy a fészkeket?
- Ilyen helyzetekre nem lehet felkészülni. Hiába mondjuk, hogy erősítjük 
a gátakat, az ilyen árhullám a meglévő gátaknál is magasabb lesz. Utólag 
próbáljuk a problémákat megoldani, amiket a szélsőséges időjárás okozta 
helyzetek előidéztek, pl. a teklafalui fészek esetében ki kell cseréltetni az 

122



Kis Tünde - Viharkárok a Mecsekben

E.ON-nal a fészektartót, hogy továbbra is tudjanak rajta fészkelni a gólyák. 
Az idén a megye feketególya-állománya alaposan megsínylette a szél
sőséges időjárás hatásait. Már a téli havazások során is 7 fészek semmi
sült meg, a fészkelési időszak viharai, az alig egy hónap alatt lehullott 
4-500 mm csapadék a költések többségét tönkretette. A baranyai erdők
ben végzett célirányos fészektérképezések alkalmával a tavalyi 19 pár
ral szemben csak 16 pár költését regisztrálták. A hét sikeres költés során 
összesen 13 fióka repült ki. Ilyen gyenge szaporulatra az utóbbi másfél 
évtizedben nem volt példa.

A megye homokbányáiban 
idén 5 helyen találtak a Ma
gyar Madártani és Természet
védelmi Egyesület tagjai ki- 
sebb-nagyobb partifecske-tele- 
peket. A költőpárok számának 
becslése során elkeserítő ered
ményt kaptak. A tavalyi majd
nem rekordnak számító 1218 
pár helyett csak 358 párt talál
tak, ami 70,6%-os csökkenést je
lent. Jellemző adat, hogy a leg
nagyobb kolóniának otthont 

adó pécsváradi homokbányában a tavalyi 817 párról 220 párra csökkent a 
fészkelők száma. Az idei állomány nagysága a jelentős csökkenés ellenére 
mégsem számít negatív rekordnak, mert 2003-ban (228 pár) és 2006-ban 
(325 pár) is kevesebb partifecske fészkelt a megyében. A fecskék számá
nak alakulása idén inkább a vonulási és telelési veszteségekkel függhet 
össze. A költési időszak kedvezőtlen időjárása miatt bekövetkezett fióka
veszteség viszont a következő években érezteti majd a hatását.
Az elhúzódó kemény tél és a tavasz végén lehullott rengeteg csapadék 
alaposan felforgatta a gyöngybaglyok megszokott életét. A templomtor
nyokba kihelyezett költőládákban május végéig csak 25 pár telepedett 
meg, ami a felét sem éri el a tavalyinak. A gyenge tavasz eleji kondíció 
miatt a párok egy része igen későn, csak nyár közepétől kezdte el a köl
tését. Az időben leköltő párok költéseinek viszont kb. 90%-a tönkrement. 
A csapadékos időjárás hatására a baglyok legfontosabb zsákmányállatai, 
a rágcsálók és cickányok szinte teljesen eltűntek, s emiatt a szülőmada
rak még saját maguknak sem tudtak elegendő táplálékot szerezni. Tojá
sos és fiókás fészekaljakat egyaránt elhagytak. Június végéig mindössze 

bagolyfiókát gyűrűztek meg az egyesület tagjai. Előző évben ilyenkor
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Partifecskés partfal

már 200 példány fölötti volt ez az érték, ami jól jelzi a hatalmas veszte
séget. 2010-ben minden idők leggyengébb gyöngybagoly-szaporulatát 
regisztrálhatták a szakemberek.
A megye teljes területére kiterjedő 
gyurgyalagfelmérésük során tapasz
talhatták, hogy 26 partfal semmisült 
meg vagy vált alkalmatlanná a mada
rak ismételt megtelepedésére. A csa
padékos időjárás miatt főleg az alacso
nyabb partfalakat nőtte be a burjánzó 
növényzet, de arra is volt néhány pél
da, hogy az esőzések egyszerűen el
mosták a fészkelőhelyeket. A 2002. évi alapfelméréshez viszonyítva is 
már 7,2%-kal (-41 pár) csökkent az állomány. A jelentős visszaesés egy
értelműen az időjárás számlájára írható. Az első csapadékos ciklus még 
a faj intenzív vonulásának időszakában, május közepén köszöntött be. 
A viharos időjárás nem kedvezett a gyurgyalagok táplálékául szolgáló 
rovarok repülésének, ezért átmeneti táplálékhiány lépett fel, ami a vo
nuló csapatokat alaposan megtizedelte. A fiókanevelés időszakában vi
szont kedvezőek voltak a feltételek, ezért a költések jól sikerültek.
- Milyen lesz a hosszú távú következménye az idei madárkároknak?
- Mindig a szaporulat határozza meg, hogy a következő években milyen 
állományfejlődés várható az egyes fajok esetében - válaszolja Bank 
László. - Nyilván azoknál a fajoknál, amelyeknél kevesebb kiröpült fióka 
lesz, a vonulók esetében kevesebb madár kel útra, és ha a betegségeket 
is figyelembe vesszük, kevesebb példány tér vissza. Nem állnak párba 
annyian, ezért csökken az állomány. A nagyobb testű fajoknál, mint a 
gólyáknál, később jelentkezik ez a hatás, hisz a fiatal madarak a 4. évük
ben érik el ivarérettségüket, tehát négy év múlva, amikor párba kellene 
állniuk a most kirepülő fiókáknak, nagyon kevesen lesznek. Tehát már 
most meg tudjuk jósolni, hogy négy év múlva biztosan csökkenni fog a 
gólyaállomány az előző évihez képest.
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TÚRÁK A MECSEKEN - EGY KICSIT MÁSKÉPP

Mecsek Egyesület Ifjúsági Osztálya által 2010-ben pályázatot hirdetett 
ifjú természetjáróknak Túrák a Mecseken címmel. A beérkezett pálya

munkákból közzéteszünk három hangulatos túra leírást, remélve, hogy kedvet 
ad az ifjú túrázóknak az útvonalak bejárásához.

Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó, az Ifjúsági Osztály vezetője

Kanta vári túra

Készítette: Nemes Ádám 12 éves, Mecsekaljai Iskola Bánki Donát Utcai 
Általános Iskolája, Pécs
Útvonal: Pécs - Dömörkapu- Kisrét- Kantavár- Lámpásvölgy - Pécs 
Hossza: 6 km
A pályázatban bemutatott útvonal rövid leírása:
A túra a Közép-Mecseken halad keresztül, fő célpontja Kantavár és kör
nyéke. A Dömörkapu buszmegállóból indul a piros jelzésen, érinti a kedvelt 
Kis-rét kirándulóhelyet, majd a piros jelzésen kell tovább menni. A Kanta vár 
romjait egy kis emelkedővel lehet elérni. Onnan ereszkedünk le a Kantavári 
forráshoz. A piros kereszt, majd piros négyzetjelzéseken visszaindulunk a 
városba, és egy aszfaltos úton érjük el a Lámpásvölgy megállót.

Túraleírás

Gyönyörű időben indultuk el az Uránvárosi buszpályaudvarról első 

úti célunk, a Dömörkapu felé. Jó időszakot választottunk túrázásra, 
mert éppen akkor volt a legtöbb termés a szederbokrokon, s jól belakmá- 

roztunk az ízletes, fekete bogyókból, bár meg is szenvedtünk érte. A sze-

/. kép

derbokrok elszántan védelmezték 
terméseiket hegyes kis töviseikkel, 
de ez nem tarthatott vissza egy éhes 
túrázót. Kisrét szép, gyepes völgy
katlanán át jutottunk el egészen 
Kantavárig, ahol megnézhettük a 
híres Kantavári- romokat, melyek a 
XV. században a pécsi kántorkano
noknak szolgáltak lakhelyül (per
sze akkor még nem volt romos álla
potban az építmény) (1. kép).
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A meleg szeptemberi napon jól esett a Kantavári 
forrás hűs vize (2. kép). Fölmásztunk a kiépített 
forrás tetejére, és letelepedtünk a forrás mellett 
kiépített pihenőhelyen (3. kép). Tűzrakásra nem 
vállalkozhattunk, mert tűzgyújtási tilalom volt 
a száraz időjárás miatt.
Aztán nekivágtunk a meredek lejtőnek, és gyors 
hegymászással bevettük Kanta vitéz várát (4. kép). 
Kanta vitéz várában rejtegette rabolt kincseit és 
egy gyönyörű leányt, akit elrabolt a szüleitől. 
A leányt megszerette, de az nem viszonozta a 
szerelmét. Kanta vitéz bosszúból megölette a le- 
ány vőlegényét. Amikor a tragédia megtörtént, 

kiderült, hogy a saját testvérének az életét 
vette el. Ettől kezdve Kanta vitéz megvál
tozott, nem rabolt, nem hatalmaskodott, 
kincseit szétosztotta a szegények között. 
Egy kis időre megpihentünk a legjobb 
állapotban megmaradt tornyon, és itt a 
csúcson nekifogtunk a túrázáson szoká
sossá vált „csúcs csoki" bekebelezésének. 
A csokiból erőt gyűjtve már haladtunk 
is a közeli kőfejtő irányába. Ismerős volt 
a„terep", mert már korábban is túráztam 
ezen az útvonalon.
Ebben az elhagyatott kőbányában a közép
ső triász korban keletkezett sötétszürke- fe
kete színű bitumenes mészkő kőzeteket bá

nyásztak, míg a kőfejtő ki nem merült tarta
lékaiból. Manapság kedvelt kirándulóhely 
(5. kép). A csapat pihenőt tartott, és újult 
erővel vágtunk neki utolsó úti célunknak, a 
Lámpásvölgynek. Mikor odaértünk, meg
hallgattuk a völgy névadó legendáját. 
Egy szegény ember favágó fia megunta 
a sok nyomorúságot, nélkülözést és el
határozta, hogy annak az erdőnek a völ
gyében, ahol dolgozni szokott, megpró
bál kincs után kutatni. Az öregektől több
ször hallotta, hogy a völgyben kincsnek
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kell lennie, mert sokszor láttak éj
jel kékes lángokat fölcsapni a föld
ből. Alig ásott a fiú, fényes fekete 
köveken koppant az ásója. Este- 

i ledvén, tüzet rakott. Az égő galy- 
lyakat ezekkel, a fekete kövekkel 

í rakta körül. Egyszer csak észrevet
te, hogy azok éppen úgy izzanak, 
mint a parázs. Aranyat nem talált, 
így hát a fekete kövekből vitt haza. 

I Otthon is kipróbálták, s kiderült, 
hogy fekete kő jobban melegít, mint a fa. A legény utána szorgalmasan 
járt a fekete kőért. Mind többen és többen csatlakoztak hozzá, már egé
szen mélyre ástak és éjjel is, dolgoztak. Mindegyik embernek volt lámpá
sa, s a hegy tetejéről jól lehetett látni a lámpások fényének imbolygását. 
A völgy innen kapta a nevét: LÁMPÁSVÖLGY.
A legendának van valóságalapja, mert itt tényleg bányászták a „fekete kö
vet", ami történetesen a fekete kőszén. Jól megraktuk zsebünket emlék
tárgyakkal (a kőszénnel). Megnéztük a keményen dolgozó bányászoknak 
állított, kőből készült emlékművet (6. kép). A túra a lámpásvölgyi busz
megállóban ért véget, ahol fölszálltunk a helyi járatra, és beutaztunk tú
ránk kiindulási helyére, Pécsre.
Nagyon jó volt a túra, remélem, egyszer megismételjük.

Segítségként használt irodalom: A Mecsek természetjáró kalauza (2002.) 
Képek: Saját készítésű képek
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Mikulás túra

Készítette: Makkai Enikő 12 éves, Mecsekaljai Iskola Bánki Donát Utcai 
Általános Iskolája, Pécs
Útvonal: Pécs - Orfű - Nagykő-oldal - Lóri-forrás - Mecsek Háza - Orfű - Pécs 
Hossza: 6 km
A pályázatban bemutatott útvonal rövid leírása:
A túra a Közép-Mecsek turista útjait érinti. Orfű településről indul a 
sárga jelzésen, majd a Nagykő-oldal aljában, a Toplica patak mentén, 
a sárga négyzeten halad tovább. A Lóri vadászházi betérő után tovább 
a zöld jelzésen a Mecsek Háza irányába, onnan tovább az Orfűi-tóhoz, 
ahol a túra véget ér.

Túraleírás

Pécsről távolsági autóbusszal indultunk Orfűre. A busz sok kanyar

ral, szerpentinnel vezet át a Mecsek hegység két vonulata között. 
A falu központjában szálltunk le a buszról, és kezdtük meg a gyalogtú

ránkat. Orfűnek ez a része az egykori Mecsekrákos falu, ugyanis a falut 
négy kisebb faluból vonták össze. Ez a rész onnan kapta a nevét, hogy a 
patakban sok volt a rák.

Orfű ma kedvelt kirándulóhely. 
Négy tó található egymás után. 
Sok érdekes program és látnivaló 
van a környékén. Inkább nyáron 
nagy az élet. Mi télen, december
ben voltunk ott, de akkor is nagyon 
szép. A Pécsi tó mellett szálltunk le 
a távolsági buszról, és indultunk el 
a házak között ki az erdőbe.
Először a Bánosra vezető útelága
zásnál álltuk meg egy kis tízóraira. 
Majd indultunk kis emelkedővel a 

sárga jelzett úton először, a házak között, majd letértünk az erdőbe (1. 
kép). Egy patakmeder mellett, meredek kőoldalak mellett vezetett utunk 
tovább a sárga négyzeten (2. kép). Sajnos az ősz folyamán nem volt sok 
eső, ezért a patakban csak kevés víz folyt. Én vittem a Peggy névre hall
gató kiskutyámat, az ő számára is jól teljesíthető volt az útvonal.
A túra napja december 5. volt. Útközben azt találgattuk, hol fogunk 
rálelni a Mikulásra. Az erdőben ezért megnéztünk mindent alaposan,
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így az útközben talált magaslesre is felmásztunk, hátha ott találjuk a 
Mikulást. Onnan be lehetett látni a közeli etetőket, és a táj nagy részét (3. 
kép). Megpihentünk a patakmeder melletti köveken, és jót falatoztunk a 

magunkkal hozott szendvicsből.
A túra során láttunk egy olyan fát is, amiben 
három odú volt (4. kép). Szerintem nagyon ér
dekes fa, mert nem sok olyan növény létezik, 
amin ilyen sok szabályos lyuk van. (Az is ehet, 
hogy valaki elültetett egy furulyát, ami akko
rára nőtt, mint egy nagy fa). Utána hegyes
dombos területen, végig a patakmeder men
tén kellett tovább menni. Az út mindenkinek 
kimerítő volt, még Peggynek is. Elértünk egy 
szép erdei házhoz. A térkép úgy jelzi, hogy Ló
ri erdészház. Innen tovább mentünk egy hídon 
át a Lóri-forráshoz, ahol ittunk a forrás vizéből

(5. kép). Bár kevés víz csörgedezett a kifolyóból, és a víz nagyon hideg
volt, jól esett egy kis frissítő.
A forrás egy szép tisztás szélén ta
lálható. A tisztás és a domb oldalá
ban áll egy szép vadászház (6. kép). 
A ház melletti asztalhoz és padok
hoz letáboroztunk. Itt már minden
ki nagyon fáradt volt, így mindany- 
nyian le akartunk ülni. Előkerül
tek a termoszok, és a meleg teák is. 
A Lóri vadászháztól köves, majd
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aszfaltos úton folytattuk utunkat. Egy Y for
májú elágazásnál egy agyagos területre tértünk 
le. A zöld jelzésen mentünk tovább. A turista 
út egyben erdészeti út is, ahol a járművek mé
lyen felszántották a talajt. Az esőtől átázott az 
út, és mindenki bokáig süllyedt az agyagban (7. 
kép). Amikor lépett egyet az ember, még a cipő
je is majdnem beleragadt a sárba. Sokan elestek, 
amikor ezen a csúszós, és lejtős területen kel
lett mennünk. Nagyon nehéz volt végigmenni 
az útszakaszon. Szerencsére sikerült, még úgy 
is, hogy mindenki nyakig (térdig) sáros lett. 
Ezután a csúszós útszakasz után a lejtő aljá
ban már jobb körülmények vártak minket. Az út aljában elérkeztünk 
egy különleges házhoz. Előre küldtünk valakit, hogy nézzen be, aztán 

a csoport is követte. Itt a Mikulás várt 
minket hatalmas puttonyával, mely
ben szebbnél-szebb ajándékok lapul
tak. Mikor mind bejöttünk minden
kinek odaadta a maga ajándékát. Ez
után az emeleten keresztül távozott. 
Majd lejött az emeletről egy bácsi, 
(akinek ugyanolyan cipője volt, mint 
a mikulásnak) és finom, meleg teával 
lepett meg minket.
Ekkor körbenéztünk és láttuk, hogy

csupa kiránduláshoz kapcsolódó dolgok vannak itt. Kiderült, hogy ez 
a ház a Mecsek Háza. Aki a finom teával meg
vendégelt, ő pedig egy barlangász fiú volt. 
Bemutatta, hogy hogyan szoktak egy barlan
got felfedezni, milyen eszközöket használnak 
(8. kép). Mi is kipróbáltunk néhány dolgot. 
Például azt a táblát, ahol lehetett gyakorolni 
a cseppkőbarlangokhoz kapcsolódó ismere
teinket. Mi a természetismeret órán tanulunk 
ezekről a dolgokról. A legtöbbször el is találtuk 
a jó választ. A kőzet- és cseppkőgyűjtemény is 
érdekes volt (9. kép). Ha mi ilyet látunk egy 
barlangban, természetesen nem szabad letörni. 
A vendéglátást megköszönve, továbbmen-
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tünk az Orfűi tó irányába. Nyá
ron itt sokan fürdenek, kempin- 
geznek. A téli napon csak csend 
és nyugalom fogadott bennün
ket. Kis várakozás után jött is a 
távolsági busz, amivel vissza
utazhattunk Pécsre.
A kirándulást mindenkinek aján
lom, aki szeret patakmeder mel
lett túrázni, forrásvizet inni, 
dombra föl- és völgybe legyalo
golni (10. kép).

Segítségként használt irodalom: A Mecsek természetjáró kalauza (2002.) 
Képek: Saját készítésű képek

Túra a patak mentén

Kelet-Mecsek

Készítette: Petrekanics Máté 11 
éves, 52. sz. Majtényi József Ha
gyományőrző Csapat
Útvonal: Pécsi Autóbusz pu.- 
Mecseknádasd-Obánya-Óbányai- 
völgy-Csepegőszikla-Kisújbánya- 
Somos-hegy-Réka-völgy, Réka-vár- 
Mecseknádasd-Pécs
Hossza: 16 km

Túraleírás
eggel 9 órakor induló távol
sági busszal indultunk a tú

ránkra, a buszról Mecseknádasdnál 
szálltunk le az Árpádkori temp
lomnál. (1. sz. melléklet) 
Templomhegy lábánál a temető
ben található az Árpádkori temp
lom. (Szent István király Temp
lom) Mecseknádasd Árpádkori

Mecsekncjdasd.

l.sz. melléklet

■vuT
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település, a Pécsváradi apátság jobbágyai lakták, majd a pécsi püspök bir
toka. A tökök időkben is lakott, de a magyar őslakosság zöme Váraljára, és 
Zengővárkonyba menekült. Helyükre 1718-ban német telepesek érkeztek.
A II. világháborúig lakossága teljesen német volt, 90%-ban ma is az. A falu 
jellegzetessége a 3 pincesor, melynek rendje valaha a falu házainak sor
rendjét követte. Kézmű iparáról volt híres: a fa feldolgozás, fazekasság, 
és a kőfaragás volt jelentős. A falu plébánia templomát Klimó György 
1771-ben építette. A templomban látható Skóciai Szent Margit ereklyéje, 
Gregor Smith Margitot ábrázoló festménye és a Réka-vár köveiből emelt 
talapzaton álló fából faragott szobra. A Német Tájházban a környékbeli 
lakosság életének tárgyi emlékeit, és viseletét tekinthetjük meg.
Utunkat Óbánya felé a Stein-Malom 
érintésével folytatjuk.(az Óbányai- 
völgy és a Halász patak völgyének 
találkozásánál lévő, volt vízi malom.) 
Óbánya a nevét egy szilikát tartalmú 
homokkő bányáról kapta. A 19. szá
zadban a lakosság fazekassággal, és 
fafaragással foglalkozott. Ma is dol
gozik még néhány fazekas. A K- jel
zés végig vezet a falun, és az Óbá- 
nyai-völgy elején a Pisztrángos ta
vaknál kezdődik az Óbányai-völgy 
vadregényes szakasza. Vízesések
kel tarkított patakkal, közepe táján a 
csepegő sziklával, és a Ferde vízesés
sel, forrásokkal, a Kelet-Mecsek pá
ratlan szépségű völgyében haladunk 
Kisújbányáig. (2. sz. melléklet)
Kisújbánya üdülőfalu, régen üveghuta is működött a faluban. A falu 
lakói elsősorban fa mezőgazdasági eszközök és klumpa készítésével fog
lakoztak. (3. sz. melléklet)
Az 1980-as években a lakosság elköltözött. Utunk az 510 m magas 
Somos-hegyen halad tovább a Ke jelzésen a P+ jelzésig, ahol a Réka- 
völgybe érünk.
A Réka-völgy a helyiek szerint Attila hun király kedveséről kapta a 
nevét. A völgyben sokszor át kell kelnünk az Öreg Halász patakon.
Az Óbányai-völgy és Réka-völgy elágazásában lévő kúpon, található a 
Réka-vár maradványa. (4. sz. melléklet) A hagyomány szerint itt született 
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Skóciai Szent Margit, Szent István királyunk unokája, aki III. Malcolm 
skót király felesége lett. (5. sz. melléklet)
Az Obányai műúton 1,6 km megtétele után Mecseknádasdra érünk, és a 
busszal visszautazunk Pécsre.

Segítségként használt irodalom: Müller Nándor - Barangolások a Mecsekben 
Képek: Saját készítésű képek
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A PÉCSBÁNYATELEPI 
„EZERÉVES GESZTENYEFA" EMLÉKE

Trebbin Ágost

Visszaemlékezve fiatal koromra, mindig nagy örömöm telt a külön
böző erdei kirándulásokban. Gyakran jártam a Pécsbányát körül
ölelő mecseki erdők szépséges vadonéban is. A zöld körrel jelzett tu

ristaösvény a pécsbányatelepi „Ezeréves gesztenyéfátol" indult el. Jól 
emlékszem, mikor megláttam a halálában is döbbenetes óriást, valami 
furcsa érzés kerített hatalmába. Akkor még nem tudtam megmagyaráz
ni, mit is éltem át. Hetven hosszú évet kellett megélnem, hogy rájöjjek, 
ott és akkor a magyar nemzet sorsát láttam magam előtt. Jelfát, amely
ben benne zokog egy nemzet sorsa.
Próbáltam irodalmi forrásmunkákat felkutatni, hogy megtudjam a fa igazi 
történetét, de csak emlékfoszlányokat, legendákat, meséket találtam.
A felnövekvő és megöregedő pécsi nemzedékek hosszú-hosszú sora 
csak így nevezte a vénséget: az „Ezeréves gesztenyefa".
Több regélő úgy vélte, hogy a fa alatt már Árpád fejedelem vezéreinek 
egyike is megpihent. A szittya magyar vitézek itt, az erdei rejtek biztonsá
gában gyűjtöttek erőt az újabb portyákra. Hogy ki volt az, aki a fiatal gesz- 
tenyesuhángot valójában elültette ide, az akkor még rengetegként susogó, 
városközeli erdő közepébe? Talán a késő római kori Sopianae város egy 
ábrándos lelkű polgára, aki magányra vágyva, a maga teremtette arboré
tumában az olasz mediterrán világot próbálta visszaálmodni?
Elmúltak a kalandos idők. Városunk köré szilárd falak nőttek ki a föld
ből. Az öt torony városában már kegyes, hívő lakosok kérték kezdetleges 
otthonaikra az Ur kegyelmét. Azután változott a történelmi szín. Kegyet
len tatár hordák és borzalmas pestisjárványok jöttek, amelyek ellen nem 
volt védekezés. Az emberek egy részének a mecseki erdők nyújtottak 
úgy-ahogy védelmet. Ekkor az „Ezeréves gesztenyefa" búcsújáró hellyé 
lépett elő. Bizonyára volt valami durva kőből felállított kereszt is a fa 
tövében, de az emberek egy része az akkorra hatalmassá terebélyesedett, 
magyarokat védő „Jelfa" szellemétől várta a segítséget.
Azután sok-sok század múlott el Pécs felett. Dicső magyar királyok jöt
tek és vérengző török hordák. Labanc-kuruc, és ki tudná felsorolni még 
hányféle uraság féktelen dúlását szenvedte végig az ősi város.
Az „Ezeréves gesztenyefa" csak sejtelmesen hallgatott. Hatalmas gyö
kérzete mélyen fúródott a Mecsek piros-barna agyagába, neki nem 
ártottak a viharok. Talán csak erősebb téli fagyokban reccsentek meg 
szomorúan tavaszt váró erős ágai.
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Az ezi’iezeréves gesztenyefa
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1896-ban az ország és Pécs városa fényes külsőségek között ünnepelte a 
millenniumot. Nagy dolog ez, ujjongtak a magyarok. Legfeljebb néhány 
szkeptikus morgolódott: „Szép-szép, de azért itt van a nyakunkon Fe
renc Jóska, mármint az a fránya Habsburg császár."
Az „Ezeréves gesztenyefa" is úgy gondolta, illik ünnepelni. A langy me
leg tavaszi szél végigsimogatta az öreg ágakat, és a boldog, szerelmet ál
modó matuzsálem virágba borult. A frigy meghozta eredményét, őszre 
barna gesztenyegyerekek nevettek elő a zöld termésburkokból.
Azután történt valami szörnyűséges és megmagyarázhatatlan. Az öreg 
gesztenyefa egyszerre csak, egyik napról a másikra megdermedt. A kö
rülötte álló fák csendes hangon suttogták, „elment az öreg".
A kirándulók riadtan adták tovább a hírt: Meghalt az „Ezeréves geszte
nyefa". „Emberek, vigyázzunk, valami vész közelít!" De az emberek ön
feledten hajszolták az élet kisebb-nagyobb örömeit. „Eljött a boldog béke
idő" - emlékeztek még sokáig a régi öregek.
Pedig az öreg fa „testamentumára" jó lett volna odafigyelni. Jött a szörnyű 
I. világháború, a szerb megszállás, a gazdasági válság és az elszegényedés. 
És elkövetkezett az országot megcsúfoló szörnyű amputáció. A nagyha
talmak 1920. június 4-én, a Trianon palotában aláírták a békediktátumot. 
Az „Ezeréves gesztenyefa" már nem szenvedett emiatt. Repedezett öreg 
teste lassan szánalmas múmiává aszalódott, amelyet már csak az örök-

A kiszáradt „Ezeréves" 
1968-ig még tartotta magát, 
azután halott törzse isme
retlen körülmények között 
egyszer csak eltűnt. Talán 
senkinek sem jutott eszébe 
érdeklődni, hogy kinek a 
tűzhelyében kötött ki. 
Helyét a Mecsek Egyesü
let 2004-ben emlékkővel 
és táblával tisztelte meg. 
Öregkori álmaimban sok
szor megjelenik az öreg, 
kiszáradt fa sziluettje. Fi

gyelmeztet, hogy a világ minden összeharácsolt kincse, anyagi java 
csak múló szemét. A lelkét vesztő ember csak semmit érő ócska kacattá 
válik a múló idő süllyesztőjében.

zöld borostyán tartott magasba.

Emlékkövel tisztelgünk „az öreg elött
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A GYŐRI CSATA ÉS A PÉCSI FRANCIA EMLÉKMŰ

Dr. se. med. Somos Zsuzsanna

Párizs legismertebb jelképe a Diadalív/arc de Triomphe (metró: Étoile) 
(a továbbiakban „Diadalív"), amely a pompás avenue des Champs 
Élysées végében a place Charles de Gaulle-on van. Az 1. kép a „Diadalív" 

talapzatát mutatja az ismeretlen katona sírjával és az örökmécsessel.
A „Diadalív" Napóleon katonai győzelmeit hirdeti, bár Napóleon bukása 
és a restauráció késleltette megépítését, csak 1836-ra készült el, miközben 
többször változtattak az eredeti terven. A Diadalív nemcsak a katonai győ
zelmek helyszíneit, hanem a tábornokok neveit is tartalmazza. A napó-

/. kép 2. kép

A Carrousel-diadalív/arc du Triomphe du Carrousel (metró: Palais 
Royal) a Tuileries kertje és a Louvre határán van, mindkét diadalív meg
építését az antik világért rajongó és azt tisztelő Napóleon rendelte meg 
győzelmei emlékére. A Carrousel (3. kép) Napóleon 1805-ös győzelmei

nek állít emléket (építése már 1809- 
ben befejeződött). Egyik felirata a 
pozsonyi békéről emlékezik meg a 
következőképpen (magyar fordí
tásban): „...1805. december 27-én 
(Napóleon) aláírja a békét Magyar
ország fővárosában, amelyet győz
tes csapatai elfoglaltak".
A „Diadalív" tetejére gyalogszer
rel lehet feljutni csigalépcsőn, ahon
nét fenséges kilátás nyílik a világ-
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városra. A francia forradalom után 
Haussmann báró által körzővel és 
vonalzóval megrajzolt város sza
bályos szerkezetében gyönyörköd
hetünk (4. kép). A restauráció ide
jén III. Napóleon szorgalmazta egy 
új városkép kialakítását: az 1860-as 
években született meg a mai Párizs 
látképe. A tervező bárót két cél vezé
relte: tágas utak és a - francia forra
dalom tanulságaként - a barrikád- 
harcokra alkalmatlan, azaz árkádmentes viszonyok megteremtése. így Pá
rizs árkádainak döntő többségét lebontották (ma is eredeti szépségében 
látogatható a csodálatos place des Vosges, amely kivételesen megmaradt). 
Minthogy a Carrousel és a Diadalív egy egyenes mentén helyezkedik el, 
ide illesztették be 1985-ben a nyugati városrészben a monumentális, rend
kívül flexibilis, üveghabot tartalmazó, speciális betonból épült La Défense 
diadalívet, amely tetejére lifttel juthatunk fel. A 4. képen látható egyenes, 
ködbe vesző utca végében kivehető a La Defense, és jobb oldalon a La Fa- 
yette épület toronyháza. így e három diadalív képezi Párizs tengelyét.

A GYŐRI CSATA

Bár Napóleon a Pozsonyban és Tilsitben megkötött békével Közép- 
Európa ura volt, a szövetséges hatalmak ebbe nem nyugodtak bele, 
az osztrákok fellázadtak ellene. Napóleon azonban 1809 májusában el

foglalta Bécset, és május 15-én a Schönbrunnban megfogalmazott kiált
ványban szólította fel a magyar nemességet a Habsburgokkal való sza
kításra. A kiáltvány szövegét Batsányi János fordította le, mivel a francia 
forradalom eszméivel nagyon rokonszenvezett. Mindannyian emléke
zünk „A franciaországi változásokra" c. versére:

Nemzetek, országok! kik rút kelepcében 
Nyögtök a rabságnak kínos kötelében, 
S gyászos koporsóba döntő vas-igátok 
Nyakatokról eddig le nem rázhatátok, 
Ti is, kiknek vérét a természet kéri, 
Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri, 
Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, 
Vigyázó szemetek Párisra vessétek.
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A magyarokhoz intézett kiáltvány szövege az alábbi volt:

„Semmit sem kívánok én tőletek, egyedül csak azt akarom látni, hogy szabad és 
valósággal független nemzetté legyetek. Az Ausztriával való szövetségetek volt a 
ti szerencsétlenségetek főbb oka, Ausztriáért folyt a ti véretek messze országokban, 
és legbecsesebb javaitokat büntetlenül annak örökös tartományai miatt áldoztátok 
fel. A ti országotok tette ki az ausztriai birodalom legszebb részét, és mégis úgy 
néztétek hazátokat, mint valamely hódoltatott tartományt, amely igazgatása rátok 
nézve idegen. Vannak még nektek nemzeti erkölcseitek, van nemzeti nyelvetek és 
dicső eredetetek, amelyekkel méltán dicsekedhettek. Szerezzétek vissza nemzeti léte
teket, legyetek újra, kik valaha voltatok! Válasszatok királyt magatoknak, aki értetek 
országol és közöttetek lakik, és akit polgártársaitok és katonáitok vesznek körül."

Mielőtt a kiáltványt megfogalmazták volna, Napóleon, aki maga is elnyo
mott, kis nemzet fia volt, tanácskozott külügyminiszterével, és a nemesi 
büszkeségre, hazaszeretetre, a dicső múltra apellált. A nemeseket azonban 
nem lehetett félrevezetni, mert Napóleon ekkor már zsarnok volt, a nepotiz
must gyakorolta, családtagjait ültette a meghódított országok élére: ismer
ték Lengyel- és Spanyolország esetét... Beethoven ugyancsak dicsőítette a 
francia forradalmat és az 1. konzul Napóleont, neki ajánlotta III. szimfóniá
ját. Császárrá koronázása után - csalódottsága jeléül - kihúzta szimfóniája 
címlapjáról a Napóleon nevet, és átkeresztelte „Eroica" szimfóniává.
A nemességet az Aranybulla kötelezte arra, hogy birtokának/vagyo- 
nának arányában katonákat állítson ki és ő maga is felkeljen, ha az 
országot támadás éri. Ennek megfelelően hirdették meg a felkelést: egy 
dunai és egy tiszai hadosztályt alkottak, vármegyéjük uniformisában 
és zászlaival vonultak hadba.
Bevetésükre csak 1809 tavaszán került sor. A Nyugat-Magyarországra 
benyomuló francia sereg 55.000 jól felfegyverzett (nehéz tüzérség), 
Európa legfelkészültebb serege volt, egy részük Pápánál maradt fedezni 
az előrenyomulást. Velük szemben 25.000 főnyi nemesi sereg állt (köny- 
nyű lovasság), vezérük János osztrák főherceg volt: a csata reggelén 
derült ki, hogy nincs haditervük.
Az összeütközésre 1809. június 14-én került sor Győr közelében a csanaki 
domboknál, a mai Kismegyer térségében. A harc egyenlőtlen volt, a lovasság 
a kitartó, Medárd-napi esőzés miatt megakadt a pataktól áztatott terepen, 
jó célpontot adva a francia nehéztüzérségnek. A csatában mindkét fél részé
ről sok volt a halott. János főherceg visszavonulást rendelt el Komárom felé, 
amely fejvesztett meneküléssé fajult a Budáról közeledő tiszai felkelőegysé
geket is magával ragadva. Petőfi győri futásnak nevezte a nemesi felkelést.
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Ez az elhíresült esemény nem felelt meg a valóságnak. Igenis, a magya
rok remekül harcoltak. Egy francia generális megjegyezte: „nem tudom, 
mi az a fokos, de rettenetes egy szerszám!" A küzdelem mindenesetre 
egyenlőtlen volt, a rosszul felfegyverzett magyarok Európa legkor
szerűbben felfegyverzett nehéztüzérségével álltak szemben, amely 
Austerlitznél a létszámfölényben lévő szövetséges erőket is legyőzte: 
Napóleon zseniális stratéga volt.

A FRANCIA KATONÁK PÉCSRE KERÜLÉSE

Az elvonuló francia sereg július 5-én a dunántúli városokban, falvak-
bán visszahagyta szállíthatatlan sebesültjeit. A sebesültek jelentős ré

sze Pécsre került a Császári és Királyi 8. sz. Tábori Főkórházba, mai ismert 
nevén a „Honvédkórházba" (a Köztemető mellett van). Sebesült és beteg 
katonákat helyeztek el a Püspöki Palotában, több vendéglőben, a Domini
kánus- és Pálos-kolostorokban, a Városházán, a Szeminárium épületében, 
mint ahogy ezt kollégám, dr. Nagy Gábor orvos ezredes, hadtörténész ki
tartó levéltári munkával feltárta. A katonai bizottság jelentése szerint 1809. 
szeptember 6-ára a beteg francia katonák teljesen elfoglalták ezen épü
leteket. A Pécsett meghalt és eltemetett francia katonák (összesen 126 fő) 
adatait 1906-ban a bécsi Hadügyi Levéltárban Cserkúti Adolf találta meg. 
A francia sebesültek közt járványos betegség is pusztított, így az elhalta
kat a legrövidebb úton igyekeztek eltemetni: a Mecseken, a város ma ked
velt kirándulóhelyén, a Camping szomszédságában lévő Mandulásban: 
126 francia katonát temettek el egy tömegsírba. Fent nevezett kollégám ta
lálkozott olyan pécsi lakossal, aki emlékezett szülei/nagyszülei elmondá
sából, hogy a Mandulás kissé magasabb helyén francia katonák nyugsza
nak, ahová halottak napján virágot is szoktak vinni az emberek.
A XX. század elején erősödött meg hazánkban a német/osztrák orientá
cióval ellentétes francia kapcsolatkeresés. Ebbe az áramlatba igazodott 
Zsolnay Miklós terve egy francia emlékmű felállításának igényével.
Az emlékmű a belváros csaknem minden pontjáról látható, a közismert 
Hotel Kikelet tőszomszédságában van a Mecsek szirtjein: terméskő 
alapon áll, 16 m magas csonkagúla, Pilch Andor alkotása. A tetejét a 
Zsolnay-gyárban épült pirogránit sas ékesíti, amely Apáti Abt Sán
dor műve. Az emlékmű déli oldalán babérkoszorúban foglalt N betű 
(Napóleon nevének kezdőbetűje), alatta mázas emléktábla felirattal: 
francia és magyar nyelven:
„A dicsőséges Nagy Hadsereg katonáinak emlékére, haláluk százéves évfordu
lója alkalmából, magyar barátaik lovagias rokonérzéséből, 1908."
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Az avatási ünnepségre 1908. május 31-én került sor díszes ünnepség, magas rangú 
nemzetközi (francia és osztrák) vendégek és Pécs város polgárainak jelenlétében.
Nem kevésbé volt díszes és emelkedett a 100 éves jubileumra felújított 
francia emlékmű újra-avatási ünnepsége 2008. május 31-én.

Epilógus

francia katonák közt meggyógyultak nem mindegyike menetelt 
tovább. Bizonyára több francia katona maradt magyar földön új 

hazát választva. Ennek bizonyítékaként szolgáljon nagy tiszteletnek 
örvendő orvoskollégám alábbi beszámolója:
„Családi hagyomány szerint családom neve a Győrnél lezajlott csata után a 
francia seregből valamilyen okból Székesfehérvárott megtelepedett Rée Jánostól 
származik, aki magyar lányt vett feleségül és jól jövedelmező vaskereskedést ala
pított. (Családi iratokban az azon az első e-n volt. Dédapám az 1890-es években 
az akkori magyarosítási divat szerint a Veér mintájára Reé-re 'magyarosított'. 
Ma is létezik Székesfehérvárott egy sarokház, melyet gyermekkoromban még 
Reé-háznak hívtak, és a temetőben Reé-kripta.
A letelepedett francia katona fia és később unokája (dédapám) is huszárként 
szolgált a Monarchia seregében."

Irodalom
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A BŐRGYÁROS HÖFLER TÍMÁRCSALÁD KRÓNIKÁJA

Trebbin Ágost

mai pécsiek már csak keveset tudnak az elmúlt századokban élt
 neves iparoscsaládokról, pedig ezeknek a családoknak elvitatha

tatlan érdemük volt a város gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődé
sében. Szorgalmas munkájuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Pécs a 
jelentősebb vidéki városok közé emelkedjen, és ott évszázadokig meg
őrizze vezető helyét.
Sokat idézett, „divatos" dinasztiák közé tartoznak a Zsolnayak, és van
nak olyanok, akikről már alig tudunk valamit. Ilyenek többek között a 
Höfler tímár- és a sörgyáros Scholz családok.
Elhatároztam, hogy lehetőségeimhez mérten megpróbálom a még élő 
leszármazottak, irattári anyagok segítségével rekonstruálni ezeknek, a 
múlt ködébe véglegesen eltűnni látszó, hajdani „nagyembereknek" a hite
les krónikáját. Sajnos én már a huszonnegyedik órában érkeztem. A közeli 
hozzátartozók „szétszóródtak" a világban, a levéltári anyagok hiányosak, 
az egykori családi otthonokat elnyelte az urbanizáció. A valamikor pom
pázó csokorból csak néhány magányos virág maradt meg, de ezek még így 
is csodálatosak. Megérdemelnék, hogy féltő gonddal vigyázzunk rájuk.
A pécsi tímárok jobbára a Tettye-patak mentén, a városfalakon kívül tele
pedtek le, mivel a nyers bőrök feldolgozásához sok vízre volt szükség, és 
a műhelyek is meglehetősen nagy bűzt árasztottak.
Mielőtt a Tettye-patak elérte volna a Fő utca vonalát, sodrása lecsendese
dett és több ágra szakadt. Az egyik ilyen ág a mai Felsőmalom utcán folyt 
végig, ezzel ideális feltételeket biztosítva a tímáripar itteni kialakulásához. 
A pécsi tímárok közül a leghíresebbek a Höflerek voltak. Hosszú nem
zedékeken keresztül művelték az ipart. Végül is nevükhöz fűződött az 
egyik legnagyobb pécsi gyárnak a létrehozása.
A család neve az eredeti okiratokon különböző írásmódok szerint 
szerepel: Heffler, Hoefler, Höfler, Hefler, Höffler. A nemesi címeren 
(1768) von Hoefler.
A tímármesterségnek több lexikon mennyiségű szakirodalma van, így 
meg sem kísérlem, hogy szakirányú ismereteket nyújtsak. Csak röviden 
néhány fontos dologról:
A bőr kikészítésének évezredes hagyományai vannak. Mi most a közép
korig megyünk vissza. Ekkor a bőr kikészítésével a tímárok és a cserző 
vargák egyaránt foglalkoztak. Emellett mindkét szakma készített bizo
nyos egyszerűbb lábbeliket.
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A két szakma közötti különb
séget csak a bőrkikészítési el
járások eltérősége jelentette. 
A tímárok a keletről szárma
zó ún. „fehér eljárást", azaz 
a bőrök timsós kikészítését, 
a vargák a nyugatról átvett 
„vörös eljárást", azaz a bőrök 
cseres kikészítését részesítet
ték előnyben.
A középkor végén azután a két 
szakma kezdett gyökeresen el
különülni egymástól. A tímárok elsősorban a bőrök kikészítésére, a var
gák a lábbelik elkészítésére specializálták magukat.

Höfler András (1730?-1772) tímár

A pécsi bőrgyáros Höfler család első általunk ismert tagja Höfler And
rás tímár. A születési dátuma bizonytalan. Valamikor az 1730-as 
években született, a Svábföld szí

vében, a szorgalmas mesterembe
rek és a kiváló bajor sörök őshazá
jában, a bajorországi Memmingen 
városában. Szülei minden való
színűség szerint posztókészítők, 
esetleg szintén tímárok lehettek. 
Felvetődik a kérdés, vajon mi 
késztethette távoli vándorútra a 
fiatal Höfler Andrást? Talán csak 
a „Wanderlust", a vándorszenve
dély, a világ és a szakma jobb meg
ismerése. Miért éppen Pécsre jött? 
Milyen állomások szakították meg 
az ide vezető utat? Ma már nehéz 
lenne ezekre a kérdésekre hiteles 
magyarázatot találni. Tény, hogy 
Höfler András 1758-ban vándor 
mesterlegényként a bajorországi 
Memmingenből érkezett Pécsre.
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A szorgalmas fiatal német mesterlegénynek, aki előzőleg bizonyára több 
jó nevű európai posztókészítő és tímárműhelyben megfordult, már meg
felelő szakmai előképzettségei és tapasztalatai lehettek, mielőtt Pécsre 
érkezett. Feltételezhetően olyan korszerű bőrkidolgozási eljárásokkal 
lehetett tisztában, amelyről akkor még a pécsi tímárok nem is hallottak. 
Höfler András városunkban pályafutását az 1750-es években kezdte, 
Vaidesz Tamás mester Malom utcai tímárműhelyében. Néhány év eltel
tével az idős mester nélkülözhetetlen munkatársává vált.
A mester családjának bizalmát, becsülését bizonyította, hogy Vaidesz 
Tamás halála után 1759-ben, az özvegy Vaidesz Tamásné (Josepha) 
Höfler Andrásnak nyújtotta kezét. Kelengyéjében ott lehetett férjétől 
rámaradt gazdag öröksége. (Egyébként a házasság is feltétele volt annak, 
hogy valakit a céh a tagjai közé felvegyen.)
Höfler András 1762-ben kérelemmel fordult a magisztrátushoz, hogy 
elnyerhesse a városi polgárjogot. Miután ezt megkapta, már akadálytalanul 
készíthette el a pécsi tímárcéh előtt a „remeket". Úgy látszik, pénze is volt a 
céhtagság megfizetéséhez, és céhtagok megvendégelését is tudta állni. Ez a 
megvendégelés nem volt csekélység. Ha elfogadták a remekművet, akkor 
egy reggelit („mesterfölöstök") és egy „köszöntő poharat" (kisebb lako
mát) kellett adnia a céhtagok számára. Végül az ún. „nagy mesterasztallal" 
is meg kellett vendégelnie jövendő céhtársait. Mivel a céhmesterjelölt az 
összes feltételeknek megfelelt, felvételt nyert a pécsi tímárcéhbe.
A pécsi Höflerek nemesemberek voltak. Cserkúti András egykori 
főlevéltáros egy tanulmányában úgy ír, hogy a Höfler család már bajor 
földön kiérdemelte a nemességet és a hozzá járó címerpajzsot („von 
Hoefler"). Természetesen az sem kizárható, hogy 1768-ban Mária Teré
zia császárnő ezt a nemességet Höfler András pécsi tímárnak, az ország
nak és városának tett kiváló cselekedeteiért csak megerősítette.
A telekkönyvi bejegyzés szerint a 403. sz. ingatlan (ma Felsőmalom u. 
19.) 1764-ben került Hefler (Höfler) András tímár nevére.
A tímárműhely-tulajdonos Höfler András Pécsett sem szakadt el végleg szü
lőföldjétől. Többször visszautazott Bajorországba, hogy ott újabb és újabb 
technológiai fogásokat sajátítson el, amiket azután Pécsett hasznosított. 
Höfler András okos, számító emberként új kalkulációt vezetett be a szak
mába. Azelőtt a bőrfeldolgozók (csizmadiák, vargák stb.) szabták meg a bőr 
árát, az új kalkuláció viszont már a tímárműhelyek tényleges költségein és 
nyereségén alapult. (Volt is háborúság emiatt a tímárok és csizmadiák között.) 
A megfeszített, egészségtelen körülmények között végzett munka, a 
fennmaradásért vívott kíméletlen harc aggodalmai azonban hamar fel
őrölték Höfler András életét, energiáját. A családi krónika úgy tudja, 
hogy a dinasztiaalapító 1772-ben, viszonylag fiatalon halt meg.
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Höfler András utóda a tímárságban fia, Höfler Jakab János (1760-1808) volt. 
A ránk maradt feljegyzésekből tudjuk, hogy Höfler János Jakabnak még 
négy testvére volt. Ezek közül név szerint Höfler János Andrásról (1761-?) 
és Höfler Antalról (1763-?) tudunk.
Höfler János András nevezetes személyiség volt. Feltételezhetően a 
család neves külföldi jogi akadémiákon taníttatta. Mindenesetre tanult 
emberként ő is tagja volt annak a bizottságnak, amelyik 1780-ban - ami
kor Pécs városa Mária Teréziától megkapta a szabad királyi rangot - 
megfogalmazta a tímárok szervezeti céhszabályzatát, a statutum-ot. 
Különösképpen nagy jelentősége volt ebben a statútumban a 17. pont
nak, amely kimondta, hogy a város lakói csak tisztességes, jó szakérte
lemmel dolgozó tímárok lehetnek.

Höfler Jakab János 1794-ben feleségül vette Stiegelmeyer Terézt, a gaz
dag pécsi asztalosmesternek a leányát.
A házasságból valószínűleg több gyermek is születhetett, de mi csak két 
gyermeküket ismerjük, név szerint: Höfler Jánost és Höfler Annát.
A feljegyzések tanúsága szerint Höfler Jakab János tímár korán meghalt 
(1808), árván hagyva gyermekeit.
Az 1700-as évek végén érkezett Pécsre Pélmonostorról egy ifjú tímármes
ter, Erreth Mátyás.

147



Trebbin Ágost - A bőrgyáros Höfler tímárcsalád krónikája

A nagy múlttal rendelkező Erreth család Lotharingiából menekült, akik 
azután a Baranya vármegyei kis faluban, Pélmonostoron telepedtek le, és 
itt, szorgalmuk ellenére nagy szegénységben, tengették életüket.
A Höfler tímárságban töltött évek alatt ismerte meg Erreth Mátyás (1777- 
1859) Höfler Annát, Höfler Jakab János tímármester leányát. Höfler Jakab 
János 1808-ban bekövetkezett halála után a fiatalok frigyre léptek. A Höfler- 
féle tímárműhelyt az ifjú pár örökségként kaphatta meg 1809-ben.
Ezt követően a Malom utcai tímárműhely Erreth néven szerepel tovább 
a telekkönyvben.

Mesélő timárházak

Höfler János (1795-1850), az „oroszlán"

Ennél többet tudunk Höfler Jakab János fiáról, Höfler Jánosról, (1795- 
1850) az „oroszlánról".

Mitől is lett „oroszlán" Höfler János? Ez a szorgalmas tímár az 1830-as 
évek körül jelentős vagyont halmozott fel. Annál több volt ez az összeg, 
hogy maradéktalanul a termelésbe forgassa vissza, de ingatlanokba sem 
lehetett végtelen mértékben beruházni. Höfler János az ideiglenesen 
„felesleges" tőkéket meglehetősen borsos kamathozam mellett kiköl
csönözte. Sajnos abban az időben is gyakran előfordult, hogy az adó-
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sok nem minden esetben tudtak helytállni adóságaikért, ilyenkor azután 
kíméletlen végrehajtási eljárásokra került sor. Höfler János, aki egyéb
ként humánus ember hírében állott, az adósságok behajtásánál nem 
ismert könyörületet. „Oroszlánbőrt cserez, s azt ölti fel" -, jegyezte meg 
nem kis gúnnyal a korabeli krónikás.
„E korszak kiemelkedő egyénisége Höfler János, aki rendkívül energikus, hatá
rozott, célratörő magatartásával, nagyszerű szakmai és pénzügyi érzékével a 
tipikus manufaktúra kialakítója, majd a kapitalista bőrgyártás elindítója lett."1  
Pályája hasonlóan indult, mint az elődöké. A segédlevél megszerzése után 
a vándorévek következtek. Höfler János Jakab tímármester okos, előrelátó 
emberként úgy végrendelkezett, hogy fia mielőtt átvenné Pécsett a csa
lád tímárműhelyét, járja végig a fejlettebb technológiával termelő kelet- 
és nyugat-európai bőrmanufaktúrákat. Tanuljon, képezze magát, hozza 
magával haza a fejlettebb európai bőrfeldolgozó eljárásokat, módszereket. 
Azután az élet mást hozott.

1 Gulyás, Vörös, dr. Tóth, Fodor: A kétszáz éves pécsi bőrgyár
2 Pécsi Napló, 1906. január 28.

A 18. században ott, ahol napjaink
ban a Bercsényi utca becsatlakozik 
a Rákóczi útba (a hajdani ország- 
útba), szintén jelentős pécsi tímár
műhely működött. Ez volt Wagner 
Ferdinánd híres tímár manufaktú
rája. A manufaktúrában két család 
vagyona és szakmai tudása halmo
zódott fel, ugyanis Wagner Ferdi
nánd felségül vette a Szigeti or
szágúton, a Bálics-patak mellett 
működő tímármesternek, Weber 
Gábornak a leányát, Katalint. 
Cserkúti Adolf főlevéltáros így ír 
erről: „Weber Gábor vagyonos tímár 
selyemkészítéssel próbálkozott, s miu
tán sehogy sem boldogult vele, megle
hetős anyagi veszteségek után, elővette ismét eredeti mesterségét, a tímárságot, 
s azt teljes sikerrel folytatta. Az említett házat (Szigeti országút 45. sz.) ő épí
tette, volt ezen fölül több háza is Pécsett, így a Pálya és Lánc utcák sarkán lévő 
Kovácsics-féle ódon külsejű ház is az övé volt."2
Miután az idős, munkában megfáradt Weber tímármester saját műhelyét fel
hagyta, felszerelését - jelentős tőkéjével együtt - vejére, Wagner Ferdinánd 
tímármesterre, illetve a budai országúti műhelyéjére hagyományozta.
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„Ide került Höfler János fiatalon, a mai Tímár utca - Rákóczi út karéjának háza
iban részben fennmaradt tímártelepre, amelynek nagy szárítópadlás rendszere 
a Rákóczi út 55. számú háznál ma is látható. A Wagner műhelyt még nem 
tekinthetjük manufaktúrának, jóllehet már többen dolgoztak s így számottevő 
termelést értek el. Ez a terület megfelelt Höfler Jánosnak, akinek külföldi tapasz
talatait, német városokból hozott fejlettebb szakmai tudását Wagner Ferdinánd 
nagyra becsülte. Egy vadászatra készülődés alkalmával Wagner Ferdinánd 
tímármester kezében véletlenül elsült fegyver a vigyázatlan embert halálra sebe- 
sítette. Ott maradt a jelentős tímárműhely egy fiatal segéddel és a valamivel idő
sebb özveggyel. Höfler János a tímártermelés jó kilátásokat jelző iramában egy 
pillanatig sem gondolt egyéni boldogságára, s 1819-ben feleségül vette Wagner 
Ferdinánd özvegyét, Weber Katalint."3

3 Gulyás, Vörös, dr. Tóth, Fodor: A kétszáz éves pécsi bőrgyár

1828-ban már Höfler János tímár nevén volt a 100. sz. pécsi ingatlan.
A céhrendszer 1761-ben, a Mária Terézia királynő uralkodása (1740-1780) 
alatt történt szabályozása után, a céhek egységesen szövegezett, előre 
nyomtatott megerősítő kiváltságlevelet kaphattak, ami kizárólag uralkodói 
jóváhagyással volt érvényes, a régi kiváltságleveleket pedig bevonták.
Arra nézve nincs adatom, hogy Höfler János milyen tisztséget töltött be a 
pécsi tímárcéh hierarchiájában. Mindenesetre a pécsi tímárcéh ebben az 
időben, 1829-ben kapta meg az I. Ferenc uralkodótól a céh német nyelvű 
kiváltságlevelét.
Höfler János gyermekei: Höfler Jakab, Höfler István, Höfler Rozália, 
Höfler Katalin és Höfler Júlia.
Érdekes momentum Pécs történelmében, hogy 1849-ben jó néhány jelen
tős iparos (akik közül többen csak németül beszéltek) nagy rokonszenvvel 
fogadta a magyar szabadságharc eszméit. így többek között a pécsi tímárdi
nasztiák jeles képviselői is gyakorlati tettekkel adták tanújelét elkötelezettsé
güknek. Höfler János az 1849-es szabadságharc idején pénzadományokkal 
is támogatta a forradalmat és nemzetőröknek adott állandó szállást. A sza
badságharc bukása után a büntetés nem is maradt el. Az önkényuralom 
osztrák adminisztrációja mindent elkövetett, hogy a haladó szellemű pécsi 
tímárok életét megkeserítse. Az akadozó pécsi bőrgyártás dekonjunktúráját 
azután az ügyeskedő bécsi kereskedők használták ki.
Az események alakulása lelkileg, idegileg nagyon megviselték Höfler 
Jánost. Az állandó izgalmak, vegzálások végül is Höfler János 1850. 
augusztus 30-án bekövetkezett halálához vezettek. A tímármanufaktúrát 
fia és utóda, Höfler Jakab (1824-1877) vezette tovább.
Höfleréket azonban nem volt könnyű megtömi. Az 1856-os telekkönyvi bejegy
zésben már Höffler Jakab szatócs és n. Jankovits Paula nevén volt a tímárság.
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Höfler Testvérek és Társa Bőrgyár (1884-1912)

A családfa tanúsága szerint Höfler Jakabnak sok gyermeke volt, így 
azután az utódlás nem is tűnt túl egyszerűnek. Id. Höfler Jakab ha
lála után (1877) végül is két testvér, Höfler Nepomuki János (1855-1917) 

és Höfler Jakab (1860-1940), valamint özvegy édesanyjuk, özv. Höfler 
Jakabné (született Jankovics Paula (1832-1912) vezette tovább a tímár
manufaktúrát. Hármas családi szövetségükre alapozva jött létre 1884- 
ben a „Höfler Testvérek és Társa Bőrgyár" ipari vállalkozás.

Ez már igazi manufaktúra volt, vagyis 
az egyes részmunkafolyamatok egyre 
jobban specializálódtak. A kézműves 
jelleg egyre inkább háttérbe szorult, 
helyét a szakosított munkafolyamatok 
és a gépesítés vette át.
1884-ben jelentős változás következett 
be a Höfler dinasztia életében. Ebben 
az évben alakult meg a Siklósi ország
út 49. sz. házban (ma Rákóczi út 55. sz.) 
a „Höfler Testvérek és Társa Bőrgyár" 
ipari vállalkozás (1884-1912). A gyors 
fejlődés, a manufaktúra nagymérték
ben növekvő ipari területigénye már- 
már gátat vetett a további lehetőségek
nek, pedig területének északi határa 
egészen a Nepomuki utcáig (Munkácsy 
Mihály u.) terjedt.
Höfler Nepomuki János 1894-ben 
feleségül vette Schlauch Paulát (1869- 
1950), a híres pécsi építész, Schlauch 
Imre leányát.
A 19. századra Pécs belvárosának ur
banizációs növekedése déli irányban 
elérte a hajdani országutat (Rákóczi 

út). A környék lakói egyre viharosabban követelték a város vezetőségé
től a bűzös bőrfeldolgozó üzemek kiköltöztetését.
A felgyülemlő problémák miatt 1889-ben a Höfler testvérek úgy határoz
tak, hogy kiköltöznek a belváros közeléből. Választásuk az akkor még 
külvárosinak sem számító Siklósi országút melletti területre esett, ahol 
akkortájt még álltak Madarász András vasgyárának épületei.
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A Höfler-féle bőrgyár a Siklósi országút mellé költözik át

Az 1848-as események után a Madarász családot a forradalomban vál
lalt aktív szerepe miatt gazdaságilag és társadalmilag lehetetlenné tették, 
így azután a megrendelések elmaradtak. A gyár egyre jobban eladósodott, 
amely végül is csődeljáráshoz vezetett. A meghirdetett nyilvános árverésen a 
vashámor 36.750 forint vételár ellenében a Höfler család tulajdonába került. 
Az átköltözés hamarosan gyors ütemű termelésfelfutást hozott. Az új 
gyár termékei a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt nagy keresett
ségnek örvendtek. Egyre több bőrnyersanyag és félkész áru beszerzése 
vált szükségessé, újabb és újabb bőrkikészítési technológiák alkalmazá
sára jelentkezett igény. A folyamatosan növekedő gyárterület is egyre 
több műhelynek és raktárnak adott helyet.
Azonban továbbra is sok volt a gond és nehézség.
„A Városmajorban lévő Höfler-féle bőrgyár szárítókamrája 1891. októberének 
egyik éjszakáján kigyulladt és a benne lévő bőrökkel együtt leégett. A tűzesetet 
a szolgálatos vasúti tisztviselő vette észre és jelentette. A bőrgyárban éjjeli őrök 
voltak kirendelve, sőt a területen lakó házmesternek is volt őrködési feladata. 
Ennek ellenére sem az éjjeliőröket, sem a házmestert nem találták. Ha az éjjeli
őrök és a házmester helyükön lettek volna, akkor a tűzjelzést telefonon gyorsan 
végrehajthatták volna. Ugyanis a gyárnak ekkor már volt telefonja. A vasúttól 
befutott tűzjelzés késve érkezett, mert akkora már az egész szárító égett. A városi 
és a Zsolnay-gyári tűzoltók a jelzés alapján gyorsan a helyszínen voltak, de
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önfeláldozó és szakszerű munkájukkal már csak a műhelyt tudták megmenteni. 
A tulajdonos kára megtérült, mert a bőrgyár biztosítva van."4

4 Pécsi Figyelő, 1891. október 17.
5 Höfler Pál: Höfler Nepomuki János - Nekrológ, 1992.

A tulajdonos igazgató a gyár területén rendezte be a család otthonát is. 
„Lakásunk a gyár utca felőli oldalán lévő (Siklósi út 54. sz.) nagy épületben volt. 
A ház utca felőli részét egy nagy park övezte nagy vadgesztenyefasorral, erdei 
fenyőkkel és díszcserjékkel, középen egy nagy szökőkúttal, melyben mi gyerekek 
örömmel fürödhettünk, valamint nagy füves területtel. A ház másik oldala a 
gyár udvarával volt határos. A nagykaputól kocsiút vezetett a portásfülke mel
letti kapun át a gyárudvarra. A kocsiút másik oldalán nagy parkírozott kert volt, 
ennek végén torna- és játékterület, a kert közepén állott a „Lusthaus", ahol nya
ranta vacsorázni szoktunk. A játékterületen túl a patak túlsó felén volt a gyü
mölcsösünk, a virágház, méhes stb.
A ház földszintjén voltak az irodahelyiségek, a lépcsőház a lakáshoz, a mosó
konyha és az anyagraktárak. Az emeleten laktunk: 8 szoba, konyha, fürdőszoba, 
cselédszoba, éléstárak, ezen kívül ott lakott még a hátsó ajtón túl a munkavezető, 
a főgépész és a két mester. "5
Az új bőrgyár hatalmas fejlődésnek indult. Új, korszerű csarnokok épül
tek, amelyekben már modern gépek végezték az addig igen fáradságos 
bőrfeldolgozási technológiát.
Az 1896. évi budapesti Millenniumi Világkiállításon termékeivel részt 
vett a Höfler-féle pécsi bőrgyár is. A budapesti iparcsarnok bemutatóter
mét (ahol Höflerék legszebb bőripari termékei voltak kiállítva) felkereste 
I. Ferenc József „apostoli fenség" is, sőt „kegyelmesen megszólította" a 
pécsi bőrgyár tulajdonosát.

Höfler Bőrgyár Részvénytársaság (1912-1919)

kapitalizmus könyörtelen haladásában csak előre lehet „menekül-
Z \ni". Az 1900-as évek elejére a pécsi gyáraknál is véget ért a szabad 
versenyes időszak, a családi vállalkozások korszaka lejárt. A további fej
lődés érdekében idegen tőkék bevonása elkerülhetetlenné vált. A gazda
sági és banki élet minden területén megjelentek a részvénytársaságok. 
Az új váltás már nem kedvezett a Höfler családnak. Hiába volt meg a ré
gi szorgalom, a törekvés, a gyökeresen átalakult piaci világ, az üzleti és 
banki környezet már nem méltányolta többé a tradicionális értékeket. 
Hiába vezetettek be új technológiai eljárásokat, kezdtek nagyszabású üz
leti vállalkozásokba, ezek rendre csak a gyár likviditási gondjait növel-
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ték tovább. Minden igyekezet 
ellenére a Höfler bőrgyár mind 
több és több adósságot halmo
zott fel. Az egyre nyomasztóbb 
kamatterhektől csak úgy tu
dott megszabadulni, hogy a pé
csi bőrgyárat részvénytársasági 
formában üzemeltette tovább. 
A gyárat irányító konzorcium 
1912. augusztus 28-án bocsátotta 
ki részvénycsomagjait (2400 db 
500 korona névértékű részvény 
került kibocsátásra), és ezzel 
megalakult a „Höfler Bőrgyár 
Részvénytársaság" (1912-1919).

A részvénytársaság közgyűlése Höfler Nepomuki Jánost választotta meg 
a részvénytársasági gyár igazgatójának.
A „Dunántúl" c. helyi nap így tudósít a jelentős városi eseményről: 
„Városunk gazdasági és ipari életének mindenesetre fontos aktusa folyt ma dél
után 4 órakor le az Iparbank tanácstermében.
Az ezideig Höfler János és Jakab tulajdonát képezett bőrgyári vállalat, melynek 
összeköttetései egész Európában ismeretesek, alakult át részvénytársasággá. S 
így nemcsak új tőkét, hanem megfelelő összeköttetéseket is lekötve, méltán remél
hető, hogy az eddig is legnagyobb vidéki bőrgyár rohamos felvirágozásának volt 
alapkőletétele a mai alakuló közgyűlés.
Csarsch Jenő (Pécsi Takarékpénztár) elnöklete alatt megállapítatott a részvény
tőke teljes jegyzése s az alapszabályok.
Az alapítók által kineveztettek a vállalat igazgatóságnak tagjaivá: Zsolnay Mik
lós elnök és Höfler Nep. János alelnök, Baumann Emil, Berec Károly, Deutsch 
Béla, Höfler Jakab, Matyasovszky Zsolnay Zsolt, Samaju Markó Trieszt, Taizs 
József Tedesco Viktor, Telegdy Kálmán.
A felügyelő bizottság tagjai: Csarsch Jenő, Eötvös Jenő, id. Fürst Gyula, Koharits 
Károly, Tausz Gyula lettek."6

6 Dunántúl, 1912. szeptember 13.

A helyi nagyipari tőkék bevonásának példájaként említhetjük, hogy 
Zsolnay Miklós kerámiagyáros egymaga 200.000 koronáért vásárolt 
részvényt az új bőripari vállalkozásnál.
Az 1914-ben kitört első világháború kedvező piaci helyzetbe hozta az új 
részvénytáraságot, amelynek eredményeként a gyár a végzetes háborús 
időszakban is dinamikusan tovább tudta emelni termelési volumenét. Új 
technológiák bevezetésével sikerült az önköltséget jelentősen redukálni, 
a gyár több üzemcsarnokkal, újabb raktárakkal bővült.

154



Trebbin Ágost - A bőrgyáros Höfler tímárcsalád krónikája

A részvénytársaság rentabilitását jól jelzi, hogy a nyereségtöbbletből 
1916-ban 250.000 koronáért meg tudták vásárolni a több éve szünetelő 
eszéki Bartalovich bőrgyárat is.
1917. júniusában tragikus baleset érte a gyár igazgatóját, id. Höfler 
Nepomuki Jánost. A gyáros fia, ifj. Höfler Nepomuki János így emlék
szik vissza a történtekre:
„Az volt a szokása, hogy munkazárás után végigjárta a műhelyeket és ő ment 
ki utoljára az üzemből. Egy este, amikor a cseres műhelyen ment keresztül, az 
éjjeliőr véletlenül eloltotta a világítást, ő a sötétben a keskeny úton egy üres, 3 
m. mély csereskádba zuhant, és bal combját egy keresztben fekvő léc megzúzta. 
Rögtön jött az orvosprofesszor és megoperálta. De ebből vadhúskinövés szárma
zott. Apám Németországból megfelelő röntgengépet vett a Pajor szanatórium 
részére, és ennek segítségével az ismételten kiújuló szarkómát (megjegyzés: kötő
szövet rosszindulatú daganata) besugárzással eloszlatták. 1917-ben a németek 
sújtócsapást akartak a szerbekre mérni, és a vasutat civilek részére hosszú időre 
lezárták, így kényszerű volt lófogattal Pestre utazni, de már későn, a szarkóma 
szétoszlott, és apám megfulladt."7

7 Höfler Pál: Höfler Nepomuki János - Nekrológ, 1992.

Az igazgató váratlan halála nehéz helyzetbe hozta a részvénytársaság 
vezetőségét. A döntés meghozatalával nem lehetett várni, sürgősen gon
doskodni kellett az utódlásról. Olyan igazgatót kellett választani, aki 
azonnal át tudta venni a pécsi bőrgyár szerteágazó gazdasági, pénzügyi 
ügyeinek irányítását.
A részvénytársaság elnökségi határozata alapján az új igazgató a rész
vénytársaság addigi könyvelője, Róth Sándor lett. Úgy gondolom a dön
tés, egyezhetett id. Höfler Nepomuki János végakaratával, aki halála 
előtt valószínűleg arra gondolt, hogy Róth Sándor csak addig legyen 
gyárigazgató, amíg János fia végez az egyetemen és alkalmas lesz arra, 
hogy átvegye a gyárigazgatósággal járó felelősségteljes munkát.
Az 1912-ben megalakult Höfler Bőrgyár Rt. gazdasági és számviteli 
ügyeit már nem lehetett családi alapon intézni, szükségessé vált egy 
komoly felkészültségű szakember beállítása, aki jól kiismeri magát a 
gyár bonyolult jogi és pénzügyi útvesztőiben. A feladatra olyan kemény 
akaratú, törtető férfira volt szükség, mint Róth Sándor. Róth Sándor 1889- 
ben született, tehát még igen fiatalon került a bőrgyárhoz könyvelőnek. 
Elénk észjárásával és nem utolsósorban vasszorgalmával nélkülözhetet
lenné tette magát Höflerék családi vállalkozásánál. Rövid idő alatt ő lett 
id. Höfler Nepomuki János igazgató nélkülözhetetlen embere. Valójában 
Róth Sándor volt a bőrgyár szürke eminenciása, aki mindenről tudott, és 
a háttérből biztos kézzel irányította a gyár életét.
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Első Pécsi Bőrgyár Rt. (1919-1948)

Első Pécsi Bőrgyár Részvénytársaság (1919-1948)

Róth Sándor méltó utódnak bizonyult. Hatalmas munkabírásával, 
zseniális pénzügyi meglátásaival új irányt adott a pécsi bőrgyár fej
lődésének. Újabb tőkék bevonásával létrehozta az „Első Pécsi Bőrgyár 

Részvénytársaságot" (1919-1948). Az új elnevezésből azonban a Höfler 
név már kimaradt.
Annak ellenére, hogy a Höfler család továbbra is rendelkezett a kibocsá
tott részvények negyed részével, a gyár ügyvitelébe, stratégiájába már 
nem sok beleszólásuk maradt. Hiába kifogásoltak bármit, a közgyűlési 
szavazásnál rendre alulmaradtak.
A bőrgyári részvénytársaság elnöke az akkori Pécs egyik legjelentősebb 
pénzügyi nagymogulja, Visnya Ernő, a Pécsi Takarékpénztár vezérigaz
gatója lett.
A két nagy formátumú „vezér", Visnya Ernő és Róth Sándor hosszú 
éveken keresztül eredményesen képviselte a pécsi bőrgyár gazdasági, 
kereskedelmi érdekeit.
Kétségtelen tény, hogy a kíméletlen kapitalista versenykörülmények 
között Róth Sándor racionális vezetési módszerei jobban megfeleltek a 
részvénytársaságnak, mint Höflerék familiáris döntésein alapuló (helyen
ként következésképp szubjektív) gazdasági, stratégiai elképzelései.
1921. augusztus 7-én, vasárnap súlyos tűzvész pusztított a gyárban. 
A helyi újság helyszínre érkező tudósítója így számolt be a látottakról: 
„ Tűzoltó kocsik rohannak hangos trombitálással, lovas rendőrök s katonák futot
tak feltűzött szuronnyal. A Höfler-bőrgyár hatalmas cserzőműhelye vörösen izzó 
pokol volt mire leértek. A vízvezetéket próbálták, nem jött víz belőle. Megérkezett 
a Zsolnay Gyár tűzoltósága motorfecskendőkkel. Pillanatok alatt felszerelték a
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csöveket s a gyár alatt elfolyó patakból akartak vizet szivattyúzni. Nem működött 
a motor. Az épület menthetetlen volt. A szomszédos kazánház és gépház tetejét 
is kikezdték már a lángok, e két helyiség megmentését kísérelték meg a tűzoltók, 
akik emberfeletti munkát végeztek. A gyár munkásai, hivatalnokai, a közönség 
egy része és a megszálló katonaság siettek a tűzoltók segítségére. Az égő épület 
belsejéből kihordták a félig kész bőröket és gyúlékony anyagokat. A kazánházból 
leeresztették a vizet, hogy az irtózatos hőségben fel ne forrjon, és kazánrobbanás 
álljon be. A gépházban a gépek egy részét leszerelték és kivitték. Hat óra lehetett 
mire megérkezett a városi vízvezeték vize. A cserzőműhely izzó gerendateteje 
leszakadt, hatalmas szikraoszlop vágódott ki a csupasz falak közül, tompa dörre
nések kísérték a nagyszerű látványt, a távolállók robbanásról suttogtak. A víz
sugarak a gépház égő tetejét mosták s hosszú munkával sikerült is megmenteni. 
A cserzőműhelyhez épített szárítóhelyiség is hatalmas lángokkal égett már, de 
még egyre dobálták az emeleti ablakokból a hatalmas bőröket. "s

® Pécsi Napló, 1921. augusztus 9.
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Az anyagi kár jelentős volt ugyan, de szerencsére emberéletben nem 
esett kár. A tűzeset kivizsgálása hosszú hónapokat vett igénybe, de végül 
is eredménytelenül zárult.
1926-ban a Sopianae Gépgyár és Vasöntöde Rt. részvényeit felvásárolta 
az Első Pécsi Bőrgyár Rt. (részben a lebontott gépgyár helyére épült fel 
az „Árkád" bevásárlóközpont déli szárnya).

Ifj. Höfler Nepomuki János (1896-1991)

Az egykori gyáros fia és utóda, ifj. Höfler Nepomuki János kényte
len volt beérni a „második vonallal". Természetesen ez nem azt je
lentette, hogy ifj. Höfler Nepomuki Jánosnak ne lettek volna jelentős be

osztásai a bőrgyárnál, illetve annak érdekeltségeinél.
1924. március 21-től a Bőrgyár helyettes igazgatója.
1938 áprilisától az Első Pécsi Bőrgyár Rt. igazgatója.
1942. március 16-tól Az Első Pécsi Bőrgyár Rt. ügyvezető igazgatója. 
1943. március 13-án Pécs Város I. fokú Közig. Hatósága kinevezte a Sopi
anae gépgyár üzletvezetőjévé.

Sokoldalú tehetségét kulturális téren is kamatoztatta. Talán kevesen tud
ják, hogy a híres pécsi bőrgyári dalárda fennmaradásában, sikereiben
milyen nagy szerep jutott ifj. Höfler Nepomuki Jánosnak.
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A szocializmus idején azután szomorúan tragikus sors várt a nagy hírű 
pécsi Höfler iparoscsalád leszármazottjaira. Vagyonelkobzás, üldöztetés, 
megaláztatás, állástalanság.

A Höfler család kapcsolatrendszere

A téma igen érdekes, és megérdemelne egy hosszabb feldolgozást is, 
itt csak röviden néhány gondolatot.

„A Höflerek közel negyven esetben kötöttek tímárházasságot és ha ehhez szá
mítjuk az Erreth család tizenkilenc tímárházasságát, valamint a Krautsack és 
Stirling tímároknak az előbbi két tímárcsaláddal rokonuló házasságait, úgy 
láthatjuk, hogy a manufaktúrát kialakító, vagyis a kapitalista bőrgyártást 
megteremtő tímárdinasztiák mintegy hetven műhelyházassággal alapozták 
meg a tőke biztonságát és semmisítették meg szívós harcban a céhes és céhen 
kívüli összes bőr gyártókat. "9

9 Gulyás, Vörös, dr. Tóth, Fodor: A kétszáz éves pécsi bőrgyár

Kik is voltak ezek a nagy múltú pécsi családok?
Erreth család, Krautsack család, Jankovits család, Schlauch család (a 
híres pécsi építész is közéjük tartozott), Trebbin család.

Epilógus

A pécsi Bőrgyárat 1948-ban államosították. Hosszú évtizedekig ered-
 ményesen működött, sokáig Pécs nagyipari büszkeségének számí

tott. De ez már egy másik történet lapjaira tartozik...
Napjainkban az épületek nagy része még megvan, de gépek már nem 
zakatolnak a régi gyári falak között, az üzemcsarnokok elnéptelenedtek. 
A magára hagyatott pécsi bőrgyárból elszállt a „lélek".
Az egykor fényes Höfler névre is már csak néhány idős pécsi emlékszik 
vissza.
A magyarországi bőrüzemek legnagyobb gyáregysége, a pécsi gyáripar 
egyik meghatározója, közel negyed évezredes fennállás után, 2009 már
ciusában anyagi okokra való hivatkozással végleg megszűnt.

Forrás

A cikkemben felsorolt telekkönyvi adatok szakirodalma Madas József: Pécs-belváros telkei 
és házai (1978) c. munkája.
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A MECSEKI FORRÁSFOGLALÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 
ÉS NYILVÁNTARTÁSUK TÖRTÉNETE

Rónaki László

Bevezetés

A régóta ismert természetes forrásmegjelenések felhasználása, kiépíté
se és névvel azonosítása már helyi történelem, melynek során névát
fedések bonyolítják e források azonosítását. Úttörő munkaként merült fel 

annak megvalósítása, hogy készüljön egy forrásnév-katalógus, mely a ké
sőbbi kataszter igényének előhírnöke volt. Ennek és folytatásának szerte
ágazó történetét hiteles adatokkal időrendben mutatjuk be az érdeklődők 
számára. Ezzel kívánjuk elősegíteni újabb szerzők jó akaratú munkájuknál 
az előzmények ismeretét. (Sajnos már nem meglepő, hogy a „titánok" spa
nyolviaszt felfedező munkáikban a hivatkozást többnyire mellőzik, ami ál
talános jelenségként megfigyelhető egyéb szakterületek kutatása során is.)

A KEZDET

Az első térkép, mely már forráshelyeket is jelez, az 1687-ből szárma
zó Joseph de Haűy hadmérnök munkája a töröktől megszabadult 
Pécsről. A város és a környékbeli források megismerésének igénye már a 

régmúltból ismert. így 1876-ból Böckh János: Pécs városa környékének 
földtani és vizi viszonyai c. tanulmánya a M. Kir. Földtani Intézet IV. kö
tetében és különnyomatú könyvként kihajtható színezett térképmelléklet
tel jelent meg. Ugyanezen év „october" hóban jelent meg nyomtatott füzet 
Zsilla Vilmos városi főmérnök írása a „Pécs sz. kir. város tekintetes víz
vezetéki bizottságához a helybeli vízvezeték rendezése iránti előterjeszté
se", mely munkák több forrásról közölnek adatokat. Jóval később, az 1970- 
es évekből Nagy Lajos és Fetter Antal, majd Somogyi Géza munkáiból a 
Pécs régi vízvezetékeinek történeti feldolgozását olvashatjuk. E munkák 
hivatkoznak (és bemutatják Nagy-Fetter dolgozatmellékleteként) a felte
hetően 1891-ből származó Lukrits-féle térképet. (Felirata: Pécs sz. kir. Vá
rosban az 1891. év előtt létezett tettyei stb. forrásból táplált régi vízveze
ték térképe. A lépték ölben szerepei, a rajz dátum nélküli.) Mindezekhez 
még Kovács Valéria munkáját említjük, aki a térképen nem jelölt - újab
ban felfedezett - Káptalan utcai forrás vizsgálatáról tudósít. Ez a dolgozat 
a Janus Pannonius Múzeum 1977-es Évkönyvében található.
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A mecseki források első nyilvántartása vitéz Csokonay Sándor tanár úr 
nevéhez kötődik. (Személyéről bő ismertető olvasható a Mecsek Egyesü
let (ME) 2008-as Évkönyvében Baranyai Pál munkájaként, pp. 59-70.) a 
forrásfoglalások és neveinek márványtáblákon történt megörökítésének 
révén a „Mecseki források atyja" elnevezéssel illeti az őt tisztelő utókor 
forráskutató gárdája. Az általa, majd később munkatársaival 1975-ben 
írásba foglalt forrásnév-katalógus 67 tétele kiindulási alapul szolgált a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulathoz (MKBT) tartozó, a Mecseki 
Ércbányászati Vállalat (MÉV) támogatásával megalakult Mecseki Karszt- 
kutató Csoport (MKCs) úttörőnek számító forráskutatást célzó közös
ségének lejjebb ismertetendő munkájához. A fenti névkatalóguson túl a 
közösségnek célja volt ezek térképre rögzítése és az azonos források eltérő 
neveinek tisztázása, valamint a névkatalógusban nem szereplő további 
források kataszterezése. Ez a munka úttörő kötetként 1987-ben elkészült. 
A kezdeti szerény célok későbbi bővítése is tervbe volt véve. Mégpedig 
újabb kötetben a források geológiai és morfológiai jellemzésén túl egyéb 
jellemző adatok sorát (hozam, hőmérséklet, vegyelemzés) is rögzíteni 
kívántuk. (A tervbe vett második kötet ugyan nem készült el, de anyagá
nak összeállítása Kraft János munkájaként azóta is folyamatban van.)
A kezdeti forrásnyilvántartás pontosítását Csokonay tanár úrral sze
mélyes megbeszélésekről jelen szerző hangfelvételt készített, melynek 
anyagát egy régi Polimer kazettán a Mecsek Egyesület (ME) számára 
átadta, hogy az ünneplő közönség hallhassa a néhai cserkésztiszt bari
tonját a 2003 szeptemberében tartott Cinke-tanya emlékkőavatáson. 
(Az általuk épített kunyhót romjaiból a ME munkabrigádja újjáépítette 
és emlékkővel látta el. Ld. ME Évkönyve, 2003.) Sajnos a hangidéző 
terv meghiúsult, mert a kazettának nyoma veszett.
Mindezeket megelőzte a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet
ben (VITUKI) Kessler Hubert által kezdeményezett Országos Forrás
nyilvántartás (1959), ami a Mecsek területén csupán néhány forrásra 
terjedt ki. Később a VITUKI munkatársai 1982-ben ennek folytatása
ként Ágotai György által összeállított bővített katasztert készített, mely 
a Mecsekre vonatkozó 95 forrásról rögzít adatokat.
Meg kell említenünk hajdani szakemberek nevét. Dr. Szabó Pál Zoltán, 
a Dunántúli Tudományos Intézet (DTI) alapító igazgatójának több köz
readott dolgozata alapismereteket tartalmaz néhány mecseki forrásról. 
A későbbi kataszterekhez felhasználható még dr. Wein György főgeoló
gus összefoglaló munkája, ami a Bauxitbánya Váll. 2. sz. expedíciójának 
megrendelésére 1955-ben készült „Pécs környékének hidrogeológiája" c., 
51 oldalas gépírásos tanulmány, külön iratgyűjtőbe rendezett nagyszámú
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melléklettel. Ebben számos forrásról közölt adatokat, és a mellékletei között 
szereplő 25 000-es térképen ábrázolta is e források helyét.
A Kővágószőlős környéki hidrogeológiai felvételezést - köztük a forrás
nyilvántartást -1954-55 években Barinyin Sz. A. szovjet hidrogeológus 
a 2. sz. expedíció munkatársaként végezte. Ekkor 60 forrásról készült 
adatfelvétel. Később (1956-tól) e forrásnyilvántartás Rónaki által 1958-ig 
79 darabszámra bővült. (A mérési adatok a szerző birtokában lévő ere
deti füzetben fellelhetők.)
Jelen szerző a Pécsi Uránércbánya (PUV), korai elnevezéssel még, mint 
a Bauxitbánya Vállalat, később a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) 
névvel ismert hidrogeológus dolgozója volt 1956-tól. E minőségben 
több évig Kővágószőlőstől Bodáig terjedő terület forrásainak hozam- 
és hőmérsékleti (továbbá egyes ásott kutak vízszint-) adatait Lendvai 
László munkatársával felváltva mérte. Ezek némelyikéről nagyon rövid 
ismertetést közölt a ME. 2006-os Évkönyvében (Pécs. 2007., p. 190-193. 
8 forrás ismertetése 2 táblázattal a vegyelemzésekről.) „Kővágószőlős 
környéki források régi vizsgálati adatai" címmel. A MÉV keretében vég
zett munkaként 1965-ben Ádám Imre munkatárs közreműködésével sor 
került a Deindolok környékén található - többnyire névtelen - forrás és 
ásott kút dokumentálására, mely adatok jelen szerző terepfüzetében van
nak, majd a Pécsi Vízmű megrendelésére készült vízbeszerzésre irányuló 
szakvéleményhez csatolt 10 000-es térképmellékletén is szerepelnek. 
(A hidroizohipszás térkép átdolgozott részlete a Hidrológiai Közlöny 
2008/4. sz. 1. ábrájaként megtekinthető a 19. oldalon. Ezen a +300 m-es 
domborzati rétegvonalat félkövér szaggatású vonallal kiemelve utaltunk 
összehasonlítási céllal a Misina-Tubes vonalán észlelt +301 m-es maxi
mális karsztvízszintre, mely differencia kizárja e szakaszon a déli irányú 
szökevényvizet. Ugyanis a domborzat emelkedő részén elhelyezkedő 
fekü képződményben megjelenő források a karsztvízszintnél magasabb 
helyzetben vannak. Publikálva a ME 2007-es Évkönyv pp. 280-289.)
A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (FTV) Pécs építésföldtani térképe
zése c. munka során 1977-ben megkezdte a városban és környezetében 
található vízkilépések kataszterének összeállítását. A felvételezéseket 
Hidasi János indította, majd végül Kraft János fejezte be 1985-ben a 
nyilvántartási munkát. E kataszter keretében a lezárásakor 417 db pécsi 
és Pécs környéki forrás szerepelt térképi ábrázolással, vízföldtani jellem
zéssel, többszöri hozammérésekkel, továbbá nagy többségükről még fotó 
is készült. Ez a Pécs M. J. V számára átadott munka egyik alapadat gyűj
teménye lett végül a több mint ezer forrást tartalmazó későbbi összeál
lítású és a lejjebb említett '87-es Mecseki Forráskataszter elkészítéséhez.
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(E térképsorozat egyikének részletét a fentebb már hivatkozott 2008/4 sz. 
Hidrológiai Közlönyben „A Tettye-forrás vízgyűjtő területe..." c. Rónaki 
dolgozatának 4. ábrájaként - p. 25. - szerepeltette.)
A mecseki forrásnév-összeállítás kataszterszerű, mérési adatokkal 
kiegészített bővítését a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai: 
Győrei Lászlóné - Eszéky Ottó 1974-ben 53 forrásról kéziratos köny
vecskét készített „Vízhozammérések 1968-73" címmel. Kvéder László 
1977-ben kezdte 160 tétellel a „Forrás-törzskönyvet kartonokon".
Molnár István - Csokonay Sándor - Karádi Károly még 1975-ben összeál
lította a mintegy 130-152 tételből álló névjegyzéket „Mecseki források nyil
vántartása" címmel. (Az utóbbi darabszám távolabbi területeket is felölel.) 
Az 1972-ben alakult Mecseki Karsztkutató Csoport vezetője (Rónaki L.) 
ún. társadalmi munkaként 1979 évet megelőzően a karsztforrások nyil
vántartását a nyugat-mecseki karszt l:10.000-es térképein feltüntetett 
pontokkal kezdte, még a korábbi hivatali munkájának folytatásaként.
1981- ben a „Mecseki karsztforrások katasztere" c. kéziratos munkája 
(p. 16.) 47 karszt eredetű és néhány nem karsztos vízmegjelenésről rög
zít adatokat. (Ez az összeállítás térképpel a MKCs 1981 évi jelentésében 
- p. 18-33. - fellelhető.)
Ugyanebben az évben Rónaki 22 oldalas tanulmányt készített megren
delésre "A közhasználatú ásott kutak és források nyilvántartása „Pécs M. 
Város Tanácsa v. b. közig, területén" címmel. Ebben 51 forrás részletes 
leírása adatokkal, térképrészletekkel és bő irodalomjegyzékkel olvasható.
1982- ben a MKCs tagjaként Kraft J. elkészítette a Keleti-Mecsek forrásai
nak kataszterét (Hidasi-völgy, Püspökszentlászló, Takanyó-völgy. Össze
sen 17 forrás adatai), ami a kutatócsoport évi jelentésében (pp. 17-26 + 3 
térkép) az illetékesek felé (MKBT Bp., DDNPI Pécs) továbbításra került.
Az 1983-84-es években Hellényi-Kraft-Molnár-Ormai-Rónaki össze
állításában 327 gépelt oldalon 504 forrásról találhatunk leírást rajzokkal 
és fotókkal, mely alapját képezte az 1987-es új kataszter - alább külön 
fejezetben tárgyalt - első könyvszerű megjelenéséhez. Ezt közvetle
nül követte egy Juhász József által szerkesztett egyetemi tankönyvben 
(Műszaki földtani és vízföldtani tanulmányutak. II. kötet Bp., 1984) 
Rónaki dolgozatának „A Mecsek hegység vízföldtani áttekintése" c. 
anyag, melyben a 142-149. oldalon részletes adatközléssel bemutatott 26 
forrás szerepel - köztük első esetben a Sárkánykút 1971-73 évek során 
végzett vizsgálatának eredményei a legintenzívebb kitörési periódusá
nak ábrájával. (Utóbbi országosan is ritkaságként nyilvántartott idősza
kos működésű forrás részletes vizsgálatának eredményeit jelen szerző 
kiadás alatt lévő - lejjebb még említendő - könyvében adja közre.)
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Módszertanok

A vízmegjelenések hidrológiai-földtani-morfológiai-genetikai no
menklatúrája kezdetben csak az egyetemi tankönyvekben volt 
megtalálható. Egységesítésének igénye folytán említhető első lépcsőként 

a karszt vonatkozásában Venkovits István 1953-ban kezdett munkája le
het meghatározó, mely első esetben Karsztnevezéktani vita c. 1960-ban 
megjelent (Karszt- és Barlangkutatás I. évf., 1959) cikkével indult. Eb
ben a „Karsztvízzel kapcsolatos fogalmak" kapcsolhatók a forrásokhoz. 
E cikk nyomán jelent meg Rónakitól a „Karsztnevezéktani javaslat" a 
Karszt és Barlang folyóirat 1970. II. kötetében. (MKBT Bp., 1972. p. 77- 
84.) A források osztályozását tárgyaló munkaként jelent meg Schauer 
Gyula-Kraft János: A pécsi források vizsgálata c. dolgozat a Pécsi Mű
szaki Szemle 1985/3. számában. Ebben a források osztályozása mellett 
egyetlen forrásról kaphatunk képet. Mégpedig a 3. ábrán a Perczel Mór 
u. 33. sz. alatti pinceforrás földtani szelvénye látható. E témakörhöz il
leszthető Baumann József: A forrásépítés alapjai c. módszertani mun
kája (MEÉ. 2002. p. 277-289.) mely az általa kezdeményezett - lejjebb 
még idézett - forrásfelújításokkal kapcsolatos.

Az ÚJ KATASZTER ELSŐ KÖTETE

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT) Mecseki Terü
leti Szervezetének Munkabizottsága, mint a mecseki forrás bizott
ság tagjai (Eszéky Ottó, Hellényi Miksa, dr. Kassai Miklós, Kraft Já

nos, Molnár István, Navratil Géza, Rónaki Lászkó) által készített anyag 
1987-ben könyvformát öltött. Ez a „Mecseki forráskataszter" első kö
tetének szánt keménykötésű könyvekként (A/2, A/3, A/4 formátumban) 
saját használatra készített példányai Molnár István szerkesztésében, 
Navratil Géza által rajzolt térképekkel készültek. (A térképmagyarázó 
a forrás-, névkatalógussal 45 oldal terjedelmű, valamint eredetileg 1:10 
000 méretarányú, 98 db - Navratil által rajzolt - térképlappal bővült a 
144 oldallal bezáróan. [Az eredeti méret A/3. Kicsinyítve A/4 és A/5 for
mátumban zöld színű kemény kötéssel.] A térképlapok területi kiterje
dését a Mecsek turistatérképéhez szabtuk.) A kötet összesen 664 tételt 
tartalmaz, mely a több elnevezéssel ismert források számával növelt ér
ték. Az elkészült, úttörőnek számító munka teljes anyagának másolatát 
a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnökének (Baronek Jenő
nek felhasználásra ellenérték nélkül, hivatkozási kötelezettséggel mun-
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kaalapként) átadtuk. E munkáról a MTESz rendezésében 1992. február 
25-i előadóülésen külön 1-1 dolgozattal Kraft János és Rónaki L. számolt 
be. (Ld. Pécsi Műszaki Szemle XXXVII. évf. 1. sz., 1992. május 4. pp. 19- 
26.) A kataszterkészítés gyakorlatilag egyrészt az irodalmi adatok rend
szerezése, helyi személyek megszólaltatása, térképi azonosítások elvég
zése után hetenként egy alkalommal Molnár Pista bácsi lakásán fehér 
asztal mellett kerültek végleges formában papírra.
Ez az első kötetnek szánt térképeken is rögzített névazonosító kata
lógus nyilvánosságra került, melynek folytatásaként Kraft János geo
lógus kolléga e források további szakirányú értékelésének elkészítését 
vízföldtani adatokkal irányozta elő. A forráskataszterezés munkája 
a publikációkban tükröződik, és így a fellelhető irodalomjegyzékek 
jó szolgálatot, tesznek ezek megismerésére. Hivatkozunk hát a MKCs 
Jubileumi Évkönyvében (1972-1997) annak 39-40. oldalán 22 tétel révén 
áttekinthető irodalmi felsorolásra, mely a '87-es kataszter ismertetéséhez 
a '92-es Pécsi Műszaki Szemlében is megjelent. Megismétlésétől a terje
delmi keretek miatt itt eltekintünk.

A TOVÁBBLÉPÉSEK

'87-es kataszter folytatásaként tervezett második kötethez készült
L V munka egy részlete Kraft-Baronek szerzők tollából fellelhető „A Me
csek természetjáró kalauza" 2002-es kiadásában a 26-95. oldalon. Nyom
tatásban az eredeti '67-es összeállítás több mint félezer felsoroltból 162 for
rásról találunk ebben szakmai ismertetőt. Kéziratként 2003-as dátummal a 
továbbfejlesztett, még befejezetlen mecseki forráskataszterből részletként 
„Karsztforrások" címmel 19 oldalon 73 forrás leírása van Kraft összeállí
tásában az MKCs vezetőjének adattárában. (Kraft János forrásértékelő hid
rogeológiai munkája természetesén még mindig folyamatban van.) Itt kell 
megemlíteni a ME 2002-es Évkönyvében Kraft által közzétett újdonságként 
ismereteket adó dolgozatát „A mecseki forrásmészkő-képződés sajátossá
gai" címmel, (pp. 79-96. Számos színes képpel és ábrával.)
A Természetbarát Szövetségnek átadott '67-es térképsorozat a kataszteri lis
tával tette lehetővé Baronek által 1997-ben összeállított első képes albumot 
„A Mecsek hegység forrásainak, turistaemlékeinek és érdekességeinek képes 
gyűjteménye" címmel. Ebben fekete-fehér kép van 184-forrásról. Majd ezt 
követte a Mecsek Egyesület Évkönyveiben, 2006-ban megjelent Biki Endre 
Gábor forrásokat színes fotóval bemutató anyaga „A Mecsek forrásai" cím
mel (pp. 252-363.) Ebben 209 forrásról kaphatunk bő ismertetést.
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2007-ben a ME évkönyvében a SZEKSZÁRDI- ÉS GERESDI-DOMBSÁG 
FORRÁSAIT gyűjti össze a 340-354. oldalakon.
Baumann Józseffel közösen az előző összeállítás szerzője a ME 2008-as 
évkönyvében „A Zselic forrásai" c. dolgozatként (pp. 310-335.) újdonságnak 
számító anyagot publikáltak. Ebben "elöljáróban" a 24 már nem működő 
forrásról közölnek táblázatos ismertetést, majd színes fénykép-illusztráció
val 48 forrás adatait adják itt közre GPS helymeghatározó koordinátáival.
A ME évkönyveiben a forrásfelújító munkákról kaphatunk ismereteket 
többnyire színes fotókkal. (Elsőként Kovács Szabó János számolt be egy 
forrásfelújításról az 1996-os évkönyvben, majd Baumann József beszámo
lóit találjuk az alábbi évkönyvekben: 1998. pp. 33-51. +2 old., 1999. pp. 
91-112., 2000. pp. 43-66 + fotók, 2001. pp. 76-95. +4 old., 2002. pp. 191-206., 
2003. pp. 224-247., 2004. pp. 313-332., 2005. pp. 282-302., 2006. pp. 206- 
229. +230-232.) Továbbá Biki Endre Gábor számol be a forrásfelújítások
ról (2007. pp. 318-331.) A Munka Osztály beszámolója Baumann József 
írásaként további forrásfelújításokról ad számot. (2008. pp. 280-283.)
A Baranya Megyei Természetbarát Bizottság információs kiadványa 
a Mecsek Híradó 1993 óta Strasser Péter szerkesztésében havonként 
tudósít a mecseki történésekről. (E periodika fellelhető a Csorba Győző 
Megyei Könyvtár Helytörténeti Osztályán.) így a forrásokkal kapcsola
tos információk többnyire Baumann József tollából, vagy egy-egy eset
ben Dománszky Zoltán és Ivasivka Mátyás írásából származnak.

Eredmények és a jövő

jabban - mint korábban már a barlangok - vízföldtani adatokkal or-
szagos védelem alá kerültek a források. Az 1996. évi Lili., a termé

szet védelméről szóló törvény I. részének 1. §-a rögzíti a természeti érté
kek általános védelmét. A II. rész 6. § (3) pontja kimondja, hogy „Egyedi 
tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték...", majd a III. rész 
23. § (2) pontja, hogy „E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi for
rás... Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek 
minősülnek." Továbbá a III. rész 23. § (3) pontja - amely hivatkozik a (2) 
pontra -, b) alpontjában határozza meg a források védettségének milyen
ségét „a forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama 
tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad;".
Visszatérve a törvény I. rész 2. § (1) pontjára „E törvény rendelkezéseit 
alkalmazni kell: e) a természet védelmével kapcsolatos nyilvántartási, ... tevé
kenységek, ... során." A törvény II. rész 6. § (4) pontja pedig egyértelműen
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kimondja, hogy „Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele 
a természetvédelem állami területi szervei (nemzeti park igazgatóság, illetve ter
mészetvédelmi igazgatóság;. ,.)feladata."

Afent leírtak alapján a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2003-2004- 
ben megkezdte a források számbavételét és dokumentálását, nyilvántar
tását. Ennek kezdeti eredményeként 146 tétel (ebből 52 Pécs közigazgatási 
területére eső forrás, míg a többi a Keleti-Mecsekre vonatkozik) szakszerű, 
több szempontra kiterjedő elektronikus dokumentálása történt meg a 
rendelkezésre álló pénzügyi keret felhasználásával. (Kvéder L. által szer
kesztett adatlapra fotók, EOV-GPS koordináták, hozam-hőmérséklet és 
környezetbiológiai adatok rögzítése.) A DDNPI-nál a munkák szerve
zését Angster Mária kezdte, majd az irányítást Havasi Ildikó vette át. 
A kataszter kezdeti összeállításához a DVI-tól Kvéder László hidrológus 
és a Pécsi Bányakapitányságtól Kraft János geológus (valamint néhány 
egyéb közreműködő személy) munkáját használták fel.
A fent ismertetett szempontoknak megfelelően újszerűnek szá
mító forráskataszteri munka alapjait a '87-es összeállítás és Kraft 
későbbi dolgozata képezte. Ennek felhasználása vezetett a földtani és 
fotókiegészítésekkel készült későbbi változatokhoz. Nem tagadható, 
hogy alapját képezte az 1987-es kataszter még a dicséretesnek minősít
hető forrásfelújító munkáknak is.
Nincs tudomásunk számos olyan forrásvizsgálatról, melyeket külön
böző szervezetek vagy vállalatok végeztek. Ezek közül talán a KÖJÁL- 
vizsgálatok eredményei érdemelnének külön tanulmányt.
Az interneten az utóbbi időszakot (2009) felölelő vegyelemzési ered
mény közlése megtalálható a Pécs környéki forrásokról a http://efriral. 
antsz.hu/baranya/közeg/vízforrások.htm révén.
Kétségtelen, hogy a DDNPI által megkezdett nyilvántartás (amit Bara
nyán túl egyben kiterjedten Somogyra is terveztek) jelentős lépésnek 
számít, mivel a névkatalógus szakmailag többirányú adatközléssel 
párosult. Ebben a megnevezett közreműködő személyek elévülhetetlen 
érdemekkel bírnak. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az össze
állítás célirányosan történt, kihagyva számos ismert forrást, továbbá ez 
még befejezetlen munkaként tartható nyilván. Folytatása kívánatos, de a 
tervek szerint csak bizonyos jellemzőkkel bíró forrásokat ölel fel. E leg
újabb kataszter fellelhető a DDNPI-nál.
Legújabban az egyes források részletesebb ismeretanyagát dolgozzák fel 
a kutató szerzők publikációikban. Köztük figyelemfelkeltő a forrásmeg
jelenés egy sajátos előfordulási formája, amiről Baranyai Pál a kutatásai
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nyomán tájékozódhatunk. Ez a pécsi forrásalagutakról készített 65 oldal 
terjedelmű kéziratos tanulmány. Ebben a Petrezselyem-, a Kaposvár 
utcai és a közelmúltban felfedezett Káptalan utcai forrásokról ad fotók
kal és rajzokkal illusztrált figyelmet keltő adatokat. A dolgozat megjelent 
a Mecsek Egyesület 2009-es Évkönyvében (pp. 135-156. 3 ábra, 23 színes 
fotó.) A teljes anyag - további mellékletekkel - CD-n fellelhető a Megyei 
Könyvtár Hely történeti Osztályán. A tanulmányban figyelmet érdemel az 
első ábra, mely térképrészlet „Pécs sz. kir. Városban az 1891-dik év előtt 
létezett forrásokból táplált régi vízvezeték térképe" c. aláírással szem
lélhető. (Ezen csak a Petrezselyem- és a Kaposvár utcai forrás szerepel.) 
Viszont ebben a Petrezselyem-forrást eredeti nevén, mint Frühweiszi- 
forrást írják le a vár vízellátását biztosító vezetékkel. Továbbá a Lukrits- 
féle térképen nem ábrázolt Szeminárium-forrás alagútjáról is írnak (p. 
136.4. ábra), ahol az 1636-os Novák-féle rajz is szerepel. Ennek részletén 
a metszet - mint írja - az „új A-B" szakasz a Káptalan u. 4. sz. ház udva
rán feltárt kút-alagút rendszerhez hasonlatos. Baranyai P. sajnos nem 
vizsgálta a Kaposvár utcai forrás közelében fakadó, attól keletre, az utca 
túloldalán lévő Szemináriumi-forrás feltáratlan alagútját. Ez a Kaposvár 
utcai forrásalagúttal párhuzamosan vezet a Széchenyi tér felé ismeretlen 
hosszban, mely forrás feltárásának igényét ugyan közvetíti (p. 156.) egy 
2006-ból született ötletpályázatból Arató Csongor nyomán.
Itt kell felhívnom a figyelmet egy még feldolgozandó fehér foltra, a város 
területén lévő pinceforrások felkutatásának igényére. Ez a munka a 
tulajdonosok féltve őrzött titka miatt sok nehézséggel jár, mint azt annak 
idején már megtapasztaltam.
Jelen anyag összeállítójától (Rónaki) két nemrég megjelent - fentebb 
egyikre már hivatkozott - dolgozat tartalmára utalhatok. Ezek: „A Tettye- 
forrás vízgyűjtő területe, barlangjai és szökevényvizei" (Hidrológiai 
közlöny, 2008/4.) Ebben - mint a Mecsek második legnagyobb karszt- 
forrásának - címben megjelölt dokumentálásán túl elsőként történik 
ismertetés a forrás felszín alatti rekonstrukciós munkáinak adatszerű 
eredményeiről, a forrásszifon-barlangról és a duzzasztásos vízkivétel 
műszaki létesítményeiről. A másik: „A Büdös-kút forrás földtani kör
nyezete és barlangja" (Mecsek Egyesület Évkönyve a 2009-es egyesületi 
évről) egy ritkaságnak számító vízföldtani helyzetben az általános karszt
vízszint fölött kialakult ún. függő karsztnak minősülő patakos karsztbar- 
langból eredő forrás vizsgálatáról kapható tájékoztatás.
Megjelentetés előtt számolhatunk be még két további dolgozat kéziratos 
létezéséről. Az egyik: a „Sárkány és ördög elnevezések a Mecsek-villányi 
karszton - Bemutatom a karsztot" (Kézirat. 2009) nagyobb terjedelmű 
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könyvként megjelenésre tervezett munka, melyben az orfűi Sárkány-kút 
tudományos szintű íróműszeres vizsgálati anyaga mellett az 1873-ban 
kiapadt jelentős hozamú Cassian-telepi Drachen quelle (Sárkány-for
rás) múltjáról és elfeledett helyéről kaphatunk tájékoztatást.
A második, még szintén kiadásra váró dolgozat „Az orfűi Vízfő-forrás- 
barlang vízgyűjtő területén történt vizsgálatok és eredményeinek átte
kintése" címmel (Kézirat. 2010) a Mecsek legnagyobb karsztforrását (a 
Vízfőt) hivatott méltóképpen részleteses adatközléssel bemutatni.
A Mecseket járó turisták közül sokan érdeklődnek a fellelhető források 
iránt, azonban közülük kevesen vannak, akik bizonyos dokumentációt 
is készítenek ezekről. így találkoztunk Végh Károllyal, aki a Mecsek 
hegység forrásain kívül az ország egyéb hegyvidékein fellelhető forrá
sokat felkeresve azokról remek színes fotókat, leírásokat készített. Több 
albumot töltött meg a felkeresett és kitisztított források fényképeivel. Itt 
kell kiemelni a Mecsekre vonatkozó albumait. így a Nyugati-Mecsek 160 
fotó, Közép-Mecsek 80 fotó, Pécs és környéke 90 fotó és Keleti-Mecsek 
140 fotó. Természetesen, mint közölte, további fotókkal fognak folyama
tosan kiegészülni ezek a kötetek.

Illusztrációk

források között az időszakosan kifolyó (ún. intermittáló), ezál-
L vtal különlegesnek számító mecseki (Orfű) Sárkány-kút adatfel
dolgozásából (Ld. Sárkány és ördög elnevezések a Mecsek-villányi 
karszton c. anyag) kiemelt képek (Dr. Bukovinszky A. - Baumann J.) 
a forrás nyugalmi és működési állapotáról. A kitörések egyik jellem
ző periódusát rögzítő regisztrátum (Rónaki) ábrája*,  valamint a forrás 
szivornyájának elvi vázlata a régi (Szabó P. Z., 1958.) és az új (Maucha 
L., 2003.) elképzelés szerint.

*Megjegyzés: A forráskráterben az idő függvényében regisztrált válto
zás görbéje a kitörések során emelkedő, majd a süllyedő vízszintet jelzi. 
A kifolyási küszöb feletti értékek cm-ben értendők, melyek átszámít
hatok a kiömlő vízmennyiségre. (Ld. Eszéky O., 1974.) A regisztrálás 
1971-től 835 napon áttörtént. Ennek során a küszöbszintet el nem érő 
ún. álkitöréseken kívül (melyek kifolyás nélkül csak a forráskráterben 
észlelt vízszintemelkedések voltak) 172 különböző lefutású görbealak
zatot lehetett megkülönböztetni. A leghosszabb működési szünet - az 
időjárási viszonyoktól függetlenül - 36 nap volt.
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'^Sárkány-bili szivornyájának elvi vázlata a régi (Szabó P. Z.) és az új (Maiiéba) elképzelés szerint
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EMLÉKEZÉS AZ EGYKORI BÚZA TÉRRE

Trebbin Ágost

Lassan teljesen átalakul a régi pécsi piacok és vásárok színtere, az Irá
nyi Dániel, illetve a Búza tér. Fiatalember koromban, az 1950-es évek
ben még üres volt a tér közepe, azután napjainkra már ez is beépült. A Bú

za tér sohasem volt Pécs nevezetes látványossága, de most, hogy végleg 
megváltozik arculata, az emlékek kedvéért mégis érdemes felidézni, hogy 
milyen is volt, amikor még afféle pécsi periféria-grundnak számított.

Zi A Búza tér az 1900-as években

A Búza térés környékeitek térképe, 
1800-as évek vége

A Fő utca végében, a tér északnyugati sar
kán évszázadok óta őrködő hatalmas épü
lettömbjével a Jankovics-féle ház volt, mely 
most restaurált formájában az: „Állami 
Közpince" nevet viseli. A házban a 18. szá
zadtól kezdve vendégfogadó működött, 
amely akkoriban a „Római Császárhoz" 
hivalkodó nevet viselte.
A 19. század végén a térség ezen épület
től délre beépítetlen terület volt, közepe 
táján egy sandervárnak nevezett közkúttal, 
alatt pedig egy, a mai Rákóczi útra néző, 
nagyobbrészt fából épült, a köznép által 
cédulaháznak hívott épülettel, melyben a 
városi hídmérleg nyert elhelyezést.
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Ott, ahol 1914-ben felépült a fő reáliskola (ma egyetem) és Nagy Lajos 
Kollégium (helyére modern bérház épült) tartották az 1800-as évek végén 
az országos kirakodóvásárokat. A későbbi Park mozi telkén csupán egy 
megrongált, düledező kőkerítés állt, mely dúsan termő gyümölcsösker
tet szegélyezett. Ez volt a vásárok alkalmával az edényárusok standja. 
Az 1929-ben felépült szakközépiskola valamikori területe igen forgalmas 
része volt a híres pécsi vásároknak, itt zajlottak le az úgynevezett „tetűvá- 
sárok", vagyis a viseltes ruhafélék és egyéb ócska holmik csereberélése.

A Rákóczi úttól délre eső, a vasúti 
töltésig húzódó nagy puszta térsé
get nevezték Búza térnek. Keleten a 
Balokányligetben akkor még meg
lévő Budai Külvárosi Temető, nyu
gati részén pedig az akkori idők 
fontos katonai intézményei és gya
korlóterei határolták. Ezek voltak - 
a ma már csak régi képeslapokon 
látható - Littke-, Frigyes-, Fejérváry- 
és Batthyány-laktanyák.A Linke laktanya az 1880-as években

A frigyes laktanya, 1892.

A Fejérváry laktanya, 1892. zt Batthyány laktanya, 1892.
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A több ezer négyszögöl pusztaság közepén hatalmas pocsolya éktelenke
dett, melynek egyetlen „díszét" a sertéskondák itatására szolgáló gémes- 
kút és széles itatóvályú jelentette. Egyébként ez a lakatlan térség volt 
a Budai városrész sertésállományának legelője. A pocsolya környékét a 
diákság kanászkútnak hívta, és nagy előszeretettel használta kalandos

elképzelései megvalósítására. A reáliskola növendékei nagy titokban itt 
ismerkedtek meg a cigaretta - akkor még ugyancsak tiltott „élvezetével". 
Az 1800-as évek végén Pécsett is megkezdte hódító útját a labdarúgás. 
A térség kiválóan alkalmasnak látszott arra, hogy a „balokányisták" és a 
„légszeszgyáristák" hatalmas focicsatákat vívjanak egymással. A mécs
eseket akkoriban legtöbbször véres verekedések tarkították. A pécsi 
grundon ez sem számított különösen nagy eseménynek.
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A térség délnyugati szegletében, 
a gázgyár előtt tűzoltótorony állt. 
A város gyérszámú tűzoltótestüle- 
te ezen végezte vasárnap délutá
nonként, a külváros lakosságának 
épülésére és szórakoztatására „lé
legzetelállító" mutatványait.
A Kisállomás helyén egyszerű 
bakterház szerénykedett. Sűrű sze

dersövényét a környéken szanaszét kószáló kecskék legelték nagy ügy
buzgalommal. Reggelente itt gyülekezett a város tehéncsordája, hogy 
utána békés nyugalommal ballagjon ki a megyeri legelőre.
A Búza tér nyugati része katonai gyakorlótérül szolgált. Korábban a 
69-esek, később az 52-es újoncok és a 19-es pécsi gyalogezredek katonái 
gyakorolták itt a bakasors keserveit.
Országos vásárok alkalmával az állatvásár kijelölt helyéül szolgált, és 
így elképzelhető, hogy nem a legnagyobb tisztaság uralkodott rajta.
Hát bizony a késő délutáni és esti órákban nem volt a legbiztonságosabb 
cselekedet a Búza tér dzsungelét felkeresni.
Napjainkban, a hajdani Búza tér teljesen beépült. A rideg kőrengetegben már 
nyoma sincs sem a pusztának, sem a romantikának, de azért ennyi idő táv
latából jó felidézni a múlt Pécsének egy már-már teljesen elfelejtett emlékét.
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t\Z ABRUDBÁNYAY CÍMER ÉS TULAJDONOSA

Sey Gábor
Címerfénykép: Tám László

Evek óta kutatom, a várost járva, a régmúlt emlékeit felidéző, házfa
lakon megörökített címereket. Több évtizedes barangolásaim után is 
Kehidai László barátom jóvoltából szereztem csak tudomást és leltem rá 

a Hegyalja u. 20. számú ház homlokzatán lévő címerre. Szégyellem is ma
gam, hogy ennyi év alatt nem bukkantam rá. A címer fényképezésekor úgy 
ítéltem meg, könnyű dolgom lesz az azonosítással, mivel egy készséges 
idős hölgy a szemközti házból elmondta, hogy a házat Abrudbányay, Er
délyből származó gyógyszerész építtette, akinek a mai Zsolnay úton volt 
a patikája. Tőle tudtam meg, hogy egyik leánya Őrsi Ferencnek, „A Tenkes 
kapitánya" írójának első felesége volt, s hosszú ideig e házban lakott.
Az emeletes, szép ház ugyan mára már felújításra szorul, de ma is hirdeti 
építtetőjének igényességét. A homlokzaton lévő címer jobban mutatna 
azonban, ha nagyobbra készítik annak idején.
A címer ovális pajzsának halmán álló, ötágú koronán ülő jobbra tekintő 
széttárt szárnyú pelikán, talán hattyú (?) A jobbra néző sisak ötágú, gombos 
koronáján teljesen jobbra fordulva a címerállat ismétlődik. Takarók: jobbról 
és balról. A pajzs alatt lefelé dongás szalag „DE ABRUDBÁNY" felirattal.
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A családot keresve kevés sikerrel és kétes eredménnyel jártam a számos 
szakirodalom áttanulmányozása során. Közel éreztem magam a megfej
téshez, amikor Kempelen Béla munkájában rátaláltam egy Abrudbányai 
családra 1636-ból, akikről a Turul 1883-3. számában is olvashatunk „Az 
országos levéltárban őrzött vagy följegyzett herczegi, grófi, bárói, honos
sági és nemesi oklevelek jegyzéké"-ben. Sajnos korai volt az örömöm, 
mert címerleírást, rajzot egyik munka sem ad.
Kempelen Siebenmacherre hivatkozva említ meg egy Fikker de Abrudbánya 
családot is, akik nevüket Abrudbányayra változtatták. Ezt is megerősíti 
ugyan a Turul 1884-4. számában közölt nemesi családokat ismertető lista, de 
ez a nyom is tévútnak bizonyult. Ez a család 1685. november 15-én nemesít- 
tetett meg, és címere alapján kétséget kizáróan nem lehet azonos a mi csalá
dunkkal. (Címerük: kék pajzs zöld talapzatából emelkedő sziklacsúcson lévő 
levélkoronából kinövőn jobbra tekintő bányász, mindkét kezével kalapácsot 
markol. A sisak feletti levélkoronából három zergeszarv nő ki, a középső 
felett hatágú csillaggal. Takaró jobbról és balról, színjelölés nélkül.)
A család felderítésében valamelyes eredményt a modern kor tudomá
nya, az internet adott. Itt találtam Abrudbányay Ödön pécsi gyógysze
részre vonatkozó adatokat.
Pontosabban Fonyód honlapján találtam rá a „Kripta-villa (Fonyód, József 
u. 16.)" címen az „Az örök szerelem háza" címszó alatt Abrudbányay 
megható történetére.
Abrudbányay Ödön erdélyi származású pécsi gyógyszerész az 1910-es évek 
közepén, még pályája kezdetén Kolozsvárott beleszeretett egy szép, mű
velt fiatal lányba, Magdusba. Elje
gyezte, de Magdus az esküvő előtt 
három héttel hirtelen elhunyt. Vő
legénye sokáig gyászolta s őriz
te emlékét, csakúgy, mint meghalt 
menyasszonya kedves tárgyait.
A trianoni határok meghúzásá
val Erdélyt Romániához csatolták, 
Abrudbányay pedig Magyaror
szágra, Pécsre telepedett. A Zsolnay 
úton megnyitotta a „Szent István" 
Patikát, és végül családot alapított. 
Házasságából két lánya és egy fia 
született, Tünde, Györgyi, István. 
1940-ben, amikor Észak-Erdélyt 
visszacsatolták Magyarországhoz,
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Kolozsvár ismét hazánk része lett. Az ekkorra már tehetős emberré lett 
gyógyszerész idejét érezte régi álma megvalósításának, hogy elhunyt 
menyasszonyának emléket állítson. Elképzelését, mely egy emlékház 
létrehozása volt, mely egyben temetkezési helyként szolgál, Cserna Sán
dor pécsi építőmester tervezte meg mediterrán stílusban, oszlopokkal, 
erkélyekkel, lapos tetővel.
Az épületet Fonyódon, a Sípos-dombon építették fel 1939-ben. Az alag
sorban alakították ki a be nem teljesült nászra emlékeztető szobát, mely
nek hitvesi ágyán az építtető és menyasszonya márványszobra került 
megmintázásra. Ez a szint a család temetkezési helyéül szolgált volna, s 
ide kerültek volna Magdus hamvai is, ha a történelem ismét közbe nem 
szól. Az épület földszintjén Magdus tárgyaiból kívántak emlékszobát 
kialakítani, míg az emeleten a család lakása kapott volna helyet.
A villát 1949-ben államosították, majd az építtető hozzájárulásával 
idegenforgalmi látványosságként bemutatták a „kriptát", ami aztán 
lassan lomtárrá vált.
Fonyód Város Önkormányzata a Széchenyi Terv pályázatán elnyert 
összegből 2003-ban állította helyre a villát.
Érdekes, hogy az angol nyelvű tájékoztatóban Abrudbányai-Rédiger 
néven szerepel az építtető. A Rédiger (Rediger) név már elég támpontot 
jelentett, amin elindulva jutottam el az „Abrudbányai" előnevű család
hoz. Sajnos címerleírásra azonban így sem találtam.
A bizonyossághoz, hogy Abrudbányay Ödön eredeti neve Rédiger volt az 
1916-ban a Temes megyei Kevevárán született Rédiger Bélán keresztül (apja, 
dr. Rédiger Aladár ügyvéd), jutottam el, aki Abrudbányay pécsi patikájá
ban is gyakomokoskodott. Az ő családját tanulmányozva találtam rá arra, 
hogy Abrudbányay Ödön, Rédiger Ödön néven 1878. 11. 27-én Szebéden 
született és 1955.10.15-én hunyt el. Előnevét felvéve lett Abrudbányay.
Érdekességként jegyzem meg, mint munkám elején említettem, hogy 
Abrudbányay Györgyi lányán -, aki dr. prof. Sík (Schmidt) Tibor 
vegyészmérnök első felesége volt - keresztül több ismert pécsi családdal 
is rokoni kapcsolatba került.
Abrudbányay Ödön irodalmi és népdalgyűjtő munkássága is ismert. 
A Pécsi Pannónia Kiadó 1947-ben adta ki „A bájgúnár" címen humoros 
kötetét, 1921 áprilisában a Zalai Hírlap adja hírül, hogy kétfelvonásos 
színművet rendezett, s akkori tanárai biztatására 1895-96-ban sikeresen 
gyűjtött népdalokat és népballadákat Erdélyben.
Az épületen lévő címer eredetét ugyan nem sikerült megtalálni, az való
színűleg Abrudbányay Ödön „alkotása". A címer eredetének bogozga- 
tása során azonban egy izgalmas, több szálon futó kutatás eredményeként 
tárult elém egy érdekes, Pécshez kötődő történet.
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ISMERETLEN CÍMER PÉCSETT
A MAJOR UTCA 12/2. SZÁMÚ HÁZ HOMLOKZATÁN

Sey/ Gábor 
Fotó: Sey Gábor

A ház homlokzatán elhelyezett 
címer leírásának közreadá
sával nem utolsósorban az is a cé

lom, hátha valamely lelkes olvasó 
felvilágosítást tud adni eredetére. 
A címer, ha ennek a háznak a fa
lán volt eredetileg is, sokáig rejt
ve maradt a kíváncsi szemek elől, s 
csak most, a Zsolnay Negyed épí
tésekor tűnt elő. Sőt azt is el tudom 
képzelni, hogy esetleg darabjai valamely közeli vagy távoli padláson po
rosodtak, és csak most az építkezések során kerültek elő és építették őket 
a ház díszéül az oromzatra.
A ház falán megjelenített csücskös talpú, álló pajzs talapzatán jobbra 
tartó griff-fejű, kettős farkú, oroszlántestű címerállat jobb mancsában öt 
azonos tőről fakadó virágot markol.

A pajzs felett hétgombos grófi korona, ami 
felett középütt háromágú levélkorona, 
jobbról egyenes pallost tartó páncélos kar, 
balról a virágot tartó címerállat növekvőn 
került ábrázolásra. Takarók jobbról és bal
ról a pajzs alsó harmadában.
A címer azt a benyomást kelti, mintha 
több darabból „állították" volna össze, 
azt is elnagyoltan. A páncélos kar szin

te kifacsart állapotban került ábrázolásra, és a bal oldali sisakdísszel 
együtt a címerhez illesztését sajátosan, egy a címerpajzs mögé kreált 
ellipszissel „oldották" meg. Maga a címerpajzs is szögletes vonalaival 
leginkább Lvov-Kertvárosban elhelyezett, a közelmúltban legyártott, 
címerének formáját idézi. A rangjelző korona fölé helyezett lombkoro
na pedig heraldikai hibának számít.
Sajnos a címer tulajdonosát nem sikerült kideríteni, amire egyetlen tám
pont Madas József kiváló munkája lehetett volna, aki a ház egykori tulajdo
nosait precízen felsorolta. Címerrel bírókat azonban köztük nem találunk.
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VENDÉG A KÁVÉHÁZ TERASZÁN

Trebbin Ágost

A Széchenyi tér és a Nádor terasza, 1908.

E
gy mondás szerint az ese
mények aktív szereplőjé
nek érzed magad, ha ülsz egy 

kávéházi teraszon, pedig egye
bet sem teszel, csak rendelsz és 
nézelődsz. Hát nézelődjünk... 
Valahogy erre gondolhattak 
egykori szép- és nagypapá
ink is, amikor kedvük támadt 
arra, hogy italozás és szivaro
zás közben közelebb kerülje
nek a járdák színes emberfor

gatagához és a korzón billegő csinos pécsi hölgyekhez.
Az első kávézó teraszok természetesen a fővárosban jelentek meg, itt már 
a 18. században hidunk létezésükről. Nagy közkedveltségnek örvendett 
a Kemnitzer-ház a Lánchíd pesti hídfőjénél, valamint Budán a Várszínház 
kávéháza előtti sétatér, ahol pihenni, de kávézni és fagylaltozni is lehetett.
A 19. században már se szeri, se száma nem volt azoknak a pompás 
kioszkoknak és teraszoknak, ahol a fővárosi polgár kedvenc nyári idő
töltésének hódolhatott.
Most azonban térjünk vissza szeretett városunkba, Pécsre.
1873 nyarától kezdve, amióta a főtéri (Széchenyi tér) Ribay Kávéház 
terasza megépült, a közönség igen megkedvelte a kellemes, levegős 
pihenőhelyet. A törzsközönség legnagyobb bánatára, amikor 1896-ban 
lebontották a Czindery házat, meg
szűnt ez a népszerű intézmény is. 
A pécsiek azonban továbbra sem 
kívántak lemondani a szabad le
vegőn történő mulatozás örömei
ről. A Ribay terasz törzsközön
sége a továbbiakban az 1898. év 
májusában megnyílt Pannnónia 
kert mulató-sörözőjét részesítette 
előnyben. Ennek a nagyszerű ker
ti mulatónak a megnyitásáról így 
számolt be a pécsi újság:
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„A nagy kert főékességét azon ár
nyas fák képezik, amelyet Bedőék 
ültetettek 30 évvel ezelőtt. A nyu
gati oldalon hatalmas söröző csar
nok áll, mely magába véve is 
emelné a kert szépségét, ha mél
tó pendentja (pandan=kiegészítő) 
nem lenne azon nagy aquariummal 
kapcsolatos díszes szökőkút, mely a 
középső helyet elfoglalja. Fürdőhe
lyen nincs különb park, s határo

zottan állítjuk, hogy egy elegáns fürdőtelep benyomását gyakorolja az érkezőre, 
midőn átlép az entrée (bejárat) vaskapun, mely a lakatos műipar remeke. A ta
laj folyamkaviccsal van behengerelve, s a legnagyobb zápor után is tiszta, száraz 
helyiséget talál a közönség.
Este tündéri kivilágítás mellett még sokkal szebb, sem miként látatlanul elkép
zelni lehet, és ha félezer ember akar itt helyet foglalni, úgy a legnagyobb kénye
lemmel biztosíthat magának asztalt és széket.
Megjósoljuk, hogy ez az a nyári helyiség, melyet évek óta keres és óhajt az intelli
gens elem, s melyet mindenkor szívesen felkeres minden család, ha már egy estét 
ott eltöltött.
Bedőék kiterjesztik üzletüket a sör
re is. Tudvalevő dolog, hogy már 
múlt évben bevezették a münche
ni Pschorr-sört, amely kellemes ízé
vel hamarosan nagy lendülettel in
dult meg, - dacára, hogy eddig csak 
zárt palackokban került eladásra. 
Itt is történt újítás. Bedőék a kávé
ház mellé sörcsarnokot építettek fel. 
Hagy haladás, hogy Pécsett hordóból 
(hatjuk a kedvelt bajor-sört és az, hogy melléje meleg és hideg villás reggelit ehetünk. 
Hagy előny, hogy a város szívében van, - egyedüli a maga nemében, mert 
hasonló nyilvános kert egyáltalán nincs. A gyönyörű kertben minden csütör
tökön a katonazene és hetenként háromszor cigányzene mellett szórakozhatik 
árnyas gesztenyefák alatt a közönség.
Röviden egybefoglalva, a 'Pannónia' kertje ma páratlanul áll nemcsak a város
ban, de az egész vidéken, s a nyári szórakozást kereső közönség sokat nyert az 
új helyiséggel, mely teljesen és minden tekintetben pótolja, sőt felülmúlja a 
megszűnt Ribay teraszt."
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A kávéházi terasz, a társadalmi élet fóruma

így azután, amikor Schlauch 
Imre 1902-ben átépítette a Ná
dor Szállodát, benne a város 
új büszkeségét, a Kávéházat, 
a vendégek az első pillanattól 
kezdve elvárták, hogy a szállo
da tulajdonosai és bérlői bizto
sítsanak számukra teraszt.
A törzspublikum őszinte örö
mére a Nádor Kávéház előtti 
széles járdarészen az 1903-1930- 
as évek között nyaranta, idény 
jelleggel teraszpavilon várta a 

kedves kávéházi vendégeket. A terasz műszaki megoldását igyekeztek 
minél esztétikusabb és célszerűbb formában megvalósítani, ezért a ká
véház padlómagasságával egyezőleg dobogót építettek fel, amelyet a jár
da felől remekművű kovácsolt vaskerítés szegélyezett. A reprezentatív te
raszt többnyire hordókba kiültetett, örökzöld növényzet díszítette.
A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy Pécs belvárosában nem
csak a Nádornak volt kávéházi terasza. Csak a legjelentősebbet említve: 
ott volt a Színház téren Sugár Miksa Otthon kávéháza (a későbbi Littke 
Lőrinc-féle Korzó Kávéház), amelyhez szintén elegáns terasz tartozott. 
Az 1900-as évek elején a kávéházi teraszok olyan népszerűségre tettek 
szert a fővárosban és vidéken, hogy a kor népszerű költője és kávéházi 
szakértője, Heltai Jenő még verset is írt róluk:

„Amikor a hátul 
Megtisztul az aszfalt, 
Kávéházak elé 
Kirakják az asztalt.

Mikor üde illat
Tölti be a léget,
Kávéházak elé
Kirakják a széket.

Mikor a melegtül
Állat, ember bágyad,
Kávéházak elé
Kirakják a fákat."

(Heltai Jenő: Kávéházi kert)
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A pécsi írókat és költőket szin
tén nem hagyta nyugodni ez a 
kedvelt és népszerű téma. 
„Azelőtt, boldogabb években ta
vasszal szokták megénekelni a po
éták mámoros, lyrai sorokban a ká
véházi teraszt. A tavasz hőmérőjén 
fölfelé lendülés volt a megjelenése, 
amint frissen, üde zöldre csinosít
va ráépítették az aszfalt szürkesé
gére. Az emberek lelassították si
etésüket, hogy köszöntsék a bár
sonyos, mélyszínű muskátlikat, 
amelyek a terasz peremén kandi
káltak. Ablakok megtárulása volt a 

terasz megjelenése, amelyen a napfényre áradt a kávéház téli füstje, fülledtsége,

Sétatér, Kioszk kerthelyiseg, 2005.

ónszínű lehellet a kávéházi márvány mellett virrasztók ábrázatán. Ez volt a te
rasz, a kávéház tavaszi felöltője, muskátlival a gomblyukában."
A terasz azután ősszel elbontásra került. Úgy illik, hogy ennek is emléket 
állítsunk. A „Pécsi Közlöny" c. újság publicistáját ez a fontos esemény 
szatirikus hangvételű írás elkészítésére ihlette:
..Hideg, igazi őszi délután. A kávéház teraszán néhányon ülnek. Fázósan össze
húzódnak, elkeseredve nézik egymást, és mindnyájan elmélyedve gondolkoznak 
« következő képen:
Az öntözőlegény: Vége van! Nyugalomba megy a spricni. (Ellágyulva.) Pedig, 
Pedig mennyi édes órát szerzett a nyáron. Amikor éles vízsugarakat szórtam ki 
rajta, és a félcipős apró lábak ijedten ugrándoztak előttem, és én néztem, néztem 
a finom formákat...
A fizetőpincér: Na, ez az asztal sem jövedelmez egész télen annyit, mint két nyári 
hónapban. (Elmerengve.) Itt ült minden délután az orosz hercegnő. Milyen sze
gei voltak. És milyen harisnyái. És milyen manikűrözött körmei és azok között 
milyen borravalók... Hja, hja... milyen borravalók...
A poéta: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, de mi lesz ezután? Micsoda délutá
nok voltak!... Itt ültem mindennap és néztem fel az erkélyre, amelyen virult a sok vi- 
rág és közöttük ott állt mindig „Ő", és micsoda erkélyjelenetek voltak. Micsoda csóko
kat dobott és micsoda verseket írtam hozzá! És azontúl ülhetek benn, valamelyik fül
ledt sarokban és szívhatom a füstöt és nem láthatom őt. Miért is nem tart öröké a nyár. 
-A bliccelő vendég: Nekem ugyan beborult. Alkalmasint ez az utolsó kávé az 
idén, amelyet elbliccelhetek. Ott benn lehetetlen lesz. Egyetlen bejárat van, az 
embert mindenki látja, még a kifliket sem lehet úgy mirnix-dirnix nem bemon
dani... Lehetetlen lesz megélnem. Hogyan kosztolok ezután?...
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Amin/ llujó lem::, 2008.

a pincéreknek.) Pista! Józsi! Frici! Marci!

A törzsvendég: Na ide se érdemes már járni. Milyen hűvös ez a terasz. És az 
oleandereken nincsen egy virág! Micsoda figyelmetlenség, és alig kap az ember 
20-30 újságot. Már azt is irigylik az embertől. Mennyi pénzt hagytam itt a nyár 
óta. Borzasztó, ha elgondolom ilyen komisz kávé, ilyen hanyag kiszolgálás. Ha a 
sok pénz most mind együtt volna... Beszüntetem az ügyet!
Egy asztaltársaságbeli asszony: A legnagyobb hülyeség a kávéház. Rablás, 
lopás! És éppen velünk, asszonyokkal szemben, akik értünk a dologhoz. Egy 
csésze kávéért annyi pénzt kérni. Otthon ennyiért nyolc gyermekem kávézik. 
És alig lát az ember egy-két arcot. 
A kutya sem jár ide. Az ember 
két órát tölt el öltözködéssel és a 
teraszon se mutathatja magát. 
No, hát ide többet be nem teszem 
a lábamat. Annyi szent!
A tulajdonos: (Kilép a teraszra, ki
csiny lőleg nézi a néhány fázás, mé
lázó embert, sunyi mosolygással a 
zsebébe nyúl, a pénztárcáját meg
simogatja, aztán komolyan össze
ráncolja a homlokát és nyersen szól
Ne bámészkodjanak. Vigyék be a- kertet!
A pincérek nekigyürkőznek, felnyalábolják a kopasz, sárga levelű díszfákat, és 
útközben feldöntik az asztalokat és székeket.
Az öntözőlegény meg a fizetőpincér búskomorságba esnek, a poéta és a bliccelő 
vendég öngyilkosságra gondolnak, a törzsvendég és az asztaltársaságbeli asszony 
káromkodván, dühösen elkotródik. Öt perc múlva az egész társaság a másik kávé
ház még nyitott kerti teraszán ül és még egyszer meggyászolja a nyarat." 
Egy másik pécsi publicista így búcsúztatta a nyarat és a kávéházi teraszokat: 
„Nem tudom, miért van, de én őszi akkordokat tudok csak a teraszról. Most 
szólok róla, amikor szétbontják trónusát, amelyen a május meg a nyár volt a 
diadém. A nyár, amely elszaladt a májussal együtt, ezzel az ideivel és a többi 
májusok emlékbe rokkant légiójával. Talán ezek az eliramlott májusok okozzák, 
hogy engem ősszel állítanak meg ezek a teraszok, amikor a szétszedett deszkák 
romhalmazában őszi ravatalhoz hasonlítanak. És nyikorogva megáll egy tár
szekér, amelyre egykedvű munkások felrakják maradványait, a fehér meg zöld 
asztalokat és padokat, a szekér peremére meg a leanderokat és babérfákat." 
Napjainkban ismét divatba jöttek városunkban a vendéglátóegysé
gek elé kihelyezett kisebb-nagyobb kávézó- és fagylaltozóteraszok. 
A Széchenyi téren és a Király utcában szebbnél szebb pavilonok vár
ják a sétálás közben megéhező, megszomjazó és pihenni vágyó sok
sok bel- és külföldi vendéget.

184



SKÓCIAI SZENT MARGIT, 
AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLÁNY

Dr. se. med. Somos Zsuzsanna

Budapestről Pécs felé haladó 6-os számú főút két oldalán, Pécshez kö
zel, a Keleti-Mecsekben van Mecseknádasd, a középkorban Nádasd, 
vagy Püspöknádasd: a főút mindkét oldalán egy-egy középkori várrom

mal, az egyik Schlossberg, a másik a magaslatokon álló Réka-vár, amely
hez tartozó adománybirtok királyi birtok volt. A vár romjai még ma is fel
lelhetők. Báró Malcolmes Béla kutatásainak eredményeként elérte, hogy 
1937 őszén próbafeltárásokat végeztek, amelyek nagyméretű falmarad
ványokat találtak, ezek ma is láthatók. Az ásatások pénz hiányában meg
akadtak. A Réka-vár hajdan egyik oldalról a Réka-patak vízimalmokkal 
benépesített völgyére, a másik oldalon a festői óbányai völgyre tekintett 
le. A vár falain kívül az egyik hosszoldalon mély vársánc alakulata vehe
tő ki. Egy feltételezés szerint - amely nem alaptalan - a frank uralom alatt 
a leigázott avarok féken tartására rendelt haderő központja lehetett itt.
A főútról jól látszik az útszéli temetőben lévő Árpád-házi korból szár
mazó templom is, amely a törökök által teljesen elpusztított régi magyar 
faluhoz tartozott. A régi okmányok szerint ez is királyi birtokon állt. 
Lehetséges, hogy ez a templom is frank kori alapítás lehetett.
A faluban lévő Szent György-templomban van egy hatalmas méretű 
festmény, amely Skóciai Szent Margitot ábrázolja (1. kép). Ezt a fest
ményt Skócia egyháza adományozta a templomnak. A templomban van 
még egy Skóciai Szent Margitot ábrázoló alkotás, egy szobor, amely a 

Réka-vár köveiből emelt 
talapzaton van (2. kép). 
A magyar levéltári for
rások, Árpád-házi okle
velek szűkszavúak, csak 
egy birtokadományozó 
oklevélben maradt fenn 
utalás arról, hogy az ado
mányozott birtok határos 
a nádasdi britek (terra 
britannorum) földjével. 
E csodálatos természe
ti szépségekben, adottsá
gokban gazdag táj már a 
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római időkben is fontos szerepet játszott, itt volt az Eszékről Budára vezető 
hadiút. Egyes források szerint Szent István fiának, Imre hercegnek élete is 
itt szakadt meg egy vadászaton.
Hogyan válhatott e terület a britek földjévé? A történet messzire nyú
lik térben és időben is: 1016-ban a britek királya, Vasbordájú Edmund 
néhány hónapos uralkodás után a dánokkal vívott harcokban meghalt. 
Az angol trónt a dán Nagy Kanut (Cnut) foglalta el, akit fiai követtek 
a trónon. Vasbordájú Edmund két apró fiúgyermeket (lehetséges, hogy 
ikreket) hagyott maga után, Edward és Edmund hercegeket, akiket svéd 
származású anyjuk miatt a svéd udvarba menekítettek. A gyermekek 
nem kaptak sem itt, sem Kijevben, sem Lengyelországban menedéket, 
végül Szent István magyar király fogadta be őket esztergomi udva
rába, aki hamarosan kijelölte a hercegek számára tartózkodási helyül 
a nádasdi birtokot, nevelőjük valószínűleg Szent Gellért volt. Edmund 
még gyermekként meghalt, Edward Szent István védelme alatt nőtt fel: 
feleségül vette unokáját, Ágotát. Lakóhelyük minden bizonnyal a Réka- 
vár lehetett. A házaspárnak három gyermeke született: Margit, Krisztina 
és Edgár. A gyermekeket a bencések oktatták, elveiknek megfelelően 
imádságra és munkára („laborare est orare").
1042-ben Vasbordájú Edmund király féltestvére, a későbbi Hitvalló 
Edward még trónra lépése előtt Magyarországon járt, tehát tudott az 
angol hercegről és családjáról.
Angliában közben a politikai helyzet megváltozott: az oligarchák kiűz
ték a dánokat, és Vasbordájú Edmund féltestvére, Hitvalló Edward lett 
a király. Hitvalló Edward normann származású anyja révén szigorú 
bencés szabályok szerinti nevelést kapott, ennek megfelelően is élt, a 
királyi udvar inkább egy kolostorhoz hasonlított, mint királyi udvartar
tásra. Gyenge kezű uralkodó volt, helyette apósa, Godwine earlje ural
kodott. A király gyermektelen volt, de apósának több fiában (különösen 
Haroldban) égett a hatalomvágy az uralkodásra.
1056-ban az angol országnagyok pünkösdön tartott gyülekezetükben 
úgy döntöttek, hogy meghívják az angol trónra a legitim örököst, a 
Magyarországon élő Edward herceget és családját. A pápa ezt a kérést 
nem hagyta jóvá, az angol vallási élet bizonyos értelemben független volt 
a római pápaságtól. Edward visszahívását az angol nemesség kívánta és 
mondta ki az 1054. évi nemzetgyűlésen, és csak utólag derült ki, hogy a 
trónt - pápai jóváhagyással - már előzőleg másnak odaígérték.
A meghívásnak eleget téve a hercegi család fényes kísérettel elindult 
Angliába. A kíséretben több magas rangú magyar nemes volt, köztük is 
a legismertebbek Móric, aki I. András király vér szerinti fia, tehát Mar
gitnak vérrokona, a másik Bertalan volt.
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Sajnos, a partraszállás után a családfő máig tisztázatlan körülmények 
között meghalt, nem is találkozott nagybátyjával, a királlyal. Edward 
családja az angol királyi udvarban nyert menedéket. Ugyanezen időben 
az angol udvarban tartózkodott a skót trón jogos örököse, Malcolm, aki
nek apját, Duncan királyt a Shakespeare drámából oly jól ismert Macbeth 
(Skócia királya 1040-1057) ölte meg. Malcolm herceg a Magyarországról 
érkezett családtagokkal nagyon jó viszonyt alakított ki, 1054-ben sereget 
gyűjtött, visszafoglalta örökségét, a döntő ütközetben Macbeth is elesett, 
elfoglalta jogos örökségét, a skót trónt.
1066-ban meghalt Hitvalló Edward, a trónviszályban az oligarchák egy 
része nem tekintette trónörökösnek a Magyarországról érkezett herce
get, Edgárt, mert apja nem volt koronás király és nem született angol 
földön. Edgár, valószínűleg életét féltve - apja esetéből okulva - lemon
dott trónigényéről. Ekkor választották meg egyöntetűleg az oligarchák 
királlyá Haroldot, Godwine earljének fiát III. Harold néven. Harold két 
évvel azelőtt hajótörést szenvedett, és életét a normann herceg, Vilmos 
(a későbbi Hódító Vilmos) mentette meg: cserébe Harold felajánlotta Vil
mosnak az angol trónt, és eljegyezte Vilmos lányát, Adélt.
1066-ban Vilmos értesülve a királyválasztásról, haragra gerjedt, és pápai 
áldással seregeket gyűjtött az angol trónért: ez volt a híres hastings-i 
csata, amely 1000 évre eldöntötte az angol trón sorsát.

A HASTINGS-I CSATA

1066. augusztus végén Vilmos készen állt a harcra. Az első ütközetben 
győztek az angolok, majd visszavonultak mélyen angol területre. Vil
mos azonban ezt nem hagyta annyiban, újabb seregeket gyűjtött, méghoz

zá egy, az angolok/szászok számára ismeretlen „harci gépet", a lovakat 
akarta bevetni a csatába, amelyeket harapásra és gázolásra képeztek ki (az 
angol sereg csak gyalogságból állt). Napokig vesztegelt Vilmos a seregei
vel a normann partokon megfelelő széljárásra várva, amíg ez bekövetke
zett, és villámgyorsan ismét Hastings-nél termett. Az angol királyi sereg 
ekkor már 400 km-re volt, a hírre azonban megindult dél felé. A végső üt
közetben a gyalogságból álló angol sereg egy magaslaton állt pajzsfalat 
képezve, ami javította esélyeiket. Harold, a király az első sorban, a pajzs
falban harcolt: egy nyíl fúródott a szemébe, holttestét sosem találták meg. 
A király halálhírére felbomlott az angol sereg. Vilmos jó stratégának bizo
nyult, a pajzsfal megbontásával, harci gépeivel, a lovakkal győzött, bevo
nult Londonba, és királlyá koronáztatta magát. így alig 10.000 normann, 
akik a nyelvet sem beszélték, uralkodott több százezer angol felett.
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Skóciai Szent Margit élete (1046-1093)

1057-ben, amikor Magyarországról megérkezett a család Angliába, 

Margit 12 éves volt: sudár, szép, magas, nagyon művelt és ügyes a 
kézmunkában, több nyelven beszélt, írt/olvasott latinul, angol-szászul és 

magyarul, csakúgy, mint testvérei.
Harold királlyá koronázásakor azt tanácsolták a családnak, hogy térje
nek vissza Magyarországra: el is indultak hajóval, azonban ez rettene
tes viharba keveredett, a szél északra sodorta, majd partra vetette őket 
Dunfermline-ban, a skót királyi lakhelyen. Az öblöt, ahol kikötöttek, ma is 
Szent Margit Reményének nevezik. Malcolm, a király akkor már özvegy 
volt, egy fiú apja. Miután a király értesült a hírről, hogy a hercegi csa
lád a viharban kikötött, gyalog ment eléjük és meghívta őket udvarába, 
szeretettel fogadta őket udvarában, amely inkább hasonlított egy kiégett 
helyhez, mint egy királyi udvartartáshoz. Margit ekkor 20 éves volt, 
nagyon primitív élet fogadta: nagy volt a szegénység, a nép csak névleg 
volt keresztény (Szent Columba 500 évvel azelőtt vitte a kereszténységet 
Skóciába Írországból, ami szinte már feledésbe is ment, a templomi élet 
nagyon alacsony fokú volt). Mindez azért volt, mert állandó volt a skandi
náv kalózok támadása Skóciában, nagy pusztítást végeztek.
Malcolm ekkor 40 év körül volt, a kor szokása szerint írástudatlan, 
de nagyon jó szándékú. Mindig is vonzódott Margithoz, aki azonban 
inkább a kolostori életet kívánta volna, mígnem baráti nyomásra mégis 
belement a házasságba: 1070-ben volt az esküvő.
A hercegi családdal tartott a magyar kíséret is, Margit haláláig magyarul 
beszélt velük. Sosem tanulta meg az ősi skót nyelvet, állandó tolmácsa 
mindig vele volt.
Dunfermline, az egykori skót királyi székhely városi képtárában lát
ható Szent Margitot és férjét ábrázoló festmény. Margit ruhája az egy
kori angol és skót iparművészeti hagyományoktól teljesen független 
volt: kék hosszú uszályos ruhát, kerek vörös palástot és derekán kétszer 
átfont bogiáros övet viselt, hosszú hajába gyöngyöket font. Mindebben 
magyaros vonás fedezhető fel, amely különösen a színekben és pompá
ban jutott kifejezésre.
Kezdetben a skót klánvezérek nem nézték jó szemmel Margitot, aki egy 
barlangban kialakított templomba járt imádkozni, beárulták a király
nak, hogy méltatlan dolgokat cselekszik. A király megleste, és miután 
meggyőződött arról, hogy ez nem igaz, mindenben követte feleségét. Ezt 
követően a király tisztelte Margit vallásosságát, csókolgatta Margit szent 
könyveit, és a templom számára saját kézzel kovácsolt tárgyakat.
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A magyar kíséret két név szerint ismert tagja, Móric és Bertalan Skóciában 
lovagi rangot, címert és uradalmat kapott, a kapott uradalom nevét vet
ték fel, így Móric Drummond, Bertalan Leslie néven ma is ismert urada
lom feje lett. Drummond a Stuartokkal lépett házasságra, Leslie Malcolm 
nővérét vette feleségül. Skóciában összesen tizenhét olyan név ismert, 
amelyeknek viselői Edgár herceg kíséretében voltak, akik nagyobb része 
magyar volt, e családok ma is büszkék magyar eredetükre.
Margit megreformálta a vallási életet Skóciában vallási vezetője, a bencés 
Turgot segítségével, aki később életrajzát is megírja. Margit (neve a görög 
margaron, gyöngy szóból ered, ezért Skócia gyöngyének is nevezik) 
rámutatott, hogy a skót történelemben a kelta korszak legnagyobb alakja 
Colomba, és a kereszténységet méltó helyére emelte. Bár csak királyné 
volt, de nagy hatással volt férjére és a skót törzsi vezetőkre: elég volt a 
főnököket megnyernie, azokkal együtt a nép is megtért (ez szinte csoda 
volt, mert a kelta törzsek nagyon vigyáztak szabadságukra, a reformo
kat általában elutasították). Margit nemcsak Istent, de a szegény népet is 
nagyon szerette, Krisztus szolgájaként cselekedett, ennek bizonyítékai:
- bárki hozzáfordulhatott bajával: a kor szokásának megfelelően Dunfermline 
mellett egy követ, ahol a királyné a hozzá fordulókat fogadta, ma is Szent Margit 
kövének nevezik,
-jótékonykodott: minden reggel a királyi udvarban a királyi párral együtt reggeliz
hettek szegények és gyerekek, a legkisebbet ölbe vette és saját kanalával etette meg,
- Szent András ereklyéjét a VIII. században hozatták a pictek Skóciába, a számára 
emelt Szent András-templomban helyezték el, aki így vált Skócia védőszentjévé. 
Margit buzdította az embereket, hogy vegyenek részt zarándoklaton, számukra 
ingyen hajókat és szállást biztosított, ahol ezek kikötöttek (Forth Bridge), a két 
oldalán lévő házsort ma is „North and South Quinsferry"-nek nevezik,
- Szent Colomba egy kis szigeten, Ionában létesített egy kolostort, amely a svéd 
támadások miatt romokban hevert, svéd fennhatóság alá tartozott. Malcolm 
király visszaszerezte a szigetet, Margit újjáépíttette, benépesítette a kolostort, 
ma is létezik, ősi iratokat, köztük egy Bibliát őriz,
-zsinatokat hívott össze az egyházi élet megújítására,
~ a lovagi életet megreformálta, megnemesítette,
~ királynéi hímzőszobát létesített: a nemesek leányait, akik itt kiváló vallá
sos, erkölcsös nevelést kaptak, aranyhímzésekre (arannyal készült hímzéseit 
templomban használták, mint miseruhát: „Opus Anglicum") és szövésre (a 
vászonszövés mesterségét bizonyítottan Margit vezette be Skóciában) tanította. 
A hímzőszoba szentély volt, ahová férfi nem léphetett, külön kápolnát építtetett, 
maga is idejárt. A jellegzetes skót szövet, a tartan ekkor született, a tartan színei 
megegyeznek a pompakedvelő magyarok által kedvelt élénk színekkel. A „ tartan " 
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név gaelic vagy angolszász eredetét nem lehetett megmagyarázni, valószínűleg 
a szó gyökere azonos a magyar tarka szóval (a „tar" ősmagyar szó kicsinyített 
változata a tarka, annyit jelentett, hogy színes).

Margitnak nyolc gyermeke született, hat fiú és két lány.
Fiai: Edward csatában esett el, Aethelred fiatalon meghalt, Edmund a 
család fekete báránya volt, a három legfiatalabb fiú egymást követte a 
trónon: Edgar, Alexander és Dávid, aki I. Dávid néven 24 évig uralko
dott, uralma aranykor volt, ő fejezte be anyja munkáját.
(Skóciában szokatlan királynév eredete: Margit valószínűleg együtt nevel
kedett, játszópajtása volt I. András második fiának, Dávidnak, és az ő emlé
kére nevezte el legkisebb fiát, aki a legfényesebb volt gyermekei között.) 
Lányai: Matilda I. Henrik (aki angol királyként egyesítette a normann és szász 
vonalat) angol király felesége, lányuk Matilda V. Henrik felesége lett, Mary 
Boulogne grófjához ment feleségül, lányuk István angol király felesége lett. 
Margit gyermekei mind a skót, mind az angol királyi családban jelentős 
szerepet játszottak. Margit tanítása gyermekeinek: „ha szeretitek Istent, 
fel virágzik az életetek és örökké boldogok lesztek".
Margit halálakor még nem volt 50 éves. Fia, Edgár (aki a monda sze
rint visszatért Magyarországra) körében hunyt el kezében a skót fekete 
keresztet tartva. 4 nappal élte túl férjét, Malcolm királyt és legidősebb 
fiát, Edwardot, akik csatában estek el. Utolsó szavaival köszönetet mon
dott Istennek és imádkozott. Távozása olyan csendes volt, hogy azt gon
dolták, lelke az örökkévalóság nyugalmába és csendjébe távozott. Ezért 
írják a krónikák róla, hogy nem volt nálánál szebb jellem a skót történe
lemben, „minden tisztaság és szentség inkarnációja volt".
Margit vallásosságának gyökerei a Szent István-i Magyar Királyi Udvar
ban vannak, a Magyarországról hozott hitbeli örökségben. Margitot IV. In
ce pápa avatta szentté 1251-ben, és X. Kelemen emelte Skócia patrónájává.

A vulkáni eredetű szikla
csúcson magasodó edin- 
burgh-i vár (3. kép) egy ősi 
erődítmény, a város legtöbb 
pontjáról látható. I. Dávid 
uralkodása idején már biz
tosan vár állt itt, ha nem is 
ebben a mai formájában. 
A vár legrégibb részét, a 
normann építészet remekét 
használta lakhelyül Margit, 
amely ma a róla elnevezett 
Margit kápolna (4. kép).
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Szent Margit kápolnája

A kápolna a Canterbury székesegyházzal egy idős, az építtetője is 
azonos volt, Lanfranc. A kápolna stílusa normann, valószínűleg 
sok ilyen volt Skócia-szerte akkoriban. Mérete kicsi: 14 láb széles, 32 láb 

hosszú, a szentély ívét I. Dávid építtette anyja emlékére (5. kép) (ő léte
sítette a Holy Rood apátságot is). Ma látható alakját úgy rekonstruálták, 
ahogy Margit életében kinézhetett. A kápolna Szent Margitot ábrázoló 
vitrázsának eredetijét Viktória királynő készíttette. (6. kép).

5. kef

Irodalom

!• Dümmerth D.: Az Árpádok nyomában. Panoráma, 1976.
2- Malcolmes B., báró: Szent István unokája. Szent Margit Skócia királynéja magyar szár

mazása és magyarországi szülőhelye. Budapest, Stephaneum, 1938.
2- L. Mezies, R. A. Knox, R. S. Wright: St. Margaret Queen of Scotland and her Chapel., 

Edinburgh Castle kiadványa.
Skóciai Szent Margit. A mecseknádasdi templom kiadványa.
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BLAGAJ, AZ EGYSZERVOLT HERCEGSÉG 
ELFELEDETT SZÉKHELYE

Dr. Montskó Péter

A fenti cím úgy hangozhat, mintha mese kezdete volna. És valóban,
Blagaj várának és a vár hercegének, országának valós története a 

hosszú idő távlatából olyan, mint egy szomorú monda. Egy ambiciózus 
grófról szól, aki ügyesen politizálva egy hercegséget hozott létre két hatal
mas és erős birodalom között az ütközőpontban. A két akkori nagyhata
lom a Török porta és a Német-római Császárság volt. Mindketten elismer
ték a hercegséget, és hozzájárultak létéhez. A herceg ügyesen taktikázva 
egyik félnek sem hódolva be 40 éven keresztül sértetlenül őrizte meg or
szága integritását. Birodalma egészen a Kotori-öbölig ért. Erre Hercegnovi 
város neve emlékeztet. István herceg úgy tervezte és hitte, hogy dinasztiát 
teremt, évszázadokra megalapozza családja hatalmát. Sajnos rosszul szá
molt. A történet itt vesz mondai fordulatot. Saját fiai tagadták meg és ta
szították le a trónról. (Hogy a mesei hangulat még teljesebb legyen, ter
mészetesen három fia volt.) ők átjátszották a hercegséget a szultánnak, és 
hárman háromfelé keresték új jövőjüket. Egyikük török, másikuk Raguzai 
(ma Dubrovnik) szolgálatba állt. A harmadik a magyar királyi udvarban 
kereste a szerencséjét. Későbbi sorsukról nem tudni. A történet szerint az 
esemény hátterében nem is a hatalom megszerzése vagy a kapzsiság állt. 
A legidősebb fiú és apja a szerelemben váltak riválisokká. Egy velencei 
hercegnő kegyeiért vagy kezéért versengve lettek egymás ellenségeivé. 
A család egykori dicsőségére már csak a hercegi székhely emlékeztet. 
Blagaj fölött egy hatalmas, meredek falú sziklacsúcson áll Sztyepanográd 
(István-vár) romja, mely torzóként is megkapó és látványos. A mesénk 
vége óta soha nem ostromolták, soha nem lakták. Elfeledkeztek róla. 
Ennek ellenére most is hercegi sasfészekhez méltón uralja a tájat.
Mosztárban szinte minden arra utazó magyar turista megáll. Ha magá
ért a városért nem is, a helyreállított híd kedvéért mindenképpen.
A sok magyar emlék okán vonzereje érthető. Azt azonban, hogy köz
vetlen közelében milyen rejtett értékek vannak, sokan nem is gondolják. 
A Kravica vízesést, a Stolaci Bogumil temetőt, Pocsitelj várát csak keve
seknek jut eszébe felkeresni. Hasonló rejtett érték Blagaj városa is.
Mosztártól 12 km-es autózás után érhető el a hegyek tövében megbúvó 
kisváros, vagy inkább falu. Létét nem mindennapi forrásának köszönhe
ti, amely minden körülmények között vízzel látta el az ott élőket, évszak
tól és időjárástól függetlenül. A függőleges dolomit sziklafal tövében ered
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a Búna folyó. Vízhozama 300 liter percenként. Állítólag ez Közép-Euró- 
pa legbővízűbb karsztforrása. Nehéz leírni azt a csodás látványt, ami a 
forrásbarlangban fogadja, az ide érkezőt. Ezt inkább mondja el a kép (1. 
kép). Asbóth János könyve szerint (Bosznia-Hercegovina írásban és kép

ben) a Búna folyó rosszul vá
lasztotta meg szülőhelyét. Ha 
Svájcba „születik" világhírű lett 
volna. Egykoron a víz malmo
kat hajtott, utóbb pisztrángne
velésre használták. A forráshoz 
a török időkben derviskolostor 
épült közvetlenül a sziklafal alá. 
Az iszlám világ egyik zarán
dokhelye. Hogy miért, az már 
egy másik érdekes történet.

Még a helybeliek sem tudnak sokat nevezetes várukról. A helységet 
körülvevő meredek sziklafalak egyikének tetején áll. A forráshoz vezető 
útról is láthatók valamelyest a vár falai, feljutni azonban kerülő úton 
lehet. A város központjától az idegenforgalmi hivataltól kell indulni 
aszfaltos úton először északi irányban. Az aszfaltút kövesútban, majd 
gyalogösvényben folytatódik. Megkerüli a hegyet, majd észak felől ér a 
várhoz. Szerencsére az út jelzett, piros-fehér csík vezet fel.
Itt a mediterrán hercegovinai tájon járunk. Egy „otthoni" vártúrához 
képest a növényzet egészen különleges. A kopár mészkő oldalak fehér
ségét cserje méretűre növő kőrisek tarkítják. Nagyon sok a szárazsá
got jól tűrő örökzöld, boróka és tuja. Mindenütt nő Hercegovina szim
bóluma, a gránátalma. A legszebbek azonban a ciprusok. A várhegy 
északi oldalán, amerre az út halad, az aleppói fenyővel vegyesen he
lyenként összefüggő erdőt al
kotnak. Az égig nőnek, karcsú- 
ak és hajlékonyak, ugyanakkor 
hihetetlenül szívósak. Koroná
juk olyan sűrű, mint a nemez, 
es a feltámadó szélben sejtel
mesen susognak. A mediterrán 
baj mindenkori nélkülözhetet
len tartozékai. Itt azonban va
don nőnek mindenfelé.
A hegy gerincére felérve hirte
len megjelennek előttünk a vár 
falai (2. kép).
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Még most is, elnéptelenedése után sok évvel imponálóan magasak, 
bár a vár kis alapterületű. A lőrésekkel szabdalt fal még az eredeti 
állapotot mutatja (3. kép). Az északkelet felé nyíló kaput erős bástyák 
védték. A Sztyepanográd valójában csak ebből az irányból volt támad
ható, ezért volt szükség ilyen megerősítésre. Dél és nyugat felé a vár 
alatti sziklafalak szinte függőlegesen szakadnak le. Innen ellenség 
nem férkőzhetett közel a hercegi székhelyhez.
A kilátás csodálatos. Körbehordozhatjuk tekintetüket a tájon, mint egy
kor a vár lakói. Végig rálátunk a Neretva völgyére. Közvetlenül alattunk 
a Buna folyó és völgye látszik (4. kép). Mellette Blagaj városa: mecse
tek és katolikus templomok, hidak a folyó felett. A víz színe gyönyörű. 
Türkizzöld, mint általában a hercegovinai folyók színe. A víz nagy kincs 
volt errefelé mindig is. A kopár hercegovinai hegyek nem alkalmasak 
növénytermesztésre, csak völgyekben a folyók mentén voltak és vannak 
mezőgazdasági területek. Ezt a geográfiai tagozódást is remekül láthat
juk a sasfészekből. A várban is hatalmas vízgyűjtő ciszternát építettek, 
mely nélkülözhetetlen volt István herceg udvartartásához.
A várból ugyanazon az úton érünk vissza a városba, ahol felkapaszkod
tunk. Sok kirándulóval nem fogunk találkozni. A titokzatos vár nem 
ismert széles körben. Az útikönyvek sem írnak róla sokat, tábla nem jelzi 
hollétét. Az idegenforgalmi főszezonban kevesen is vállalkoznának arra, 
hogy a forró hercegovinai nyárban hegyet másszanak. (E sorok írója is az 
októbert választotta.) Pedig a kitérő, mint láttuk, megéri. Egy különleges 
hangulatú gyönyörű helyre juthatunk el. A mediterrán tájon túrázha
tunk, és láthatunk egy különös hangulatú romantikus sasfészket.
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Biki Endre Gábor

/\ ¡MUZiÓ l’S
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Xiipsiitöttc kis zöld hegy
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A MUNKA OSZTÁLY 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Baumann József

A Munka Osztály munkater
vének megfelelően igyekezett 
végezni feladatát. Az elmúlt hóna

pok rendkívül kedvezőtlen időjárá
sa a feladatok átprogramozását tette 
szükségessé. Télen étettük a madara
kat több helyen az erdőben. Tavasz- 
szal részt vettünk a békahálók kiépí
tésében és a békák menekítésében.
A Csokonay túrán 96 fő vett részt, 
ahol a források tisztítását mutattuk 
meg az érdeklődőknek.
Részt vettünk egy nagyszabású ta
karítási munkában a Dömörkaputól 
a Tubesen át Éger-völgyig.

Madáretetés az Ordas-tanyánál

Takarítók egy csoportja (balról: Stiksz 
Zsuzsanna, Jancsi Attila, Balog Árpád, 

Baumann Józsené, Feketéné Czifra Éva)

Egyesületünket képviseltük a 
Kardoss Fesztiválon, és koszorút 
helyeztünk el Kardoss Kálmán kas
télyánál Hidason.
A Velencei-hegységben az Anikó- 
forrás felújításához építési tervet 
készítettünk.
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A Pécsváradi Közösségi Kerekasztal kérésére tervet készítettünk a vár
kertben lévő Mosókút-forrás foglalására. A forrás foglalását elvégeztük 
és a kivitelezésben is részt vettünk.
Elődeink sírjait tisztítjuk és karbantartjuk.
A Magyarok kunyhójához elkészítettük a tartós és szép tölgyfa padot. 
Tripammer Károly életútjának bemutatásához anyagot gyűjtöttünk. A jelen 
időben álló Tripammer-fa eredetiségét szakértők bevonásával vizsgáltuk. 
Rendszeresen kapunk leveleket és felvételeket a Fekete-Tisza-forrás állapo
táról, melynek tervezésében és kivitelezésében részt vettünk. Az elmondá
sok szerint több százan keresték fel a forrást az elmúlt évben. Sok a méltató 
írás, melyben megköszönik az áldozatos és szép munkánkat. Az elmúlt 
évben harmincnál is több levél érkezett az interneten magyarul, ukránul, 
oroszul, angolul és románul.
A Mecseki Erdészeti Zrt. támogatásával farönkökből kiállítási installá
ciókat készítettünk a mecseki fafajták ismertetése érdekében a „Párat
lan élvezet járni a Mecseket" című kiállításhoz. Játékokat készítettünk, 
melyek segítségével jobban megismerhették a látogatók a Mecsek kőze
teit, virágait, fafajtáit. Több alkalommal előadást tartottunk fiataloknak 
és időseknek. A vándorkiállítás költöztetésében is részt vállaltunk.

Farönkök fűrészeiébe Várnai ¡ózsef 
fűrészüzemében (hatul Várnai ¡ózsef)

A Mecsek Egyesület által készítte
tett és 1908-ban felállított időjelző 
házikót a Széchenyi téren az anyagi 
lehetőségeinkhez mérten megújí
tottuk. A házikó külsejét és belsejét 
kitakarítottuk, a régi műszereket 
beállítottuk, a páratartalom-mé
rőt újra használhatóvá tettük egy 
negyven centiméteres haj fonattal.

Tisztítjuk és ápoljuk az elődeink ál
tal létrehozott értékeket, pihenőket, 
kereszteket, kilátókat, lépcsőket.
Az ANTSZ munkatársaival harminc
öt mecseki forrásból vettünk vízmin
tát. A vízminták elemzéséből kide
rült, hogy a Mecsek forrásai folyama
tosan javuló eredményt mutatnak.
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Javításra szorult a Bikkfa-forrás, Kőfejtő-kút, Mariska-forrás, Cserkész-forrás, 
Gégen-kút, Sziklás-forrás, Kiss Lajos-forrás, Barlangkutatók-forrása, Bög- 
rés-kút, Lóri-forrás, Hidasi-forrás, Etelka-forrás. Megszüntettük, és eredeti

A Hidasi-forrás javítása (Bán mami József)B Forrás- és medertisztítás az Etelka-forrásnál ]

természetes állapotába visszaállítottuk a Lófej-forrást és a Tahumsec-forrást. 
A Melegmányi-forrásnál az elvezető medret kismértékben kiszélesítettük, 
a könnyebb vízelfolyás érdekében. Több forrástáblát újrafestettünk, mert a 
nem megfelelő festékek kiperegtek a betűkből. A Pipás-forráshoz újra fes-

Forrástábla festése (Bán mami József) 1 Forrásvíz hőmérsékletének mérése (Horváth Ákos)

tettük a jelzéseket, mert erdészeti munkák voltak a környéken. Elkezdtük a 
kevésbé ismert nem foglalt források bemérését GPS-sel. Heti rendszeresség
gel mérjük hat mecseki forrás vízhozamát, hőmérsékletét.
Segítjük a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség munkáját a lehetőségek 
és igények szerint. Túravezetést vállaltunk, turistautakat tisztítottunk, útjelzé- 
seket festettünk, jelzőoszlopokat állítottunk a Bányász-emléktúra útvonalán. 
A Pécsi tájfutóknak segítettünk egy jubileumi emlékkő felállításában, és 
a gránittábla beépítésében.
A Petőczpusztai kis kápolnát rendszeresen takarítjuk, tartjuk a kapcsola
tot a puszta régi lakóival.
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Az Ordas-tanyát és környezetét heti rendszerességgel felkeressük, 
óvjuk, védjük a környék természeti értékeit. Igény esetén megmutatjuk 
a házat és elődeink emlékeit az érdeklődő turistáknak. Az Ordas-naplót 
naprakészen vezetjük és minden eseményt, munkát leírunk, képekkel 
dokumentálunk. A 2010. évben a munkával töltött napok száma 187, és 
652 esetben mértünk forrásadatokat a Mecsekben.

A munkákban részt vettek: Baronek Jenő, Baumann József, Baumann 
Józsefné, Baranyai Rudolf, Bagdán Levente, Becker János, Becker Jánosné, 
Golubics István, Hohn Miklós, Kollár Tamás, Kovács József, Kóczán 
Zsuzsanna, Kovács Szabó János, Kulcsár Péter, Kriston Barnabás, László 
József, Feketéné Czifra Éva, Horváth Ákos, Horváth Zoltán, Jónás István, 
Nagy Balázs, Molnár Dénes, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó

Ezt is tanulni kell! I Hólapiitolás a ház körül ■ Forrástakaritás I Kovács Józscf I 
(Horváth Ákos) I (Baumann József) I Kóczán Zsuzsanna)

Köszönöm minden tagtársainknak és segítőinknek az elvégzett munkát, 
mellyel hozzájárultak a Mecsek hegység és a tágabb világ környezetének 
megóvásában, szépítésében. Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen 
eredményes és szép munkát végezni.
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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rönköt, melyből a pihenőpadot elkészítettük. Köszönjük a farönköket, 
melyek segítségével a kiállításon sok iskolás megismerhette a Mecsek 
hegység jellegzetes fafajtáit.
Köszönjük a DDNPI támogatását a forrásépítések engedélyeztetésében. 
Köszönjük a szorgos munkát azoknak a „névtelen" segítőinknek 
is, akik 2010. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a 
források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk 
tisztaságát.

A Büdös-kútnál

Remete-réttől indulok a kék sáv jelzésű turistaúton. Mindenütt vas
tag hótakaró borítja a tájat. A Lapisra vezető utat elhagyva az öt
ven centiméteres porhóban lépkedek. Fehér és fekete színek töltik meg 

az erdőt a kanyargós út mentén. A szikrázó napsütésben a fák árnyaik 
fekszenek a puha hóban. A szúrós csodabogyó hósüveget húzott ágai
ra, hogy piros bogyós termését megvédje a hidegtől. Lépteim peremén 
hópelyhek folynak a völgy irányába. Egyre nehezebbek a lépések, és ar
comon megjelennek az izzadságcseppek. Magasra kell emelni a lábam, 
hogy odébb letehessem. A köteles zsomboly mély töbre balra lent ásíto- 
zik, és olvasztja a jégkristályokat sötét ürege peremén. Jobbra farakás
ok nyúlnak el az erdészeti út mentén, és sárgán virítanak vágásfelülete
ik. Jobbra a széles lénia hosszan keresztbevágja a bükköst, és teret enged 
bámészkodó szemeimnek. Csend mindenütt, arcomat csipkedi a friss le
vegő, és pirosra festi. A Füleki emlékmű tetejét vastagon fedi a hó, és 

fekete betűi beleégnek a fehér kör
nyezetbe. Már látom Baranyai Ru
di barátom hófedte esőbeállóját és 
az erdei tisztást a gangos kis erdei 
házzal. Lefele könnyebbek a lépé
sek, mert a vastag havat letaposva 
lépcsőt képezek. A kőhíd elterül a 
kis patak két partján, és utat mu
tat az esőbeálló felé. Még néhány 
lépés, és levehetem zsákomat, és a 
padra teszem. A ház előtti fenyők 
méregzöld levelei uralják a teret. 
Az ablakok zöld spalettái rám sze- 
geződnek, és figyelik minden moz-
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A Büdös-kúti ház A Feri-forrás
' 1'

dulatomat. Előveszem fényképezőgépemet, és a megszokott helyekről
lefotózom a házat. Felgyalogolok a hosszú gangra, és a hátizsákból elő
veszem a sertészsírba kevert diókeveréket, majd a madáretetőbe teszem. 
A csúszkák és cinegék hamar ellepik az etető környékét és közelségük
kel, szépségükkel melegséget öntenek szívembe. Most nem írok levelet 
Rudi barátomnak, mert tudom, hogy néhány nap múlva találkozók ve
le. A szekszárdi vörösborból most egyedül iszom, és elindulok a Pante
on felé. A kis patakmederben csak néhány sötét folt jelzi a víz jelenlétét. 
A Feri-forrás kis csöve jégbajuszt növesztett és vidáman csörgedezik a 
vastag hótakaró között. A Panteon homokkő sziklatömbje kiemelkedik a 
fehérségből, és jól látszanak elhunyt kedves barátaink gránitba vésett ne
vei. Végigolvasva a neveket, megjelennek előttem, és felidéződnek velük 
eltöltött kellemes napjaim. A kék ég és a szikrázó napsütés még kedve
sebbé teszi az emlékezés perceit. Hollók erős szárnysuhogásai zavarják 
meg a csendet, amikor elsuhannak felettem. Elindulok vissza a házhoz, 
lábnyomaimat követve. A Spirál barlang felé fordulok, és megyek a kissé 
emelkedő úton. Búcsúzásul még egyszer visszapillantok a fák közül a fe
hér csendbe burkolózott kis tisztásra. Ismét magasra emelt lábakkal hala-
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dók előre a Mecseken nem szokványos magas hóban. A koros fák alatt 
az új nemzedék kíváncsian nyújtózkodik, és vékony ágaikat hó borítja. 
Odébb a fák törzseinek árnyéka fekszik végig a friss havon elterülve. 
A barlangászok bivaksátra lapos szemként pislant felém a domboldal
ban. Mellette friss lábnyomok pihennek, valaki nemrég járhatott erre. 
A nyomok letérnek az útról, és az erdő rejtekébe vesznek. Fentről erő
sen süt a nap, és megcsillantja a jégkristályokat a hó felszínén. Fáradtan 
és kiizzadva érek a Száraz-kúti pihenőhöz, ahonnan aszfaltútra kény
szerülve, Abaliget felé folytatom utamat, hogy a tervezett forrásméré
seket és tisztításokat elvégezhessem.

Forrástisztítási túra a Keleti-Mecsekben

Egy szokásos indulási csoportképkészítés a vékényi buszmegállónál, 
és már indulunk is a túrára. A hídon átsétálva balra fordulunk, ahol 
egy üzemi épület mellett visz az út. Vigyázat! Egy nagy kuvasz futó

láncon egészen az út túloldaláig elér, és borzasztó nagy falatot harap ki 
az óvatlan turistából. Sehol egy figyelmeztető tábla, ami erre a veszély
re felhívná a figyelmet. Szerencsére gyorsak vagyunk, és a patak part
jára futva megússzuk a kóstolót. A viharos szél a szemünkbe vágja az 
apró hódarát, alig látunk tőle. A karámban a lovak is közel állnak egy
máshoz mozdulatlanul, és szemlélik a márciusi telet. Balra a régi lőtér 
mellett megyünk el, majd beérünk a szűk völgybe. A köves patakmeder
ben kövek között keringőzik a víz és csobogva halad tovább. Egyre me- 
redekebb az ösvény, és sokszor a kidőlt fák alatt átbújva jutunk előrébb. 
Ruhánkat fehérre színezi a rárakódott hó, és fehér süveget húztak a zöl
dülő illatos hunyorok a meredek oldalban. Jobbra letérünk a zöld kör
jelzésen a Csöpögő-forráshoz. Vigyázni kell, mert meredek az oldal, és
a hótól nagyon csúszik. Alattunk 
egy szép vízesés látható kis tóval. 
Jobbra a sziklaoldalban megbújva 
a forrás szerényen csorgatja tiszta 
vizét. Amíg István szép kis kapá
ját felavatja a meder kikotrásával, 
én lemérem a víz hőmérsékletét 
és mennyiségét. Balázs a közelben 
megkeresi a GEO-ládát és beköny
veli. Készítünk még néhány képet 
a völgyről, és felmászunk a jelzett 
turistaútra. Megint bujkálunk a sok haladás a Csepegő-árokban
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kidőlt fa alatt, és az ágakról potyog a nyakunkba a hideg fehérség. A pa
takmeder oldalaiban és az oldalvölgyekben látni a széntelepek fekete ki
búvásait. Az út átvezet a patak másik oldalára, és mászunk felfelé-lefelé, 
és csúszkálunk jobbra és balra. Alattunk ismét egy szép kis vízesés tóval. 
Szerencsésen lejutunk mellé, és szép képeket készítünk a jégcsapokkal 
tarkított vízesésről. Innen felfelé kitágul a völgy, és egyre könnyebb a ha
ladás. Néhány perc múlva elérjük az aszfaltozott erdészeti utat. Ennek 
a völgynek a megcsodálását csak ügyes és kitartó turistáknak javaslom. 
Balra fordulunk, és a földes úton haladunk tovább a sűrű hóesésben. Fi
gyeljük a leszakadt és legyalult partoldalak geológiai érdekességeit és 
sokszínűségét. A vad dohányok már minden magjukat szélnek eresztet
ték, és csak kóróik ágaskodnak kíváncsian az út szélén. Jobbra letérünk 
egy kis befagyott és behavazott zsombékos tóhoz. Nyáron talán nem is 
lehet észrevenni a sok zöldben. Ismét visszakapaszkodunk a széles er
dészeti útra, melyen hamarosan elérjük a Vörösfenyő-kulcsosházat. Még 
a nagy esőbeálló alatt is egy centiméteres hó borítja az asztalokat és pa
dokat. Állva fogyasztjuk el ebédünket, és forró rumos teát iszunk hozzá. 
Az utolsó didergő falatokat vesszük szánkhoz, amikor észrevesszük a 
közelgő turistákat. Őri Zsuzsa és túratársa közeledik felénk. Üdvözöljük 
egymást a tavaszi télben, és egy kis rummal kínáljuk őket. Túrabejárást 
végeznek a környéken. Nem megyünk be, mert sok még a feladat. Egy 
csoportképet készítünk a ház előtt, majd a kopjafánál, és megyünk to
vább utunkra. A Balincai-forrást és a Kata-forrást csak fiúsan tisztítjuk ki, 
mert sok időbe telne a teljes tisztítás a bemosott iszap miatt. A víz mind

kettőből bőségesen folyik. Kom
lói barátaink hamarosan jönnek 
házat takarítani, akkor a forrá
sokat is kitisztítják. A Balincai 
vadászház mellett felállított két 
új tablóból egyet letepert a szél, 
hárman sem tudtuk felállítani. 
Jelezni fogjuk a pécsváradi er
dészetnek, hogy javítsák meg. 
A Nyomákói-kút egy literrel 
csordogál. Felfelé haladunk az 
oldalban, és a tetőn a sárga + 
és zöld + jelzésen megyünk to
vább. Komlói barátaink nemrég 
itthagyott nyomait lassan elfe
di a puha hó. A széles fehér út 

forrástiszlilók (biilrál: Jónás István, 
Inagy balázs, Baumann józsef)
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mellett balra feketén terpeszkedik az üres vadetető, tőle jobbra vad
les ácsorog. A sárga + jelről jobbra letérünk és egy fiatal erdőben hala
dunk. Tizenkettő szarvastehén ácsorog lejjebb, sötétlik tőlük az erdő
rész. Amikor észrevesznek bennünket, lassan elporoszkálnak a völgy 
irányába. Hamar a Cikai-forráshoz érünk, és lemérjük, majd kitisztít
juk. Gazdagon ömlik belőle a víz, alig lehet megközelíteni. Kitisztít
juk az elvezető árkot a sok levéltől, megvárjuk, míg a medence kitisz
tul, és képet készítünk róla. Felfelé a forráshoz vezető sárga O jelzé
sen jutunk a tetőre. A hó makacsul esik, sapkánkon és ruhánkon ülve 
cipelteti magát. Három centiméter a vastagsága. Jobbra egy meredek 
völgyet látunk legalább negyvenméteres mélységgel. Hamarosan bal
ra letérünk, és követjük a meredek erdei úton a villanypásztor vezeté
két. Lassan lépkedünk, de még így is időnként megcsúsznak lábaink. 
A szemközti oldalban a Máré-vár világos, széles falait látjuk. Képet 
nem készítünk, mert opálos lenne a hóesés miatt. Még néhány lépés, 
és kiérünk az erdészeti út sorompójához. A Máré-forrásra vetünk né
hány pillantást, majd sietve a buszmegálló felé indulunk. A didergő 
illatos hunyorról elkészül a portré, majd sietés tovább. A fenyők alatt 
forró teát szürcsölve várjuk a hamarosan érkező buszt, ami Pécsre 
visz bennünket a mai kellemes túráról.

Visszajelzések a Fekete-Tisza-forrásról

forrás 2009. évi építésekor egy vastag fenyőfára vízmentes kivitel-
L \.ben levelet helyeztünk el a forrásépítők kérésével három nyelven: 
ukránul, angolul és magyarul. Arra kértük az arra kirándulókat, hogy 
küldjenek képeket, rövid leírást a forrás állapotáról. A felhívásunkra ér
kezett levelekből adok közzé néhány írást és fotót.

Tisztelt Baumann úr! 2010. július 4-én a Fekete-Tisza forrásánál jártunk. 
Kérésére küldünk képeket, milyen állapotban találtuk (probléma nincs).

A forrás nagyon szépen ki lett építve, minden odalátogató magyar és nem 
magyar turista, valamint minden jó érzésű magyar ember nevében köszönjük,

hogy megcsinálták. Szabó Zoltán.

2010. július 12. Kedves József! Felejthetetlen élmény volt számunkra a Tisza 
forrását meglátogatni, autóbusszal Debrecenből 40-en voltunk. Elnézést a sze
mélyes fényképekért. Örülünk, hogy az emlékhelyet és környékét valaki ápolja.

Köszönjük! Feri.
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2010. 07. 20. Cnacuői bum eeAUKe m HadicAaetuu if (fomozpafii! 
Tleu, Idocun EayManH

Tisztelt Baumann Úr! Barátaimmal a múlt héten a Fagyalosban túráztunk, 
ennek során felkerestük a Fekete-Tisza forrását is. Olvastam felhívását, így 
csatolok néhány képet a forrás jelenlegi állapotáról. A forrás és környezete 

egyébként rendezett és tiszta volt. Bal oldalon -ez a képeken nem látszik - a 
túlfolyói?) gégecsövén is folyik némi víz a favályúba... nem tudom, ennek 

van-e jelentősége? A forrás felújításához gratulálok! A Mecsekben már „meg
szokott" szép, tiszta munka! Visszanézve a korábbi megoldásokat (Kovács 

S.: Máramarosi bércek között c. könyvében), a korábbiaknál praktikusabbnak 
időtállóbbnak néz ki a jelenlegi, ötletes kivitelezés. Jó érzés volt a földijeim 

munkáját mutogatni a pesti barátoknak. További gyönyörű túrákat, sok szép 
munkát, jó ötleteket, egészséget kívánok! Tisztelettel: Welsch Róbert, Pécs.

Vitalijs Merkls 2010. 07. 19. Jo nopat kívánok! Byli na Tise v koncé ijunja. 
Vsjo v porjadke. Spasibo za vashu rabotu. S uvazeniem Vitalij Merkl. Latvija. 

Riga. 2010. 07. 19.

2010. augusztus. 19. Tisztelt Baumann Úr! A szolnoki Rotary Club pár 
tagjával augusztus 14-én jártunk a Fekete-Tisza forrásánál. A kellemes időben 

egymást érték a látogatók, mindent rendben találtunk. Köszönjük mindazok
nak, akik ennek a helynek gondját viselik. Számunkra életre szóló élmény volt, 

örülünk, hogy ott lehettünk! Barátsággal: Schwertner János, RC Szolnok.

Hello! Thank you for the good place in Karpati. The place are clean and sweet.
Photo added. Denis Binok 2010. augusztus. 16.

2010. szeptember 11-én voltunk a Fekete-Tisza forrásánál, s a „tábla" kéré
sének megfelelően küldök néhány képet. Meglepően tiszta és rendezett volt a 

környék, felmentünk a fennsíkra is, ahol a Tisza Lajos-emlékfák vannak, s ott 
is csak tisztaságot láttunk. Számunkra, erdészek számára az egy „szent hely", 

hiszen ez, egykori elnökünk emlékhelye is. Külön elismeréssel adóztunk a fárad
ságos munkáért, aminek eredményeként a forrásfoglalás, a táblák és az egész 

környék igen ízlésesen és főleg maradandóan lett kialakítva. Erdészüdvözlettel: 
Sípos Géza erdőmérnök, Debrecen.

2010. október 15-én még így nézett ki! Én kirándulókat vittem Pécsről, amúgy 
Lánycsókon lakom'.Nagyon szívesen küldöm az információkat, ha legközelebb 

megyek, akkor ismét elküldöm Önnek, hogy milyen állapotban van! Küldök egy 
képet, amikor a csoport áll a forrásnál! Üdv.: Légrádi Tibor
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XXVII. CSOKONAY SÁNDOR EMLÉKTÚRA

A hősök terét ellepi a sok tarka ruhába öltözött turista, és kilenc
vennégyen vágunk neki a tizenkét kilométeres túrának. A Kom
lói úton rövid időre megbénul a forgalom, amíg áthalad a népes csoport. 

Mindenki biztonságosan eljut az erdő széléig, ahonnan kellemes tavaszi 
időben megkezdjük a kilométerek lassú fogyasztását. Nyílnak a tavaszi 
virágok és medvehagymák dugják ki fejüket a barna levelek alól. A Ri- 
gó-kútnál állunk meg először egy kis pihenőre. Itt van lehetőség rá, hogy 
nyugodtan ismertessem túránk célját, és szót ejtsek Csokonay Sándorról, 
a mecseki források atyjáról. Megmérjük a forrás vízhozamát és hőmér
sékletét, majd bejegyezzük a naplóba. A fiatalok örömmel szedik ki a le
veleket a medencéből és a kis vízelvezető árokból. Kacskaringós utakon 
tekereg a hosszúra nőtt emberkígyó, és csak a forrásoknál megállva van 
lehetőség a látott növények és kőzetek ismertetésére. A Tripammer-fánál 
van lehetőség egy kis nassolásra és a szendvicsekbe friss medvehagyma 

szedésére. Lassan mindenki befeje
zi az étkezést és a biztonságosabb 
utat választva, elindulunk le a kék 
kör jelzésen a Melegmányi-völgy- 
be. Az út mentén végig hóvirágok, 
májvirágok néznek felénk, csak né
hol bukkan elő a kék csillagvirág, 
a lila vagy bordó tüdőfű. Mielőtt 
a völgybe érnénk, egy szép kilátó
pontnál megállunk és nézegetjük 
a miocén korból való kisebb-na- 
gyobb kavicsokat. A völgy két ol

dala tele van medvehagymával, a patakmeder bőségesen tiszta forrás
vízzel. A mésztufa vízesésnél egy vastag kidőlt bükkfa okoz torlódást. 
Időset és fiatalt egyenként átsegítünk az akadályon. Itt ismét van egy kis 
pihenő, és lehetőség nyílik a források keletkezéséről és a mésztufa kiva-

Csokonay Sandor Emlektiirn
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lásról beszélni. Szép fotókat lehet készíteni a mésztufa vízesésről, van 
rajta bőséges víz és elegendő fény. Pakoljuk össze a zsákokat a megma
radt tartalék élelemmel és itallal együtt. Ismét megtöltjük a turistautat jó 
hosszan, és kígyózunk fel a Jó szerencsét vadászházhoz. Mire a vége fel
ér, az eleje már kipihente magát. Innen előbb a Kálmán-forráshoz me
gyünk. A forrás megbúvik a fiatal erdő fái között, vize halkan csordogál 
a száraz levelekre. Kitisztítják a fiatalok az előteret. Megfordulva indu
lunk, és az elsőkből lesznek a hátsók. A vadászház előtti erdészeti úton 
néhány perc alatt a Jó szerencsét-forráshoz érünk. Sokan az útkanyarból 
nézik a forrást, nem férnénk el a szűk völgyben. A trapézácsolatú forrás
ból három literrel bugyog ki a víz, és csorogva jut a völgybe. Mire fel
érünk az erdészeti aszfaltútra, megélénkül a szél, és tavaszi port kavar 
arcunkba. Jobbra letekintünk a völgyek vonulatára, és sétálva gyalogo
lunk három kilométert, ahol kettéválik a csoport. Innen jelzetlen úton és 
nehéz terepen jutunk le a Körtvélyesi-völgybe negyvenhatan. A többiek 
Ági vezetésével jutnak ki az Árpádtetői buszmegállóhoz. A Körtvélyesi- 
forrás szokásához híven bőségesen adja a tiszta ivóvizet. Sokan hordják 
innen, mert jobb, mint sok palackozott ásványvíz. Lefelé indulunk az er
dészeti úton, majd átmászunk egy kis völgyön, majd ismét erdészeti út. 
Az út elfogy, jön a köves patakmeder, ahol csak nagy esők után folyik a 
víz. Csodálatos a szűk völgy a virágokkal, sziklákkal, teraszokkal. Óva
tosan, lassan haladunk egyre feljebb. Az elszomorít mindenkit, hogy ez a 
szép völgy tele van szeméttel. Feljebb egy személyautóroncs hanyatt fek
szik benne, gumikkal az égnek meredve. A régi kőbányánál csoportkép 
készül a csapat egy részéről. Elhaladunk a MecsExtrémpark mellett, és 
felmászunk az Árpád tetői-forráshoz. Magas vastartalmú vizéből többen 

Az eniléktúra egy csoportja

megtöltik kulacsaikat. A körjelzést követve feljutunk a nagy parkolóba, 
ahol csatlakozunk a másik útvonalon érkezett társainkhoz.
Köszönöm minden résztvevőnek a jó hangulatú és eredményes túrát, 
ahol egy kellemes szép napot töltöttünk együtt a természetben.
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Kardoss Fesztivál Hidason

Kardoss Kálmán a pécsi Mecsek Egyesület első, alapító elnöke volt! 
Kardoss Kálmán 1916. június 1-jén hunyt el, síremléke Hidason áll.

A hajdani Kardoss-kúria, (ma az önkormányzat épülete) falán 2009. jú
nius 6-a óta emléktábla, egyik emeleti helyiségében pedig a Kardoss- 
emlékszoba látható.
2010. június 5-én a Mecsek Egyesület Munka Osztálya részt vett a 
„Kardoss Fesztiválon", és koszorút helyezett el a kúria falán lévő emlék
táblára a helyi önkormányzati és civil szervezetekkel együtt. A koszorú-

Kardoss Kálmán emléktáblája V Kardoss Kálmán síremléke

zás után színvonalas műsorokat láthattunk a tájház kertjében. Felléptek 
idősek és fiatalok egyaránt. A tájházat és a Kardoss-kiállítást az ünnep
ség alatt sokan megtekintették. Az időjárás is kegyes volt, mert a sok sze
retettel és munkával előkészített rendezvényt nem zavarta meg az eső.

Forrástisztítások a Mecsekben

Iónás Istvánnal és Nagy Balázzsal felkerestünk tizenöt forrást a Kö- 
zép-Mecsekben, és a nagy vihar utáni tisztításokat elvégeztük. A Bikfa- 
rrásnál a medret és a forrás előterét kitisztítottuk. Most száraz lábbal 

lehet a forrásból vizet vételezni. A Kőfejtő-kútnál farönköket és köveket 
kellett eldobálni a forrás előteréből. Szépen látszik a szürke és sárga szí
nű agyagmárga az előtérben. Az Eta-forrás falazata nem rongálódott, de 
teljesen feltelt kövekkel és iszappal. Elmosta az utat a víz, és egy méter 
mély medret ásott magának húsz méter hosszan. A forrás betonfalaza
ta ellenállt a nagy vízmosásnak. A forrást részben használhatóvá tettük.
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A Mecseki Erdészettel és a Nemzeti Parkkal egyeztetünk a további 
munkálatokról. A Cirkó-forrás terelőgátja jól állta a vízmosást. Nem 
károsodott a forrás, csak iszap rakodott ki a medrében, amit eltávolí
tottunk. A Sziklás-forrásnál néhány követ kellett a falazat tetejére visz- 
szarakni, amit a fentről lezúduló víz elsodort. A Kánya-forrás előteré
ből köveket és iszapot távolítottunk el. A Mariska-forrásnál a kőgátat

ideiglenesen megerősítettük és a vizet balra eltereltük. A Melegmányi- 
forrásnál iszapot távolítottunk el a forrás előteréből. Szép látvány a for
rás melletti mésztufa vízesés.
A többi forrásnál kisebb tisztításokat végeztünk. A források a nagy csa
padékmennyiség miatt az átlagos vízhozam sokszorosával folynak. 
Néhány forrás vize kissé opálos, de iható minőségű. A turistautak a völ
gyekben nehezen járhatók. Több fa az utakra dőlt, kerülgetni kell őket.

Az IDŐJELZŐ HÁZIKÓ TÖRTÉNETE

A pécsi kis időjelző pavilont a Mecsek Egyesület megbízásából Káro
lyi Emil tervezte. 1908-ban helyi iparosok készítették el, közöttük 
az országos hírű bádogos, Csukás Zoltán, s számosán segítették ado

mányokkal felszerelését. Makk szobrász, Hamerli József vaskereskedő, 
Hoffmann bútorgyáros, Schönwald órás és sok egyesületi tag pénzado
mányokkal. A készítés évében 1908-ban fel is állították a Széchenyi téren, 
és időjelző házikónak nevezték el. A szerb megszállás alatt kifosztották, 
a műszereket, melyeket 1927-ben sikerült pótolni. 1939-ben a házikót 
felvitték a dömörkapui menedékház udvarába. Innen később átkerült a 
dömörkapui autóbusz-fordulóhoz, ahol évekig állt. A kis időjelző épít
mény az idők folyamán egyre rosszabb állapotba került.
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A Mecsek Egyesület alapításának 100 évfordulójára a Pécsi Városszépítő 
és Városvédő Egyesület eredeti helyére, a Széchenyi térre visszahozatta.

1991. szeptember 21-től, ismét a lakosság rendelkezésére állt és mutatta 
az időjárás paramétereit: hőmérsékletet, légnyomást és páratartalmat. 
A műszerek vegy tintás írószerkezettel voltak ellátva, melyeket hetente cse
réltek, és a diagrammokat megőrizték. Az eredeti helyre való visszaállítást 
a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, Pécsi Polgármesteri Hivatal, 
Hungária Biztosító B. M.-i Igazgatósága, az Országos Meteorológiai Szol
gálat Pogányi Állomása, Mecseki Intéző bizottság, Konzum Rt. támogatta. 
Az építmény felújítását a Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat végezte.
A házikót 1991-1996-ig Felcser László és Szabó László építészek gon
dozták, majd 1996. januárjától 1999. júliusáig a Hevesy György Műszaki 
Szakközépiskola tartotta rendben. 1999. július 15-től a Pollack Mihály 
Építőipari Szakiskola és Szakközépiskola gondozta.
2000. január 24-től az időjelző házikó belső felújításával ismét a polgárság 
rendelkezésére áll. (Sajnos hosszú évekig senki sem tudta, kinek a felügye
lete alatt áll, kinek a dolga lenne a házikó üzemeltetése, tisztán tartása.) 
2010 Pécs Európa Kulturális Fővárosa évében a Mecsek Egyesület kinyit
tatta a házikót, a Munka Osztály kitisztította a belső teret, réztáblát 
helyezett el az eredeti felállítás 1908-as évszámával és az egyesület jel
vényével. Archív fotókat és rövid leírást tett be a kis házikó történetéről.

214



Baumann József - A Munka Osztály 2010. évi beszámolója

Takarítás (Baumann Józsefnél Műszerek beállítása (Baumann József)

Három évkönyveket helyezett el az újjáalakult Mecsek Egyesület kiad
ványaiból. Megerősítette a díszkorlátot az építmény körül, és megjaví
totta a régi műszereket.
Köszönet és hála mindazoknak, akik megőrizték ezt a kis időjelző házi
kót az utókor számára.

A FORRÁSVIZEK MINŐSÉGE 2010. ÉVBEN 
A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

Elkészült a végleges eredmény, ami három megye forrásaira terjedt ki. 
A mintavételezések a városok, falvak, valamint az erdők, mezők forrá
sait érintették. A vizsgálat elsősorban a leglátogatottabb forrásokra, ku
takra terjedt ki, ahonnan rendszeresen hordja a vizet a lakosság. A mos
tani vizsgálat a távolabbi forrásokra, kutakra is kiterjedt, ami kirándu-

Vízminta-vételezés
(Zwick Zoltán)

lócentrumok, turistautak közelében találhatók. 
A régióban közel száz mintavételezés történt. 
A mintavételezést az 
ÁNTSZ munkatár
sai végezték Soóky 
Irén vegyészmérnök 
vezetésével. Az átfo
gó, kiterjedt munkát 
segítették a helyi is

merettel rendelkező Mecseki Erdészeti Zrt., a 
DDNPI, a Mecsek Egyesület Munka Osztálya.

Vízminta-vételezés 
(Baumann Józsefi
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Múzeumi túra a Mecseken

Barátainkkal, a múzeumi túrásokkal tizenhatan vágunk neki a kitű
zött távnak, ami hasonlít egy hullámvasúthoz. A Kiss József Mecsek 
útikalauz lesz segítségünkre. A 20-as úton indulunk el a Roboz-pihenő- 

Szigriszt-kereszt-Misina-nyereg-Mecsek-háti műút-Lapis útvonalon, 
majd rátérünk a 21-es útra és a régi leírástól eltérően visszafelé haladunk 
a Lapis-János-kilátó-Misina-tető-Dömörkapu útvonalon, majd ezt egy 
kicsit megnyújtva le a Tettyére. Túravezető: Rónaky Gizella. A távolság 
14 km, és 300 m a szintkülönbség.
Kellemes, szép időben hallgatjuk az ismertetőt a Roboz-pihenőnél, majd 
odébb a Mária-képoszlopnál az állatkert kerítése mellett állunk meg. 
Meglepve látjuk, milyen szépen felújították. Megtudjuk a kép eredetét, 
festőjét, A Mecsek Egyesület története c. könyvből, melyet B. Horváth 
Csilla szerkesztett, csak a felújított képoszlopról nincs információnk. 
Lassan szerpentinezve lépkedünk egyre feljebb a Misina oldalában a 
száz évnél is idősebb sétaúton. A gondos munka eredménye a tartós
ság, és még ma is közel eredeti szépségében segíti a turisták, kirándulók 
feljutását a Misina csúcsára. A bokrokon és fákon a pirítógyökér vörös 
füzérjeit csodáljuk, és keressük a som érett gyümölcsét a levelek között. 
A vadpaprika kipattintotta hüvelyét és számtalan magját indította útnak 
fehér vitorláival az enyhe szélben. Az aszfaltúton átmenve néhány lépés 
után a Szigriszt-kereszthez érünk. Gizi és Andi elmondja a kereszt lét
rejöttének történetét, és azt, hogy napjainkban Kovács Szabó János 
gondozza környezetét. Arcunkról az izzadságcseppek elpárolognak, 
és nekivágunk egy rövid, de meredek szakasznak. Mindenki felér a tv- 
torony alá, ahol pihenésképpen ismertetőt hallhatunk Kiss József mun
kásságáról és a róla elnevezett kilátóról. Innen nyugatnak fordulunk, és 
a Misina északi oldalán, egy szép turistaúton haladunk. Az ősz színei 
egyre jobban látszanak a fákon. A vadcseresznye vörösessárga levelei 
elborítják a keskeny utat, és odébb a hegyi juhar sárga foltos húsos leve
lein lépkedhetünk. A gombák a sok esőtől gazdag kínálatot nyújtanak, 
méretben és színben. Fehér pöfetegek borítják az avart, odébb zöld ánizs- 
gombák feszítenek apró kalapjaikkal. Szép szálerdőben haladunk, ahol a 
viharkárok fákat törtek derékba, csavartak ki tövestől. A csapat lelassul, 
mert az út mellett szép piruló őzlábgombák sorakoznak, odébb erdő
széli csiperkék is nyújtogatják kiterült kalapjaikat. Ezek már nem igazán 
ehetőek, csak néhány fiatalabb kerül a szatyrokba. Most egy ligetesebb 
útszakaszon zsidócseresznyék sárgás, vöröses színükkel világítanak az 
út szélén. Belül vörös nagy termése látható. Egy fiatal erdőn áthaladva
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kiérünk a Stiglicfogdosóhoz. Az út 
szélén őszi kikericsek rózsaszín virá
gai pompáznak, a szerencsések fehéret 
is látnak belőlük. Odébb a közönséges 
gyújtoványfüvek sárga csoportja hívja 
fel magára a figyelmet a fiatal erdő 
szélén. Az országúton haladva hamar 
a Lapisi kanyarhoz érkezünk. A Lapisi 
erdészeti emlékhelynél újabb informá
ciókat tudunk meg a Mecsek Egyesület 
Madártani osztályának tevékenységé

ről és az általuk kihelyezett madárodúkról. Lassan mindenki kipihente 
magát, és indulás fel a Tubesre. A köves úton bandukolunk felfelé, és 
csak a Rotari-kőrsétánynál állunk meg egy rövid ismertető erejéig. Hala
dunk tovább a kövesúton, ahol a fekete bitumenes mészkövek koptatott 
felületén nézzük a fehér kalcitereket. A Tubesi-kilátó alatt fiatalok hada

Múzeumi túrázók 11 la/úsnál

tartózkodik, akik éppen indulni készülődnek. Csapatunk minden tagja 
keres egy kis ülőhelyet, és rövid ebédidőt tartunk. Amikor elcsendesedik 
a környék, hallgathatunk ismertetőt a kilátó történetéről, a régiről és az 
újról. Kiemelt figyelmet kap Kovács Szabó János neve és személye, aki
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nélkül ez az új kilátó csak egy terv maradhatott volna a sok közül. Sajnos 
az árkádokban sok márványtáblát összetörtek. Csokonay Sándor emlék
tábláját és még néhányat megkíméltek a vandál pusztítók. A toronyba 
mászást mindenki elnapolja, és elindulunk a Kis-Tubes-kilátó felé. Az út 
mellett magasra nőtt méregölő sisakvirágok nagy zöld leveleit figyeljük 
és a magházaikat, melyek feketéllenek. Néhányon, még megfigyelhetőek 
a sárgászöld virágok is. A tüskökön sárga kénvirággombák sokasodnak, 
de óva intek mindenkit, hogy szedjen belőle. Átvergődünk egy bozó
tos keskeny ösvényen, és a Kis-Tubes-kilátó feletti tisztásra érünk. A lila 
bunkós hagymák néhány példányát láthatjuk és a sárgán virító molyhos 
napvirágot. A baranyai peremizsek elvirágoztak, csak terméseik feketél
lenek. Kis pihenés és bámészkodás, majd rövid ismertető a kilátó törté
netéről. Párás a levegő, de azért a távoli hegyvonulatok felismerhetőek. 
Lassan elindulunk, hogy a beígért eső nehogy itt érjen bennünket. Köze
ledve a tv-toronyhoz, a „Kovács Szabó János" lépcsősornál megállunk 
és csoportképet készítünk. A torony alatt elhaladva a régi szánkópá
lyán megyünk Dömörkapu felé. A sípályát éppen kaszálják, előkészítik

a közelgő szezonra. Kanyarogva, minden lépésre figyelve ereszkedünk 
lefelé a kiálló fehér mészkövek között. Mogyorós hólyagfa terméseit zör
geti a szellő, belül barna termések rejtőzködnek. A fehér oldalfalakból 
jobbra aranyos fodorkák zöld telepei virítanak felénk. Odébb még látha
tóak a méregölő sisakvirág szép példányai csipkés leveleivel, és néhány 
imóla is felfedezhető a sziklák fölött a gyepen. A Dömörkapuhoz érve 
kellemesen elfáradva ér véget ez a szép túra.
A kis büfében iszunk egy finom sört, és mivel nem esik az eső és a buszra 
még várni kell, úgy döntünk, hogy lesétálunk a Tettyére.
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Terecseny környéki forrástisztítások

ATerecsenyi Zrínyi kulcsosházban töltöttünk néhány napot, hogy a 
környék forrásait kitisztítsuk. Először az Aligvár-forrás terepren
dezésének állunk neki, majd később kifestjük a forrás faragott kőtábláján 

lévő betűket és a tölgyfaleveleket.

Az Aligviir-forrásA Zrinyi-ktilcsoMz

Rengeteg a gyűrűs tuskógomba a környéken, amit a helybeliek Vendel 
gombának hívnak. Ági finom gulyást főz vacsorára, amit az utolsó csep
pig felfalunk. Este a kocsmában Gyulánál beszélgetünk a helybéli mun
kásokkal az erdőről, munkáikról. A csillagos ég alatt sétálunk vissza a 
falu végén lévő kulcsosházhoz, ahol a tűz parazsánál kenyeret pirítunk. 
Sokáig hallgatjuk az éjszakai állatok és madarak hátborzongató hangjait, 
és nézzük az égbolton lévő csillagképeket. Későre jár az idő, amikor a 
szobában lévő cserépkályha melegében hamar elalszunk.
Ködös reggelre ébredünk, a hőmérséklet kint a teraszon 3 fok. Mosdás, 
rendrakás, majd egy finom kávé elfogyasztása után úgy döntünk, meg
nézzük az Aligvár-forrás festését, és hogy fotókat készítsünk. Mindent 
rendben találunk, és már visszafelé jövünk az úton, amikor találkoz
tunk Sajgó Feri barátunkkal, aki felénk tart. Tudta, hogy itt dolgozunk 
és időt szakított rá, hogy találkozzunk. Tetszik neki a forrásnál végzett 
munka, és megbeszéljük a tavaszi munkálatokat, amikor majd asztal, 
padok és tűzrakó is kialakításra kerül a forrás mellé. A fiatal erdőben 
kialakítunk egy új turistautat, ami a régit felváltja majd a dombtetőig. 
A házig sétálva beszélgetünk a sok elvégzett munkáról, amit közös össze
fogással elvégeztünk. Sas-rétre siet, ahol tíz órára várják. Mi még bepa
koljuk a szerszámokat a kocsiba, és később indulunk Sas-réten keresztül 
Németlukafapusztára. Lukafapusztán hagyjuk a kocsit és elindulunk 
a temetőt megkeresni a Cigány-forrás közelébe. Az esti beszélgetésnél
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említették, hogy az erdészet kitisztította a környezetét. Az elmondások 
alapján hamar megtaláljuk az erdő csendjébe bújt öreg temetőt. Sok épen 
maradt öreg sírkő és egy jó állapotban lévő kőkereszt látható a hatal
mas fenyőfák és diófák alá rejtőzve. Egy új sírkövet fedezünk fel a régiek 
közt, melyet ebben az évben helyeztek el a régit pótolva a család tagjai. 
Bassler Ernst 1855-1938 Sas-réti főerdész, felesége és unokájuk nyugszik 
itt. Innen egy bozótoson, régi házak romjain keresztül, vadcsapásokon 
jutunk a Cigány-forráshoz. A forrás környezetét az erdészet kitisztította, 
a száraz fákat kivágta és elszállította. Most még szebb a forrás környe
zete, mint amikor megépítettük. Érvényesül a búbos kemencére emlé
keztető kútfő és a kétoldali lépcsősor. Lemérjük a vízhozamot és a víz 
hőmérsékletét, ami megfelel az elmúlt évi méréseknek. A kaszált úton 
megyünk kifelé az erdészeti útig, ahol jobbra fordulva elindulunk fel
felé a többszintes terménytároló és pince felé. A szép szálerdőből kiérve 
egy tisztásra érünk, és hamar megpillantjuk a téglából épített, hatalmas 
többszintes épületet. Még lepusztult állapotban is szívet melengető lát
vány az erdőben. A pince ajtaja meglepetésemre nyitva, itt makkot szok
tak tárolni és eddig mindig zárva volt. A lakatot leverték és kifűzték a 
láncot. Besétálunk az épületbe, és szembe a pince bejárata feketéllik. 
A bejárat felett 1904-es évszám van felfestve. Erős sínek futnak végig 
középen legalább harminc méter hosszú, négy méter magas és nyolc 
méter széles pincében. Az uradalom boroshordói álltak valaha sorban 
a falak mellett. Jobbra a másik tágas helyiségben egy fagázzal működő 
motor, látható majdnem teljesen ép állapotban. Ezt a gépet sokoldalúan 
fel lehetett használni az épületben és közelében. Szíjak segítségével, 
különböző szerkezeteket működtettek vele. Az épület felsőbb szintjeire 
a terepviszonyokat kihasználva az épület másik oldalán lehetett foga
tokkal bejutni. Hatalmas belső terek láthatók jó állapotban. Az ablako
kon kinézve a tisztásra vagy az erdőre lehet látni. Mivel a környéken
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vadaspark található, ezért a környék csak külön erdészeti engedély- 
lyel látogatható. Tovább indulunk fel a dombtetőre, ahol szép szálerdő 
található. A széles erdészeti utakon körbejárva érintünk szép tisztásokat, 
löszbe mélyedt utakat és érünk vissza a kocsihoz. A régi zöld sávjelzé
sen lehetett itt haladni Nagytótváros felé. Már csak az öreg omladozó 
kút falán látható a fakuló jelzés. Jólesik egy kicsit rázkódni a kövezett 
erdészeti úton, amíg a közel másfél kilométerre lévő Jámborka-forráshoz 
érünk. Az esőbeálló ház tetején a zsindelyeket lecserélték, új borítóléce
ket szegeitek az elkorhadtak helyére. Lepakolunk a padokra és nekiál- 
lunk a forrás tisztításának. A vízinövények a nyár óta az előteret megint 
birtokukba vették, de most kapával hamarabb sikerül a mészkő előteret 
megtisztítani és a medret is egy méter hosszan. A falazatot körbe meg
tisztítjuk, és elkapáljuk a felesleges földet. Mindig bőségesen folyik a víz 
a forrásból, talán egyszer a falazat fölé a tervezett alkotás is elkészül a 
forrás nevével. A réten sok virág a tél előtti utolsó bimbóit nyitogatja, és 
a méhek, darazsak felkeresik őket egy kis virágporért. Kisétálunk a kis 
hídon, és bepakoljuk a szerszámokat a kocsiba. A kerítésen belül traktor 
vágja a kukoricaszárat, varjak repkednek a terület fölött károgva. Néhány 
perc alatt a Sas-réti erdei iskolánál vagyunk, ahol a tanösvény vonalát 
követve igyekszünk az Almás-forrásokhoz. A százéves bükköst sem 
kímélték a viharok és a sok csapadék. Több kidőlt közülük és fekszenek 
a még álló fák tövében. Gom
bák sokaságát látjuk, néhány 
színeivel csalogatja oda tekinte
tünket. A forrásoknál rend van, 
csak a medret kell húsz méter 
hosszan kicsit kimélyíteni, tisz
títani. Elsöpörjük az avart az 
építményekről, és vizes csiszo
lóvászonnal eltávolítjuk a fehér 
márványról a zöld mohafolto
kat. A tavaly festett betűk ismét 
feketén ragyognak a fehér felü
leten. Kis unkák mászkálnak a 
zörgő avarban, akiket kissé megzavartunk nyugalmukban. Lemossuk 
a szerszámokat és elindulunk lassan kifelé az iskolához. Kiérve látjuk, 
hogy nyitva az ajtó, és ott szorgoskodik Tünde, az iskola gondnoka és 
tanára. Régen találkoztunk és beszélgetünk a változásokról, az erdei 
iskola kihasználtságáról. A hétvégén íjászok veszik birtokukba a tanös
vényhez közeli terepeket. Sok céltáblát láttunk különböző távolságokra

meg tisz ti tott forás tabla
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a tanösvény szélétől. Tünde megmutatja az új étkezőt és a faházak elosz
tását. Körbesétáljuk a kis tavat a szigettel, és figyeljük a vadasparkban 
sétáló vaddisznókat a távolban. Már esteledik, amikor megérkezünk 
szállásunkra. Gyors mosdás és tűzrakás a cserépkályhába. Eszünk egy 
kis kolbászt és szalonnát, majd a kocsmában leöblítjük egy sörrel. Ismét 
jót beszélgetünk az ott lévő törzsvendégekkel. Esténként, sötétedés után 
összejönnek a falubeliek, és egy sör vagy fröccs mellett beszélgetnek 
munkájukról vagy a falu dolgairól. A szállás felé haladva csak a hold 
fénye szűrődik át a felhők közül. Csend van, és a házak ablakaiból sárga 
fények világítanak szögletesen a kertek felé. Leheletünk láthatóvá válik a 
friss esti levegőben. A szállásunkat fekete lepelként az est sötétje takarja 
be, a fenyők sejthető magas formái hatalmas óriásként magasodnak 
körülötte. A szobában kellemes meleg fogad, jólesik átbeszélni a két nap 
eseményeit. A friss levegőn töltött nap és az elvégzett munkák után kissé 
fáradtan hajtjuk álomra fejünket.
Reggel hatkor kelünk, gyors pakolás, rendrakás, takarítás, a kályhába 
a tüzelő bekészítése. A bejárati ajtót kinyitva sűrű fehér köd néz velem 
szembe a sötétben. Deres a fű, és a pára vékonyan ráfagyott a fűszálakra. 
A kocsiról vakarni kell a jeget körbe, mert nem lehet kilátni az ablakain. 
Még egy körbepillantás a lassan világosodó udvarban, majd elindulunk 
hazafelé, mert Pécsen a Balokányligetbe várnak tíz órára.

Képek munkáinkról, tájakról

Adatkönyvelés íj Pálos-kíitnál V Viz mérése a Kedves-forrásnál (Jonas /., Baumann Jd
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A Hidasi-völgy vízlépcsői
Kis József sírjának tisztítása 

(Baumann József)
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A TERMÉSZETJÁRÓ OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA 
A 2010-ES ÉVRŐL

Biki Endre Gábor

A
z év során változatos munkákban vettünk részt. A természet szépségeinek 
megismerése mellett több önkormányzattal, civil szervezettel kerültünk 
kapcsolatba. így lehetőségünk nyílt nagyobb munkák elvégzésére is, melyeket 

önerőből nem sikerült volna megvalósítanunk.

Kapcsolatépítés a cserkészekkel

Felvettük a kapcsolatot a 217-es számú pécsi cserkészcsapattal, és a 
hozzájuk csatlakozó cserkészekkel. A gyerekekkel februárban a Ke- 
leti-Mecsekben (Hidasi-völgy, Takanyó-völgy és Zobákpuszta környé

kén) több zsák szemetet szedtünk össze, és kitisztítottuk a völgyekben 
található forrásokat. Fotókkal illusztrált előadást tartottunk a cserké
szeknek a mecseki forrásokról, építésükről és azok történeteiről.

Eloadas n cserkeszeknek 1 Erdőtakarítás a cserkészekkel a Csurgónál

Erdótakaritás és forrást isztitás a Hidasi-völgyben Szemétgyűjtés Zobákpuszta környékén
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Forrástisztítások

A hóolvadást követően a Me
csekben 60 db forrás kitisztí
tását végeztük el, melyben a cser

készek is segítettek. Sajnos az év 
során többször fordult szélsőséges
sé az időjárás, ezért nem mindig 
mutatkozott tartósnak a forrástisz
títási munkánk. A Büdös-kútnál és 
az Évi Jenci-forrásnál megoldottuk, 
hogy szárazabb időszakokban is 
használhatók legyenek a források. 
A Turista-forrásnál kifúrtuk a cső
be kövesedett fadarabot.

A Bi'uiös-kút kifolyója

VÁRROMOK KUTATÁSA

Még 2009 őszén megkezdtük a Baranya megyében található várhe
lyek felkutatását. Várkutatóktól kapott lista alapján kezdtük meg 
a már feledésbe merülő értékek kutatását. Baranyában közel 100 várhely 

ismeretes, ebből kb. ötvennél jártunk is. A várromokról fényképeket is 
készítettünk, melyeket a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség hon
lapjára fel is tettünk. Ahol lehetett, vázlatrajzokat készítettünk az épít
mények elhelyezkedéséről, alakjairól. Azokhoz a várhelyekhez is elmen
tünk, ahol már felszíni romok nem azonosíthatók. A romok kutatásával 
április-májusig volt érdemes foglalkozni, ugyanis a nyári időszakban a 
dús zöld növényzet sok esetben lehetetlenné teszi a felfedezéseket és a fo
tózást. A várhelyek felkutatásában Blum András volt segítségünkre.
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L-l megmaradt kövei n Szánwmhión

A következő várhelyeket kerestük 
fel: Miklós-vár (Keleti-Mecsek), 
Tere-hegyi romok (Harkány), Zen- 
gő-vár (Keleti-Mecsek), Castrum, 
római őrtorony helye (Közép- 
Mecsek), Makári-vár (Pécs), Tót
vár (Kővágótöttös), Római vil
la maradványai (Nagyharsány), 
Szársomlyó vára (Nagyharsány)/ 
Kopasz-Ó-vár (Pécs-Vasas), Iba- 
fai-vár (Ibafa, Pincehát), Váty- 
vár (Nagy-vágy), Bodai-földvár

(Boda), Vár-hegy, egykori kolostor romja (Erdősmecske), Leperdi-vár 
(Véménd, Leperdpuszta), Kos vára (Magyarsarlós).
Egy baranyai várrom (máriakéméndi Török-vár) részleges helyreállítását 
is bemutathatóságát sikerült elvégeznünk Máriakéménd Önkormányzata 
és a Máriakéméndi Hagyományőrző és Sportegyesület támogatásával.
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A Török-vár romjai Máriakéménd határában

Kitisztítottuk a vár romjaihoz vezető régi vadászházi utat, ahol a Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetség új turistautakat festett fel. A Vár-hegy 
északi oldalán kézi erővel 300 lépcsőfokot alakítottunk ki a könnyebb 
feljutás érdekében. A felszínen még megtalálható romokat megtisztítot
tuk a hordaléktól, így láthatóvá váltak az alapfalak töredékes maradvá
nyai. Több köbméter bemosott hordalék eltávolításával megtisztítottuk
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a Remete-lyuk két „barlangbejáratát". A várba vezető alagutak, így kb. 
20 m hosszan bejárhatóvá váltak. Összesen öt alagút vezet különböző 
irányokba, melyek további feltárására keressük a lehetőséget. A vár alatti 
pihenőhelyen rendeztük a Török-vári pihenőhely környezetét. A pado
kon és asztalokon állagmegóvást végeztünk. Üzembe helyeztünk egy 
már használaton kívüli Norton kutat, így bográcsozás vagy szalonna
sütés esetén is van lehetőség vízvételezésre. Öt munkatúrát szerveztünk 
az év során a Török-vár és környezetének rendbetételére, átlagosan 20 
fővel. A helyiek minden munka alkalmával bográcsban főztek a pihenő
helyen. Az ételek és italok költségét a Máriakéméndi Hagyományőrző 
és Sportegyesület finanszírozta. A máriakéméndi egyesület vállalta a 
terület későbbi gondozását, mely szerint évente több alkalommal fűka
szálást is végeznek a turistautak és a pihenőhely környékén. A területen 
a csomópontokban és elágazásokban több helyen útjelző oszlopok lettek 
kihelyezve. A pihenőhelyre és a vár romjaihoz információs táblák lettek 
elhelyezve, melyek ismertetik a várral kapcsolatos tudnivalókat.

A 7 ömk-var köveiből épült pince Máriakénienden Jóleső pihenés a Törökvári-pilienőnél
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Bozótirtás a Vadászházi úton

Mnnkalúru a TŐrökvári-pihenőhelynél 1 Útjelzőn török-várhoz vezető úton

Az ebédünk V Kállai János pincéjében ninnkntnra után

Július 4-én a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség túrát szer
vezett a Török-várhoz, és felavatta az új turistautakat. Ez alkalomból 
Máriakéménd Önkormányzata bográcsgulyással várta a túra résztve
vőit. A nyáron a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség egy új turis
tautat is kialakított, mely érinti Máriakéménd környékét.
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A Fékedről induló zöld sáv jelzést 
meghosszabbítottuk, amely így nem 
Erdősmecskénél ér véget, hanem 
Máriakéméndig vezet. A kéméndi tu
ristautak így a Geresdi-dombságon 
és a Mecseken át kapcsolódnak az or
szágos turistautakhoz.

Lankás dűlő Máriakéméndnél 
(háttérben n Hárinns-he^y és n Zen^ő)
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A Botos-kút felújítása

Március 26., péntek. Szederkényből indulunk édesapámmal, a ce
menttel és szerszámokkal felpakolt terepjáróval Pécs felé. Kertvá
rosban felvesszük Nagy Balázst, aki segít nekünk a mai munkában. Tan

kolás után hamarosan elhagyjuk a forgalmas várost, és Szentlőrincnél 
Cserdi felé vesszük az irányt. Innen először köves-, majd földúton jutunk 
a Bodai-őrházig. Sajnos a sáros és dagonyás útviszonyok miatt a követ
kező egy km-t már nem tudjuk autóval megtenni. Kénytelenek vagyunk

Munkában a botos-kutnal

innen mindent gyalog bevinni a 
forráshoz. Először a szerszámokat 
és a legszükségesebb felszerelése
ket visszük be a forráshoz, hogy a 
munkát elkezdhessük. Gyönyörű 
a napsütötte völgy, most virágzik a 
kankalin, az illatos hunyor, a máj
virág és a fürtös gyöngyike is. Na
gyon hangulatos a völgy, a sűrűn 
kanyargó patakkal. Az első lépés, 
hogy hárman feszítővassal ledönt
jük a forrásház tetejéről a hatalmas
fedlapot, melynek súlya több mint két mázsa. Szerencsére sikerül egy
ben ledönteni, mert ezt fogjuk felhasználni az ülepítőmedence zárásához. 
Édesapámnak vissza kell menni Pécsre, ezért megköszönöm a segítségét. 
Balázs elkezdi bontani a forrásház felépítményét, és egy kupacba gyűjti 
a téglákat. Én visszamegyek a Bodai-őrházhoz, és hátizsákban behozok 
egy zsák cementet. Mire visszaérek, már a téglák nagy kupaca fogad. 
Balázs elmondja, hogy könnyű bontani, csak vigyázni kell, nehogy a 
hátsó fal a munka közben ledőljön. A sarkoknál az alsóbb részeken még 
erősebben tartja magát az építmény, ott vésni is kell. Szerencsénk van 
az idővel, ugyanis szép napos időben dolgozhatunk. A bontás után 
nekiállunk az ülepítőmedence kitisztításához. A beesett téglákat kéz

zel kiszedem a medencéből, a vizet pedig 
vödörrel merem ki. Rengeteg béka van a 
medencében, alig győzöm őket kiszedni. 
Mire a medence aljához érek, elfogy a népes 
békacsalád. Az ülepítőmedence csak 4 tég
lasor mély, az alját pedig természetes vörös 
homokkő fedi. A víz a téglák alatti résekből 
jut be a foglaló medencébe.
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Most következik a mai munka legnehezebb része, ugyanis a helyére kell 
illeszteni a nagy fedlapot. Mivel a mérete jóval nagyobb, mint amekkorát 
a medence igényel, ezért Balázs letöri az oldalsó részeket, amit vékonyabb 
rétegben öntöttek ki anno. Hipóval kifertőtlenítjük a medencét, így néhány 
nap múlva már iható lesz a forrás. A betonlap alá farudakat teszünk, és 
feszítővassal próbáljuk megemelni, illetve csúsztatni. Ez nem megy köny- 
nyen, csak centinként haladunk, a 2 m-es utat 1 óra alatt tesszük meg, míg 
végleges helyére kerül ez a monstrum. Elővesszük a 2,5 m hosszú gégecsö
vet, és lefektetjük a mederbe. A cső végét hozzáillesztem a téglaépítmény 
kifolyójához, és jó erős malterral rögzítem. Balázs keveri a cementet, amivel 
a medence hiányzó oldalát felfalazom. Lassan megtelik a medence, és meg
indul a forrás új kifolyócsövén a víz. Délután fél négykor van a „műszak
váltás", amikor megérkezik újabb segítőnk, Marci, aki felváltja Balázst. 
Kicsit beszélgetünk még, majd megköszönjük Balázsnak a munkát. Balázs 
Boda felé indul, mert egy geoládát szeretne ott megkeresni.
Mi Marcival elindulunk az őrház felé, hogy újabb cementeszsákokat és 
homokot hozhassunk be. Kétszer kell fordulnunk. A patak völgyében 
friss medvehagymát gyűjtünk, hogy az ételeket ezzel ízesítsük. Még egy 
óránk van sötétedésig, ezért felállítjuk a kis rét közepére a sátrat, ugyanis 
itt töltjük az éjszakát, hogy másnap kora reggel kezdhessük a munkát. 
Téglából összerakunk egy tűzrakót, és tüzet gyújtunk.

Lassan besötétedik, és előbukkan a hold. Szerencsénk van, mert szép 
holdvilág van, így könnyű a tájékozódás az erdőben. Sejtelmes bagoly
huhogás hallatszik a közeli fáról, jelezve, hogy leszállt az éj. Amíg 
Marci tojást süt, addig én fákat gyűjtök, hogy maradjon holnapra is. 
A holdvilág lehetővé teszi, hogy még egy kicsit dolgozzunk. Az „éjsza
kai műszak" alatt kiássuk a forrás építményének helyét, majd egy rövid 
éjszakai túrára indulunk. Felmegyünk a forrás feletti domb tetejére, és 
a szántáson kiérünk az Alsó-Kaposi útra. Felmászunk egy magaslesre,
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ahonnan szépen látszanak a közeli 
települések apró fényei. Előttünk 
Boda, Bicsérd, Szentlőrinc és még 
Uránváros is látszik. Betérünk az 
erdőbe, majd egy vízmosásos völgy
nél visszatérünk a szálláshelyünkre. 
A tűzrakóban lassan kialszik a 
parázs, elcsendesedik az erdő, így 
mi is nyugovóra térünk. Az éjszaka 
nyugalmát csak egy-egy Cserdi felé 
elhaladó teherszállító vonat dübör
gése zavarja meg.

Március 27., szombat. Hajnalban szemerkélő esőre ébredünk, ezért 
letakarjuk a sátrat fóliával. Várnunk kell egy kicsit, hogy folytatni tud
juk az építkezést. Első körben behozok egy zsák homokot az őrháztól, 
ami még tegnapról maradt ott. Mire visszaérek, már füstöl a tűzrakó 
és készül a tojásrántotta. Gyorsan 
megreggelizünk, majd folytatjuk 
az építkezést. Munka közben lát
juk, hogy Boda felől újabb segítők 
érkeznek. Két Gergő nevű cser
kész jött segíteni. Elmondjuk, hogy 
miben tudnának segíteni, így ők 
nekiállnak termőfölddel betemetni 
az ülepítőmedence helyét. Közben 
ismét kisüt a nap, egyre kelleme
sebb az idő. Marci a betonkeverő, 
én falazok, a cserkészek pedig a 
téglákat hordják le a tisztásra, amiből szárazon rakva egy nagy tűzra- 
kót építenek. Köré pedig ülőkéket formálnak. A csőre fekete gégecsövet 
húzok, hogy a kifolyó víz ne zavarja a munkálatokat. Már félig áll a fal, 
amikor megállunk egy kis pihenőre.
A fiúk a meredek domboldalon lefolyó vízhez visszaállították a megta
lált favályút, így a víz azon folyik le és a patak mellett egy kis tóba jut. 
Ez a favályú szolgálta régen az állatok itatását, csak akkor jóval hosszabb 
lehetett. A többi része elkorhadt, ennyi maradt meg belőle. A patak túlsó 
oldalán valamikor erdészház volt, melyet az 1960-as évek végén bon
tottak le. Lassan elkészül a falazat és a kis fülkébe beépíthető a vörös 
színű gránit forrástábla. Vízmértékkel leellenőrizzük, hogy vízszintesen 
áll-e a tábla. Következő lépés, hogy fugázóvassal kihúzom a téglák közti 
fugákat, ezután pedig a járószintet téglákból kirakjuk, és megalkotjuk a
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kis lépcsőt. A téglákat betonágyba ragasztjuk, és kis medret képezünk az 
elfolyó víznek. Mire elkészülünk a munkával, el is fogy a cement és a sok 
tégla. Elegyengetjük a terepet, elmossuk a szerszámokat és összecsoma
goljuk a forrásépítő kellékeket.
Marci lebontja a sátrat, majd gyors tempóval elindulunk Cserdi felé, 
mert egy óra múlva megy a vonat. Félúton vagyunk Cserdi felé, ami
kor elkap bennünket a zivatar. Vizesen és igencsak megázva érkezünk 

meg a vasútállomásra, ahol csak 
öt percet kell várnunk a vonat
ra. Szerencsére nincs hideg, így 
nem okoz gondot, hogy eláztunk. 
A vonatra várakozók érdeklőd
nek, hogy merre jártunk ezekkel 
a nagy csomagokkal. Elmondjuk 
nekik, hogy felújítottuk a forrást, 
ők pedig a falu nevében is meg
köszönik munkánkat. Rövidesen 
megérkezik a vonat, mi pedig bú
csút intünk a Bodai-erdőnek.

A forrás felújításában részt vett: Biki Endre, Biki Endre Gábor, Kazal 
Márton, Kelemen Gergő, Kriszbacher Gergő és Nagy Balázs.

A Mária-forrás építése Marázán

E
gy szép kis búcsújáró hely található Marázától nem messze, az erdő sar
kánál a nyiladék végében. Most egy új turistaút is vezet erre, így felve
tődött, hogy a Mária-kápolna melletti forrást érdemes volna kiépíteni. Talál

ható ugyan egy csodaszép kút a kápolna mellett, melyet Szent-kútnak is ne
veznek, de annak kifolyása nincs, és nem is használják. Valamikor az eredeti 
forrás ennek a kútnak a helyén volt.

2010. szeptember 12., vasárnap. Reggel indulunk Szederkényből Hajdu 
Szabolccsal Marázára, hogy megkezdhessük a forrás kiépítését. Bizako
dunk a jó időben, mert az elmúlt napokban folyamatosan esett az eső. 
Útközben még a nap is előbukkan, biztatást adva a munkához. Marázán 
leparkolunk az autóbusz-fordulónál, és felhívom telefonon Hoffmann 
Jánost, a falu polgármesterét, hogy megérkeztünk. Pár perc múlva 
jönnek is hárman. Bemutatkozunk egymásnak, és megbeszéljük a for
rásépítés részleteit. Két fő jön még segíteni a faluból. Mi a kisebb szerszá- 
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mokkal elindulunk a forrás felé, a többiek traktorral jönnek utánunk. Tíz 
perc múlva megérkezünk a kápolnához, melynek tövében két dagonyás, 
jelentéktelennek tűnő forrásmező található. Ránézésre a vízhozam nem 
lehet több 0,4 liternél percenként. Többször jártam már ezen a helyen, és 
egyedül a tavaszi hónapokban láttam bővebben folyni a forrást.
A szántás irányából traktor hangját halljuk, és látjuk is, hogy közeledik a 
kövekkel, homokkal és az egyéb eszközökkel felszerelt pótkocsi. Lepa
koljuk a szükséges anyagokat a platóról, és megbeszéljük a forrásépítés 
menetét. Mivel két kis forrásmező van, egymástól 5 méter távolságra, 
ezért két ülepítőmedencét kell beépíteni, és gégecsővel összekötni a ket
tőt. A felső vízfakadáshoz egy 25 literes műanyag edény kerül, az alsó
hoz egy 60 literes. A két forrásmező igencsak sáros, mivel eddig csak a 
vaddisznók keresték fel dagonyázás céljából. A felső iszapréteget eltá- 
volítva már kemény agyagos, márgás és gipszes rétegeket találunk. Itt 
már könnyebb ásni, mert nem ragadunk bele az iszapba. Folyamatosan 
készül mindkét munkagödör, illetve a gégecsőnek a munkaárok. Ahogy 
ásunk egyre lejjebb és lejjebb a talajban, úgy növekedik a vízhozam és 
jelennek meg újabb kis erek. Lesüllyesztjük a hordókat, amik viszony
lag hamar meg is telnek vízzel. Bekötöm a hordókba a fekete hajlékony 
csövet, és behelyezzük a mederbe. Hamarosan el is indul a víz, és a cső 
végén megjelennek az első cseppek. Mindenki örömmel szalad oda a 
cső végéhez megszemlélni, hogyan folyik a víz. Várunk pár percet, és 
egész jól folyik a csőből. A hordók köré mészköveket helyezünk, ami 
egy durva szűrő szerepét tölti be. Ez megakadályozza, hogy nagyobb 
lebegő anyagok bekerüljenek a medencébe, illetve, hogy idő előtt elisza
posodjon. A forrásmezők és a medencék körül 4 liter hipót locsolunk 
szét fertőtlenítés céljából. A gödrök és a hordók betemetésénél vélet
lenül eltörtük a nagyobb hordó tetejét, ezért két nagy lapos kővel fed
jük le a hordót, erre egy fedlapot készítünk, melyet betonból öntünk 
ki. Utólag már nem bántam, hogy eltört a medence műanyag fedele, 
mert ez sokkal tartósabb és időállóbb megoldás. A következő lépésben 
megkezdődik a gödrök befedése agyagos szigetelőréteggel, majd ter
mőföldet terítünk rá, melyet az árok kiásásakor termeltünk ki. Retten az 
új forrás építményének helyét ássuk ki, mely tíz méterrel lesz lejjebb az 
eredeti fakadási helytől. Egy 3 méter hosszan elnyúló háromszög alakú 
részt szedünk ki a talajból, hogy megfelelő helye legyen az új építmény
nek. Lassan kezd mindenki elfáradni, és mivel egy hosszú munkafo
lyamat végére értünk, ezért abbahagyjuk a munkálatokat és elindulunk 
visszafelé a faluban unatkozó autómhoz.
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2010. szeptember 13., hétfő. Kilenc órakor találkozunk Marázán a helybe
liekkel, akik éppen a mészköveket pakolják fel a buszfordulónál a pótko
csira. Üdvözöljük egymást, majd mi elindulunk a forráshoz. A forrásnál 
tegnap óta nem változott semmi, a víz szépen csordogál a csőből, a szer
számok is ott pihennek a bokrok aljában, ahová tegnap lettek elhelyezve. 
Csakhamar megérkezik a traktor a kövekkel. Sajnos a hozott kő mennyi
sége nem lesz elég, ezért elküldöm őket vissza, hogy hozzanak még. Sza
bolcs és én elkezdjük a falazást. O keveri a maltert, én pedig építem a falat.

Mire a homlokfal felépül, meg is érkeznek a többiek, most nagyobb és 
több kővel. Ezek a kövek kellenek a két oldalfal kialakításához. Gyorsan 
haladunk a munkával, délre már a forrástábla is a helyén áll. Pihenés
képpen megmérjük a forrás vízhozamát, ami 1,2 liter percenként, és a 
víz hőmérséklete 14,1 fokos. Kis ebédszünet után délután lekövezzük az 
előteret, majd kiöntjük betonnal a járószintet. A forrás csövére egy három 
méter hosszú csövet húzunk, hogy elvezessük a vizet az építmény kör
nyékéről. Középen sörösüveggel kis folyókát alakítok ki. A megmaradt
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földet még elterítjük a forrás építménye mögötti területen, majd közös 
csoportképet készítünk a forrásnál. Összeszedjük a szerszámokat, elmos
suk őket és felpakoljuk a platóra. Fóliával betakarjuk az elkészült épít
ményt, nehogy kárt tegyen benne az eső.
Mindannyian felmászunk a platóra, mert ma nem gyalog megyünk visz- 
sza a faluba. Olyan, mintha kisvasúton utaznánk lefelé a nyiladékon. Még 
sokáig hallatszik a forrás csobogása, majd a nyiladékból kiérve eltűnik 
a kápolna, és már a falu házai közelednek. A munkát Biki Endre Gábor, 
Cseke István, Éber István, Hajdu Szabolcs és Muzslay Ferenc végezte.

Forrástábla-beépítések, fotózások

A Mecsekben a Derzsó-forrás, a Dél-Zselicben a Kumilla-forrás táb
láját pótoltuk. Mindkét forrást kitisztítottuk, utóbbihoz a Sziget
vári vasútállomásról a sárga körjelzést is felújítottuk. A Botos-kút és a 

marázai Mária-forrás kapott új névtáblát. A forrástáblákat a Buzády Kft. 
kőfaragói készítették, jelentős árkedvezményt nyújtva.
Munkatúráink és kirándulásaink során a természetben található értékeket
folyamatosan fotózzuk, ezekből időnként a honlapunkat is színesítjük.

A Kumilla-forrás kitisztítvaTáblabeépítés a Derzsó-forráshoz

A munkát segítő szervezetek: Baranya Megyei Természetbarát Szövet
ség, Feked Önkormányzata, Geresdlak Önkormányzata, Maráza Önkor
mányzata, Liptód Önkormányzata, Máriakéménd Önkormányzata, 
Máriakéméndi Hagyományőrző és Sportegyesület.
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A munkában részt vevő személyek: Baronek Jenő, Baumaholczer Ferenc, 
Baumann József, Baumann Józsefné, Benczes Gábor, Benkő Gábor, Biki 
Endre, Biki Endre Gábor, Blum András, Cseke István, Csiszár Gyula, 
Csiszár Tibor, Csörge Barnabás, Éber István, Fauszt József, Gulyás János, 
Gulyás Jánosné, Halász Csaba, Halász Viktória, Hajdu Szabolcs, Hajdu 
Zsolt, Hoffmann János, Horváth János, Husvéth Ilona, Kállai Csilla, Kállai 
János, Kállainé Fischer Mária, Kazal Márton, Krámos Csaba, Krámos 

László, Kriszbacher Gergely, 
Marczi Attila, Markesz István, 
Lakatosné Novotny Sarolta, 
Müller Nándor, Muzslay Ferenc, 
Nagy Balázs, Oláh Tamás, 
Palánki János, Rónai Gábor, 
Rónaky Gizella, Rott Ferenc, 
Schweininger István, Strasser 
Péter, Székely László, Tillmann 
Péter, Tóth Klára, Varga Előd, 
Varga Levente, Varsány István, 
Varsány Istvánná.

Köszönjük valamennyi segítőnk hasznos és eredményes munkáját!
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Összeállította Börcsök György titkár.

A KÖZGYŰLÉSRŐL

2010. február 17-én 16 óra 30 perckor kezdődött a Baranyaház 
dísztermében az Egyesület közgyűlése. Baronek Jenő ügyvezető 
elnök vezette a közgyűlést, amely az előzetesen kiküldött napirendi 

pontok szerint folyt.

Program
1. Beszámoló az Egyesület 2009. évi munkájáról
2. Az Egyesület 2009. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása
3. Az Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2009-es egyesületi évről (szóbeli)
5. Az Egyesület 2010. évi tervei, elképzelései (szóbeli)
6. Az Egyesület 2010. évi költségvetésének elfogadása
7. A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány Alapító Okiratának módosítása, 

tisztikarának (kuratóriumának) módosítása
8. Egyebek

A közgyűlés alkalmával lehetősége volt a tagságnak átvenni a 2009-es 
évkönyvet, valamint legtöbben befizették a 2010. évi tagdíjakat is. A köz
gyűlés végén Baronek Jenő köszöntötte az új tisztikart, majd megköszönte 
a tagok részvételét, és a közgyűlést bezárta.

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK

A2010-es esztendőben három választmányi ülést tartottunk. A vá
lasztmányi ülések a Mecseki Erdészeti Zrt. Rét u. 8. alatti tárgyaló
jában került sor. Az első ülésre 2010 januárjában került sor. Témája a köz

gyűlésre való felkészülés, valamint a közgyűlésre kiküldendő anyagok 
megbeszélése volt.
A második ülésen, amelyet 2010 áprilisában tartottunk, az év terveit és az 
előttünk álló norvég pályázat anyagát tárgyaltuk meg, valamint a kon
ferencia tervei körvonalazódtak. Ezt követően több alkalommal került 
sor megbeszélésre a pályázat kapcsán. Ezeken a megbeszéléseken a szűk 
választmány vett részt (Káldy József, dr. Iványi Ildikó, Baronek Jenő,
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Pásztor Andrea, Tóth Klára, Börcsök György. A harmadik 2010 decembe
rében volt, ahol az év értékelése történt meg. Az osztályok beszámoltak 
tevékenységeikről, értékeltük a norvég pályázatot és a konferenciát. Ezt 
követően az egyesület elnöke bejelentette lemondását.

Rendezvényeink

2010 Pécs életében igen jelentős volt, hisz ebben az évben „Kulturális 
Fővárosi rangban" több lehetőség kínálkozott.

Az egyesület több éve szervez konferenciákat a természet megóvása, 
ésszerű használata témakörökben. A választmány úgy döntött, hogy 
kapcsolódva a város eseményeihez, az idén is legyen egy bemutatkozás, 
mind a szakmai, mind a természet iránt érdeklődő laikusoknak.
A konferencia címe: Pécs természeti értékei
A konferencia helyszíne: a Városháza díszterme
A konferencia szervezője: Mecsek Egyesület
Társszervezők: Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatala, 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 
Mecseki Erdészeti Zrt.,

teletbeli tagja
A konferencia levezető elnöke: Káldy József, a Mecsek Egyesület elnöke

Baranya M.-i Múzeumok Igazgatósága
A konferencia védnöke: Dr. Páva Zsolt, Pécs M. J. Város polgár- 

mestere, a Mecsek Egyesület örökös tisz-

Dr. I’ávu Zsolt, Pécs város yolgárniestere és Káldy ¡ózsef, a Mecsek Egyesület elnöke
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Program

1. Mecsek Egyesület Pécsért, és a várost körülvevő természeti értékekért 
Előadó: Baronek Jenő, a Mecsek Egyesület ügyvezető elnöke

2. Pécs város természeti értékeinek sokfélesége
Előadó: Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
igazgatója, a Mecsek Egyesület örökös tiszteletbeli tagja

3. Folyamatos erdőborítottság a Mecseken
Előadó: Ripszám István, a Mecseki Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatója

4. A Mecsek védett növénytársulásai
Előadó: Prof. Dr. Borhidi Attila, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

5. A növényritkaságok Pécs védett területein
Előadó: Dénes Andrea, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Természettudományi Múzeum osztályvezetője, botanikus főmuzeológus

6. Titokzatos nőszőfüvek a Mecsekben
Előadó: Nagy Gábor, a DDNPI osztályvezetője, a Mecsek Egyesület tagja

7. Az Európai Unió védett állatfajai a Mecsekben
Előadó: Dr. Horváth Győző, a JPTE egyetemi adjunktusa
Előadó: Ábrahám Levente, a Somogy M.-i Múzeumok Igazgatóságának 
főmuzeológusa, c. egyetemi docens

8. Kincsek a Föld mélyén
Előadó: Havasi Ildikó, a DDNPI geológiai referense

9. Természeti értékek megőrzésének gyakorlata a hatósági munkában 
Előadó: Dr. Riskó Andrea, a Dél-dunántúli KÖTEVIFE igazgatója

10. Mesebeli természeti örökségünk, Pécs természeti környezete a nép
hagyományokban
Előadó: Pásztor Andrea, a Várostörténeti Múzeum történésze, muzeo
lógus, a Mecsek Egyesület Történeti Osztályának elnöke

11. Pécs természeti értékeinek megjelenése a helyi oktatásban, tantervi ajánlat 
Előadó: Dr. Jelenszkyné Dr. Fábián Ildikó, a Bánki Donát Ált. Iskola 
igazgatója, a Mecsek Egyesület választmányi tagja
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Képek n koiiféreiiciiiról

A nieleoivló^iiti pavilon az lílaihis elolt
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Ötórai beszélgetések

Az Ötórai beszélgetések hagyománya folytatódott 2010-ben is. A ta
gok szinte állandóak, és igénylik az érdekes tájak, növények, álla
tok, geológiai képződmények bemutatását. Ebben az évben volt néhány 

olyan előadás, ami szakított a korábbi hagyományokkal. E színes prog
ramelemek frissítik, és új élményt jelentenek.
Januárban Kovács Szabó János tagtársunk Források 1994-96 között Pécs és 
a Mecsek olyan forrásait mutatta be, ami kevésbé ismert. Érdekes időutazás 
volt. Februárban Biki Endre tagtársunk a „Jelzések az erdőben" címmel a tech
nikai munka fontosságára hívta fel a figyelmet, ill. mutatta meg azokat a prak
tikákat, ami lehetővé teszi a könnyű tájékozódást az erdőben. Március a Dr. 
Horváth Adolf Olivér-emléktúra jegyében zajlott. A megemlékezést Temessi 
Endre tagtársunk tartotta. Az igazi kuriózum egy rendhagyó „beszélgetés" 
volt a zene és a vers jegyében. A zenét Juszász Gábor (egyetemista, gitár tan
szak) és Lénárd József tagtársunk versei nyomán váltak felejthetetlenné. Külö
nös hangulatot teremtettek a spontán társult produkcióban. Azt gondolom, 
később is szervezek hasonló meglepetést a tagtársaknak. Májusban Börcsök 
Péter élménybeszámolóját hallhatták és láthatták Marokkóról. Az érdekesség 
az volt, hogy egy berber öltözetben jelent meg, és elsősorban nem a természeti 
értékek, hanem az emberek életvitele került bemutatásra.
A nyári szünet után, szeptemberben ismét Marokkóba repültünk Wágner 
László tagtársunk jóvoltából. Az afrikai ország madárvilágáról kaptunk 
információt, és a kis csapat nomád életéről. Októberben és novemberben 
Baraka (Világok arca) című film megtekintését követően egy kellemes 
beszélgetés indult meg. Fontosnak tartom ezeket a beszélgetéseket, és a 
jövőben is szeretnék hasonlókat szervezni.
A programokon általában 15-20 fő vett részt.
Decemberben ismét rendhagyó ötórai beszélgetésre került sor. Az ünnep 
közeledtével a Lyceum-templom adott „otthont" a korábbiakhoz hasonló 
nagyon magas színvonalú műsor lebonyolítására.
Az ünnepséget Baronek Jenő nyitotta meg, majd a Lyceum-templom 
Szent Erzsébet kórusa karácsonyi műsora következett. Ezt követte a szo
kásos örökös tiszteletbeli tagok bemutatása és az oklevél átadása.
2010-ben Keszi László, a Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatója, Péterffy 
Attila, a Pannon Hőerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója, és dr. Újvári Jenő 
nyugalmazott alpolgármester kapta a megtisztelő címet.
A program zárásaként Kováts Kolos, az Állami Operaház magánénekese 
adott műsort. A csodálatos akusztikának köszönhetően, mindenkinek 
felejthetetlen élményben volt része.

Börcsök György, titkár
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Munka Osztály

Elődeink sokat munkálkodtak azon, hogy a Mecsek-hegység minden
ki számára könnyen megközelíthető legyen. Sok szép kialakított tu
ristaút, erdei pihenő, kilátó és szomjat oltó forrás őrzi kezeik munkáját. 

A város fölötti ligetes erdőben járva lépten, nyomon az ő általuk létreho
zott értékekre bukkanunk.
A Munka Osztály méltó kíván lenni elődeihez, és az ő szellemiségüket 
követve végzi évről évre feladatát. Óvjuk az elődeink által létrehozott érté
keket, és újakat hozunk létre. Munkánk során arra törekszünk, hogy minél 
több ember ismerje meg a természet szépségeit, értékeit, szeresse, és óvja 
azokat. Szorgos munkánk eredménye látszik a Mecsek számos pontján.
A 2010-es évet néhány kép formájában mutatjuk be.

Baumann József, osztályelnök

Takarítjuk, gondozzuk a kápolnát és környékét. Az Ordas-tanyát is rendben tartjuk.

A viharkárok után megerősítettünk több forrást a Mecseken.
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Tölgyfapad készül az emlékoszlopba.

Befejeztük az Aligvár-forrás építését.Emlékoszlop a volt Magyarok Kunyhójánál

Természetjáró Osztály

Az év során változatos munkákban vettünk részt. A természet szép
ségeinek megismerése mellett több önkormányzattal, civil szerve
zettel kerültünk kapcsolatba. így lehetőségünk nyílt távolabbi területe

ken is jelentősebb munkák elvégzéséhez, melyeket önerőből nem sike
rült volna megvalósítanunk.

Kapcsolatépítés a cserkészekkel
Felvettük a kapcsolatot a 217-es számú pécsi cserkészcsapattal és a 
hozzájuk csatlakozó cserkészekkel. A gyerekekkel februárban a Keleti- 
Mecsekben (Hidasi-völgy, Takanyó-völgy és Zobákpuszta környékén) 
több zsák szemetet szedtünk össze, és kitisztítottuk a völgyekben talál
ható forrásokat. Fotókkal illusztrált előadást tartottunk a cserkészeknek 
a mecseki forrásokról, építésükről és azok történeteiről.
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Forrástisztítások
A hóolvadást követően a Mecsekben 60 db forrás kitisztítását végeztük 
el, melyben a cserkészek is segítettek. Sajnos az év során többször fordult 
szélsőségessé az időjárás, ezért nem mindig mutatkozott tartósnak a for
rástisztítási munka. A Büdös-kútnál és az Évi-Jenci-forrásnál megoldot
tuk, hogy szárazabb időszakokban is használhatók legyenek a források. 
A Turista-forrásnál kifúrtuk a csőbe kövesedett fadarabot.

VÁRROMOK KUTATÁSA
Még 2009 őszén megkezdtük a Baranya megyében található várhelyek 
felkutatását. Várkutatóktól kapott lista alapján kezdtük meg a már fele
désbe merülő értékek kutatását. Baranyában közel 100 várhely ismeretes, 
ebből kb. ötvennél jártunk is. A várromokról fényképeket is készítettünk, 
melyeket a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség honlapjára fel is 
tettünk. Ahol lehetett, vázlatrajzokat készítettünk az építmények elhelyez
kedéséről, alakjairól. Azokhoz a várhelyekhez is elmentünk, ahol már a 
felszíni romok nem azonosíthatók. A romok kutatásával április-májusig 
volt értelme foglalkozni, ugyanis a nyári időszakban a dús zöld növényzet 
sok esetben lehetetlenné teszi a felfedezéseket és a fotózást. A várhelyek 
felkutatásában Blum András volt segítségünkre.
A következő várhelyeket kerestük fel: Miklós-vár (Keleti-Mecsek), Tere-hegyi 
romok (Harkány), Zengő-vár (Keleti-Mecsek), Castrum, római őrtorony 
helye (Közép-Mecsek), Makári-vár (Pécs), Tót-vár (Kővágótöttös), Római 
villa maradványai (Nagyharsány), Szársomlyó-vára (Nagyharsány), Kopasz- 
Ó-vár (Pécs-Vasas), Ibafai-vár (Ibafa, Pincehát), Váty-vár (Nagy-vágy), Bodai- 
földvár (Boda), Vár-hegy, egykori kolostor romja (Erdősmecske), Leperdi-vár 
(Véménd, Leperdpuszta), Kos-vár (Magyarsarlós).
Egy baranyai várrom (máriakéméndi Török-vár) részleges helyreállítását 
is bemutathatóságát sikerült elvégeznünk Máriakéménd Önkormányzata 
és a Máriakéméndi Hagyományőrző és Sportegyesület támogatásával. 
Kitisztítottuk a vár romjaihoz vezető régi vadászházi utat, ahol a Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetséggel új turistautat festettünk fel. A Vár
hegy északi meredek oldalán kézi erővel hosszú szakaszon lépcsőfokokat 
alakítottunk ki a könnyebb feljutás érdekében. A felszínen még megtalál
ható romokat megtisztítottuk a hordaléktól, így láthatóvá váltak az alapfalak 
töredékes maradványai. Több köbméter bemosott hordalék eltávolításával 
megtisztítottuk a Remete-lyuk két „barlangbejáratát". A várba vezető ala
gutak, így kb. 20 m hosszan bejárhatóvá váltak. Összesen öt alagút vezet 
különböző irányokba, melyek további feltárására keressük a lehetőséget.
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A vár alatti pihenőhe
lyen rendeztük a Török
vári pihenőhely környe
zetét. A padokon és asz
talokon állagmegóvást 
végeztünk. Üzembe he
lyeztünk egy már hasz
nálaton kívüli Norton- 
kutat, így bográcsozás 
vagy szalonnasütés ese
tén is van lehetőség víz
vételezésre. Öt munka
túrát szerveztünk az év 
során a Török-vár és kör
nyezetének rendbetéte

lére, átlagosan 20 fővel. A helyiek minden munka alkalmával bogrács
ban főztek a pihenőhelyen. Az ételek és italok költségét minden eset
ben a Máriakéméndi Hagyományőrző és Sportegyesület finanszírozta. 
Az egyesület vállalta a terület későbbi gondozását, mely szerint éven
te több alkalommal fűkaszálást is végeznek a turistautak és a pihenő
hely környékén. A területen a csomópontokba és elágazásokba több 
helyen útjelző oszlopok lettek kihelyezve. A pihenőhelyre és a vár 
romjaihoz információs táblák lettek elhelyezve, melyek ismertetik a 
várral kapcsolatos tudnivalókat.
Július 4-én a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség túrát szer
vezett a Török-várhoz, és felavatta az új turistautakat. Ez alkalomból 
Máriakéménd Önkormányzata bográcsgulyással várta a túra résztvevőit. 
A Fékedről induló zöld sáv jelzést a BMTSZ szervezésében meghosszab
bítottuk, amely így nem Erdősmecskénél ér véget, hanem Máriakéméndig 
vezet. A kéméndi turistautak így a 
Geresdi-dombságon és a Mecse
ken át kapcsolódnak az országos 
turistautakhoz.

A Botos-kút felújítása 
Boda térségében az új sárga sáv 
jelzésen cserkészek segítségével 
felújítottuk és új névtáblával lát
tuk el a Botos-kutat.
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A Mária-forrás építése Marázán
Egy szép kis búcsújáró hely található Marázától nem messze, az erdő 
sarkánál a nyiladék végében. Most új turistaút is vezet erre, így felve
tődött, hogy a Mária-kápolna melletti forrást érdemes volna felújítani. 
Található ugyan egy csodaszép kút a kápolna mellett, melyet Szent-kút- 
nak is neveznek, de annak kifolyása nincs és nem is használják. Vala
mikor az eredeti forrás ennek a kútnak a helyén volt. Az önkormányzat 
hozzájárulásával és anyagi támogatásával végeztük el a munkát.

Forrástábla-beépítések
A Mecsekben a Derzsó-forrás, a Dél-Zselicben a Kumilla-forrás hiányzó 
névtábláját pótoltuk. Mindkét forrást kitisztítottuk, utóbbihoz a sziget
vári vasútállomástól a sárga körjelzést is felújítottuk. A forrástáblákat a 
Buzády Kft. kőfaragói készítették, jelentős árkedvezményt nyújtva.

Biki Endre Gábor, osztályelnök

Történeti Osztály

Múzeumi túrák a Mecsekben (MTM)

2010-ben kilenc előre meghirdetett mecseki múzeumi túrát tartot
tunk. A túrákat a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának Tör
téneti Osztálya szervezi a Mecsek Egyesülettel együttműködésben. Az 

1939-ben kiadott, A Mecsek részletes kalauza című útikönyv 14-24. túra
útvonalait jártuk be. Összevetettük, hogy az 1939-es leíráshoz képest mi 
minden változott az eltelt 70 év alatt. A túrákon muzeológusok segítsé
gével fedezzük fel a természeti és kulturális örökség elemeit, azok múlt
ját, jelenét. A májusi múzeumi túrát a rendkívüli időjárás és a veszélyes
sé vált mecseki turistautak lezárása miatt júniusra kellett halasztanunk. 
2010. október 2-án rendkívüli éjszakai túrát hirdettünk a Jakab-hegyre, 
melyet Gábor Olivér régész vezetett.

A túrákhoz tartozó szöveges és fotódokumentáció a http://groups. 
google.hu/group/MTM-JPM csoportoldalon az MTM hírlevélre felirat
kozott tagok számára hozzáférhető, de a Janus Pannonius Múzeum hon
lapján (www.jpm.hu) bárki megtekintheti a túrák listáját és az azokról 
készült beszámolókat.
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A Mecsek természeti és kulturális örökségének védelme
EGYKOR ÉS MA

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Mecseki Erdészeti Zrt. 
mellett partnerként csatlakoztunk a Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelke
dően Közhasznú Egyesület, A Mecsek természeti és kulturális örökségének 
védelme egykor és ma című projektjéhez, melyet az EGT/Norvég Finan
szírozási Mechanizmus az Ökotárs Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány 
közreműködésével támogatott. 2010. március 10. és december 31. között 
részt vettünk a projekt megvalósításában, mely a következő elemekből állt:

1. Az egykori túraútvonalak bejárásához szükséges kiadványcsomag 
Megjelentettük az 1939-es kiadású, A Mecsek részletes kalauza című 
hasonmás kiadványt, illetve készítettünk hozzá egy jegyzetfüzetet, 
amibe a 70 év elteltével tapasztalt változások lejegyezhetőek. Mindez a 
szintén hasonmás, 1929-es kiadású mecseki („angyalos") turistatérkép
pel együtt a Várostörténeti Múzeumban kapható.

2. Időszaki és vándorkiállítás
2010. szeptember 21. és október 29. között a projekt keretében rendeztük 
meg a „Páratlan élvezet járni a Mecseket" - Örökségvédelem egykor és ma 
című időszaki kiállítást a pécsi Várostörténeti Múzeumban. A kiállításhoz a 
projektben szintén együttműködő Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga múzeumpedagógiai programot szervezett. Novembertől a kiállítás a Szi
várvány Gyermekházban és négy pécsi általános iskolában vendégeskedett.

Információszerzés az „Orökségvédelem egykor és ma" vándorkiállításon
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3. Gyermek- és ifjúsági pályázatok
A „Páratlan élvezet járni a Mecseket" című időszaki és vándorkiállítás
hoz kapcsolódóan két korcsoport számára pályázatot hirdettünk: 
általános iskolás csoportoknak egy 1970-es években készült grafikus 
mecseki turistatérképre kellett társasjátékot szerkeszteniük. A 14. élet
évet betöltött ifjúsági korosztály feladata ismeretterjesztő, tényfeltáró 
rövidfilm készítése volt.
A beérkezett pályamunkákat a Mecsek Egyesület és a Baranya Megyei 
Természetbarát Szövetség tagjaiból álló zsűri bírálta el. Az eredményhir
detésre a projekt hivatalos záróeseményén, 2010. december 21-én került 
sor a pécsi Várostörténeti Múzeumban.

Próbajáték - A pályázat nyertesei

4. Mecseki örökségvédelmi portál az interneten
Mecseki örökség címmel, www.pecs-mecsek.hu domainnév alatt létre
hoztunk egy portált, ahová fokozatosan átköltöztetjük a Múzeumi túrák 
a Mecsekben csoportoldalát, és amelyre a Mecsek Egyesület honlapja is 
átkerülhet. Az új weboldal különlegessége, hogy egy jelenkori térképre 
vetítve a 20. század első felében kiadott turistatérképek jeleníthetőek 
meg. A térképeken megjelölt pontokhoz bármelyik regisztrált felhasz
náló tölthet fel saját képi és szöveges tartalmakat. A múzeum munkatár
sai archív fotók közzétételét vállalták.

5. Leporelló megjelentetése
A projekt bemutatására 2500 példányban leporellót nyomtattattunk, 
mely egyben az általános iskolás és az ifjúsági korosztálynak szóló 
pályázati felhívásokat is tartalmazza.

Pásztor Andrea, osztályelnök
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Ifjúsági Osztály

Túrák a Mecseken - Pályázat ifjú természetjáróknak
Mecsek Egyesület Ifjúsági Osztálya 2010 áprilisában pályázatot 
hirdetett minden természetet szerető, természetet járó fiatal szá

mára határon belül és határon kívül. A pályázat címe: Túrák a Mecseken. 
Pályázat ifjú természetjáróknak.
Témája: Egynapos mecseki - szervezett formában, vagy családi, baráti közös
séggel bejárt - gyalogtúra leírása, képes bemutatása saját élmények alapján. 
A pályázat célja: Mecseki túraútvonalak bemutatása, a természetjárás 
népszerűsítése a fiatalok körében.
A pályázatot meghirdettük a Mecsek Egyesület honlapján, és papír for
mátumban eljuttattuk a város iskolaigazgatóinak. Négy írásmű érkezett 
a pályázatra, melyek megfeleltek a tartalmi és formai követelmények
nek. A pályázatokat Tóth Klára és dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó értékel
te. A pályázaton részt vett tanulók mindnyájan különdíjban részesültek. 
A pályázatban részt vett iskolák voltak: Budai Városkapu Iskola Csoko
nai Vitéz Mihály Általános Iskolája, a Mecsekaljai Iskola Közoktatási Tí
pusú Sportiskolája és a Bánki Donát Utcai Általános Iskola. Az oklevelek 
és díjak átadására 2010. szeptember 18-án, szombaton került sor Pécsett, 
a Széchenyi téren a Természetjárók Napján. A díjakat a Mecseki Erdé
szeti Zrt., a Mecsek Egyesület és a Baranya Megyei Természetbarát Szö
vetség ajánlotta fel. Köszönet érte! A be
érkezett pályaművek papíron és digitá
lis adathordozón rendelkezésre állnak.
A Mecsek Egyesület évkönyvébe megje
lentetésre ajánljuk.

Pécs természeti értékei 
konferencia
Az Ifjúsági Osztály vezetője, dr. 
Jelenszkyné Fábián Ildikó a Pécs termé
szeti értékei címmel 2010. szeptember 
15-én megrendezett konferencián elő
adást tartott „Pécs természeti értékei
nek megjelenítése a helyi oktatásban, 
tantervi ajánlások" címmel. Előadásá
ban bemutatta az oktatás törvényi köve

A Bánki Danát Utcai Általános Iskola 
természetjáró szakköre Petőcz-pusztán
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telményeinek, a természet- és környezetvédelem, a környezeti nevelés 
pécsi iskolai gyakorlatának sokoldalú kapcsolódását. Hangsúlyozta a 
partneri együttműködés szerepét az oktatás szereplői és a Pécs termé
szeti értékeiért felelős szervezetek között.

PÁRATLAN ÉLVEZET JÁRNI A MECSEKEN

Az Ifjúsági Osztály közreműködött a Dél-Pannon Múzeumokért Kiemel
kedően Közhasznú Egyesület vezetésével, a Baranya Megyei Múzeu
mok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum), a Mecsek Egyesület és a 
Mecseki Erdészeti Zrt. együttműködésével létrehozott Mecseki Örökség
védelmi Projekt egyes elemeinek a megvalósításában:
Segítséget nyújtott abban, hogy a „Páratlan élvezet járni a Mecseket. 
Örökgégvédelem a Mecsekben egykor és ma" című kiállítás anyagát 
utazó kiállításként minél nagyobb számú látogató tudja megnézni. Négy 
pécsi iskolaközpont négy iskolájában, egymás után több héten keresztül, 
közvetlenül a tanításba illesztve ismerkedhetnek a tanulók a Mecsek ter
mészeti értékeivel, a természetjárás és a Mecsek Egyesület történetével. 
Az osztály közreműködött a Társasjáték-tervező pályázat megvalósítá
sában, és képviselői részt vettek a Várostörténeti Múzeumban megren
dezett projektzáró rendezvényen.

Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó, osztályelnök

Fotó Osztály

A 2010-es évben nagyot csalódtam a számítástechnikában. De hát 

így van ez, amikor túlságosan rábízzuk magunkat a digitális vi
lágra. Komplett új PC-t kellett vennem.

Idő hiányában sokat nem tudtam tenni ez évben az egyesületért. Viszont a 
szeptemberi konferencia idejére sikerült egy fotókiállítást megszervezni 
az abaligeti Gergely Boglárka képeiből. A konferencia egyes mozzanatait 
pedig igyekeztem megörökíteni immár egy új fényképezőgéppel.

Gergely Tibor, osztályelnök

252



Beszámoló a 2010-es egyesületi évről

Magashegyi Osztály

Az év során havi rendszerességgel vettünk részt hazai, ill. külföldi tú
rákon. Nyáron egy hetet töltöttünk a Szlovák Paradicsomban, utol
só nap átugrottunk a Magas-Tátrába, a Tengerszem-csúcsra. Néhány fő 

Ausztriában, ill. Svájcban túrázott. A résztvevők köre a POEÜ hegymá
szó szakcsoportja köré szerveződött tagokból áll. Hagyományosan részt 
veszünk a fehérkúti kulcsosház és környéke tavaszi takarításán. Ősszel 
ugyanitt a tájfutók jubileumi emlékkövének felállításában segédkeztünk. 
Emellett bekapcsolódtunk a Munka Osztály forrástisztító tevékenységébe.

A 2010-es túrák
Január Zobákpuszta-Hidasi-völgy-Betyártanya-Csengő-hegy-

Zobákpuszta
Február Abaliget-Nyáras-völgy-Balog-fája-Ordas-tanya-Jakab- 

hegy-Remeterét-Dömörkapu
Március
Április

„Kakasmandikó túra" Sasrét-Bőszénfa-Sasrét
„Bazsarozé túra" Hosszúhetény-Püspökszentlászló- 
Ferenc-kápolna-Vöröspart-Zengő-Hosszúhetény

Május 
Június

„Fehérkúti majális" Orfű-Lóri-völgy-Erdei kereszt-Fehérkút 
Kopácsi rét

Július 3-10. Szlovák Paradicsom, Magas-Tátra
Augusztus Kárász-Csepegő-árok-Vörösfenyő kulcsosház-Máré csárda
Szeptember Papuk - októberre halasztva
Október Magyarhertelend-Bános-Orfű-Magyarhertelend
November Hosszúhetény-Hársastelep-Hársas-forrás-Vasasi árok-Somogy 
December „Mikulás-túra" Sikonda-Cifra malom-Jószerencsét vadászház-

Melegmány-Fehérkút

Kiwievo ortodox temploma

Az útvonalakról GPS track áll 
rendelkezésre az érdeklődők szá
mára.
A túrákról Nagy Balázs fotói 
rendszeresen megjelentek a 
baranyatermeszetbarat.hu 
honlapon.
Részletes beszámoló a kopácsi és 
a Papuk-túráról készült.

Jónás István, osztályelnök
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A MECSEK EGYESÜLET TAGSÁGA

A Mecsek Egyesület tisztikara

Örökös tiszteletbeli elnök:
dr. HORVÁT ADOLF OLIVÉR +

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

Elnök:
Káldy József

Ügyvezető elnök: 
Baronek Jenő

Alelnök:
Dr. Iványi Ildikó

A Duna-Dráva Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója

Titkár:
Börcsök György

Választmányi tagok:
Káldy József
Baronek Jenő
Dr. Iványi Ildikó
Börcsök György
Tóth Klára
Pásztor Andrea
Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó

Ellenőrző Bizottság:
Dománszky Zoltán 
Jakab Éva
Csiszár Gyula

Munka Osztály: 
Természetjáró Osztály: 
Természetvédelmi Osztály:
Történeti Osztály: 
Magashegyi Osztály:
Fotó Osztály:
Ifjúsági Osztály:

Osztályok:
elnök: Baumann József 
elnök: Biki Endre Gábor 
elnök: Pál Krisztina 
elnök: Pásztor Andrea 
elnök: Jónás István 
elnök: Gergely Tibor 
elnök: Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó
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„Az Örök Mecsekért" díj kitüntetettjei:

2004. - Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága
2005. - Mecseki Erdészeti Zrt.

2006. - PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
2007. - PANNONPOWER HOLDING Zrt.

2008. - Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakszolgáltatási Hivatal 
Erdészeti Igazgatósága

2009. - Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Főfelügyelet

Jogi tagok:

PANNONPOWER Holding Zrt. 
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 
Mecseki Erdészeti Zrt.

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 t
Pécs M. J. Város Polgármestere (2007)

Gasz Zoltán
a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. ügyvezető Igazgatója (2008)
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Dr. Iványi Ildikó
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága nyugalmazott igazgatója (2008)

Káldy József
a Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatója (2008)

Dr. Varga Tamás
a Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakszolgáltatási Hivatal 

Erdészeti Igazgatósága igazgatója (2008)

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

Szabó Imre
Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter,

a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke (2008)

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

Csóka Péter János
pálos szerzetes a Pécsi Pálos Kolostor házfőnöke 

és a Lyceum Templom templomigazgatója (2009)

Debreczeni József
publicista, közíró (2009)

Jeszták Lajos
a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Főfelügyelet igazgatója (2009)

Keszi László
a Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatója (2010)

Péterffy Attila
a Pannon Hőerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója (2010)

Dr. Ujváry Jenő
nyugalmazott alpolgármester (2010)
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Rendes tagok:

Ádám Imre Nándor
Arany Gáborné
Arató Tünde
B. Horváth Csilla
Bachmann Zoltán dr.
Balassa Mihályné Haász Rózsa
Bali Tímea
Balotay Gergely
Balotay Gergelyné
Baranyai Rudolf
Baronek Jenő 
ifj. Baronek Jenő 
Baronek Jenőné 
Bátai István dr.
Dr. Bátai Istvánná Dr. Kerényi Mónika 
Baumann József
Baumann Józsefné
Bayer Richárd
Bedőcsné Novreczky Julianna 
Békefi Irén dr.
Benczes Gábor
Benkő Gábor
Bendik Istvánná
Berghauer Tibor
Biki Endre Gábor
Biros Béláné
Bóday Barna
Bóday Barnabás
Bóday Mikós 
ifj. Bóday Mikós 
Bóday Zoltán 
Bodráné Kis Olga 
Bonyai Gyuláné 
Börcsök György 
Bötkös Lászlóné 
Brandtner Antal dr.
Budai Jánosné
Bútor Ferencné
Chlebovics Kornél

Chlebovics Miklós 
Csábi Mária 
Csapó Julianna 
Csehné Andok Éva 
Csiszár Gyula 
Dénes Andrea 
Dobszai János Zsolt 
Dolgos Sándor 
Dománszky Zoltán 
Domján Gyula 
Elblinger Ottó 
Faltis Róbert 
Fekete Bálint dr. 
Fekete László 
Feketéné Móró Erzsébet 
Füziné Kajdy Zita 
Gál Éva 
Gál György 
Gál Györgyné 
Gálhidy Éva 
Gergely Tibor 
ifj. Gergely Tibor 
Gida Tibor 
Göbölös István 
Gundrum Károly dr. 
Gyulassy Józsefné 
Hardicsay Sándor dr. 
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.
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Ivasivka Mátyás
Jakab Albert
Jakab Éva
Jakab Ferencné
Járányi Lászlóné
Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó
Jerszi Lajos
Jobs Tomas
Jónás István
Jónás Istvánná
Jónás Rudolf
Káldy József
Kamarás Júlia
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kaszás Károlyné
Kecskésné Jáger Ilona
Kelemen Sándor
Keller József
Kis Tünde
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 Ádám
Kriston Barnabás
ifj. Kriston Barnabás

Kristonné Kenderik Magdolna 
Lakatosné Novotny Sarolta 
Lárencz László dr.
Lehmann Antal dr. +
Lénárd József
Lengyel Zoltánná
Major József dr.
Makoviczky Gyula dr.
Marossy György
Marton István dr.
Marton József
Martonné 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
Nagy Gábor dr.
Dr. Nagy Gáborné Kovács Eszter
Németh Szilárdné
Novotny Iván dr.
Nyéki Károly dr.
Dr. Nyékiné Kincses Márta
Ország János
Őry Zsuzsanna
Pál Krisztina
Pálfy Attila
Papp Lenke
Paróczi Zsolt
Paróczi Anita
Páva Zsolt dr.
Pásztor Andrea
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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 
Schaller Károly 
Sebők Béla dr. 
Selényi Istvánná 
Sey Gábor 
Somosi László 
Somosi Lászlóné 
Somogyvári Imre 
Soós Kálmánná 
Stalenberger Tibor 
Stefánovits Istvánná 
Strasser Péter 
Strenger Jánosné dr. 
Sváb László 
Gy. Szabó László 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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BEVEZETŐ

Az 1948-ban megszüntetett Mecsek Egyesület 1993-ban újraszer
veződött. Öt évnek kellett eltelni, mikor az első öt évet egyben 
összefoglaló évkönyv kiadására sor kerülhetett. A főszerkesztő minden 

évben Baronek Jenő volt.
1998-tól már évente megkapta a tagság az egyre színesebbé és egyre 
testesebbé váló köteteket. Az összesített oldalszám 2009-re elérte a 3100 
oldalt. Ez a gazdag anyag megkívánja, hogy róla repertórium készüljön, 
mert segítségével a tájékozódás könnyebb, nélküle lehetetlen.
Témakörök szerint csoportosítottam - 31 címszó alatt - ami nem teljesen 
fedi mindig a valóságot, de igyekszik jó tájékoztatást adni.
Az Évkönyvek címoldalának fényképe és a megnevezett virágév leírása 
vezeti be, majd a hivatalos ügyek jegyzékével és a titkári jelentésekkel 
folytatódik. A nagynevű elődök, az új egyesület történései után geológia, 
hidrogeológia, karszt- és barlangkutatás ismerteti a hegységünkről szóló 
legfontosabb ismeretanyagokat.
Ezután az osztályok jelentéseit találhatjuk, melyek az elvégzett munkák
ról szólnak, megnevezve a segítőket.
Történelmi emlékhelyek, nemzeti parkok, ezeket létrehozó konferenciák 
ismertetése után a természetvédelemmel foglalkozó oktatási módok fel
sorolása, lehetőségei következnek.
Ipar címszó alatt találjuk az egykor oly fontos szerepet játszó - de azóta 
megszüntetett - szén- és uránbányászatról szóló ismertetéseteket, azok
nak hegységünkre gyakorolt hatásával, tájrendezéssel és a helyszínek 
emlékjelekkel történő megjelölésével foglalkozó írásokat.
Részletes beszámolókból ismerhetjük meg a források, kilátók, pihenők, 
kulcsos-házak építésével, felújításával foglalkozó tagtársaink áldoza
tos és kitartó munkáját. A közreműködők nevei minden eseménynél, 
itt is felsorolásra kerültek.
Kiemeltük az állatokkal, növényekkel gyógy- és védett növényekkel fog
lalkozó tudományos és lírai írásokat.
Az emlékezések, köszöntések után külön melléklet foglalkozik dr. 
Horváth Olivér Adolf hatalmas tudományos életművével: „Istennel 
beszélgetek" címen.
Fontos esemény egyesületünk életében a havonta egyszer sorra kerülő 
„Ötórai beszélgetések", ahol az előadók legtöbbször tagjaink soraiból 
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adódtak, de neves előadókat is meghívtunk, sőt faluközösségek is beszá
moltak életükről, munkásságukról.
Versek, elbeszélések színesítik egyesületi életünket, melyek felsorolása 
után a tisztikar és a tagság névsora zárja a repertóriumot.
Ali. rész a szerzők mutatója, míg a III. rész a tárgyszavak felsoro
lása, ami az írások annotációjából származik. Ezek könnyen megta
lálhatók, mert vagy fénykép aláírások, vagy a fejezeten belüli címek 
alapján lettek meghatározva.
Rövidítések, jelek: fk. 1 db fotót, fkp. néhány fotót, fkpkl. pedig egész 
fotósorozattal ellátott írást jelentenek. A nyolcágú csillag 0 az „Ötó
rai beszélgetések" előadóit jelenti, de ha írással is szerepelnek, akkor 
azok felsorolása után.
A repertórium remélhetőleg segít a tájékozódásban, könnyebben lehet 
megtalálni egy keresett személyt, eseményt, emlékművet vagy bármit, 
amire szükségünk van, nem kell átlapozni 3100 oldal szöveget.

A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVEINEK 
REPERTÓRIUMA

AZ 1993-2009. EGYESÜLETI ÉVEKRŐL

A

MECSEK 
EGYESÜLET

évkönyve

A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE az 1993-94-95-96-97. egyesületi 
évekről 97 + 3 p.

1993. A BÁNÁTI BAZSARÓZSA ÉVE 18. p. 
Peónia officinalis Banatica

1994. AZ ILLATOS HUNYOR ÉVE 30. p. 
Helleborus odorus

1995. A SZÚRÓS CSODABOGYÓ ÉVE 42. p. 
Ruscus aculeatus

1996. A BOLDOGASSZONY PAPUCSA 
(RIGÓPOHÁR) ÉVE 55 p.
Cypripedium calceolus

1997. A SALLANG VIRÁG ÉVE 63 p. 
Imantoglossum hircinum

az
1993-94-95-96-97. egyesületi 

évről.
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A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE az 1998. egyesületi évről 90 + 2 p. 
Tóth Klára: 1998. A KAUKÁZUSI ZERGEVIRÁG EVE 0-7. p.
Doronicum caucasicum Doronicum Nendtvichii
A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE az 1999. egyesületi évről 123 + 3 p. 
Tóth Klára: 1999. A PÁZSITOS NŐSZIROM ÉVE 0-6. p.
Iris Graminea ssp. pseudocyperus
A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2000. egyesületi évről 76 p.
Jillek Rita: 2000. A TURBÁNLILIOM ÉVE 0-7. p.
Lilium martagon Liliaceae

A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2001. egyesületi évről 202 + 2 p. 
Jillek Rita: 2001. AZ ŐSZI KIKERICS ÉVE Colchicum autumnale 5-7. p.
A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2002. egyesületi évről 344 p. 
Tóth Klára: 2002. A NAGYEZERJÓFŰ ÉVE Dictarronus albus 25-27. p.
A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2003. egyesületi évről 300 p. 
Tóth Klára: 2003. A KONTYVIRÁG ÉVE Árum maculatum 0-8. p.
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A Mecsek Egyesület 
évkönyve
« JOM-e» ««yeiüliü ívrfl

A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2004. egyesületi évről 411 p. 
Tóth Klára: 2004. A TAVASZI HÉRICS ÉVE Adonis vernalis L. 7-10. p.
A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2005. egyesületi évről 360 p. 
Tóth Klára: 2005. A LEÁNYKÖKÖRCSIN ÉVE Pulsatilla grandis Wender A-7. 
A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2006. egyesületi évről 363 + 5 
Tóth Klára: 2006. A MAGYAR KIKERICS ÉVE Colchicum hungaricum 8-11.
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A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2007. egyesületi évről 400 p. 
Tóth Klára: 2007. A MÁJVIRÁG ÉVE Hepatica nobilis 6-7. p.
A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2008. egyesületi évről 382 p. 
Virágévet nem határoztak meg
A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE a 2009. egyesületi évről 336 p. 
Virágévet nem határoztak meg
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EGYESÜLETI HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜGYEK

Dr. Páva Zsolt: Tisztelt Olvasó. 1993. II. p.
Dr. Poronyi Gyöngyi bíró: Végzés. 1993.19. p.
A Mecsek Egyesületet a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették.
A Mecsek Egyesület alapszabálya. 1993. 25-29. p.
Somogy vári Imre elnök - Odor Imre alelnök - Kovács Szabó János titkár
- Balázs Dezső, az ellenőrző bizottság elnöke.
Dr. Lehmann Antal igazgató: Határozat. 1996. 57-58. p.
Barlangkutatási engedély megadása.
Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 1997. 98. p.
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. 1997. 97. p.
Dr. Toller László: Tisztelt Olvasó. 1998. II. p.
Mecseki Erdészeti Rt. Kedves erdőjáró Barátunk! 1998. 86. p.
Fontos tudnivalók. 1999.1. p.
Kovács Szabó János: Versíró verseny a Tubesért 1999. 71. p.
Fontos tudnivalók. 2000. 4. p.
Somosi László: A Mecsek Egyesület Alapszabálya. 2001.186-200. p.
Fontosabb tudnivalók az Egyesületről. 2001. 203. p.
Szerkesztőbizottság: Bevezető. 2002. 5. p.
Fontosabb tudnivalók az Egyesületről. 2002. 3-4. p.
Meghívó. 2002. 303. p.
Tarnai Tamás: Alelnöki jelentés. 2002. 323-334. p.
Fontosabb tudnivalók az Egyesületről. 2003. 3-4. p..
Rozvány György: A Mecsek Egyesület múltja, jelene és jövője kiállítás. 
2003.148-149. p. fkpkl.
Fontosabb tudnivalók az Egyesületről. 2004. 3-4. p.
Fontosabb tudnivalók az Egyesületről. 2005. 3-4. p.
Fontosabb tudnivalók az Egyesületről. 2006. 3-4. p.
Somosi László: Köszöntő 2006. 7. p.
Gyászjelentés 2006. 83 .p.
Hirdetés 2006. 92-94. p.
Fontosabb tudnivalók az Egyesületről. 2007. 3-4. p.
Fontosabb tudnivalók az Egyesületről. 2008. 3-4. p.
Fontosabb tudnivalók az Egyesületről. 2009. 5-6. p.
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TITKÁRI JELENTÉSEK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

Titkári jelentés 1993. Kovács Szabó János 20-24. p.
Dr. Bachmann Zoltán, Balázs Dezső, B. Horváth Csilla, dr. Fekete Bálint, Kovács Szabó 
János, dr. Lénárd László, dr. Papp Tivadar, dr. Páva Zsolt, dr. Perczel Rita és Somogyvári 
Imre, az 1948-ban megszüntetett Mecsek Egyesületet újjáalakították. Első közgyűlés: 1993. 
szeptember 20-án a pécsi Városháza nagytermében volt.

Titkári jelentés 1994. Kovács Szabó János 36-41. p.
Elkészült a Mecsek Egyesület igazolványa, Király József grafikus munkája.

Titkári jelentés 1995. Kovács Szabó János 46-50. p.
A Mecsek Egyesület tisztségviselői: elnök Somogyvári Imre, alelnök dr. Ódor Imre, titkár 
Kovács Szabó János, irodavezető Bölcsházy Éva. A választmány tagjai: Balázs Dezső, Vass 
Béla, dr. Horváth Adolf Olivér, B. Horváth Csilla, Mendly Lajos, dr. Papp Tivadar, 
Kiállítás a Hotel Kikeletben Nendtvich Andor polgármester, a Mecsek Egyesület elnöke 
emlékére. Fórum: A Mecseki Szénbányászat és a Pécsi Hőerőmű meddőhányóinak tájren
dezése és rekultivációja.
Előadók: Mendly Lajos, dr. Papp Tivadar, Szilas László, dr. Kamarás Béla. 
Régészeti túra Kárpáti Gábor és Baumann József vezetésével a Jakab-hegyre.
Jelentés az 1993-1995. évi gazdálkodásról. Bölcsházy Éva 51-54. p.

Titkári jelentés 1996. Kovács Szabó János 59-63. p.
A Herma-hegyi ház átvétele a Mecseki Erdészeti Rt.-től.
Tisztségviselők újraválasztása. Elnök: Somogyvári Imre, alelnök: dr. Odor Imre, titkár: 
Kovács Szabó János, irodavezető: Bölcsházy Éva. A választmány tagjai: Balázs Dezső, 
Vass Béla, dr. Horváth Adolf Olivér, B. Horváth Csilla, Mendly Lajos, dr. Papp Tivadar, dr. 
Lárencz László, dr. Bezerédy Győző.
Megemlékezések: Reuter Camillo régi, Tegzes Béla, Jakabos Zoltánná új Mecsek Egyesületi 
tagok elhunyta alkalmából.
Jelentés az 1996. évi gazdálkodásról. Bölcsházy Éva 62. p.

Titkári jelentés 1997. Kovács Szabó János 92-94. p.
Dr. Horváth Adolf Olivér örökös tiszteletbeli elnökünk 90 éves.
Koszorúzás a Zsolnay-mauzóleumban.
Koszorúzás a központi temetőben Dénes Gizella írónő 100. születésnapján.
Molnár István erdőmérnök tagtársunk beszámolója Csörgey Titusz ornitológus életművé
nek ábrahámhegyi kiállításáról, amit dr. Göllesz Viktor elnök rendezett.
Jelentés az 1997. évi gazdálkodásról. Bölcsházy Éva 94. p.

Titkári jelentés 1998. Kovács Szabó János 80-83. p.
Jelenszkiné Fábián Ildikó szervezésében: „Mecseki Séták - Természetvédelmi vetélkedő' 
címmel ismertették a Mecsek hegység látnivalóit.
Dr. Ódor Imre alelnök és Mendly Lajos országos találkozón vettek részt: a „Környezet-, 
Természetvédő Zöld Mozgalmak Országos Találkozójá"-n.
Az Egyesület barlangkutatói 300 ezer forintos pályázatot nyertek.
Jelentés az 1997. évi gazdálkodásról. Bölcsházy Éva 84-85. p.

Titkári jelentés 1999. Kovács Szabó János 116-125. p.
Elgondolás előterjesztése egy közösen megrendezendő, a TERMÉSZETJÁRÁS MÚZE
UMA és A PÉCSI POSTAMÚZEUM c. kiállítás megvalósítására a Postapalota épületében- 
(Csak az utóbbi valósult meg.)
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Megalakulóban dr. Kovács László vezetésével az EGÉSZSÉGVÉDELMI OSZTÁLY. (Nem 
jött létre.)
Kollár Tamás, a Dömörkapu önkéntes rendben tartója és a Ptacsek-pihenő felújítója a M. E. 
vendégkönyvében állított emléket segítőinek: Andróczi István, Braunitzer Richard, Fülöp 
József, Gentig Károly, Guth Ferenc, Guth József, Hohmann Géza, Kollár Tamás, Siklósi 
Katalin, Solymár Imre és Szeic József résztvevőknek.
Vass Béla tagtársunk megszervezte a Paksi Atomerőmű meglátogatását, melyen 11 fő vett részt. 
Megalakult a pécsi bányászat emlékeit megörökítő szervezet Szirtes Béla vezetésével.
Jelentés az 1998-1999. évi gazdálkodásról. Kovács Szabó János, Banó Erika, Bendik Istvánná. 126. p.

Titkári jelentés 2000. Kovács Szabó János 67-70. p.
Dr. Ernyes Mihály rendőr dandártábornok engedélyezte, hogy a táblatartó oszlopokat a 
rendőrség lakatosa elkészítheti.
Pazsitka Judit és Erb Ferencné tervei alapján elkészült a lépcső a Misinán.
Közreműködtek: Horváth Imre FMI Kft., a hely előkészítését, zsaluzását a Pollack Mihály 
Szakiskola tanulói végezték Pifkó Mihály irányításával. A betont Kengyel Miklós engedé
lyével az ÉPFU mixere szállította, bedolgozták: Marton József és munkatársai.
Az útjavítást Takács Ferenc végezte.
Elkezdődött a Szigriszt-kereszt felújítása.
Pénzügyi beszámoló a 2000. évről. Bendik Istvánná. 71-72. p.

Titkári jelentés 2001. Bóday Miklós. 180-185. p. rajz.
A tisztújító közgyűlés megválasztotta az új vezetőséget. Elnök: Somosi László, alelnök: 
Kiss Péter, titkár: Bóday Miklós.
Választmányi tagok: Baronek Jenő, Baumann József, B. Horváth Csilla, Mendly Lajos. 
Ellenőrző Bizottság elnöke: Dománszky Zoltán, tagjai: Benczes Gábor és Rüll József. Leve
zető elnök: dr. Bezerédy Győző.
A M. E. a Baranyaházban kapott irodahelyiséget (József Attila u. 10.). Negyedévente beve
zetjük az Egyesületi Hírlevelet.
Év végére létrejött az az alapítvány, mely a pécsi bányászemlékek megmentésével foglalkozik. 
Pénzügyi beszámoló a 2001. évről. Bóday Miklós. 185. p.

Titkári jelentés 2002. Bóday Miklós. 335-337. p.
Személyi változások. Kiss Pétert Tarnai Tamás, Baumann Józsefet Kondi Gyula váltotta fel. 
Levezető elnök: dr. Bezerédy Győző.
A 3,5 millió forintért felújított pihenők elkészültek.
Új tagok toborzása, pártoló tagság növelése és a tagdíjfizetési fegyelem megszilárdítása nem sikerült. 
Siker a M. E. történetének megírása és megjelentetése B. Horváth Csilla tollából, Baronek 
Jenő szerkesztésével és Rozvány György lektorálásával.
Pénzügyi beszámoló a 2002. évről. Bóday Miklós. 338. p.
Tarnai Tamás: Alelnöki beszámoló. 2002. 323-334. p. Költségvetés.

Titkári jelentés 2003. Benczes Gábor. 333-338. p.
A M. E. választmánya mandátumának lejárta előtt lemondott.
Az új választmány: elnök: Somosi László, ügyvezető elnök: Baronek Jenő, alelnök: Tarnai Tamás. 
Pénzügyi beszámoló 2003. Benczes Gábor. 335-336. p

Titkári jelentés a 2004. évről. Benczes Gábor. 398-400. p.
A taglétszám 214 főről 259 főre emelkedett.
Az iroda működtetését társadalmi aktivista végezte.
Az ügyészségi kontrollvizsgálat a M. E. működését szabály- és jogszerűnek találta.
Pénzügyi beszámoló a 2004-es évről. Benczes Gábor. 405-406. p.
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Titkári jelentés a 2005. évről. Tóth Klára. 337-345. p.
Benczes Gábor lemondott titkári tisztségéről, Tóth Klára vette át tőle.
Az új választmány: elnök: Somosi László, ügyvezető elnök: Baronek Jenő, alelnök: Káldy 
József, titkár: Tóth Klára.
Közhasznúsági jelentés a 2005. évről. Baronek Jenő. 346-356. p.

Titkári jelentés a 2006. évről. Tóth Klára. 240-245. p.
Az évzáró rendezvényt a Baranyaház dísztermében tartotta a Mecsek Egyesület. A Pécsi 
Liszt Ferenc Zeneiskola MAMBA ütőegyüttese adott műsort az eseményen.
Ember és természet c. fotópályázat kiállítása a Pázmány Péter Utcai Általános Iskolában. 
Pályázat. Az „Örök Mecsekért Díj" kiosztása. (Mecseki Erdészeti Zrt.)
Négy hírlevél jelent meg, melyben a költségvetés is szerepelt.
Megemlékezés az ötéves tubesi kilátóról.
Az évzáró a Csontváry Múzeumban került megrendezésre a Vadászkürt Együttes zenéje 
mellett, Kováts Kolos és Király Csaba szereplésével.

Titkári jelentés a 2007. évről. Tóth Klára. 298-307. p.
Együttműködésre kell felhívni a pedagógusokat, hogy az Ifjúsági Osztály újra életre keljen. 
Eddig Jelenszkyné Fábián Ildikó, Takácsné Hartmann Piroska és Strasser Péter munkájára 
számíthatott a M. E.
Biki Endre Gábor forráskataszterében 210 használható forrásról ad számot. Ezek 80 száza
lékának vize iható.
Valkay Zsolt, a Természetjáró Osztály vezetője lemondott, helyette Rónaky Gizellát válasz
tották meg.
Kováts Kolosnak, a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas magánénekesének a „Mecsek 
Egyesület Örökös Tiszteletbeli Tagja" címet adományozta az Egyesület.
Az Örök Mecsekért Díjat" a Pécsi Távfűtő Kft. igazgatója, Gasz Zoltán kapta.

Titkári jelentés a 2008. évről. Tóth Klára. 287-304. p. fkpkl.
Dr. Szabó László felolvasta Sólyom László köztársasági elnök köszönő levelét, a megkül
dött Évkönyvért.
Az évzáró rendezvényt a tettyei mésztufabarlangban tartottuk, ahol a pécsi Gospel Kórus 
adott hangversenyt.
A „M. E. Örökös Tiszteletbeli Tagja" címet kapták: dr. Szili Katalin, Tasnádi Péter, Somosi 
László, dr. Sárközi Ferenc és Nagy Bandó András.
Somosi László, az egyesület elnöke lemondott tisztéről.
Plaszauer István, Őszi tagtársunk turista karikatúra rajzainak vetítése.
Megemlékezés Kiss József születésének 150. évfordulójáról. Beszédet mondott dr. Polgárdy 
Géza turistaszakíró a köztemetőben, amit koszorúzás követett.
Évzáró ünnepség a Cella Septichorában, ahol a Dániel Speer Brass Band adott műsort.

Titkári jelentés a 2009. évről. Börcsök György. 362-369. p. fkpkl.
Az új választmány: elnök: Káldy József, ügyvezető elnök: Baronek Jenő, alelnök: dr. Iványi 
Ildikó, titkár: Börcsök György. Választmányi tagok: Tóth Klára, Pásztor Andrea, Jelenszkyné 
Fábián Ildikó. Ellenőrző bizottság: Dománszky Zoltán, Jakab Éva, Csiszár Gyula. Osztályok: 
Baumann József, Pál Krisztina, Pásztor Andrea, Jónás István, Gergely Tibor.
Az évzáró rendezvény a Bazilikában volt, ahol a „M. E. Örökös Tiszteletbeli Tagja" címet 
kapták: Csóka Péter János, Debreczeni József, Jeszták Alajos és dr. Páva Zsolt 
Kováts Kolos és Király Csaba hangversenye az évzáró ünnepségen.

272



Fekete László - A Mecsek Egyesület évkönyveinek repertóriuma (1993-2009)

NAGYNEVŰ ELŐDEINK ÉLETÉBŐL

B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület történetéből. 1993.12-17. p.

Dr. Révész Mária: dr. Nendtvich Andor 1867-1951.1995. 43-45. p.

Dr. Bezerédy Győző: Dischka Győzőre emlékezünk. 1998. 8-10. p. fk.
1847-ben született Pécsett, ahol 1921-ben utcát neveztek el róla.
A főreáliskola igazgatója volt 18 évig, a Mecsek Egyesület megalakításában nagy szerepe 
volt. 98 éves korában, 1945-ben halt meg.

B. Horváth Csilla: Bánffay Simon, a Mecsek Egyesület első alelnöke. 
1819-1902.1998.11-13. p. fk.
Szebényben született, iskoláit Pécsett végezte. Mecseki szőlőjében elsők között épített jel
legzetes fatornácos villát. Irodalmi lapokba dolgozott. Vagyonát ösztöndíjra, jótékony- és 
segélyezőegyesületekre hagyta.

Dr. Ernyes Mihály: Vaszary Gyula rendőrfőkapitány, a Mecsek Egyesület 
alapító tagja. 1999.10-16. p.

B. Horváth Csilla: Kiss József, a Mecsek Egyesület első titkára. 1858-1939. 
1999.17-24. p. fkp.
Mesztegnyőn született és 12 éves korában járt először a Mecseken, a Jakab-hegyre ment fel. 
Matematikatanár volt, Csongrádon és Siklóson tanított, majd a pécsi főreáliskola rendes 
tanárává nevezték ki. Legnagyobb vállalkozása a Misina-kilátó építése volt, amit 1916-ban 
róla neveztek el. Szinte élete végéig járt kirándulni a Mecsekre.

Baronek Jenő: Beszélgetés Kiss Lajossal a természetjárásról. 2000. 31-34. p. 
1919 májusában született Vajszlón. 1953 óta szervezett természetjáró. Koszonya-tetőn a 
megüresedett transzformátorházból kulcsosházat alakított ki.

Baronek Jenő: dr. Téry Ödön, a turista. 2001. 102-109. p.
Rengeteg magyarországi és külföldi túrán, magashegy mászásán vett részt feleségével. 
Munkájának legnagyobb eredménye a Dobogókőn létesített báró és Eötvös Loránd mene- 
dékháztelep és a Magas-Tátra Öt-tó katlanában emelt Téry-menedékház.

Baranyai Pál: 100 éve született Baranyai Aurél. 2002. 13-24. p. fkpkl. 

Zalán Béla: Méltatlanul elfelejtett elődök. 2002. 304-310. p. fkpkl.
Abaligeten 1757-ben alakult meg a plébánia, melynek első papja Riedl Antal volt. Mivel a 
barlang előterét raktárnak használta, innen ered az elnevezés: Paplika-barlang. Kitaibel Pál 
írásában megemlíti. A feltárási és kiépítési munkálatok 1864-ben kezdődtek el. A további
akban jelentős szervezőmunkájukkal járultak a barlang kiépítéséhez: Chalupni János, Bíró 
Imre, Tihanyi János Abaligeten szolgáló plébánosok.

Bárkányi Tamás L.: Reéh György emléktáblájának avatása. 2003. okt. 14. 
2003.139-140. p.
A Mecsek Egyesület alapító tagja, a Tettyei ünnepségek rendezője, 1927-től a „Mecsek 
Egyesület Örökös tagja", fkpkl.

Emlékezés Csokonay Sándorra halálának 20. évfordulóján. 2003. 
141-146. p. fkpkl.
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Baumann József: Az Ordas-tanya és környékének múltja, emlékei. 2004. 
298-312. p. fkpkl

Baranyai Pál: Gianone Virgil bányamérnök, a Mecsek Egyesület igazga
tója. 2006. 12-22. p. fkpkl.

Dr. Polgárdy Géza: Adalékok Pécs (és a Mecsek Egyesület), valamint 
a Nendtvich (és Komarniczky) családok jeleseinek kapcsolattörténe
téhez. 2007. 65-71. p.

Völgyi Sándor: Horváth Adolf Olivér-emlékkő avatása. 2007. 253- 
254. p. fkpkl.

Dr. Polgárdy Géza: Százötven éve született Kiss József, a Mecsek Egyesü
let első, e tisztet négy évtizeden át betöltő főtitkára. 2008. 6-17. p. fkpkl.

Sey Gábor: Kiről nevezték el? 2008-181-184. p. fkpkl.
Ferenc utca = Hamerly Ferenc püspöki hajdú emlékére - Flóra-pihenő = Szalay Flóra, 
Hamerly János kesztyűgyár-alapító felesége emlékére - Hemedli-emlék = Hamedli Gyula 
fényképész emlékére - Irma út = az előbbi felesége emlékére - Gyuri út = Reéh György 
emlékére - Sári-pihenő = Hoffmann Sára, Hoffmann bútorgyáros leánya emlékére.

Sey Gábor: Pécsi „Tüke" 2008. 261-272. p. fkpkl.
Jeles pécsi emberek, háztulajdonosok, gyárostól a kőfaragóig.

Dr. Polgárdy Géza: Emlékezés Kardoss Kálmánra. 2009. 6-23. p. fkpkl. 
A Mecsek Egyesület első, alapító elnöke 170 éve született Hidason 1839. június 5-én.

Dr. Tóth Imre: Aki bejelentette a Mecsek Egyesület megalakulását. 
190 éve született Bánffay Simon, a Mecsek Egyesület első alelnöke. 2009. 59-67 p. fkpkl.

Benczes Gábor: Bánffay Simonra emlékeztünk. 2009. 68-70. p., fotóriport. 

Dr. Polgárdy Géza: dr. Reuter Camillo, a Mecsek Egyesület alelnökének 
kettős évfordulója. - Aki bejelentette a Mecsek Egyesület megalakulását. 
2009.166-177. p. fkpkl.
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AZ ÚJJÁALAKULT MECSEK EGYESÜLET 
TÖRTÉNETÉBŐL

Baronek Jenő: Előszó. 1993. 3. p.
Somogyvári Imre: Kedves Olvasó. 1993. 5-6. p.

Baronek Jenő: Kovács Szabó János, a Mecsek Egyesület titkára. 1993.7-8. p. fkp. 

Kovács Szabó János: A Mecsek Egyesület újjáalakulásának története. 1993.9. p. 
Bachmann Zoltán: A Mecsek Egyesület jubileumára. 1994. 31. p.

Kovács Szabó János: A Tubesi kilátótorony építése 1.1997. 72-88. p. 

Jelvényterv. 1997.100. p.
Kovács Szabó János: A segítőtárs Bachmann Zoltán. 1998.14-15. p. fkp. 

Baronek Jenő-Börcsök György: Kereszttűzben a rajzoló természetjáró. 
1998.16-18. p. + 2 p., rajzokkal.
Plaszauer István, aki a tagság egyes tagjairól karikatúrát rajzol: Baronek Jenő - Baumann 
József - Búzás Endre - Rónaki László - Fekete László - Karádi Károly Kiss Lajos - dr. Koncz 
Eszter - Kovács Szabó János - Kremling Lajos - Lakatosné Novotny Sarolta - Molnár István. 

Somogyvári Márta-Kovács Szabó János: Somogyvári Imre, a Mecsek 
Egyesület elnöke. 1999. 7-9. p. fkp.
Kovács Szabó János: A Tubesi kilátótorony építése II. 1999. 64-70. p. 
Somogyvári Imre: A Mecsek Egyesület a 2000. évben. 2000. 9-13. p.

Pál Krisztina: „Régi fényét visszakapja..." Felavattuk az új János-kilátót 
a Tubesen. 2001. 7-21. p. fkpkl.
Baumann József: Az egyesület vezetői az erdőben. 2002.143-154. p. fkpkl. 

Gergely Tibor: Ötéves a János-kilátó a Tubesen. 2006. 48-50. p. fkpkl.
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GEOLÓGIA, HIDROLÓGIA, KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁS

Tarnai Tamás: A József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoport 
Rövid története. 1993-1998.1998. 67-74. p.
A Szuadó-barlang feltárási szakaszai.

Róth Antal: Először a Melegmányi vízfolyásos barlangban 1999.25-26. p. 
Magyaregregy - Síngödör.

Kéki Antal: A Spirál-barlang kutatása 1999. 28-49. p., térkép és metszet. 
1977. júl. 18. -1997. jún. 22. között eltelt időszakban a kutatás története. Rónaki László, Tarnai 
Tamás Glökler Gábor, Kéki Antal, Bodrog József, Előd Szaniszló és sok más kutató részvételével. 
Munkahelyek: a Büdös-kúti-, a Spirál- és a Palermo-víznyelőkben.

Sípos Imréné: Egy feledhetetlen élmény küzdelmes pillanatai a Büdös
kúti kulcsosház körül 2000. 37-40 + 2 p.
Spirál-barlang bejárása.

Glökler Gábor: A Barnakő-barlang. 2001.114-115. p. fkpk.
Magyaregregy - Síngödör.

Kraft János: A mecseki forrásmészkő-képződés sajátosságai. 2002. 79-96. 
p. fkpkl., rajzok, metszetek.
Láng István-Eszterhás István: Vulkánok tetején. 2002. 207. p. fkp.
Vass Béla: Vízminőség-védelem a Mecsek hegységben. 2002. 208-213. p. 
Rónaki László: A Mecseki Karsztkutató Csoport 30 éves működésének 
megünneplése. 2002. 315-318. p. fkpkl.
Rónaki László: A Mecseki Karsztkutató Csoport 2002. évi feltáró munká
jának kivonatos összefoglalója. 319-322. p. fkpkl.
Kraft János: A Pécs Tettye-völgy rekonstrukciója. 2003.42-50. p. fkpkl., metszetek 
Szőke Emília: A kömyezetérzékeny karsztok szennyezettségvizsgálata az Agg
teleki karszt és a Baradla-barlang példáján. 2003.293-301. p. fkpkl. és metszettel. 
Papp Edit: Rostoslé-túra, avagy egy emlékezetes barlangtúra és -kutatás 
a Mecsekben. 2003. 302-309. p. fkpkl.
Trió-barlang.

Országh János: A Mecsek és a Villányi-hegység barlangkataszterének 
eredményei. 2003. 310-314. p., grafikonok.
Geisz Ferenc-Kazai Endre: A Pálvölgyi-barlang. (A Turisták Lapja 1911. 
november) 2003. 315-319. p.
Kraft János: A dunaszekcsői Töröklyuk kialakulása és fennmaradása. 
2004.133-153. p. fkpkl., metszetek.
Rónaki László: A „Tatárlyukak" felderítése Kishajmáson. 2004. 154-158. 
p. fkp., metszet.
Rostás Attila: Nyári Barlangkutató Tábor, 2004. Mecsek, Szuadó-völgy 
265-268. p. fkpkl.
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Kraft János: A pécsi Tettye-völgy szökevényforrásainak története. 2005. 
93-112. p. fkpkl., metszetek, térképek.
Rónaki László: A Dél-Dunántúlon történt karsztkutatás eredményeinek 
áttekintése 2005. 248-254. p. fkp. Grafikon.
Glökler Gábor-Gál Györgyné: A Pécs-Baranyai Origóház Egyesület Mecseki 
Karsztkutató Csoportjának nyári kutatótábora. 2005. 260-262. p. fkpkl.
Kraft János: Adalékok Pécs város településföldrajzához. 2006. 51-64. p., 
térképek, metszetek.
Rónaki László-Adám Imre: Az uránbánya kapcsolata a Mecseki karszt- 
tal. 2006.178-189. p., metszetek, fkp.
Rónaki László: Kővágószőlős környéki források régi vizsgálati adatai. 
2006.190-193. p.
Kraft János: A pécsi világörökség kőbányája. 2007. 8-21. p, fkpkl., met
szetek, térképek.
Rókus-domb - Szigeti út - Makár - Székely Bertalan utca - Mecsek-kapu - Tettye - Havi
hegy - Gyükés - Rigóder.

Havasi Ildikó: A tettyei mésztufabarlang. 2007. 47-54. p. fkpkl, metszet.
Wágner László: Az Ormánság geológiája. 2007. 158-160. p. Részlet az 
Ormánság világa c. munkából.
Omacht Zoltán: Béda-Karapancsa tájegység földtörténete, felszíne, víz
rajza, lőszfala. 2007. 208-213. p.
Rónaki László: Megállapítások a Tettye-forrás szökevényvizeiről. 2007. 
280-289. p., metszet, térképek.
A szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület által megvalósított: 
„Mecsek háza geológiai bemutatóhely és barlangi turizmus központja" 
elnevezésű építmény létrehozásának története. 2007. 292-297. p. fkpkl. 
Orfű. Tarnai Tamás.

Dr. Lehmann Antal: A Jakab-hegy vörös sziklái. 2008. 19-58. p. fkpkl., 
metszetek, táblázatok.
Glöckler Gábor: Áttörés a Spirál-víznyelőben. 2008. 244-248. p. fkpkl.
Rónaki László vezetésével, Glöckler Gábor, Mihovics Gabi, Gál György és Németh Kornél 
csapattagok. Az újonnan föltárt rész főjáratainak hossza 210 m.

Dr. Lehmann Antal: Legendás sziklák Pécs felett. 2009. 71-92. p. fkpkl., 
metszetek, táblázatok.
Baranyai Pál: Pécsi forrásalagutak. 2009.135-156. p. fkpkl., metszetek.
Kraft János: A Mecsek hegység felszínének alakulása gravitációs tömeg
mozgásokkal. 2009.157-165. p. fkpkl., metszetek, térképek.

Rónaki László: A Büdös-kút forrás földtani környezete és barlangja. 
2009. 256-265. p. fkpk. Metszetek.
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AZ OSZTÁLYOK JELENTÉSEI

A Barlangkutató Osztály jelentése

A Barlangkutató Osztály: vezetője Vass Béla megkezdte tevékenységét, 
jelenti Somogyvári Imre elnök. 1993. 24. p.
A Barlangkutató Osztály: vezetője Vass Béla előadást tartott a barlangku
tatásról 1994. 38. p.
A Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztályának tagjaival együtt, de 
önálló kutatási programot végrehajtva rendes tagként a Mecsekben dol
goznak a szegedi egyetemisták. 1995. 50. p.
Határozat. Barlangkutatási engedély a Dél-dunántúli Természetvédelmi 
Igazgatóságtól. Dr. Lehmann Antal igazgató. 1996. 57-58. p.
Vass Béla jelentése a Barlangkutató Csoport munkájáról. Abaliget: fenn
tartó munkák, Orfű: Kishegyi-zsomboly, Spirál víznyelő. 1996. 61. p.
A Barlangkutató Osztály: vezetője Vass Béla jelentése az Osztály munká
járól. 1997. 90-91. p.
A Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja, Bartha Károly tanárse
géd és Tárnái Tamás geológus vezetésével a Szuadó-völgyi víznyelőkben 
dolgozik. 1997. 90-91. p.
Tárnái Tamás: A JATE barlangkutató csoport rövid története. 1998. 67-74. p. 
300 000 Ft pályázati díjat adott át a Vertikor Rt. a Mecsek Egyesület Bar
langkutató Csoportjának. 1998. 81. p.
Mindhárom Barlangkutató Csoport a tőlük megszokott lelkes és pontos 
munkát végezte. 2000. 69. p.
A Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztályának beszámolója a 2001. 
évről. 170-178. + 2 p. fkpkl. Összeállította: Barta Károly, Gila Csaba, Raisz 
Péter, Tarnai Tamás, Kurunczi Edina.
Februárban, a bejutás napján Tarnai Tamás balesetet szenvedett. Néhány méter magasból a 2-es 
akna aljára zuhant. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat többórás mentési munkával hozta felszínre. 
Szuadó-völgyi víznyelő és a Mészégető-források barlangjai. Trió-bg., Sió-bg.-ban végzett 
munkálatok. A segítők és részt vevők névsora minden kutatási napon felsorolva.

A Barlangkutató Osztály beszámolója a 2002. évről 290-297. p. fkpkl. 
Összeállította: Barta Károly és Tarnai Tamás. Fotó Kovács Norbert.
Szuadó-völgyi víznyelők és a Mészégető-források barlangjai. Trió-bg., Sió-bg.-ban végzett 
munkálatok. A segítők és részt vevők névsora minden kutatási napon felsorolva.

Barta Károly: A Barlangkutató Osztály beszámolója a 2003. évről 320- 
323. p. fkpkl.
Tóth Klára: A Barlangkutató Osztály folyamatosan végzi munkáját, tábo
rok szervezése a céljuk. 2007. 298. p.
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Fényképészeti Osztály

Bárkányi Tamás L.: A Mecsek Egyesület fotóosztályának 2003. évi tevé
kenysége. 2003. 332. p.
Az újjászerveződött fotóosztály a Mecsek Egyesület rendezvényeiről digitális fotókat 
készített. „Mecseki hangulatok" címmel pályázatot hirdettünk.

Bárkányi Tamás L.: A Mecsek Egyesület fotóosztályának 2004. évi tevé
kenysége. 2004. 403-404. p. fkpkl.
A januári kiállítás díjazottjai: I. díj: Takács Gábor, II. díj: Huba Csaba és Lévai Gábor, III. 
díj: Horváth Csaba. A bírálóbizottság: Hámori Gábor, Mánfai György és Bárkányi Tamás. 
Helye: Civil Közösségek Háza, Halász Rezső Galéria.

Fényképriportok

Dr. Nagy Gábor: Kevésbé ismert képek a Mecsekről és környékéről. 
1999. 89-90. p.

Eszterhás István-Láng István: Vulkánok tetején. 2002. 207. p.

Gelencsér Mónika: Gomba. 2003. 5. p.

Bárkányi Tamás L.: Reéh György emléktáblájának avatása 2003. okt. 14. 
2003.139-140. p.

Baumann József: Képek a Magas-Tátráról. 2003. 291-292. p.

T. Hardy Judit: Mecseki barangolások fényképezőgéppel. 2004. 
104-132. p.
béka, foltos májvirág, medvehagyma, méhfű (Mecsek tea), fekete rigó, barázdabil
legető, mocsári teknős, olocsány csillaghúr, szitakötő, pongyola pitypang, százszor
szép, pipacs, orvosi atracél, havasi cincér, réti imola, gilisztaűző varádics, pókhálós 
bojtorján, őszi kikerics, nagy őzláb gomba, Püspökszentlászló, lónyelvű csodabogyó, 
szúrós csodabogyó, harkály, tengelic.

Emlékkőállítás az Ezeréves szelídgesztenyefa emlékére. 2004. 334-340. p. 
Gesztenyés

Reneszánsz est. 2004. 341-343. p.
Várostörténeti Múzeum

Évzáró hangverseny a Belvárosi templomban. 2004. 344-347. p.

Fodor Péter: Hegyen-völgyön Kenyában. 2005. 234-239. p.
Koch Eszter és Fodor Péter. Útvonal: Budapest - Kairó - Nairobi - Nyanyuki 2000 m - Naro 
Moru-Met Station 3048 m - Teleki Lodge 4300 m - Point Lenana 4985 m - Chogoria 3000 
m - Masai Mara és Lake Nakuru Nemzeti Parkok.

Mecsek Konferencia. 2005. 277-281. p.

Gergely Tibor: Ötéves a János-kilátó a Tubesen. 2006. 48-50. p.
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A Baranya Vadászkürt Együttes évbúcsúztató hangversenye a Csontváry 
Múzeumban. 2006. 115-117. p.

Gál György: Túrák a Júliai-Alpokban. 2006.131-134. p.

Gergely Tibor: Egy szép emlék képekben. 2006.194-205. p.

Benczes Gábor: Tátra, 2007. 2007. 248-252. p.
Csorba-tó - Fátyol vízesés - Zakopane - Szlovák Paradicsom - Sucha bela - Hernád áttörés 
- Klastorisko - Kisel - Kőpataki-tó - Magistrale - Morgás-hágó - Zöldtavi ház - Fehér
patak völgye - Morskye - Oko.

Völgyi Sándor: Horváth Adolf Olivér-emlékkőavatása. 2007. 253-254. p. 
Közreműködők: Tóth Klára, Rónaky Gizella, Tátray Bea, dr. 
Lakatosné Novotny Sarolta, Tasnádi János, Kulcsár Péter, Ripszám 
István, Gergely Tibor.

Nagy Gábor-Kulcsár Péter: A Cigány-hegyi kilátó felújítás utáni avatása. 
2007. 273-274. p.

Nagy Kristóf: 30 éves a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet. 2007. 275-. p.

Gergely Tibor: Dél-Dunántúl Zöld Szigetei II. konferencia a Mecsekért és 
a Villányi-hegységért 2008.171-176. p.

Pásztor Andrea-Kámi Róbert: Múzeumi túrák a Mecseken. I—II. 2008. 
185-196. p.

Baumann József: Dolomitalbum 2008. 249-252. p.

Dr. Polgárdy Géza: Emlékezés Kardoss Kálmánra. 2009. 14-23, p.

Dománszky Zoltán: Kardoss Kálmán emléktábla-avatása Hidason 2009. 
június 6-án. 2009. 24-25. p.

Benczes Gábor: Bánffay Simonra emlékeztünk. 2009. 68-70. p.

Gergely Tibor: Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet avató. 2009. 213-218. p.

Gergely Péter: A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra 20 éve indult. 
2009. 241-245. p.

Gergely Tibor: Zselic Konferencia, 2009.10.14. 2009. 272-277. p.

Biki Endre Gábor: Karintia képekben. 2009. 333-334. p.
Maiemigg turistaút - Graz - Villachi-tó - Hochosterwic vára - Klagenfurt - Wörtersee - 
Krumpendorf - St. Veit - Zillhöhe.

Pásztor Andrea-Kámi Róbert: Múzeumi tórák a Mecseken. 2009.347-357. p. 
MTM 11.: Mandulás - Lapis - Büdös-kút - Abaliget. MTM 12.: Mandulás - Szentkút - 
Deindol - Éger-völgy.

Gergely Tibor: Cella septichora, 2008. 12.11., évzáró. 2009. 370-376. p. 
Dániel Speer Brass Bánd.
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Ifjúsági Osztály

Szőke Emília: Bemutatkozik a megalakult Ifjúsági Osztály 2001. 179. p. 
Tárnái Tamással dolgozták ki az osztály munkáját.
Önálló feladatként a Természet- és környezetvédelmi nevelés program folytatása. 
Forrásépítés, madárfigyelés, nehézfém-vizsgálatok a Vízfő-forrás vízgyűjtő területén, téli 
túra a Jakab-hegyre, diavetítések.

Az Ifjúsági Osztály a 2002-es évben 250 000 forint költséget könyvelhet 
el. 2002. 336. p.

Az Ifjúsági Osztály osztályelnöke: Molnár Edit. 2002. 338. p.

Borbély-Bartis János: A Mecsek Egyesület Ifjúsági Osztályának 2003. évi 
munkája. 2003. 329-331. p.

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumából 42 diák csatlakozott. 
Kapcsolatot teremtetünk a cserkészekkel Ivasivka Mátyás, Merényi Péter és Nyisztor Zsolt 
tanárok révén.
Segítünk a Baumann József vezette Munka Osztály szemétgyűjtő, forrástisztító munkái
ban. Vízhozam- és hőmérséklet-mérést végzünk a forrásoknál. Felmérést végzünk a pihe
nők, kilátók, keresztek, emléktáblák állapotáról. 10 madártető kihelyezésében segítettünk 
a Dömörkapu és a Tettye közötti szakaszon. A Lapisi emlékereszt elkészítésében és felállí
tásában is segítettünk.

Tóth Klára: Az ifjúság körében végzett munkánk. 2007. 306. p.
Jelenszkyné Fábián Ildikó, Takácsné Hartmann Piroska és Strasser Péter tanárok segítették 
az Egyesületet abban a célkitűzésben, hogy a fiatalokat természetet szeretővé neveljük.

Tóth Klára: Az Ifjúsági Osztály működését Jelenszkyné Fábián Ildikó, 
Takácsné Hartmann Piroska és Strasser Péter tanárok változatos prog
ramot szerveztek tanulóiknak. Jelvényszerző mozgalmakban, teljesít
ménytúrákon, táborokban szerepeltek a fiatalok. 2008. 296. p.

Börcsök György titkári jelentésében foglalkozott az Ifjúsági Osztály 
működésével. A Föld Napja alkalmából természetjáró találkozójuk 
volt az általános iskolás túrázóknak. Az úti cél Villány, Templom-hegyi 
Tanösvény volt. Részt vevők: Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. Takácsné 
Hartmann Piroska, Pázmány Péter Utcai Ált. Isk. Jakabné Guttrai Ágnes, 
Bánki Donát Utcai Ált. Isk. Jelenszkyné Fábián Ildikó tanárok vezetésé
vel. 2009. 365. p.
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A Munka Osztály jelentése

Baumann József: A Mecsek Egyesület Munka Osztályának 2003. évi tevé
kenysége. 2003. 325-328. p.
A Lapisi-kereszt készítése, felállítása.
Források felújítása: Gégén-, Darázs-kút, Anyák kútja, Barátság-, Melegmányi- Kánya-, 
Mariska-, Feri- és Bányász-forrás.
Forrásfoglalás: Ibafa. Emlékkő-felállítás a Cinke-tanyánál.

Baumann József: A Mecsek Egyesület Munka Osztályának 2004. évi tevé
kenysége. 2004. 401-402. p.
Madáretetések a tél folyamán. Nyílt túrákon tanítottuk a forrástisztítást, karbantartást. A 
beszámolóban feltüntettük a segítők teljes névsorát.

Baumann József: A Mecsek Egyesület Munka Osztályának 2005. évi tevé
kenysége. 2005. 332-334. p.
A madáretetéshez a magokat most is a Mecseki Erdészeti Rt. és a Mecsek Egyesület biztosította. 
Tasnádi János átépítette a Büdös-kúti-forrást. Takarításokat szerveztek Kovács Szabó János, Kollár 
Tamás. A Mecsek-kapu és a Cserkész-forrás táblákat felszereltük: Baumann József és Baumann 
Józsefné. Biki Endre Gábor új tagtársunk táblákat készített a Körtvélyesi-, Sziklás-forrásokhoz, az 
Avar- és a Gyöngy-kúthoz. Munkák az Ordas-tanya környékén. Antal Dávid, Baranyai Rudolf, 
Kriston Barnabás közreműködésével. A beszámolóban feltüntettük a segítők teljes névsorát.

Baumann József: A Mecsek Egyesület Munka Osztályának 2006. évi tevé
kenysége. 2006. 230-232. p.
Felújítottuk a Kedves-, Körtvélyesi-, Sziklás-, Amália-, Árnyas-forrást, a Disznós-, Avar-, 
Kalán Miska-, Lencse-kutat.
A beszámolóban feltüntettük a segítők teljes névsorát.

Baumann József: A Mecsek Egyesület Munka Osztályának 2007. évi tevé
kenysége. 2007. 308-317. p. fkpkl.
Kosborszámlálás a Herma-hegyen. Mária-kép elhelyezése a Vár-völgyi Mária-kútnál.
A Szekszárdi-dombság forrásainak állapotfelmérését Biki Endre Gábor végezte. - Forrás
kataszter. - Természetjárók Panteonja.
Felújítottuk a Farkas-, Laura-, Lajos-, Pécsi Barlagkutatók- és Laci-forrásokat, a Lencse-, Ravasz-, 
Szederindás-kutakat. - Természetvédelmi őrszolgálat szervezése. - Erdőtakarítás a Föld Nap
ján. Rónaky Gizella, Végh Károly, de a segítők teljes névsorát a beszámolóban feltüntettük.

Baumann József: A Mecsek Egyesület Munka Osztályának 2008. évi tevé
kenysége. 2008. 279-286. p. fkpkl.
Sikondai békamentő-akciónkon hálót feszítettünk ki az út mentén, és átsegítettük a békákat. 
A Flóra-pihenő és Cserkút környékén a védett virágok nyílása idején többször felkerestük a 
területet, figyelmeztettük a kirándulókat. Bíboros- és majomkosbor védelme.
A Petőc-pusztai harangláb kápolnáját ismertető táblával láttuk el.
Felújítottuk a Húsvét-, Hársas-, Hármasbükk-, Kiss Lajos-, Bokor-, Zipernowsky- forráso
kat, a Zsolnay-, és Zarándok-kutat. Varga Jenő segített, de a beszámolóban feltüntettük a 
segítők teljes névsorát.

Baumann József: A Mecsek Egyesület Munka Osztályának 2009. évi tevé
kenysége. 2009. 335-346. p. fkpkl.
Emlékoszlop készítése, felállítása a Magyarok kunyhójánál.
Forrásépítés, felújítás: Fekete-Tisza-forrás Ukrajnában. Jó szerencsét-, Henrik- Etelka-, 
Máré-forrásokat és a Zsolnay- és Apacsok-kútját. Golubics István, Kriston Barnabás, Ros
tás Attila, de a beszámolóban feltüntettük a segítők teljes névsorát.
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A Természetjáró Osztály jelentése

Baumann József: A Természetjáró Osztály 2001. évi munkája. 168-169. p. 
A túravezetők 14 túrán 278 főt vezettek.
A VI. cserkészkerülettel együttműködési, szerződést kötöttünk, ezzel 170 fiatalt vontunk 
be a természet megóvásába. A munkában részt vevők névsorát a jelentésben felsoroltuk.

Baumann József: A Természetjáró Osztály 2002. évi munkája. 298-302. p. 
Túra vezetőink az év során 17 túrát vezettek, ezeken 175 fő vett részt. A VI. cserkészkerü
lettel az együttműködés él.
Tasnádi János és társai felújították a Balincai-kutat a Vörösfenyő-kulcsosház közelében. 
Kollár Tamás rendszeresen ápolja a Mecsek-kapu közelében lévő sziklakertet.

Biki Endre Gábor: A Természetjáró Osztály 2009. évi munkája. 358-361. p. fkpk 
A Turista-, Csöpögő-, Pataki-, Baglyas-, Wein György- Horgász-, Szilágyi-források és a 
Ravasz-, Fodorgyöpi- és Büdös-kút (pécsváradi) felújítását végeztük el. A munkában részt 
vevők névsorát a jelentésben felsoroltuk.

A Természetvédelmi Osztály jelentése

Dr. Szabó László: Beszámoló az osztály munkájáról. 1997. 89. p.
Elnökünk, dr. Horváth Adolf Olivér kérésére bekapcsolódtak a munkába azok a szenior 
erdőmérnökök: Molnár István, dr. Kollwencz Ödön, Szerémy György és mások, akik a 
Mecsek botanikai kutatásában már korábban is segítettek.

Nagy Gábor: A Természetvédelmi Osztály 2003. évi tevékenysége. 324. p. 
Sajnálatos, hogy nem alakult ki osztálytagság, és így nem is működik. Diavetítés a Mecsek 
természetvédelmi problémáiról. Részt vettünk az orfűi békamentésben.

Nagy Gábor: A Természetvédelmi Osztály 2005. évi tevékenysége. 335-336. p.
A Mecsek hegység kutatására konferenciát szerveztünk.
Dél-Dunántúl zöld szigete - Konferencia a Mecsekért elnevezésű tanácskozás. 200 fő 
érdeklődő előtt Somosi László elnök szavai után Horváth Zoltán és Kukai András kaptak 
szót. Kraft János a lejtő lősz karsztvidéken betöltött szerepéről, Havasi Ildikó a mecseki 
barlangtani, dr. Kevey Balázs botanikai, Fazekas Imre rovartani és Szatyor Miklós kisem- 
lős-kutatásról tartott előadást. Sikondán és Orfűn békamentést végeztünk

Nagy Gábor: A Természetvédelmi Osztály 2006. évi tevékenysége. 333. p. 
Az osztály szakmai közreműködésével, kiadásra került A Mecsek állatvilága I. c. kiadvány. 
Szerkesztője Fazekas Imre
Nagyszabású szemétgyűjtési programot hajtottunk végre a Keleti-Mecsek Tájvédelmi Kör
zetben a Mecsek Rallye szervezőinek anyagi segítségével.
Részt vettünk a Nemzetközi Madármegfigyelői Napon.

Nagy Gábor: A Természetvédelmi Osztály 2007. évi tevékenysége. 333. p. 
1977-ben nyilvánították védetté a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetet. Pusztabányán volt az 
emlékünnepség vetélkedővel, táblaavatással, fotókiállítással.
Az egykori Madárvédő Osztály emlékére egy farönköt helyeztünk el, Berek Zoltán erdő
gondnok és Ambrus Sándor kerületvezető erdész segítségével.
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TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK, MŰVEK, KÖVEK, TÁBLÁK

Dr. Bezerédy Győző: Történelmi emlékek a Mecseken. 1994. 32-35. p.
Déli oldalon: Bakonya, Cserkút, Lapis melletti Castrum, Kanta-vár, Kővágószőlős, 
Kővágótöttös, Magyarürög, Patacs, Szentkút.
Keleti oldalon: Máré-vár, Mecseknádasd Réka-vár és Szent István-kápolna.
Nyugati oldalon: Hetvehely, Oroszló.
Északi oldalon: Mánia.
Jakab-hegyen: Bertalan püspök pálos rendjét ide telepítette, és a Földvár.

Gál György: Erdészemlékmű a Lapison fkp. 1996. 56. p. fkp.
Kovács Szabó János: Az 1848-as forradalom emlékműve a Mecseken. 1998.79. p.

Bezerédy Győző: Adatok Pécs helyneveinek történetéhez. 1999. 60-62. p.
Balokány - Havi-hegy - Kispiricsizma.

Bezerédy Győző: Adatok Pécs helyneveinek történetéhez. 2000. 23-29. p. 

Szirtes Béla: Bányász emlékjelek a Mecsekben. 2003. 84-88. p. fkpkl.
Tábla a Jozefin-tárónál és a somogyi területen. Emlékkő Uránkutató akna, Béta Nyugati 
akna, Rücker-akna, Béta keleti akna, Henrik-táró helyén.

Tóth Klára: Emlékkőavatás a Vörös-hegyen. 2003. 131-138. p. fkpkl.
Cinke-tanya, Baranyai Aurél, vitéz Csokonay Sándor, Millner Jenő, Millner Pál.

Bárkányi Tamás L.: Reéh György emléktáblájának avatása 2003. okt. 14. 
2003.139-140. p.

Emlékkőállítás az ezeréves szelídgesztenyefa emlékére. 2004.334-340. p. fkpkl. 

Dr. Montskó Péter: Egy avar kori temető leleteinek elemzése ortopédiai 
szempontból. 2003. 266-271. p. fkp.
Nagy Erzsébet régész tárta fel a sírokat a Testvérvárosok terén 1982-1984 között. 549 sír 
került feltárásra, melyek a VII-IX. század idején jöttek létre.

Gábor Olivér: Népvándorlás-kori szekerce a Mecsek lábánál. 2007.32-46. 
p. fkpkl., rajzok, térkép.

Völgyi Sándor: Horváth Adolf Olivér - emlékkő-avatása. 2007.253-254. p. fkpkl. 
Közreműködtek: Tóth Klára, Rónaky Gizella, Tátray Bea, Novotny Sarolta, Tasnádi János, 
Kulcsár Péter, Ripszám István, Gergely Tibor.

Sey Gábor: A pécsi köztemető címerérdekességei. 2007.263-272. p. fkpkl. 
Dr. Decevla Ignác - dr. Kancsár László - Szentkirályi Nagy Valér - Gradvohl Gyula - 
Mesterházy család címere - Várady család címere.

Gábor Olivér: Krisztus-monogramok a pécsi késő antik temetőben. 2008. 
93-112. p. fkpkl.
A pécsi IV. sírkamra felett talált lámpafüggesztő lánc bronz krisztogramja, mely a világ- 
örökségi terület jelképe lett.
Az V. sírkamra falába karcolt krisztogram.
Hiányosan megmaradt krisztogram a Péter-Pál-sírkamra boltozatának freskóján.
A Péter-Pál-sírkamra északi oldalán az apostolok mutatnak a falban lévő üreg feletti krisztogramra. 
Az ókeresztény mauzóleum keleti falának festett krisztogramja is a falfülke felett látható. 
Az Apáca u. 8. szám alatti „ikersír" oldalára rácsszerű motívumot festettek.
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Az Apáca u. 8. szám alatti „ikersír" nyugati végében már krisztogram. látható.
A XX. sírkamra keleti sírjának végébe krisztogramot festettek.

Sey Gábor: A pécsi köztemető címerérdekességei. 2008.113-134. p. fkpkl.
Stenge Ferenc 1866-1924.
Dr. Czékus László főorvos 1898-1962.
Csajághy József 1921-2000.
Zetényi Csukás Zoltán 1860-1942.
Fonay Lajos székesegyházi uradalom jószágigazgatója 1867.
Nagyréthi és Kisgyimóti Gyimóthy Gyula 1859-1944.
Gebauer Ernő festőművész 1882-1962.
Komócsy Ferenc 1875-1932.
vitéz Szentmiklósi Kovách Antal honvédtábornok 1871-1947.
Krasznay Miklós ügyvéd, lapszerkesztő 1855-1937.
Felsőpulyai Madarász család címere.
Nádosi Nádosy Ilka 1837-1873.
Mattyasovszky Zsolnay Tibor 1882-1968.
Nagyrozvágyi Pálffy család címere.
Roglaticzai Pillaszanovits nemzetség címere.
Vitéz Lippahorai Pillepic Rezső 1862-1926.
Rueprecht János harangöntől821-1910.
Kis- és Nagysey Sey József 1790-1836.
Varga Nagy István 1852-1933.
Vízkelety Irma 1847-1885.

Trebbin Ágost: Jeruzsálem kapui. 2008. 253-259. p. fkpkl.
Heródes-, Hulda-kapu, Damaszkuszi-, Új-, Jaffa-, Sión-, Szemét-, Arany- és Oroszlános kapu.

Dománszky Zoltán: Kardoss Kálmán-emléktábla Hidason. 2009. 23. p.

Gábor Olivér: Szőlő és bor a Mecsekben a középkor előtt. 2009.129-134. p. fkpkl. 
Edénykészlet Szajkról. Szőlőábrázolás egy feliratos római kövön. Borivó alakok egy római 
sírkő áldozati jelenetén. Háromosztatú antik demizson ábrázolása egy római sírkövön. 
Dionüszosz-menetet ábrázoló díszítés a pécsi homokbányában talált római bronzedényen. 
Bacchus-szobor Szentlőrincről.

Nagy Gábor hadtörténész: 100 éve áll a Mecseken a francia emlékmű. 
2009. 93-105. p. fkpkl.
1809. június 14-én a győri csatában a franciák legyőzték a nemesi felkelő seregeket. A Pécsre 
került halottakat a Mecseken közös sírba temették. Az emlékmű avatása 1908. május 31-én 
volt. Pilch Andor tervei alapján a Zsolnay-gyárban pirogránitból készült. A csúcson lévő 
sas Apáti Abt Sándor alkotása. Az ünnepi beszédet Tasnádi Péter polgármester mondta.

Patton Gábor: Koromszó. 2009.195-201. p. fkpkl.
Egy elenyészetnek hitt kolostor Máza határában.

Trebbin Ágost: Nendtvich Tamás emléke. 2009. 208-212. p. fkpkl.
1782-ben született Késmárkon. Gyógyszerész volt.

Sey Gábor-Tám László: Túlélő címerek - A Postapalota címerei. 2009. 
219-221. p. fkpkl.
Magyarország középcímere a pajzstartó angyalokkal.

Sey Gábor: Címeres kövek a Mindenszentek templomában. 2009. 227- 
232. p. fkpkl.
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NEMZETI PARKOK, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

Molnárné Lénárd Éva: Bemutatkozik a Duna-Dráva Nemzeti Park okta
tója. 2003. 51-53. p. fkpkl.
martilapu - fekete fenyő - lónyelvű csodabogyó - tavaszi csillagvirág - keskeny levelű 
fürtöske - orvosi salamonpecsét - pettyegetett tüdőfű - odvas keltike - sárga árvacsalán.

Nagy Gábor: A Nyugati-Mecsek természeti kincsei. 2003. 89-99. p.
Hegytetőktől a szurdokokig - A föld mélyétől a sziklapárkányokig. Ember a tájban. Véde
lem jelen és jövő.

Nagy Gábor: A Melegmányi-völgy Természetvédelmi Területen és köz
vetlen környékén megfigyelt védett növényfajok. 2003.100-104. p.
44-féle védett növényfaj, viszonylag kis területen.

Nagy Gábor: Baranya megye természeti értékei. 2003.115-119. p.
Mecsek hegység - Keleti-Mecsek - Melegmányi-völgy - Jakab-hegy - Nagy-Mező - Arany
hegy - Abaligeti-barlang - Pintér-kert - Villányi hegység - Duna-Dráva Nemzeti Park 
Baranyában - Ormánság - Béda - Szentegáti-erdő.

Nagy Gábor: Abaligettől Nagymezőig. A Mecsek természeti értékei. 
2003.120-130. p.

Nyugati-Mecsek - Közép-Mecsek - Keleti-Mecsek. - Táj és ember. 

Molnámé Lénárd Éva: Múlt és jelen a Tettyén. 2004. 11-46. p. fkpkl.

Enyedi Gábor: Az ökoturizmus alakulása a Dél-Dunántúl védett terüle
tein. 2004.159-176. p. fkpkl.
A víz megélhetésben és pihenésben betöltött szerepe. Az ökoturizmus célterületei a Dráva 
vidékén. A Duna vidéke. Kisvasutak turisztikai jelentősége a dél-dunántúli védett terü
leteken. Erdei vasutak a Duna árterén. A gemenci erdei vasút mai hálózata. Mesztegnyői 
Állami Erdei Vasút. Kaszói Állami Erdei Vasút. Almamelléki Erdei Vasút. A Mecsek és a 
Villányi-hegység.

Ötvös Károlyné: A Pintér-kert. 2004. 47-71. p. fkpkl.
Pintér-kert - Pintér-villa - Pintér János - mókus - fás bazsarózsa - ostorménfa - fehér tün
dérrózsa - vérbükk - bánáti bazsarózsa - fodros papsapkagomba - majomkosbor - szarvas 
bangó - kis Apolló lepke - kék duglászfenyő - keleti lonc.

Ötvös Károlyné: Az Irma út. 2005. 12-32. p. fkpkl.
Pécsi Parkerdő -molyhos tölgy - bálványfa - kökény - lepkék - pirítógyökér - grébics 
- jerikói lőne - Lenkei-pihenő - Hamedli-pihenő - madárfészek kosbor - konytyvirág ter
mése.

Fenyősi László: Nemzeti Park a Dráva mentén. 2005.147-159. p. fkpkl.
Földtani áttekintés. Állati és növényi élet.

Nagy Gábor: Természetvédelem a Mecseken. 2006.65-82. p. fkpkl. Térképek.
Bánáti bazsarózsa - szarvasbangó - magyar tarsza - Zsongorkő-kilátó.

Mezei Ervin: A Zákány - Őrtilosi dombok vidékén. 2007. 83-91. p. fkpkl.
Állati és növényi élet.
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Omacht Zoltán: Béda-Karapancsa Tájegység. 2007. 208-227. p. fkpkl.
Földtani áttekintés, vízrajz. A várhegy és a dunacsekcsői löszfal. A Duna vízjárása, az ártér 
működése. Élet és gazdálkodás az ártéren. Vizes élőhelyek, nádasok, gyékényesek. Nedves 
rétek, száraz gyepek. Ártéri erdők. Öreg tölgyesek. Madárvilág. Látogathatóság, elérhető
ség. Természetvédelmi kezelés.

Bank László: A hamvas küllő és a fekete harkály elterjedése a mecseki 
védett területeken. 2008.143-152. p. fkpkl. Térképekkel.

TERMÉSZETBARÁT VEZETŐK KONFERENCIÁJA, 
REGIONÁLIS TALÁLKOZÓK

Tóth Klára: Gyalogtúrázók VII. Országos Találkozója és a Turista Dalo
sok I. Országos Találkozója. 2000.17-22. p.
Az eseményekről egy emlékkő született az orfűi táborban.

Jakab Éva: Erdélyi Kárpát Egyesület 2001. évi tábora Székelyszón. 2001.139-142. p. 
Kb. 1100 részvevő között hétfős magyar csoportunk képviselte hazánkat. Több túrán vettek 
részt, és az autóbusz „utazást" kivéve, minden jól sikerült.

Jakab Éva: II. Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó, Paks, 
Cseresznyéspuszta. 2002. 214-222. p. fkp.

Dománszky Zoltán: 10. IVV olimpia OTEPÁÁ. 2007. 72-82. p. fkpkl.
Nemzetközi Népsport Szövetség 10. Olimpiája az észtországi téli sportok fővárosában, 
Otepáá-ban került megrendezésre. 48 személyes busz gyűjtötte össze az utasokat. Varsó - 
Riga - Balti-tenger - Tallin - Sooma Nemzeti Park - Sangastei kastély szálláshelyünk - Otepaa.

Gergely Tibor: Dél-Dunántúl Zöld Szigetei II. Konferencia a Mecsekért 
és a Villányi-hegységért. 2008.171-176. p. fkpkl.

Gergely Tibor: III. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei Konferencia a Zselicért. 
2009. 272-279. p. fkpkl. Kaposvár, Egyetem.

Börcsök György: Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek találko
zója. 2009. 304-311. p. fkpkl.

Oktatás - tanfolyamok

Börcsök György: Túravezetői tanfolyamok. 1998. 53-63. p.

Adorján Rita: Az erdei iskolák kialakulása. 1998. 64-66. p.
Mecseki Erdészeti Rt. Árpád-tetői Természetismereti Központja.
Mecseki Erdészeti Rt. erdei iskolája, Sas-rét.
Mecseki Erdészeti Rt. nyári erdei táborhelye, Zobákpuszta.

Hajnis Róbert-Ötvös Károlyné: A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgató
ság Oktatási Központjának megalakulása. 1988. 75-78. p.

Baumann József: A forrásépítés alapjai. 2002. 277-289. p. fkpkl.
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IPAR

Dománszky Zoltán: Egy elfelejtett foglalkozás emléke a Keleti-Mecsek- 
ben. 1998. 52. p.
Mészégetés.

Mendly Lajos: A bányászat kialakulása és fejlődése a Mecsekben 2001. 
22-55 + 6 p., metszetek, rajzok.

Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a Mecsekben a XIX sz. első felé
ben. 2002. 97-136. p. fkpkl.

Szirtes Béla: A Mecsek hegység és a szénbányászat. 2002. 155-179. p. 
fkpkl. térkép, metszetek.

Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a Mecsekben a XIX sz. második 
felében. 2003. 55-83. p. fkpkl.
A Duna Gőzhajózási Társaság - András-akna - További kőszénbányászat Pécs határában
- Egyházi uradalmi kőszénbányák - Vasasi kőszénbányászat - Komlói kőszénbányászat
- Észak-Mecseki kőszénbányászat - Kőszénbányászati kísérletek a szénvonulat nyugati
- Vékény - Kárász szakaszán. Magyaregregy - Váralja - Máza - Császta - Nagymányok.

Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a Mecsekben a XX. sz. első felé
ben. 2004.190-227. p. fkpkl., metszetek.

Trebbin Ágost: Az a híres pécsi villamos. 2005. 36-92. p. fkpkl.

Trebbin Ágost: Tettyei malmok. 2006. 25-47. p. fkpkl.

Trebbin Ágost: Török fürdők Pécsett. 2006. 84-88. p. fkpkl.

Trebbin Ágost: A Pécsi Posta története. 2006.144-151. p.

Trebbin Ágost: Fejezetek a pécsi Littke család történetéből. 2007.92-132. p. fkpkl. 
A Littke-pezsgőgyár családtörténete - A magyar pezsgőgyártás története - A pécsi pezsgő
gyártás története.

Trebbin Ágost: Pécs ősi ellensége, a tűz. 2007.141-156. p. fkpkl.
A pécsi tűzoltóság története - egykori tüzek.

Trebbin Ágost: Építette Schlauch Imre. 2007. 188-193. p. fkpkl.
Pécsi Kölcsönös Segítőegylet - Királyi ítélőtábla - Király utcai Vigadó - Nemzeti Színház
- Nemzeti Kaszinó - Pécsi Takarékpalota - Schlauch-telep - Nádor Szálló Hungária Kávé
ház - Postapalota.

Trebbin Ágost Baranya első vasútja. 2008. 71-88. p. fkpkl. 
Pécsújhely-Szécsényi-akna-DGT.-András-akna-Üszögpuszta-Mohács-Szabolcs-Pécs.

Császár Levente: Az első magyar fészekodúgyár. 2009. 202-207. fkpkl. 
Kühnel Márton vezetésével.

Trebbin Ágost: A pécsi személyautózás fejezetei. 2009. 280-292. p. fkpkl. 
Az autó őstörténete - Az első magyar autók - Pécs első autói - Első autóverseny Pécsett - 
Postaautó - Az első taxi.
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HAZAI TURISTAUTAKON

Kapuvári Béla-Grabócz Miklós: Természetjáró induló. 1993.11. p.

Baumann József: Sanyi bácsival túráztam. 1998. 29-32. p.
Pálos-kút, Pipás-forrás, Bögrés-kút, Szuadó-völgy, Laci-forrás, Baglyas-forrás, Ordas tanya.

Dr. Harmat Béla: Orfű üdülőterület és lakóhely. 1999. 55-59. p. 

Baumann József: Újra túrázás. 1999.114-115. p.
Cigány-hegy, Réka-kunyhó, Kecske-hát, Réka-völgy Baumann Józsefnéval.

Sípos Imréné: Egy feledhetetlen élmény küzdelmes pillanati a Büdös
kúti kulcsosház körül. 2000. 37-40. p. fkpk.
Barlangjárás a Spirál víznyelőben, komlói vendégekkel.

Baumann József: Kirándulás a Keleti-Mecsekben. 2001. 96-99. p.
Óbánya - Farkas-árok - Kalán Miska-kútja - Büdös-kút - Gyertyános-forrás - Lencse-forrás - 
Csalán-hegy - Török mészégető - Óbánya. Németh Imre, Nagy Zoltánná, Baumann Józsefné. 

Dománszky Zoltán: Egy vulkáni kráter a Somlyó tetején? 2001.110-113. p. rajz. 
Zobákpuszta - Csengő-hegy - Cigány-hegyi kilátó - Dögkút-tető - Dobogó - SOMLYÓ. (Az 
itteni kőzet megegyezik a Köves-tető fonolitjával, ami szintén vulkanikus kiömlési kőzet. F. L.) 

Nagy István: Elkezdtük... Kék-túra első szakasz. 2001. 122-124. p.
Füzér - Hollóháza - Bőd ó-rét - Nagy Milic - Füzér vára - (szállás). Cserepes-tető - Bózsva - 
Kishuta - Nagyhuta - Hollós-patak - Vágáshuta - (szállás). Cirkáló tanya - Makkoshotyka
- Újhuta (szállás). Mlaka-rét - Sólyom- bérc - István-kút - Nagy Péter-mennykő - Pengő-kő
- Regéc - Mogyoróska - (szállás). Árka - Boldogkőváralja - Hernád folyó - Gibárt - Encs. 

Jakab Éva: Túrabeszámoló. Kék-túra: Cserehát - Aggteleki-hegység. 
2001.125-130. p.
Encs - Baktal - Taktakék - Abaújszolnok (szállás). Nyésta - Felsővadász - Irota - 
Rakacaszend (szállás). Tomabarakony - Bódvarákó - Bódvaszilas (szállás). Szabó-pallag
- Bába-völgy - Szád vár - Derenk romközség - Patkós-völgy - Szelce-puszta (szál
lás). Ménes-völgy - Luzsok - Lófej-völgy - Jósvafő - Aggtelek (szállás). Zádorfalva - 
Gömörszőlős (szállás). Kelemér - Mohos tavak - Putnok.

Jakab Éva: Kék-túra, Bükk. Harmadik szakasz. 2001.131-133. p.
Putnok - Uppony - Damassa-szakadék - Upponyi-szoros. (szállás). Lázbérci víztároló
- Dédestapolcsány - Mályinka - Bánkút (szállás). Három-kő - Tar-kő - Pes-kő - Őr-kő-, 
Cserepes-kő-barlang - Bélapátfalva, (szállás). Szarvas-kő - Eger. Tagok: Baksa Tamás, Ger
gely László, Jakab Albert és Éva, Lukács Vilmos.

Baronek Jenő: Pécs-Baranya természetjárásának 110 éve. 2001.143-167. p. 

Kalmár László: Emlékfoszlányok a Mecsekről. 2002. 180-183. p. fk.
Zengő 682 m - Jakab-hegy - Abaliget - Sikonda - Csokonay Sándor - Réka-kunyhó.

Baumann József: Csokonay Sándor emléktúra. 2002. 244-247. fkp.

GergelyTibor. A sokszínű Mecsek. 2003.107-114. p. fkpkl.
Körtvélyes - Jakab-hegy - kolostor - Zsongorkő - Babás szerkövek - Éger-völgy - Cserkút
- Kővágószőlős - Abaliget - Orfű - Sárkány-szakadék - Vízfő-barlang.
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Kabai Gyöngyi: Sellye és értékei. 2003. 214-223 p. fkpkl.
Draskovich-kastély - Arborétum - a Batthyány és Draskovich családok kapcsolata.

Tóth Klára: Kőszegi-hegység, Fraknó vára - Fertő - Hanság Nemzeti 
Park. 2003. 272-278. p. fkpkl.
Pécs - Szombathely - Bulcsu - határ - Rohonc - Irottkő 883 m - Szent Vid-kápolna. 
Kőszegi-hegység: Hét vezér-forrás - Alpok-alja Panzió - (szállás). Fraknó-vára: Esterházy 
kincsek. Sarród Fertő-Hanság Nemzeti Park Kócsagvár Hajózás a Fertő-tavon. Fotók: 
Börcsök Réka, ifj. Baronek Jenő.

Gergely Tibor: A Sárkány-szakadék és környéke. 2004.177-183. p. fkpkl. térkép. 
Orfű - Körtvélyesi-árok - Szuadó-völgy - Vízfő-barlang - Sárkány-forrás - Sárkány-szaka
dék. Virágkülönlegességek: erdei holdviola, turbánliliom, májvirág, farkasölő sisakvirág, 
szártalan kankalin, gímpáfrány, medvehagyma, szúrós- és lónyelvű csodabogyó.

Dr. Lakatosné Novotny Sarolta: Dél-zselici túrák. 2004. 228-249. p. fkpkl.
Boldogasszonyfa - Magyarlukafa - Somogyhárságy - Szulimán - Kishajmás - Kisbeszterce
- Bakóca - Kán - Hetvehely - Nagydobsza - Mernye - Patapoklosi - Terecsenypuszta - Sas
rét - Nagytótfalu - Csepegő-forrás - Bőszénfa - Cserkúti- csárda - Cserkút - Kővágószőlős
- Petőcz - Megyefa - Bükkösd - Mozsgó - Almáskeresztúr - Ibafa - Almamellék.

Dudás György: Szársomlyó. 2004.269-297. p. fkpkl. térkép. Történelmi áttekintés. 
Nagyharsányi csata, templom, pincesor, borászat. Szársomlyói vár. Szoborpark. Az ördög 
szántotta hely legendája. Geológiai viszonyok. Botanika: magyar kikerics, leírója: Janka 
Viktor, Bécs 1837. - Budapest 1890.
1867. február 18.: Colchium Hungaricum. (a bevont 2 forintos érme ábrázolta).
Zoológia: szerény tarsza, fűrészeslábú szöcske, pohos gyászbogár, bikapók, kabóca, fali- és 
földgyík, erdei és vízisikló, fekete gólya, gyurgyalag.

Dr. Bátai István-B. Kerényi Mónika: A Mecsek rejtett csodái. 2005.33-35. p. fkpkl.
Kőlyuk - Cifra malom - Melegmányi-völgy - Nagy-Mély-völgy.

Dr. Novotny Iván: Sárgapólós kerékpárosok. 2005.164-167. p.

Baumann József: Hordatúra a Jakab-hegyre és más történések. 2005.168- 
177. p. fkpkl.
Aranyhorda - Mecsek-kapu - Cserkész-forrás - Jágerok-kútja.

Chlebovics Miklós: Gyalogtúrák Bonyhád környékén. 2005.178-186. p. fkpkl.
Bonyhád - Ladomány - Oriáshegy - Tót-völgy.
Bonyhád - István-major - Ohegy-Szecska-tó - Ifjúsági Park - Bonyhád.
Bonyhád - Hidas-alsó - Berekalja.
Berekalja-Zsibrik-Bátaapáti-Mórágy. Bonyhád-Grábóc. Bonyhád-Hidas-Pásztor-hegy-Vár- 
aljai parkerdő-vasútállomás. Bonyhád-Hidas-alsó-Kereszt-dűlő-Borovicska-hegy-Ófalu.

Gergely Tibor: Hegyek, völgyek között Abaliget. 2005.192-203. p. fkpkl. 
A falu és a barlang története. Természeti adottságok, védett természeti értékek: bíbor kos
bor, májvirág, őszi fűzértekercs.

Dr. Bátai István: A Mecsek rejtett csodái II. Időszakos vízesés a Sárkány
szakadékban. 2006. 23-24. p. fkpkl.

Dudás György: A Fekete-hegy. 2006.121-127. p. fkpkl.
A Villányi-hegység keleti szélén áll, 341 m magas. Természetvédelmi terület, 40-féle jórészt 
védett növénnyel. Bíbor sallangvirág megőrzése a cél.
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Baranyai Pál: Mecsek-szentkúti történetek. 2007. 22-31. p. fkpkl.
Mecsekszentkút és a pálosok. A „Szentkút per". Ürögi és szentkúti kolostorok. Vízföldtan 
- Szentkút-forrás. Szentkúti búcsú.

Völgyi Sándor: A pálosok öröksége. Csodák a Jakab-hegyen. 2007.55-64. p. fkpkl.
Jakab-hegy Természetvédelmi Terület.

Wágner László: Táj és ember. Az Ormánság világa. 2007.157-174. p. fkpkl. 
A tájegységben 43 falu van. Geológia, a táj jellemzése. Területi, etnikai lehatárolás. Építé
szet, vallás, ősi foglalkozások. Növény-, állatvilág, idegenforgalom.

Gergely Péter: A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra 20 éve indult. 
2009. 241-245. p., fotóriport.

Pásztor Andrea-Kámi Róbert: Múzeumi túrák a Mecseken I. 2008. 185- 
188. p. fkpkl., térképekkel.
Tettye - Dömörkapu - Kanta vár - Rábay-fa - Kánya-forrás - Kőlyuk - Sikonda - Hamedly- 
pihenő - Ptacek- pihenő - Stein malom.

Pásztor Andrea-Kámi Róbert: Múzeumi túrák a Mecseken II. 2008. 189- 
196. p. fkpkl., térképekkel.
Mandulás - Lapis - Kőfejtő-kút - Vágotpuszta - Emil-pihenő - Erdész emlékmű (Millenni
umi) - Csörgey Titusz-emlékmű - Sós-hegyi kilátó - Kecske-hát - Mánfa - Kőlyuk.

Sey Gábor: Pécsi „Tüke". 2008. 261-72. p. fkpkl.
Zsolnay-kút - Zsolnay-szobor - Tüke-kút - Barbakán - Mindenszentek temploma - Elefán- 
tos ház - Havi-hegyi templom - Sipőcz-patika - Hunyadi szobor - Hunyadi út - Ágoston 
téri templom - Zsinagóga.

Trebbin Ágost-Baumann József: „Szeresd a természetet, és áhítattal lépj 
be szentélyébe!". 2009. 246-255. p.. fkpkl.
Pécsváradi vár-Ferde vízesés Obányánál-Tettyei fennsík-Tettyei romok-Reéh György-Éger- 
völgyi-tó-Melegmányi vízesés-Nagymély-völgy-Büdös-kút-Büdös-kúti menedékház.

Császár Péter: A Jakab-hegyi fai-lak története. 2009. 278-279. p. fkpkl. 
2001-ben „Egy hét szabad művészet a hegyen" címmel többféle foglalkozású ember gyűlt 
össze. Peták Péter, a tábor szervezője segítségével egy terebélyes tölgyfa tetejére felépítette 
a fa-házat, „failakot".

Pásztor Andrea - Kámi Róbert Múzeumi túrák a Mecseken II. 2009.347-357p. fkpkl.
Mandulás - Lapis - Büdös-kút - Abaliget.
Mandulás - Szentkút - Daindol - Éger-völgy.
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KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZERTE A NAGYVILÁGBAN

Baronek Jenő: A 110 éves Erdélyi Kárpát Egyesület találkozóján Szé
kelyón. 2001. 56-75. p. + 10 p. térkép, fkpkl.

Dr. Montskó Péter: Az ismeretlen Papuk-hegység. 2001.118-121 + 2 p. fkp. 
A Papuk-hegység főgerince Nasice és Daruvár között, mintegy 100 km hosszban húzódik 
kelet-nyugati irányban. Szélessége 15 km. A mészkő mellett vulkanikus kőzetek is találha
tók, Vocini várhegy andezit kúpja. Papuk 953 m, Ivacka Glava 915 m, Lom 883 m, Varjú
szikla 817 m, Fekete-hegy 805 m, Kapovac 792 m.

Jakab Éva: Erdélyi Kárpát Egyesület 2001. évi tábora Székelyón. 2001.139-142. p. 
Kb. 1100 résztvevő között hétfős magyar csoportunk képviselte hazánkat. Több túrán vet
tek részt, és az autóbusz „utazást" kivéve minden jól sikerült.

Tóth Klára: Ahol kétszer kel fel a nap. 2002.184-188. p. fkpkl.
Varga Ferenc Torockó környékére szervezett túráján Szakács Istvánná kollégámmal vet
tünk részt. Csernakeresztúron szálltunk meg, családoknál. Torockó Európa Nostra díjas 
házsora, Székelykő, Torockószentgyörgyi vár, Léta vára, Vajdahunyad vára, Kolozsvár 
főtere a Mátyás király szoborral, Nagyenyed - Nagyszeben, Tordai-hasadék.

Husvéth Ilona: Egy kicsit délebbre. 2002. 248-252. p. fkpkl.
Barcs - Durdevac - Szent György-vár. Bilo-hegység - Hét fog sziklavonulat.
Kalnik 640 m magas csúcsa Horvátországban.

Dr. Montskó Péter: Teneriffe a természetjáró szemével. 2002.267-276. p. fkpkl.
Kanári-szigetek - Teide krátere - Masca szurdok - vörös harangvirág.

Varga Jenő-Merkl Balázs-Merk István: Delhitől a Mont Everest lábáig. 
2003.150-187. p. fkpkl., térképek.
Ambrus Sándorral és Varga Csabával ötfős csapatunk több országban végrehajtott magas- . 
hegyi túrázás után vágott neki a hatalmas útnak. Nepál, fővárosa Katmandu. India - 
Varansi - Ágra - Tadzs Mahal - Delhi - Kutab Minor. A túra 34 napig tartott.

Fodor Péter, Varga Máté Benedek: Namaszté, Nepál. Magashegyi túra a 
Himalájában. 2003. 188-213. p. fkpkl.
Budapest - Moszkva - Delhi - Goragkhpur - Pokhara - Besi Sahar 790 m - Bhulbule 840 
m - Jagat 1300 m - Tál - Dharapani 1860 m - Chame 2670 m - Pisang 3200 m - Manang 
3540 m - Yak Kharka 4000 m - Ledar 4200 m - Thorung Phedi 4450 m - Thorung La 5416 
m - Muktinah 3800 m - Jomosom 2700 m - Pokhara - Barlung - Le a Káli Gandaki folyón
- Pokhara - Gorakhpur - Lucknow - Delhi - Budapest.

Dr. Montskó Péter-Jakab Antal: Felfedeztük az Észak-Velebit-hegységet. 
2003. 279-286. p. fkpkl.
Zavizan 1616 m magas mészkőhegység, közel az adriai tengerparthoz.

Tóth Klára: Magas-Tátra-expedíció: 2004. 72-88. p. fkpkl.
Pécs - Dunaújváros - Beszterce - Zólyom - Donovaly - Tátralomnic - Urán szálló.
Kőpataki-tó - Lomnici-csúcs lanovkával. Zakopane - Szlovák paradicsom - Hernád-áttörés
- Klastoriskó - Dunajeci tutajozás - Ólubló vára - Ruzsbachfürdő - Túra a Rysi - csúcsra
- Szepesváralja - Morskye Oko - A többnapos túra legfőbb állomásainak történetét: A lát
nivalók címszó alatt olvashatjuk.
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Dr. Montskó Péter: Túra Horvátországban és a Dráva mentén. 2004. 
89-103. p fkpkl.
Pécs-Barcs-Verőce-Durdevac-Szentgyörgyvár-Kőrös-Kalnik-Nagy-Kemlék-Kis- 
Kemlék-Varasd-Teplic-Csáktomya-Varasd-Lepoglava-Trakostyán-Lendva-Alsó-Lendva.

Gróf Regina: Peru. 2004. 348-397. p. fkpkl.
21 napos túra főbb állomásai: Frankfurt - Karakas - Lima - Arequipa - Cusco - Saqsawaman
- Machu Picchu - Urubamba - Taquile-sziget - Chachani - Areuquipa Chivay - Kondor - 
Nasca - Paracas - Lima.

Fenyősi László: Nemzeti Park a Dráva mentén. 2005. 147-159. fkkpkl.
A terület növény- és állatvilága.

Benczes Gábor: Kopácsi rét Horvátország. 2005.187-191. p. fkpkl.
A Duna baranyai szakaszának ártéri területét a Báni-hegyek két részre osztják. Az északi- a 
Béda-Karapncsa, a déli tájegység pedig a Kopácsi rét.

Gál György: Irány a Matterhorn. 2005. 204-216. p. fkpkl.
Jónás Rudolf, Fábián Rudolf, Balogh András csapattagok. 1200 km autózás után az első 
szálláshely: Thasbe. A 4478 m csúcs meghódításának leírása.

Enyedi Gábor: Észtország - Ember és természet harmóniája. 2005. 217- 
233. p. fkpkl. Térkép.
A szerzőnek Kaire Kikas mutatta be hazája természeti szépségeit.

Fodor Péter: Hegyen-völgyön Kenyában. 2005. 234-239. p. fkpkl.
Koch Eszter környezetmérnök és Fodor Péter matematika-fizika szakos tanár expedíció
jának útvonala: Budapest - Kairó - Nairobi - Nanyuki 2000 m - Naro Moru - Met Station 
3048 m - Teleki Lodge 4300 m - Point Lenena 4985 m - Chogoria 3000 m - Nairobi - Narok 
Masai Matra Nemzeti Park - Nairobi - Kairó - Budapest.

Baumann József: Túlélőtábor Erdélyben: 2005. 303-331. p. fkpkl.
A rossz állapotú mikrobusz miatt kellemetlen, de mégis szép kirándulás. Fontosabb 
állomások: Jára-patak völgye - Tordai-hasadék - Tordai sóbánya - Szováta Medve-tó - 
Görgényi-havasok - Bucsin-tető 1287 m - Csíkszereda - Csíksomlyó - Hargitafürdő - Tol- 
vajos-hágó - Bagoly kő - Egyeskő 1608 m - Gyilkos-tó - Békás- szoros - Marosfő, a Maros 
eredése - Parajdi sóbánya - Székelykő - 8 nap alatt.

Borián György: „Hadd folyjon szabadon..." A Dráva folyó múltja és 
jövője: 2006. 95-114. p. térképek, metszet, fkpkl.
Az lsei és a Dráva torkolata - Folyószabályozások - Katonai felmérések - Vízierőművek
- Kavicskotrás - Vízitúrák a Nemzeti Parkban: Ortilos - Vízvár - Heresznye - Barcs - 
Szentborbás - Drávasztára - Vejti - Drávaszabolcs.

Gál György: Túrák a Júliai-Alpokban. 2006.131-134. p. fkpkl.

Baumann József: A Skarlát-hegy megmászása a Júliai-Alpokban: 2006. 
135-143. p. fkpkl.
Gál György, Csanádi Imre (1939-2010), Rosta Katalin, Baumann József + 6 fő, 1800 m szint
különbséget kell legyőzni - fel és le - egy 12 km-es úton.

Dománszky Zoltán: 10. IVV olimpia OTEPÁÁ. 2007. 72-82. p. fkpkl.
Nemzetközi Népsport Szövetség 10. Olimpiája az észtországi téli sportok fővárosában, 
Otepáa-ban került megrendezésre. 48 személyes busz gyűjtötte össze az utasokat. Varsó- 
Riga-Balti-tenger-Tallin-Sooma Nemzeti Park-Sangastei kastély, a szálláshelyünk-Otepáá. 
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Dr. Montskó Péter: Hol található a Zrínyi-vár. 2007. 194-197. p. fkpkl. 

Bátai István, Bátai Istvánná, Bátai András, ifj. Bátai István: Grossvenediger 3674 m. 

Elérhető Alpesek. 2007. 228-232. p. fkpkl.
Az első családi magashegyi túránk.

Benczes Gábor: Vízitúra a déli határon. 2007. 233-244. p. fpkl.
Hatósági engedélyek megszerzése a határfolyókon való hajózásra. Muraszemenye.

Dr. Fekete Bálintné-Baumann József: Magashegyi túrák. Kirándulás a Cseh Ori- 
áshegységbe. Ismerkedés a „Sziklavárosok" világával. 2007.245-247. p. fkpkl.
Az Aranyhorda hét tagjának kilencnapos kirándulása a Szudéták középső részére, a 
Krokonose és a közelében lévő sziklavárosok megismerésére indult. Utunk első látnivalója 
a lébényi Szent Jakab-templom, majd Csehországba érve, Brnóval ismerkedtünk. Morva 
karszt vidéke, a Punkva-cseppkőbarlang és a Macohca-szurdok, másnapi célunk után meg
néztük egy kolostor főkapuját és a Pernsteini várat. Lanovkával az 1602 m magas Snézka 
csúcsára, turistaút a lengyel-cseh határvonalon. Cseh Paradicsom: Prachovi-sziklák, Jicin 
és még sok más szép látnivaló egy magyarok által kevésbé látogatott vidéken.

Arató Csaba: A vasparipától a mountainbikeig. Kerékpárturizmus a Dél- 
Dunántúlon. 2008.159-170. p. fkpkl., térképek.
Pécsi Kerékpár Egylet 1892. Alapítója, első elnöke Zsolnay Vilmos. 1896. Pécs: Kerékpár
stadion a Basamalom környékén. Európai Kerékpárút Hálózat kialakításának terve 60 000 
km, melyből 20 000 km már elkészült.
Három folyó kerékpárút: Mura - Dráva - Duna, Ausztria - Szlovénia - Magyarország. 
Balatoni bringakörút. Hirt István és dr. Novotny Iván 1992-ben alapították meg a Pécsi 
Túrakerékpáros és Környezetvédő Klubot.

Komlós Attila: Új-Zeland. Paradicsom a Föld túlsó oldalán. 2008.197-220. p. fkpkl.
Földtani ismertető, földrajzi tájékoztató a szigetről a 3700 km-es utazáson.
Auckland, a vitorlák városa - A Coromandel-félszigeten - Rotorua vulkáni vidéke - A 
hegyek legendája - Wellington - Kalandok a Csendes-óceánon - Utazás a Déli-szigeten - 
Állatvilág - Tengerpart, gleccserek - Tasman-tengertől Christchurcingig a Déli-sarki expe
díciók induló helye.

Dr. Montskó Péter: A harmadik Visegrád. 2008. 221-224. p. fkp.
A második Visegrád Csehországban van: Visehrad néven. A harmadik pedig Boszniában, 
az ország keleti szélén, a Drina folyó mellett.

Bátai István, Bátai Istvánná: Elérhető Alpesek. Dolomitok. Piz Boé 3152 
m. 2008. 225-230. p. fkpkl. metszet. Földtani leírás.
Dr. Novotny Iván: Zarándoklat kerékpárral. 2008. 231-243. p. fkpkl. 
Mikrobusszal vittük a gépeket Spanyolországba, és onnan kerekeztük végig a 10 napos 
utat a Camino de Santiago-t - Szent Jakab zarándokút 7 fős csapatunkkal.

Trebbin Ágost: Jeruzsálem kapui: 2008. 253-259. p. fkpkl.
Új-, Damaszkuszi-, Heródes-, Oroszlános-, Arany-, Szemét-, Sión-, Jaffa-kapu. 
Baumann József: Túra a Fekete-Tisza-forráshoz. 2008. 273-278. p. fkpkl. 
A forrás újraépítésének előzménye, terepfelmérés.

Biki Endre Gábor: Barangolás Szlovéniában. 2009. 315-317. p. fkpkl.
Postojnai-cseppkőbarlang - Predjama sziklavára.
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Komlós Attila: Túrák a Pireneusokban. 2009. 318-332. p. fkpkl.
Carcassonne-Arreau-Pick du Midi 2877 m-Osou-gleccser völgye-Lourdes-Baszkföld-Navarra- 
Pamplona-Olite-Bardenas Reales-Aragónia-Loarre-Huesca-Monte Perido-Torla-Katalánia-Andorra.

Biki Endre Gábor: Karintia képekben. 2009. 333-334. p. fkpkl.
Graz - Villach - Klagenfurt -St. Veit - Krunpendorf - Wörtersee.

FORRÁSOK ÉS KUTAK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA

Kovács Szabó János-Gál György: Az Aranyeső-forrás felújítása a 
Balokányligetben. 1997. 69. p. fk.

Baumann József: A Csokonay-kút építésének szakaszai. 1998.33-51. p. rajzok.

Baumann József: A mecseki források felújítása. 1999. 91-112. p.
Lenke-, Farkas-, Mihály remete-, Laci-, Szuadó- forrás és a Szarvas-, Bögrés- kút.

Baumann József: Terepszemle a Sas-réti Almás-forrásnál. 2000.43-60. p. fkpkl.
Kis Almás forrás foglalása. Sajgó Ferenc, Baumann Józsefné.

Baumann József: A Mecseki források felújítása. 2001. 76-95. p. fkpkl. rajzok.
Pipás-, Bikfa-, Négy-barát-, Rózsa-források.

Tasnádi János: Forrásépítés Büdös-kúton. 2001.134-138. p., rajz.
Ivasivka Mátyás: Vándorló forrás. 2002.189-190. p. fk.
Mókus-forrás.

Baumann József: A Mecseki források felújítása. 2002.191-206. p.
Bagoly-forrás, Pálos-kút. Forrásfoglalás Almáskeresztúrnál. A mozsgói Szent-kút és a 
Lukafai-kút felújítása. A segítők neve a cikkben felsorolva.

Baumann József: Forrásépítések és más történetek. 2003.224-246. p. fkpkl. 
Barátság-, Melegmányi-, Kánya-, Mariska-források, Anyák-kútja, Gégén-, Darázs- kút. For
rásépítés Ibafánál. A segítők nevei a cikkben felsorolva.

Gergely Tibor: A Vízfő-forrás és környéke. 2004.184-189. p. fkpkl.
Orfű: Vízfő-forrás és -barlang. Fekete „T"-vel felfestett tanösvény négy állomása: Malom
múzeum - Vízfő-forrás - Barlangkutatók-forrása - Egeres láperdő.

Baumann József: Forrásépítések a Mecsekben. 2004. 313-332. p. fkpkl.
Szent Imre-, Bikfa-, Eta-, Kálmán-források és a Koponya-kút. A segítők nevei a cikkben felsorolva.

Baumann József: A Mecseki források felújítása. 2005. 282-302. p. fkpkl.
Lóri-, Sárkány-, Bükkös-források és a Kőfejtő-kút, Biki Endre, Kriston Barnabás.

Baumann József: Mecseki források felújítása. 2006. 206-229. p. fkpkl.
Vasas-, Kedves-, Körtvélyesi-, Sziklás-, Csonka Ferenc-források és a Disznós-kút. Biki 
Endre Gábor, Kriston család és a cserkészek.

Biki Endre Gábor: A Mecsek forrásai. 2006. 252-363. p. fkpkl.
Baronek Jenő: A Mecsek forrásainak stb. gyűjteménye 1997. kiadásának bővített változata, 
a változások feltüntetésével, (kék szegélyű melléklete az évkönyvnek)
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Biki Endre Gábor: forrásfelújítások a Mecsekben. 2007. 318-331. p. fkpkl. 

Biki Endre Gábor: A Szekszárdi- és Geresdi-hátság forrásai. 2007. 340- 
354. p. fkpkl. (Kék szegélyű melléklete az évkönyvnek)

Baumann József: Túra a Fekete-Tisza-forráshoz. 2008. 273-278. p. fkpkl. 
Terepfelmérés az elvégzendő forrásépítéshez.

Baumann József-Biki Endre Gábor: A Zselic forrásai 2008.310-335. fkpkl. 
(melléklet az évkönyvben) 42 forrás fényképes, részletes leírása, helymeghatározással.

Baumann József-Horváth Péter Brunó: A Fekete-Tisza-forrás lebontása 
és újjáépítése. 2009. 26-55. p. fkpkl.
A munka nemzetközi és magyar résztvevőinek neve a cikkben felsorolva.

Baranyai Pál: Pécsi forrásalagutak. 2009.135-156. p. fkpkl. Térkép és metszetek. 
Petrezselyem- és Káptalan utcai források.

Trebbin Ágost: Kilátót avatnak... 2009. 222-226. p. fkpkl.
Misina-tetői, később Kiss József-kilátó, 1908. Helyére épült 1973-ban a tv-torony.

Baumann József: Forrásépítések. 2009. 336-339. p. fkpkl.
Fekete-Tisza-, Jószerencsét-, Henrik-, Etelka-, Máré-források. Zsolnay-kút és az Apacsok kútja.

Biki Endre Gábor: Mecseki források felújítása. 2009. 358-361. p. fkpkl. 
Turista-, Csöpögő-, Baglyas-, Wein György-, Horgász-, Ravasz-források. Büdös-, Fodorgyöpi-kutak.

KILÁTÓK, TURISTAPIHENŐK, KULCSOSHÁZAK

Plaszauer István: A Tubesi János-kilátó 1999-ben 1999. 63. p. rajz.

Pál Krisztina: „Régi fényét visszakapja..." Felavattuk az új János-kilátót 
a Tubesen 2001. 7-21 + 6 p. fkpkl.
Baronek Jenő: A Mecseki Parkerdő, városi erdő megnevezett turistaútjai, 
pihenői. 2002. 28-62. p. fkpkl., térkép és Kovács Szabó János rajzai.
A névadók életrajzának ismertetésével.

Nagy János: A Mecseki Parkerdő felújított és új létesítményei. 2003.105-106. p. fkpk. 
Balázs József erdőmérnök emlékére, Szatyor Győző alkotta kilátópavilont építettek fel. 
Tíz erdei pihenő javítása mellett a Kis-Tubes-kilátó is megszépült. Két tanösvény építése a 
Flóra pihenőnél és a Misinán. Balázs József életrajza.

Gergely Tibor: Ötéves a János-kilátó a Tubesen. 2006. 48-50. p. fkpkl.

Gergely Tibor: Képek a Nyugat- és Közép-Mecsek kulcsosházairól. 2006. 
174-177. p. fkpkl.
Büdös-kút, Fehérkút, Gubacsos-, Kardos-út, Koszonya-tető, Lóri-, Ordas-tanya, Sárkány-, 
Vándor kulcsosház.

Dr. Bátai István: Mecseki kilátók. 2009. 106-128. p. fkpkl.
Építési dátumokkal, szintadatokkal, építészeti leírásokkal és eredeti fényképekkel ellátott szak
cikk a 19 kilátóról. Ezek a következők: István-kilátó Zsongorkő, Flóra-pihenő, Zengő-kilátó, 
Kiss József-kilátó, János-kilátó, Kis-Tubes kilátó, tv-torony-kilátó, Balázs-hegyi kilátó, Cigány
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hegyi kilátó, Új pálos kolostor tornya, Sós-hegyi kilátó, Gábor-kilátó, Szép Ilonka-kilátó, Balázs- 
pihenő, Várhegyi-kilátó, Éger-tetői kilátó, Napszentély-kilátó és Obányai kilátó.

Trebbin Ágost: Kilátót avatnak... 2009. 222-226. p. fkpk.
1908. szeptember 13. A Misina-tetői kilátótorony avatása, ami később Kiss József nevét 
kapta tisztelőitől. Misina-kilátó - Kiss József-kilátó - tv-torony-kilátó. 1973.
Trebbin Ágost: Gondolatok a Jakab-hegyi István-kilátóról és annak megálmodójáról, 
Szeifricz István kormányzó-őrkanonokról. 2009. 233-240. p. fkpkl. 1892. július 3.

Kovács Szabó János: Az ötvenéves kilátó. Tervezte: Kiss Tibor. 2009. 268- 
271. p. 1959. december 9-én avatták. Kiss Tibor építészmérnök.

ÁLLATOK

T. Hardy Judit: Mecseki barangolások fényképezőgéppel. 2004.104-132. p. 
Békák, barázdabillegető, mocsári teknős, szitakötő, szürke gém, havasi cincér, harkály, 
tengelic, zöldike.

Gergely Tibor: a Sárkány-szakadék és környéke. 2004.177-181. p. fkpkl
Erdei béka, mocsári teknőc.

Dudás György: Szársomlyó. Zoológia. 2004. 290-297. p.. fkpkl. 
fűrészeslábú szöcske, pohos gyászbogár, bikapók, kabóca, fali-, és zöldgyík, erdei- hara
gos-, és vízisikló, feketególya, gyurgyalag.

Molnárné Lénárd Éva: Félreismert „szövetségeseink". 2005.127-146. p. fkpkl.
Kígyók, siklók, gyíkok, békák.

Völgyi Sándor: Bükkösök, források, fás legelők. A Dél-Zselic természeti 
értékei. 2005. 240-247. p. fkpkl.
Zoológia: szarvasbogár, kabóca, békák, siklók, madarak.
Dudás György: A Fekete-hegy. 2006. 121-127. p. fkpkl.
Zöld gyík, erdei sikló.

Gergely Tibor: A pécsi állatkert Akvárium-Terrárium részlege. 2007.198- 
207. p. fkpkl.
Halak, hüllők, békák, leguánok.

Omacht Zoltán: Béda-Karapancsa Tájegység. 2007. 208-227. p. fkpkl. 
Madárvilág: réti sas, kerecsen sólyom, barna kánya, fekete gólya, vadlúd- és vadrécecsa- 
patok, nagy bukó.

Nagy Gábor: A Mecsek Egyesület madárvédő osztályának odútelepeire 
emlékeztünk. 2007. 290-291. p. fkpkl.

Gergely Tibor: Bőregérkalauz, avagy ismerkedés az „ördög cimborái"- 
val. 2008.139-142. p. fkpkl.
A denevérek világa.

Bank László: A hamvas küllő és a fekete harkály elterjedése a mecseki 
védett területeken. 2008.143-152. p. fkpkl. térképekkel
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NÖVÉNYEK

Tóth Klára: A kaukázusi zergevirág. 1998. 4-7. p. fkp.

Tóth Klára: Pázsitos nőszirom. 1999. 6. p. fkp.

Tóth Klára: Turbánliliom. 2000. 7. p fkp.

Jillek Rita: Őszi kikerics. 2001. 6. p. fkp.

Jillek Rita: Nagy ezerjófű. 2002. 25-27. p. fkp.

Tóth Klára: Kontyvirág. 2003. 7-8. p. fkp.

Tóth Klára: Tavaszi hérics. 2004. 6-10. p. p. fkp.

Tóth Klára: Leánykökörcsin. 2005. 6-7. p. fkp.

Tóth Klára: Magyar kikerics. 2006. 8-11. p. fkp.

Tóth Klára: Májvirág. 2007. 6-7. p. fkp.

T. Hardy Judit: Mecseki barangolások fényképezőgéppel. 2004.104-132. p. 
Foltos májvirág, olocsány csillaghúr, pongyola pitypang, százszorszép, pipacs, orvosi 
atracél, méhfű, (Mecsek tea), réti imola, gilisztaűző varádics, bojtorján, őszi kikerics, nagy 
őzlábgomba, tapló gomba, iszalag, kökény, zuzmó.

Gergely Tibor: a Sárkány-szakadék és környéke. 2004.177-181. p. fkpkl. 
Szúrós és lónyelvű csodabogyó, gímpáfrány, kankalin, farkasölő sisakvirág, májvirág, 
erdei holdviola, turbánliliom.

Gergely Tibor: A Vízfő-forrás és környéke. A barlang és a forrás környe
zete. 2004.187-189. p. fkpkl.
Nedves sásos rét, magyar tarsza, páfrány - mókus - nappali pávaszem (lepke).

Dudás György: Szársomlyó. Botanika. 2004. 281-289. fkpkl.
Varjúháj, pikkelypáfrány, napvirág, kakukkfű, hegyi-len, magyar kikerics, óriásszegfű, tava
szi hérics, orlay-murok, borzasszulák, hangyabogáncs, magyar méreggyilok, sziklai üröm, 
baranyai peremizs, pirítógyökér, turbánliliom, tarka nőszirom, virágos kőris, molyhos tölgy. 

Millner Pál: Adatok a mecseki „Vörös-hegy" flórájához. 2005. 113-126. p. 
fkpkl.
398 növényféleség meghatározása. Egyszikűek 53 db - kétszikűek 337 db - nincs meghatá
rozva 4 db - új növényfaj 4 db szerepel a leírásban.

Völgyi Sándor: Bükkösök, források, fás legelők. A Dél-Zselic természeti 
értékei. 2005. 240-247. p. fkpkl.
Botanika: csillagvirág, őszi kikerics, téltemető, primula vulgáris, gombaféleségek.

Trebbin Ágost: Sej-haj gyöngyvirág. 2006.118-120. p. fkpkl.
Vad pünkösdirózsa, hóvirág, zergevirág, száratlan kankalin, illatos hunyor.

Dudás György: A Fekete-hegy. 2006. 121-127. p. fkpkl.
Fekete kökörcsin, osztráklen, hangyabogáncs, nagyszegfű, tarka nőszirom, vitézvirág, bor
zas szulák, mecseki varjúháj, árvalányhaj, madárfészek-, tarka, majom-, bíboros kosbor. 
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Kulcsár Péter: A bálványfa (Ailantus Altissima) megjelenésének követ
kezményei erdőtársulásainkban. 2007. 175-187. p. fkpkl.
A védekezés lehetősége, irtásának módszerei.

Omacht Zoltán: Béda-Karapancsa Tájegység. 2007. 208-227. p. fkpkl.
Vizes élőhelyek: füredi tündérrózsa, vízilófark. Nádasok, gyékényesek. Nedves rétek: réti 
iszalag, fekete galagonya. Száraz homoki gyepek. Ártéri erdők. Öreg tölgyesek.

Szabó László Gyula: Csapody Vera hatása Horváth Adolf Olivérre. 2008. 
135-138. p. fkp., rajz.

Sey Gábor: A medvehagyma. 2008.153-158. p. fkp.
Ételreceptek medvehagymából.

Wágner László: Növény- és állatnevek az ormánysági nyelvjárásban: 
2009.178-191. p. fkpkl.
Kiss Géza munkája alapján. Termesztett növények, tenyésztett állatok. Természeti környe
zettel kapcsolatos kifejezések. Erdei haszonvételek.

Sey Gábor: Medvehagymás ételek. 2009. 266-267. p. fkp.

Gyógynövények - védett növényfajok

Dr. Sebők Béla: A túrázás bőrgyógyászati szövődményei. 2002. 261-266. p. 
Rovarcsípések: szúnyog - darázs - kullancs - baktériumok - gombás fertőzések - verejték
mirigyek - napfény okozta tünetek.

Baranyai Aurél-Baranyai Pál: Pécs város és környékének gyógynövé
nyei. 2003. 9-41. p. fkpkl.
1965-ban leírt 355-féle gyógynövény ismertetése, fényképmelléklettel.

Nagy Gábor: A Melegmányi-völgy Természetvédelmi Területen és köz
vetlen környékén megfigyelt védett növényfajok. 2003.100-104. p. 
Viszonylag kis területen előforduló 44-féle védett növényfaj.

Molnámé Lénárd Éva: Körülöttünk élő gyógynövényeink. 2007.133-140. 
p. fkpkl.
gyermekláncfű, csalán, citromfű, orvosi tüdőfű, közönséges gyújtoványfű, gilisztaűző 
varádics, mezei katáng, nagy útifű, vérehulló fecskefű.

Lárencz László: A Mecsek kincse: Kis télizöld meténg. 2008.89-92. p. fkpkl. 
Vinca minor - Apocynaceae.

Wágner László: Növény- és állatnevek az ormánysági nyelvjárásban.

Növényi orvosszerek és egyéb anyagok. 2009.191-194. p. fkpkl.
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KÖSZÖNTŐK, EMLÉKEZÉSEK, NEKROLÓGOK

Borhidi Attila-dr. Kevey Balázs-Szabó László Gy.: dr. Horváth Olivér 
Adolf 90 éves. 1997. 64-68. p. fk.

Kovács Szabó János: dr. Göllesz Viktor 1930-1999. 2000.14. p.

Tanár, orvos, kutató és természetbarát.

Dr. Kevey Balázs: Horváth Adolf Olivér o. cist. 95 éves. 2002. 7-12. p. fkp. 

Baranyai Pál: Száz éve született Baranyai Aurél. (1903-1983). 2002.13-24. fkpkl. 

Emlékezés Csokonay Sándorra halálának 20. évfordulóján. 2003. 141- 
146. p. fkpkl.

Tóth Klára: Emlékezzünk elődeinkre. Dr. Mócs Szaniszló Gyula a cisz
terci rend tanára. 2005. 8-11. p. fkpkl.
1862. jól. 30-án született Bács-Kulán. 1904 februárjában Berlinben halt meg.

Gyászjelentés dr. Horváth Olivér Adolf elhunytáról. 2006. 83. p.

Kevey Balázs-Szabó László Gy. „Istennel beszélgetek..." 2007.356-400 p. 
fkpkl. (melléklet az Évkönyvben)

írások dr. Horváth Adolf Olivér életéből.

Tóth Klára: Valaki hiányzik! Emlékezés Rockenbauer Pálra. 2007. 276- 
279. p. fkpkl.

Dr. Polgárdy Géza: Százötven éve született Kiss József, a Mecsek Egyesü
let első, e tisztet négy évtizeden át betöltő főtitkára. 2008. 6-17. p. fkpkl.
Tanár Csongrádon és Siklóson, majd Pécsett. Turistaíró, a Misina kilátó építtetője.

Baranyai Pál: Csokonay Sándor tanár úr 110 éve született. 2008.59-70. p. fkpkl. 
1898-1983. Személyi adatok: saját - feleség - szülők adatai. Tanári minősítő lapja. Sport
ban végzett munkája. Emlékezők Kövecs Ferenc - Szalai István - Baranyai Aurél - 
Négy-barát-forrás.

Dr. Polgárdy Géza: Emlékezés Kardoss Kálmánra, a Mecsek Egyesület 
első - alapító - elnökére születésének százhetvenedik évfordulója alkal
mából. 2009. 6-23. p. fkpkl.

Dr. Polgárdy Géza: Aki bejelentette a Mecsek Egyesület megalakulását.

190 éve született Bánffay Simon, a Mecsek Egyesület első alelnöke. 2009. 
56-64. p. fkpkl.

Dr. Polgárdy Géza: Dr. Reuter Camillo, a Mecsek Egyesület alelnökének 
kettős évfordulója. - Aki bejelentette a Mecsek Egyesület megalakulását. 
2009.166-177. p. fkpkl.
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Szabó László Gy. és Kevey Balázs szerkesztésében:

„Istennel beszélgetek"

Melléklet az évkönyvben

„Istennel beszélgetek" Emlékezés Horváth Adolf Olivérre, születésének 
centenáriumán. 2007. 356-399. p. fkpkl.

Sólyom László köztársasági elnök: Előszó. 356-359. p.

Kevey Balázs egyetemi docens és Szabó László Gy.: Horváth Olivér 
Adolf élete 360-369. p.

Kevey Balázs egyetemi docens és Szabó László Gy.: Horváth Olivér 
Adolf botanikai publikációi. 367-373. p.

Kevey Balázs egyetemi docens és Szabó László Gy.: Horváth Olivér 
Adolf életéről szóló publikációk. 374-375. p.

Kevey Balázs egyetemi docens és Szabó László Gy.: Horváth Olivér
Adolf tiszteletére megjelent jubileumi kiadványok. 376. p.

Kevey Balázs egyetemi docens: Horváth Olivér Adolf tudományos kuta
tásainak jelentősége. 377-379. p.

Hervai Ferenc Levente: Horváth Olivér Adolf, a ciszterci szerzetes pap. 
380-381. p.

Kevey Balázs: Horváth Olivér Adolf egy botanikus tanítvány szemével. 
382-385. p.

Szabó László Gy.: Horváth Olivér Adolf szerepe Pécs tudományos életé
ben. 386-389. p.

Szabó László Gy.: Horváth Olivér Adolf és a Szent István Tudományos 
Akadémia. 390-393. p.

Kevey Balázs: Búcsúzás Horváth Olivér Adolftól. 394-395. p.

Temesi Endre Miklós: Horváth Olivér Adolf emlékezete. 396-399. p.
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ÖTÓRAI BESZÉLGETÉSEK

Dr. Horváth Adolf Olivér: Az 1910-es évek oktatási rendszere. 1993. okt. 21. p. 
Tegzes Béla: A város közlekedési múltjáról. 1993. nov. 21. p.
Somogyvári Imre: Az 1993. évi Egyesületi élet. Eseményei. 1993. dec. 22. p. 

Dr. Bodnár József: A vadászat. 1994. jan. 36. p.
Kraft János: A mecseki források. 1994. febr. 36. p.
Dr. Lehmann Antal: A Mecsek természetvédelme. 1994. márc. 36. p.

B Horváth Csilla: Kiss Józsefre emlékezünk. 1994. ápr. 37. p.
Dr. Horváth Adolf Olivér: A virágos Mecsek. 1994. máj. 38. p.

Buzás Endre: A Mecsek kilátói. 1994. jún. 38. p.

Vass Béla: Barlangkutatás. 1994. szept. 38. p.
Karádi Károly: Bemutatkozik a Caravaning Club. 1994. okt. 38. p.

Dr. Papp Endre: Dél-Afrika erdész szemmel. 1994. nov. 38. p.
Szabó László: A hazai vadon élő állatok a természetben és az állatkert
ben. 1994. dec. 39. p
Sándor Tibor: Vendégünk a Zsongor-kő Baráti Kör. 1995. jan. 46. p. 
Kárpáti Gábor: A Jakab-hegy és környéke régész szemmel. 1995. febr. 47. p.
Berecz Vidor: Svédország természeti védelme. 1995. márc. 47. p.
Dr. Révész Mária: Dr Nendtvich Andorra emlékezünk. 1995. ápr. 47. p. 
Dr. Harmath Béla-Kovács Dezső: Orfű holnap és ma. 1995. máj. 48. p. 

Dr Tóth Zoltán: A Mecsek-oldal beépítése. 1995. jún. 48. p.
Dr. Novotny Iván: Pécsi természetjárók a Magas-Tátrában. 1995. szept. 50. p. 
Molnár István: A Mecsek turistatérképe. 1995. okt. 50. p.
Fekete László: Természetjárás - szépirodalom. (Dénes Gizella) 1995. nov. 50. p. 

Dr. Lárencz László: A neves pécsi gyógyszerész, Baranyai Aurél. 1995. dec. 50. p. 

Baumann József: Négy évszak a Mecseken. 1996. jan. 60. p.
Dr. Vass Anna: Gombák a Mecsek erdeiben. 1996. febr. 60. p.
Dr. Ódor Imre Történelmi Osztály: A millennium eseményei Pécsett és 
Baranya megyében. 1996. márc. 60. p.

L. Szentmártoni Szilvia: A Tettye-patak Pécs életében. 1996. ápr. 60. p. 

Mészáros l.-Kovács Gy.: Magyarhertelend múltja, jelene, jövője. 1996. máj. 60. p. 
Morschauser Tamás: A Mecsek növénytakarója régen és ma. 1996. jún. 60. p. 

Dr. Bezerédy Győző: Könyvekről. 1996. szept. 60. p.
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Salamonná Albert Éva: A Misina - Tubes flórájának deklarációja. 1996. 
okt. 60. p.

Tók j. - Tarai L.: Abaligetről. 1996. nov. 60. p.
Fekete László: Gyémántok - drágakövek. 1996. dec. 60. p.
Dr. Balázs Ferenc: A Mecsek hegység szerepe Pécs város szerkezeti kiala
kulásában. 1997. jan. 93. p.

Kevey Balázs: A Mecsek védett és fokozottan védett növényei. 1997. febr. 93. p. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezete, tevékenysége. 
1997. márc. 93. p.
Káldy József: A Mecsek Erdészeti Rt. közcélú munkái. 1997. ápr. 93. p. 
Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédelmi Egyesület. 1997. máj. 93. p. 

Dr. Bátai István: Nemzeti Parkok a világban. 1997. jún. 93. p.
Dr. Bezerédy Győző-Csonka Károly: Amit megtudott a Mecsek Egyesület 
és Pécs belvárosa, mint a Világörökség része pályázatáról. 1997. szept. 93. p.
Dr. Bátai István: Angliai tájak. 1997. okt. 93. p.

Morschauser Tamás: Botanikus szemmel Finnországban. 1997. nov. 93. p. 
Baronek Jenő-Chlebovics Miklós-Dománszky Zoltán: Mecsekről a 
Mecsekért. 1997. dec. 93. p.
Újváriné Faltys Anna: Néprajz és turisztika. 1998. jan. 83. p.
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cs
Csajági József 2008.115. p.
Csáktornya 2004. 89-103. p. 
csalán 2007.134. p.
Csalán-hegy 2001. 96. p.
Csanádi Imre 2006.135-143. p.
Csapody Vera 2008. 135-138. p.
Császta 1993. 79. p.
Cseh Óriáshegység 2007. 245-247. p.
Csehország 2007. 245-247. p„ 2008. 221-224. p.
Csendes Óceán 2008.197-220. p.
Csepegő-kő 2004. 243. p.
Cserehát 2001.125-130. p.
Cserepes-kő 2001.131-133. p.
Cserepes-kői barlang 2001.131-133. p.
Cserepes-tető 2001.122-124. p.
Cseresznyéspuszta 2002. 214-222. p.
cserkészet 2001.162. p„ 2002. 298. p„ 2003. 329-331. p. 
Cserkész-forrás 2005.173. p., 2005. 332.
Cserkút 1994. 33. p„ 2003. 109-114. p. 2004. 244. p.
Cserkúti-csárda 2004. 244. p.
Csernakeresztúr 2002.184-188. p.
Csíksomlyó 2005. 303-331. p.
Csíkszereda 2005. 303-331. p. 
csillagvirág 2005. 244. p.
csinos árvalányhaj 2006.126. p.
Csiszár Gyula 2009. 362. p.
Csóka Péter János 2009. 369. p.
Csokonai Vitéz Mihály általános iskola 2009. 365. p.
Csokonay-kút 1998. 33-51. p.
Csokonay Sándor vitéz 1998.29-32. p., 2002.181. p., 2003.132., és 141-146. p.
Csongrád 1999. 17. p., 2008. 9. p.
Csonka Ferenc 2006. 229. p.
Csonka Ferenc-forrás 2006. 206-229. p.
Csontváry Múzeum 2006. 242. p.
Csöpögő-forrás 2009. 359. p.
Csörgey emlékmű 2008. 191. p.
Csörgey Titusz 1997. 92. p.
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D

Damassa-szakadék 2001.131-133. p.
Damaszkuszi-kapu 2008. 255. p.
Daniel speer Brass Bánd 2008. 303-304. p., 2009. 370-376. p. 
darázs 2002. 262. p.
Darázs-kút 2003. 239-247. p„ 2003. 326. p.
Daruvár 2001. 118-121. p.
Debreczeni József 2009. 369. p.
Declava Ignác dr. 2007. 263. p.
Dédestapolcsány 2001. 131-133. p.
Dél-Dunántúli kék-túra 2009. 241-245. p.
Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 1997. 99. p.
Dél-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság 1996. 57-58. p. 
Dél-Dunántúl Zöld Szigete Konferencia 2005. 335-336. p. 
Delhi 2003. 150-187. p., 2003.188-213. p.
Dénes Gizella 1997. 92. p.
denevér 2008.139-142. p.
Derenk (rom község) 2001.128. p.
Dharapan 1860 m 2003. 150-187. p.
Dictarronus albus (nagyezerjófű) 2002. 25-27. p.
Dionüszosz 2009.131. p.
Dischka Győző 1998. 8-10. p.
Disznós-kút 2006. 230. p.
Dobogó 2001.110-113. p.
Dolomitok 2008. 225-230. p.
Dománszky Zoltán 2001. 181. p., 2009. 362. p.
Donovaly 2004. 72-88. p.
Doronicum Caucasium (kaukázusi zergevirág) 1998. 0-7. p.
Doronicum Nendtvichi 1998. 0-7. p.
Dögkút-tető 2001.110. p.
Dömörkapu 1999. 117. p„ 2003. 329. p„ 2008.185. p.
Draskovich-kastély 2003. 214. p.
Dráva-folyó 2006. 95-114. p.
Drávái Nemzeti Park 2005. 147-159. p.
Drávaszabolcs 2006. 95-114. p.
Drávasztára 2006. 95-114. p.
Dráva-vidék 2004.160-164. p.
Drina 2008. 221-224. p.
Dubrovnik 2005. 259. p.
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Duna 2005.187-191. p„ 2008. 213-219. p.
Duna-Dráva Nemzeti Park 2003.118. p.
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 2003.115. p., 2003.120. p., 2004.159. p.
DGT (Duna Gőzhajózási Társaság) 2003. 55-56. p., 2008. 71. p.
Dunajec 2004. 72-85. p.
Dunaszekcső 2004.133-153. p.
Dunaszekcsői löszfal 2007. 212-213. p.
Dunaszekcsői várhegy 2007. 212-213. p.
Duna-vidék 2004.160-167. p. 
dunavölgyi csillagvirág 2007. 222. p.
Durdevac 2002. 248-252. p.

E

Eger 2001.131-133. p.
égeres láperdő 2004. 184-189. p. 
Éger-tetői kilátó 2009.125. p. 
Éger-völgy 2003.109. p.z 2009. 347. p. 
Egyes-kő 1608 m 2005. 303-331. p. 
Egyesületi Hírlevél 2001. 183. p. 
Egyházi Uradalmi Kőszénbányák 2003. 64-66. p. 
egyszikűek 2005.115-116. p.
Elefántos ház 2008. 267. p.
Előd Szaniszló 1999. 28-49. p.
Emil-pihenő 2008.190. p.
emlékoszlop 2009. 335. p.
Eötvös Lóránd báró menedékház 2001.107. p.
Erb Ferencné 2000. 68. p.
erdei holdviola 2004. 178. p.
erdei sikló 2005.130. p., 2006.126. p.
erdei vasutak 2004.167-171. p.
Erdély 2002. 303-331. p.
Erdélyi Kárpát Egyesület 2001. 139-142. p.
Erdész Emlékmű 1996. 56. p., 2008. 191. p.
Ernyes Mihály dr. 2000. 67. p.
Észak Mecseki Kőszénbányászat 2003. 72-74. p. 
Északi-táró 2002. 71-72. p.
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F

Fábián Rudolf 2005 204-216. p. 
failak 2009. 278-279. p.
faligyík 2004. 291. p.
Farkas-árok 2001. 96. p.
Farkas-forrás 1999. 91-112. p., 2007. 318. p. 
farkasölő sisakvirág 2004.178. p.
fás bazsarózsa 2004. 49. p.
Fazekas Imre 2005. 335-336. p., 2006. 333. p.
fehér tündérrózsa 2004. 51. p.
fekete fenyő 2003. 52. p.
fekete galagonya 2007. 220. p.
fekete gólya 2004. 293. p., 2007. 226. p.
fekete harkály 2008.148-149. p.
Fekete-hegy 2006.121-127. p.
Fekete-hegy 805 m 2001. 118-121. p. 
fekete kökörcsin 2003. 21. p., 2006. 124. p., 2007. 60. p.
Felcser László 2006. 56. p.
feliratos római kő 2009.130. p. 
Felsőpulyai Madarász-család címere 2008.120. p.
Felső-táró 2002. 71-72. p.
Felsővadász 2001.125-130. p.
Feri-forrás 2003. 327. p.
Fertő-Hanság Nemzeti Park 2003. 272-278. p.
Fertő-tó 2003. 276. p.
Fészekodú-gyár 2009. 202. -207. p.
Flóra-pihenő 2002. 63-64. p., 2003.105-106. p., 2008. 279. p., 2009. 110. p. 
Fodor Péter 2005. 234-239. p.
Fodorgyöpi-forrás 2009. 360. p.
fodros papsapka gomba 2004. 53. p.
foltos májvirág 2004.105. p.
Fonay Lajos 2008.116. p.
fonolit 2001.110-113. p.
Fonyó Sándor kanonok 2009. 228-229. p. 
forrásalagutak 2009.135-156. p.
forráskataszter 2007. 309. p. 
forrásmészkő 2002. 79-96. p.
földi gyík 2004. 292. p.
Föld Napja 2007. 313. p„ 2009. 365. p.
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Frankfurt 2004. 349. p.
Fraknó-vára 2003. 275. p.
Francia Emlékmű 2009. 93-105. p. 
füredi tündérrózsa 2007. 218. p. 
fűrészeslábú szöcske 2004. 294. p. 
Füzér 2001. 122. p.
Füzér-vára 2001.122. p.

G

Gábor-kilátó (Hetvehely) 2009. 121-122. p.
Gál György 2006.135-143. p„ 2008. 244-248. p. 
Gasz Zoltán 2007. 300. p.
Gebauer Ernő 2008. 117. p.
Gégen-kút 2003. 224-246. p„ 2003. 325. p.
Gemenci Erdei Kisvasút 2004. 169-170. p.
Gentig Károly 1999.117. p.
gérbics 2005. 23. p.
Gerely Tibor 2007. 253-254. p., 2009. 362. p. 
Geresdi-hátság 1998. 83. p. 2007. 340-354. p. 
Gesztenyés 2004. 334-340. p.
Gianone Virgil 2006.12-22. p.
Gibárt 2001.122-124. p.
Gila Csaba 2001. 170-178. p. 
gilisztaűző varádics 2004.115. p. 
gímpáfrány 2004. 178. p.
Glökler Gábor 1999. 28-49. p„ 2008. 244-248. p.
Golubics István 2009. 335. p. 
gombás fertőzések 2002. 265. p.
Gorakhpur 2003.188-213. p.
Gozdanszko vára 2007.197. p.
Gömörszőlős 2001.125-130. p.
Görgényi- havasok 2005. 303-331. p.
Grábóc 2005.184. p.
Grossvenediger 3675 m 2007. 228-232.p. 
gravitációs tömegvonzás
Graz 2009. 334. p.
Gubacsos-forrás 2008. 282. p.
Gubacsos kulcsosház 2008. 282. p.
Gubics István 2009. 335. p.
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GY

Gyalogtúrázók VII. Országos Találkozója 2000. 17-22. p. 
Gyertyános-forrás 2001. 98.p .
Gyilkos-tó 2005. 232. p. 
gyógynövények 2003.9-41. p., 2003.100-104. p„ 2008.89-92. p„ 2009.191-194. p. 
gyógyszerész 2009. 208-212. p.
győri csata 2009. 93. p.
Gyula-akna 2002. 67-70. p. 
gyurgyalag 2004. 293. p.
Gyükés 2007. 9. p.
Gyűrűfű 2005. 243. p.

H

Halász Rezső Galéria 2004. 284. p., 2004. 403. p. 
Hamedli-pihenő 2005. 25. p., 2008. 186. p.
Hamedly Gyula 2008.183. p.
Hamerly Ferenc 2008. 181. p.
Hámori Gábor 2004. 403-404. p. 
hamvas küllő 2008.143-152. p. 
hangyabogáncs 2006. 125. p.
Hansági Nemzeti Pák 2003. 272-278. p.
Hargita-fiirdő 2005. 316. p.
harkály 2004.129. p.
Hármasbükk-forrás 2008. 280. p.
Három-kő 2001.131-133. p.
Hársas-forrás 2008. 280. p.
havasi cincér 2004.113. p., 2007. 62. p.
Havasi Ildikó 2003. 335-336. p. 2007. 9. p.
Havi-hegyi templom 2008. 267. p. 
hegyilen 2004. 283. p.
Helleborus odorus (illatos hunyor) 1994. 30. p.
Henrik-forrás 2009. 336. p.
Henrik-táró 2003. 88. p.
Hepatica nobilis (májvirág) 2007. 6-7. p.
Heresznye 2006. 95-114. p.
Herma-hegy 1996. 59. p., 1999. 112. p.
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Hernád-áttörés 2008. 249. p.
Hernád-folyó 2001.12-124. p.
Heródes-kapu 2008. 256. p.
Hersching János Amold címere 2009. 231. p.
Hetvehely 1994. 34. p. 2004. 237-238. p.
Hét-fog sziklavonulat 2002. 248-252. p.
Hétvezér-forrás 2003. 272. p.
Hidas 2009. 7. p.
Hidas-alsó 2009. 7. p.
Hidasi-völgy 2009. 251. p.
Himalája 2003.188-213. p.
Hochosterwic vára 2009. 334. p.
Hoffmann Sára 2008.184. p.
Hohmann Géza 1999.117. p.
Hollóháza 2001.12. p.
Hollós-patak 2001. 122. p.
Horgász-forrás 2009. 360. p.
Horváth Adolf Olivér 1995.49-50. p.z 1996. 59. p., 1997. 64-68. p„ 1997. 89. 
p„ 1997. 92. p„ 2002. 7-12. p„ 2006. 83. p.z 2007. 253-254. p.z 2007. 356-393. 
p., (melléklet az Évkönyvben), 2008.135-138. p.
Horváth Csaba 2004. 403-404. p.
Horváth Csilla B. 1993. 23-24. p.z 1995. 49-50. p.z 1996. 59. p.z 2001. 181. 
p., 2002. 336. p.
Horváth de Szentgyörgyi Zsigmond címere 2009. 230. p.
Horváth Imre 2000. 68. p.
Horvátország 2002. 248-252. p.z 2004. 89-103. p.z 2005. 187-191. p.
Horváth Zoltán 2005. 335. p.
Hotel Kikelet 1995. 49-50. p.
hóvirág 2006.118. p.
Hörmann-forrás 2003. 272. p.
Huba Csaba 2004. 403-404. p.
Huesca 2009. 329. p.
Hulda-kapu 2008. 257. p.
Hungária Kávéház 2007. 193. p.
Hunyadi út 2009. 150. p.
Hunyadi szobor 2008. 272. p.
Húsvét-forrás 2008. 280. p.
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I

Ibafa 2003. 327. p. 2004. 246. p.
időszakos vízesés 2006. 23-24. p.
Ifjúsági Park 2005. 183. p.
illatos hunyor (Helleborus odorus) 1994. 30. p., 2006.120. p., 2008.158. p. 
Imantoglossum hircinum (sallangvirág) 1997. 63. p.
Iris Graminea ssp. Pseudocyperus (pázsitos nőszirom) 1999. 0-6. p. 
Irma-út 2008.183. p.
Irota 2001.125-130. p.
írottkő 883 m 2003. 272. p.
Isel-folyó 2006. 95. p.
István-kilátó 2009.107. p„ 2009. 233-240. p. 
iszalag 2004. 119. p.
Iványi Ildikó 2009. 362. p.
Ivacka glava 915 m 2001. 118-121. p.
Ivasivka Mátyás 2003. 329. p.

J

Jaffa-kapu 2008. 254. p.
Jagat 1300 m 2003.193. p.
Jágerok-kútja 2005.174. p.
Jakab Albert 2001.131-133. p.
Jakab Éva 2001.131-133. p.
Jakabné Guttrai Ágnes 2009. 365. p.
Jakab-hegy 1994. 35. p., 1995. 49-50. p„ 1999. 17. p„ 2001. 169. p„ 2002. 
142. p., 2002. 180. p„ 2003. 107. p„ 2007. 55-64. p., 2008. 19-58. p„ 2009. 
71-72. p., 2009.120. p„ 2009. 278-279. p.
Jakab-hegyi István kilátó 2009. 233-240. p.
Jakab-hegyi Tanösvény 2007. 64. p.
Jakab-hegyi Természetvédelmi Terület 2007. 55-64. p.
Jakab-hegyi kolostor 2003.108-110. p.
Jakabos Zoltánné 1996. 59. p.
Janka Viktor 2004. 288-289. p.
János kilátó (Tubesi kilátó) 2006. 48-50. p., 2009.114-116. p.
Jára-patak völgye 2005. 308-309. p.
Jelenszkiné Fábián Ildikó 1998.80-83. p., 2007.306. p., 2008.296. p., 2009.365. p. 
jerikói lőne 2005. 24. p.
Jeruzsálem kapui 2008. 253-259. p.
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Jeszták Alajos 2009. 369. p.
Jomosom 2700 m 2003. 202. p.
Jónás István 2008. 362. p.
Jónás Rudolf 2005. 204-216. p. 
Jósvafő 2001. 125-130. p.
Jószerencsét-forrás 2009. 336. p.
Jozefin-táró 2003. 86. p.
József Attila u. 10. 201.182. p.
József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja 1997. 90-91. p., 
1998. 67-74. p

K

kabóca 2004. 291. p., 2005. 246. p.
Kaire Kikas 2005. 217-233. p.
Kairó 2005. 234-239. p.
kakukkfű 2004. 282. p.
Kalán Miska-kútja 2001. 97. p., 2006. 230. p.
Káldy József dr. 2005. 337. p., 2009. 362. p. 
Kálmán-forrás 1994. 35. p.
Kalni Gandaki-folyó 2003. 206-209. p.
Kalnik 643 m 2002. 248-252. p„ 2004. 103. p.
Kán 2004. 237. p.
Kanta-vár 2008.185. p. 
Kánya-forrás 2008. 185-187. p.
Kamarás Béla dr. 1995. 49-50. p.
Kanári szigetek 2002. 267. p.
Kancsár László dr. 2007. 269. p.
Kantavár 1994. 33. p.
Kánya-forrás 2003. 228. p., 2003. 326. p.
Kaposvár (Egyetem) 2009. 272-277. p.
Kapovac 792 m 2001.118-121. p.
Káptalan utcai-forrás 2009.144-149. p.
Karakas 2004. 349. p.
Kárász 2003. 76. p.
Kardoss Kálmán 1839-1916. 2009. 7-24. p„
Karintia 2009. 333-334. p.
Kárpáti Gábor 1995. 47. p. 
karszt 2003. 293-301. p.
Kaszói Állami Erdei Vasút 2004. 170-171. p.
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Katalónia 2009. 319. p.
katolikus felekezet 2009. 227. p.
Katmandu 2003.150-187. p.
kaukázusi zergevirág (Doronicum Caucasium) 1998. 0-7. p.
Kecske-hát 1999.114. p., 2008.194. p.
Kedves-forrás 2006. 230. p.
kék duglászfenyő 2004. 56. p.
Kéky Antal 1999. 28-49. p.
Kelemér 2001. 125-130. p.
keleti lonc 2004. 59. p.
Keleti-Mecsek 1996. 99. p„ 1998. 52. p„ 2001. 96-99. p„ 2003.115. p„ 2003. 
126-130. p.
Keleti Mecsek Tájvédelmi Körzet 2006. 333. p., 2007. 275. p.z 2007. 332. p. 
Kengyel Miklós 2000. 68. p.
Kenya 2005. 234-239. p.
kerecsen sólyom 2007. 224. p.
Kerékpár Stadion 2008.159-170. p.
Kereszt-dűlő 2005.186. p.
keskenylevelű fürtöske 2003. 54. p.
Késmárk 2009. 208. p.
kétszikűek 2005.116-124. p.
Kevey Balázs 2003. 336. p.
kígyó 2005.131. p.
Király Csaba 2006. 242. p„ 2009. 369. p.
Király József 1994. 40-41. p.
Király utca 2007. 190. p.
Királyi ítélőtábla 2007.189. p.
Kis-Almás- forrás 2000- 43-60. p.
kis Apolló lepke 2004. 56. p.
Kisel 2008. 259. p.
Kis és Nagysey Sey József 2008.129. p.
Kishajmás 2004.154-158. p. 2004. 234. p.
Kishárságy 2004. 230. p.
Kishegyi-zsomboly 1996. 61. p.
Kis-huta 2001.122-124. p.
Kis-Kemlék 2004. 92-93. p.
kis télizöld meténg (Vinca minor) 2008. 82-92. p.
Kispiricsizma 1999. 60-62. p.
Kis-Tubes kilátó 2003.105-106. p„ 2009. 116. p„ 2009. 268-271. p.
Kiss Géza 2009. 178-194. p.
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Kiss József 1993.10. p„ 1999. 17-19. p.z 2008. 7-17. p.z 2008. 290. p.
Kiss József kilátó 2009.112-114. p.z 2009. 222-226. p.
Kiss Lajos 2000. 31-34. p.
Kiss Lajos-forrás 2008. 280. p.
Kiss Péter 2002 335. p.
Kiss Tibor 2009. 268-271. p.
Kitaibel Pál 2002. 304-310. p.
Klagenfurt 2009. 333. p.
Klastorisko 2008. 259. p.
Koch Eszter 2005. 234-239. p. 
kockás liliom 2007. 223. p.
Kócsagvár 2003. 276. p. 
kolostor 2009.195-200. p.
Kolozsvár 2002.184-188. p.
Kollár Tamás 1999.117. p.z 2002. 299. p.z 2005. 332. p.
Komarniczky- család 2007. 68-71. p.
Komló 2000. 40. p.
Komlói Köszénbányászat 203. 70-72. p.
Komócsy Ferenc 2008.117-118. p.
Kondi Gyula 2002. 335. p.
Kondor 2004. 384. p.
konytyvirág (Árum maculatum) 2003. 0-8. p. 2005. 27. p.
Kopa-hágó 2003. 291. p.
Kopácsi-rét 2005.187-191. p.
Koponya-kút 2004. 313. p.
Koromszó 2009. 195-201. p.
kosbor 2007. 309. p.
Kostojnica vára 2007.194. p.
Koszonya-tető 2000. 31. p.
Koszonya-tetői kulcsosház 2000. 31. p.
Kovács László dr. 1999. 117. p.
Kovács Szabó János 1993. 7-8. p.z 1993. 23-24. p.z 1995. 49-50. p„ 1996. 59. 
p., 1997.126. p„ 2000. 67. p.z 2002. 31. p.z 2005. 332.
Kováts Kolos 2006. 242. p.z 2007. 300. p.z 2009. 369. p.
Kőfejtő-kút 2005. 287. p.z 2008. 194. p.
Kőlyuk 2008.185-186. p.z 2008.196. p.
kökény 2004.120. p. 2005. 15. p.
Kőlyuk-barlang 2005. 33-35. p.
Kőpataki-tó 2008. 259. p.
Környezet- és Természetvédő Zöld Mozgalmak Országos Találkozója 
1998. 80-83. p.
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Kőrös (Krizevci) 2004. 91. p.
Körtvélyes 2003.107. p.
Körtvélyesi-forrás 2005. 332. p., 2006. 230. p. 
Kőszegi hegység 2003. 272-278. p.
Kővágószőlős 1994. 33. p„ 2003. 110-114. p. 2004. 244. p. 
Kővágótöttös 1994. 33. p.
Kövecs Ferenc 2008. 68. p. 
Köves-tető 2001. 110-113. p.
Közép-Mecsek 2003. 123-126. p.
Kraft János 2005. 336. p. 
Krasznay Miklós 2008. 118. p.
Kriston Barnabás 2005. 297. p„ 2005. 333. p„ 2009. 339. p. 
Krizevci (Kőrös) 2004. 91. p.
Krisztus monogram 2008. 93-112. p.
Krumpendorf 2009. 334. p.
Kukai András 2005. 335. p. 
Kulcsár Péter 2007. 253-254. p. 
kullancs 2002. 262-263. p. 
Kurunczi Edina 2001. 170-178. p.
Kühner Márton 2009. 207. p.

L

lábatlan gyík 2005. 138. p.
Laci-forrás 1998. 31. p„ 1999.112. p„ 2007. 310. p„ 2007. 327. p 
Ladomány 2005. 178. p.
Lajos-forrás 2007. 319. p.
dr. Lakatosné Novotny Sarolta 2007. 254. p. 
Lake Nakuru Nemzeti Park 2005. 234-239. p. 
Lapis 1994. 33. p., 1996. 56. p., 2008. 191. p. 
Lapisi-kereszt 2003. 325. p. 2003. 329. p. 
Lárencz László dr. 1996. 59. p.
Laura-forrás 2007. 310. p.; 2007. 320-325. p. 
Lázbérci víztároló 2001. 131-133. p.
Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis Wender) 2005 6-7 p 
Lébény 2007. 245-247. p. • ■ H-
Ledar 4200 m 2003. 199-201. p.
Lehmann Antal dr. 1996. 57-58. p. 
Lénárd László dr. 1993. 23-24. p.
Lencse-forrás 2001. 98. p., 2007. 310. p.
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Lencse-kút 2006. 230. p.z 2007. 310. p.
Lendva 2004.100. p.
Lenke-forrás 1999. 91-92. p.
Lenkei-pihenő 2005. 24. p.
lepkék 2005. 19-20. p„ 2005. 26. p.
Léta-vár 2002.184-188. p.
Lévai Gábor 2004. 403-404. p.
Lilium martagon liliacelae (Turbánliliom) 2000. 0-7. p.
Lima 2004. 349-352. p.z 2004. 391-394. p.
Lippahorai Pillepic Rezső, vitéz 208.124. p.
Loarre 2009. 329. p.
Lófej-völgy 2001.125-130. p.
Lom 833 m 2001.119. p.
Lomnici-csúcs 2003. 74. p.
lónyelvű csodabogyó 2003. 54. p., 2004. 120. p.z 2007. 61. p.
Lóri-forrás 2005. 282-287. p.
Lourdes 2009. 318-323. p.
Lucknov 2003. 210. p.
Lukács Vilmos 2001. 131-133. p.
Lukafa 2002. 283. p.z 2002. 287. p.
Lukafai-kút 2002. 125-130. p.
Luzsok 2001.125-130. p.

M

Machu Pichu 2004. 364. p. 
madárfészek kosbor 2005. 25. p.
adocsai apát 2009. 231. p.
Magas Tátra 2001. 103. p„ 2004. 72-84. p.z 2007. 248-262. p.
Magistrále 2008. 250. p.
Magyar Állami Operaház 2004. 283. p.
Magyar Barlangi Mentőszolgálat 2001. 172. p.
Magyarhertelendi Napszentély kilátó 2009.120. p.
magyar kikerics (Colchicum hungaricum) 2004. 283. p., 2006. 8-11. p. 
Magyarok-kunyhója 2009. 335. p.
Magyarlukafa 2004. 231. p.
magyar méreggyilok 204. 285. p.
Magyarország címere 2008. 121. p.z 2009. 219-221. p. 
magyar tarsza 2004. 189. p.z 2006. 68. p.
Magyarürög 1994. 33. p.
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Maiernigg turista-út 2009. 333. p. 
majom kosbor (Orchis simia)2003. 33. p., 2004. 54. p.z 2008. 279. p. 
májvirág (Hepatica nobilis) 2004. 178. p.z 2005.199. p.z 207. 6-7. p. 
Makár 2007. 9. p.
Makkoshotyka 2001.122-124. p. 
Malom-múzeum 2004. 184-189. p.
Mályinka 2001. 131-133. p. 
MAMBA Ütő-együttes 2006. 240. p.
Mandulás 2008.190. p.z 2009. 347. p. 
Mánfa 1994. 35. p.z 2008.195. p.
Mánfai György 2004. 403-404. p. 
Mánfai templom 2009. 254. p.
Mária-forrás 2007. 308. p.
Mária-kép 2007. 308. p. 
Máré-forrás 2009. 337. p.
Máré-vár 1994. 34. p.
Mariska-forrás 2003. 229-231. p.
Maros-eredése 2005. 324. p.
Marosfő 2005. 324. p. 
martilapu 2003. 52. p.
Marton Józseí 2000. 68. p.
Masai Mara Nemzeti Park 2005. 234-239. p.
Masca szurdok 2002. 271-272. p.
Matternhorn 4478 m 2005. 204-216. p. 
Mattyasovszky Zsolnay Tibor 2008.122. p.
Matyi Dezsőné 2006. 231. p.
Máza 2003. 79. p., 2009. 195-201. p.
Mecsek Egyesület Barlangkutató Csoportja 1995. 50. p.z 1998. 81. p.z 2001. 
170-178. p.
Mecsek-hegység 2003.115. p., 2004. 172-174. p.
Mecsek Kapu 2002. 299. p.z 2005. 172. p.z 2005. 332. p.z 2007. 9. p. 
Mecseknádasd 1994. 34. p.
Mecseknádasdi Vár-hegy kilátó 2009.124. p.
mecsek tea (méhfű) 2004.111. p.
Mecsek Ralley 2006. 333. p.
Mecseki Erdészeti Zrt. 1996. 59. p.z 2005. 332. p.z 2006. 241. p.
Mecseki Karsztkutató Csoport 2002. 315-318. p.z 2002. 319-322. p.
Mecseki Karsztkutató Tábor 2005. 260-262. p.
Mecseki Parkerdő 2002. 28-62. p.z 2003.105-106. p.
Mecseki Séták Természetvédelmi Vetélkedő 1998. 80-83. p.
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Mecseki Szénbányászat 2005. 9-50. p.
Mecseki Szénbányászat Emlékhelyei 1999.120. p.
Mecsekszentkút 2007. 22-31. p.
mecseki varjúháj 2006.126. p.
medvehagyma 2004.106. p„ 2004.178. p„ 2007. 61. p„ 2008.153-158. p.
Medve-tó 2005. 333. p.
Megyefa 2004. 244. p.
Méhfű (mecsek tea) 2004.111. p.
Melegmányi-forrás 2003. 226-227. p., 2003. 326. p.
Melegmányi-völgy 2003. 116. p.z 2005. 33-35. p., 2009. 251. p.
Melegmányi-völgy Természetvédelmi Terület 2003.100-104. p.
Mendly Lajos 1995. 49-50. p„ 1998. 80-83., 2001. 81. p.
Ménes-völgy 2001.125-130. p.
Merényi Péter 2003. 329. p.
Mernye 2004. 239. p.
Mesterházy család címere 2007. 269. p.
mészégetés 1998. 52. p.
Mészégető-forrás barlangja 2001.170-178. p. 
mésztufa 2004. 79. p.
mészkő 2001. 118-121. p., 2003. 279-286. p.
Mesztegnyő 1999. 17-19. p.
Mesztegnyői Állami erdei vasút 2004.170. p.
Mihály remete-forrás 1999. 99-101. p.
Mihovics Gabi 2008. 144-148. p.
Milleniumi kereszt 2007. 63. p.
Millner Jenő 2003. 133. p.
Millner Pál 2003.133. p.
Mindenszentek temploma 2008. 266. p., 2009. 227-232. p.
Misina 2000. 68. p„ 2003. 105-106. p.
Misina-tetői kilátó 1999. 18. p., 2003.105-106. p., 2008. 7-17. p.
Mlaka-rét 2001. 12-124. p.
mocsári teknős 2004.108. p.
Mócs Szaniszló Gyula dr. 2005. 8-11. p.
Mogyoróska 2001.122-124. p.
Mohács 2008. 74. p.
Mohos-tavak 2001.125-130. p.
mókus 2004. 49. p., 2004.188. p.
Mókus-forrás 2002. 189-190. p.
Molnár Edit 2002. 338. p.
Molnár István erdőmérnök 1997. 89. p.1997. 92. p., 
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molyhos tölgy 2004. 286. p. 2005.13. p.
Mont Everest 2003.150-187. p.
Monte Perido Nemzeti Park 2009. 329. p.
Mórágy 2005. 182. p.
Morgás-hágó 2008. 250. p.
Morskye Oko 2004. 72-88. p., 2008. 250. p.
Morva-karszt 2007. 245-247. p.
Moszkva 2003.188. p.
Mozsgó 2004. 245-246. p.
Mozsgói-szentkút 2002. 202-204. p.
Muktinah 3800 m 2003. 202-204. p.
Múzeumi Túrák a Mecseken 2009. 347-357. p.

N

Nádor Szálloda 2007. 192. p.
Nádosi Nádosy Ilka 2008.122. p.
Nagy Bandó András 2008. 288, p.
Nagydobsza 2004. 238-239. p.
Nagyenyed 202. 184-188. p.
Nagy Erzsébet régész 2003. 266. p.
Nagyezerjófű 2002. 25-27. p.
Nagyharsány 2004. 272. p.
Nagyharsányi borászat 2004. 273. p.
Nagyharsányi csata 2004. 272. p.
Nagyharsányi pincesor 2004. 274. p.
Nagyharsányi templom 2004. 272. p.
Nagy-huta 2001.122-124. p.
Nagymányok 2003. 79-82. p.
Nagy- Mély- völgy 2005. 33-35. p., 2009. 254. p. 
Nagy-mező 2003.120. p.
Nagy-őzlábgomba 2004.117. p., 2007. 62. p.
Nagy Péter-mennykő 2001. 122-124. p.
Nagyréti és Kisgyimóti Gyimóty Gyula 2008.116-117. p.
Nagytótváros 2004. 242. p.
Nagy Tubesi kilátó 2009. 222-226. p.,
Nagyrozvágyi Pálffy család címere 2008. 122. p.
Nagyszeben 2002.184-188. p.
nagy szegfű 2006. 125. p.
Nagy Zoltánná 2001. 99. p.
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Naro Moru-Met station 3048 m 2005. 234-239. p. 
nappali pávaszem 2004. 189. p.
Napfény okozta tünetek 2002. 266. p.
Napszentély kilátó (Magyarhertelend) 2009.126. p. 
napvirág 2004. 282. p.
Nasca 2004. 385-386. p.
Nasice 2001. 118-121. p.
Navarra 2009. 318-332. p. 
nedves sáros rét 2004.188. p.
Német Imre 2001. 99. p.
Németh Kornél 2008. 244-248. p.
Nemzeti Kaszinó 2007.191. p.
Nemzetközi Madármegfigyelői Nap 2006. 333. p. 
Nendtvich Andor 1995. 49-50. p.
Nendtvich Tamás 2007. 65-77. p.
Nepál 2003.160-166. p.
Népsport Szövetség 2007. 72. p.
Novotny Sarolta dr. Lakatosné 2007. 254. p. 
növény festőművész 2008. 135-138. p.
Nyanyuki 2000 m 2005. 234-239. p.
Nyári Barlangkutató Tábor 2004. 265-268. p. 
Nyésta 2001.125-130. p.
Nyisztor Zsolt 2003. 329. p.
Nyugati-Mecsek 2003. 89-99. p„ 2003. 121-123. p.

o-ö
Óbánya 2001. 96. p.
Óbányai ferde-vízesés 2009. 246. p.
Óbányai kilátó 2009. 127. p.
Odor Imre dr. 1995. 49-50- p., 1996. 59. p., 1998, 80-83- p. 
odvas keltike 2003. 54. p.
Ófalu 2005.186. p.
Óhegy 2005.183. p.
Ókeresztény Mauzóleum 2008. 108-109. p.
Olite 328. p.
olocsány csillaghúr 2004. 108. p.
Ólubló 2004. 79. p.
Otepáá 2007. 72-82. p.
Ordas-tanya 1998.32. p., 2004. 298-312. p„ 2005. 332-334. p. 
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Orfű 1996. 61. p„ 2000.17-22. p.z 2003.110-114. p„ 2003. 324., 2005. 336. p. 
Óriás-hegy 2005.178. p.
óriásszegfű 2004. 284. p.
orlay-murok 2004. 284. p.
Ormányság 2003.118. p„ 2007. 157-174. p. 
ornitológus 1997. 92. p.
Oroszlános-kapu 2008. 256. p.
Oroszló 1994. 35. p.
Országos kék-túra 2001. 124-133. p.
ostorménfa 2004. 50. p.
osztrák len 2006. 125. p. 
orvosi atracél (Anchusa officinalis) 2004.111. p.
orvosi salamonpecsét 2003. 54. p.
Őr-kő 2001. 131-133. p.
Otepeáá 2007. 72-82. p.
Örök Mecsekért Mozgalom 2006. 242. p. 
Őrtilos 2006. 95-114. p., 2007. 83-91. p.
Őt-tó katlan 2001. 103. p.
őszi füzértekercs 2005. 199. p.
őszi kikerics (Colchicum autumnale) 2001.5-7. p., 2004.116. p., 2005.244. p.

P

páfrány 2004.186. p.
Paks 2002. 214-222. p.
Palermo-víznyelő 1999. 24-49. p.
Pál Krisztina 2009. 362. p.
PálfyTibor kőfaragó 2006. 231. p.
Pálos-kút 1998. 29. p., 2002.194-199. p.
Pálosok 2007. 2-31. p., 2007. 55-64. p.
Pálos rend 1994. 35. p.
Pálvölgyi-barlang 2003. 315-319. p.
Pamplona 2009. 327. p.
papócai prior 2009. 231. p.
Papuk hegység 953 m 2001. 118-121. p.
Papp Tivadar dr. 1993. 23-23. p., 1995. 49-50. p., 1996. 59. p.
Patapoklosi 2004. 239-240. p.
Paracas 2004. 388-391. p.
Parajd 2005. 326-327. p.
Parajdi sóbánya 326-327. p.
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Pásztor Andrea 2009. 362. p.
Pásztor-hegy 2005.185. p.
Patacs 1994. 33. p.
Pataki-forrás 2009. 359. p.
Patkós-völgy 2001.128. p.
Páva Zsolt dr. 1993. 23-24. p., 2009. 362. p.
Pázmány Péter utcai Általános Iskola 2006. 240. p.
Pazsitka Judit 2000. 68. p.
pázsitos nőszirom (Iris Graminea ssp. pseudocyperus) 1999. 0-6. p.
Pécsbányatelep 2008. 72. p.
Pécsi Állatkert Akvárium Terrárium 2007.198-207. p.
Pécsi Barlangkutatók-forrása 2007. 310. p.
Pécsi Bazilika 2009. 368. p.
Pécsi Disputa 2009. 227-228. p.
Pécsi Gospel Kórus 2008. 287. p.
Pécsi homokbánya 2009. 131. p.
Pécsi Hőerőmű 1995. 49-50. p.
Pécsi Kerékpár Egylet 2005. 164-167. p.
Pécsi Kölcsönös Segítőegylet 2007.189. p.
Pécsi Központi Temető 1997.22. p., 2007.263-272. p., 2008.113-134. p„ 2008.290. p.
Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola 2006. 240. p.
Pécsi Nemzeti Színház 2007.191. p.
Pécsi Parkerdő 2005. 12. p.
Pécsi Pezsgőgyár 2007. 92-132. p.
Pécsi Posta Múzeum 1999.116. p.
Pécsi Postapalota 1999. 116. p., 2009. 219-221. p.
Pécsi Takarékpénztár 2007.191. p.
Pécsi Távfűtő Művek 2007. 300. p.
Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub 2005.167. p.
Pécsi Tűzoltóság 2007. 141-156. p.
Pécsi Városi Erdő 2002. 28-62. p.
Pécsi vasút 2008. 79-84. p.
Pécsi Vasútállomás 2008. 71-88. p.
Pécsújhely 2008. 74. p.
Pécsváradi vár 2009. 246. p.
Pengő-kő 2001. 122-124. p.
Peonia officinalis Bantica (vadpünkösdi rózsa) 1993.18. p.
Perczel Rita 1993. 23-24. p.
Pernsteini vár 2007. 245-247. p.
Pes-kő 2001.131-133. p.
Peták Péter 2009. 278-279. p.
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Péter-Pál-sírkamra 2008.107-108. p.
Petőcz 2004. 244. p.
Petőcpusztai harangláb 2008. 279. p., 2009. 344. p.
Petrezselyem utcai forrás 2009. 135-156. p. 
pettyegetett tüdőfű 2003. 54. p.
Pick du Midi 2877 m 2009. 321. p.
Pifkó Mihály 2000. 68. p. 
pikkely páfrány 2004. 282. p.
Pilch Andor 2009.94. p.
Pillaszanovits nemzetség címere 2008.123. p.
Pintér János 2008. 47. p.
Pintér-kert 2003.117. p., 2004. 47-71. p.z
Pintér villa 2004. 61. p.
pipacs 204. 110. p.
Pipás-forrás 1998. 29. p., 2001. 76-83. p.
Pireneusok 2009. 331-332. 
pirítógyökér 2005. 22. p. 
pirogránit 2009. 94. p. 
pirítógyökér 2004. 287. p. 
Pisang 3200 m 2003.197. p. 
Pisco 2004. 387. p.
Piz Bőé 3152 m 2008. 228. p.
Plaszauer István 1998.16-18. p., 2008. 290. p. 
pohos gyászbogár 2004. 291. p.
Point Lenena 4985 m 2005. 234-239. p. 
pókhálós bojtorján 2004.115. p.
Pokhara 2003.188-213. p.
Polack Mihály Szakiskola 2000. 68. p.
Polgárdy Géza dr. 2008. 290. p. 
pongyola pitypang 2004.109. p.
Postapalota 2007. 193. p.
Postojnai cseppkőbarlang 2009. 315-317. p.
Prachovi sziklák 2007. 245-27. p.
Predjama sziklavára 2009. 315-317. p.
Primula vulgáris (száratlan kankalin) 2004.178.p., 2006.119. p.
Ptacek- pihenő 1999.117. p., 2008.186. p.
Pulsatilla grandis Wender (leánykökörcsin) 2003. 21. p., 2005. 67. p.
Punkva cseppkőbarlang 2007. 245-27. p.
Pusztabánya 2007. 332. p.
Putnok 2001.131. p.
Püspökszentlászló 2004.118. p.
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R

Rábay-fa 2008. 185-186. p.
Raisz Péter 2001. 170-178. p.
Rakacaszend 2001.125-130. p.
Ravasz-kút 2007. 310. p., 2009. 358. p. 
református felekezet 2009. 358. p.
Reéh György 2003.139-140. p., 2009. 248. p.
Regéc 2001.122-124. p.
Réka-kunyhó 1999. 114. p.z 2002.182. p.
Réka-vár 1994. 34. p.
Réka-völgy 1999. 114. p.
réti imola 2007. 220. p.
réti iszalag 2004.114. p.,
réti sas 2007. 224. p.
Reuter Camillo 1874-1954.1996. 60. p., 2009.166-177. p. 
rézsikló 2005. 134-135. p.
Riga 2007. 72-82. p.
Rigóder 2007. 9. p.
Ripszám István 2008. 253-254. p.
Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék-túra 2009. 241-245. p. 
Roglitzai Pillaszanovits nemzetség címere 2008.123. p. 
Rohonc 2003. 272. p.
Róka-hegy 1999. 79. p.
Rónaki László 1999. 28-49. p., 2008. 244-248. p.
Rónaky Gizella 2007. 253-254. p„ 2007. 300. p„ 2007. 316. p.
Rosta Katalin 2006.135-143. p.
Rostás Attila 2009. 336. p.
Rotary kereszt 209. 255. p.
Rotorna-vulkán 2008. 203-205. p. 
rovarcsípések 2002. 261. p.
Rozvány György 2002. 336. p.
Rózsa-forrás 2001. 93-95. p.
Ruprecht János 2008.125. p.
Ruscus aculeatus (szúrós csodabogyó) 1995.42. p.
Ruzsbach-fürdő 2004. 79. p.
Rücker-akna 2003. 87. p.
Rüll József 2001. 181. p.
Rysi-csúcs 2004. 80. p.
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s
Schlauch telep 2007.191. p.
Sajgó Ferenc 2000. 43-60. p.
Sangastei kastély 2007. 72-82. p. 
sallang virág (Imantoglossum hircinum) 1997. 63. p.
sárga árvacsalán 2003. 54. p.
Sárkány-forrás 2005. 293-295. p. 
Sárkány-szakadék 2003.110-114. p„ 2004.177-183. p.z 2005. 23-24. p. 
Sárközi Ferenc 2008. 288. p.
Sarród - Felső-hansági Nemzeti Park 2003. 276-278. p.
Sas-rét 2000. 43-60. p.
Saqsawaman 2004. 358-363. p.
Sellye 2003. 214-223. p.
Sellyei arborétum 2003. 215-218. p. 
sikló 2004. 292. p„ 2005.132-133. p.
Siklós 1999.17. p., 2008. 9. p.
Siklósi Katalin 1999.117. p.
Sikonda 2002 180. p., 2004.108. p„ 2005. 336. p„ 2008.185. p., 2008. 270. p. 
Sió-barlang 2001.170-178. p., 2002. 290-297. p.
Sion-kapu 2008. 257. p.
Sipőcz patika 2008. 268. p.
Solymár Imre 1999.117. p.
Sólyom-bérc 2001.122-124. p.
Sólyom László 2008. 287. p.
Somlyó 2001.110-113. p.
Somogyhárságy 2004. 231-232. p.
Somogyvári Imre 1993. 23-24. p., 1995. 49-50. p., 1996. 59. p., 1999. 7-9. p. 
Somosi László 2001.181. p., 2003. 337. p., 2005. 335. p., 2008. 288. p. 
Sooma Nemzeti Park 2007. 72-82. p.
Sopron 2009. 231. p.
Sós-hegyi kilátó 2008. 192. p., 2009.121. p.
Skaricza Máté kálvinista reformátor 2009. 227. p.
Skarlát-hegy 2006.135-143. p.
Snézka 1602 m 2007. 245-247. p.
Spanyolország 2008. 225-243. p.
Spirál-barlang 1999. 28-49. p.
Spirál-víznyelő 1996. 61. p., 1999. 28-49. p., 2000. 37-40. p., 2008. 244-248 p 
Split 2005. 257. p.
Stein malom 2008.188. p.
St. Veit 2009. 334. p.
Strasser Péter 2007. 306. p., 2008. 296. p.
Sucha Béla 2008. 249. p.
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sz
Szabó László dr. 2008. 287. p.
Szabolcs 2008. 74. p.
Szabó-pallag 2001.125-130. p.
Szádvár 2001.125-130. p.
Szajk 2009.129. p.
Szakács Istvánná 2002. 184-188. p.
Szalai István 2008. 69. p.
száratlan kankalin (primula vernalis) 2004. 178. p., 2006.119. p. 
Szársomlyó 2004. 269-297. p.
Szársomlyói Fokozottan Védett Természeti Terület 2004. 290. p.
Szársomlyói vár 2004. 274. p. 
szarvasbangó 2004. 55. p., 2006. 67. p.
szarvasbogár 2005. 246. p.
Szarvas-kút 1999. 101-105. p.
Szarvaskő 2001.131-133. p.
Szatyor Győző 2003. 105-106. p.
Szatyor Miklós 2005. 336. p.
százszorszép 2004.109. p.
Szebény 1998. 11-13. p.
Széchenyi-akna 2008. 74. p.
Szecska-tó 2005. 183. p.
Szederindás-kút 207. 310. p.
Szeic József 1999.117. p.
Szeifricz István 2009. 233-240.p.
Székely Bertalan utca 2007. 9. p.
Székelyó 2001. 139-142. p.
Székelykő 2002. 184-188. p., 2005. 329. p.
Szekszárdi-dombság 2007. 309. p.
Szekszárdi-hátság 2007- 309. p.
Szelce-puszta 2001. 125-130. p.
Szemét-kapu 2008. 257. p.
Szénbányászat 2003. 55-83. p., 2004. 190-227. p.
Szentborbás 2006. 110. p.
Szentegáti-erdő 2003.119. p.
Szentgyörgyvár 2004. 90. p.
Szent Imre-forrás 2004. 317-321. p.
Szent István-kápolna 1994. 34. p.
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Szent Jakab-templom 2007. 245-247. p.
Szent Jakab zarándokút 2008. 225-243. p. 
Szentkirályi Nagy Valér 2007. 264. p.
Szentkút 1994. 34. p. 
Szentkút-forrás 2007. 22-31. p.
szentkúti kolostorok 2007. 22-31. p. 
szentkúti per 2007. 22-31. p.
Szentlőrinc 2009. 131. p. 
Szentmiklósi Kovách Antal 2008.118-119. p.
Szepesváralja 2004. 72-88. p.
Szép Ilonka kilátó 2009.122. p.
Szent Vid kápolna 2003. 272. p.
Szerémy György 1997. 89. p. 
szerény tarsza 2004. 290. p.
Szigeti út 2007. 9. p.
Szigriszt- kereszt 2000. 69. p. 
sziklavárosok 2007. 245-247. p.
sziklai üröm 2004. 285. p. 
Sziklás-forrás 2005. 332. p., 2006. 230. p.
Szilágyi-forrás 2009. 361. p.
Szilas László 1995. 49-50. p.
Szili Katalin dr. 2008. 288. p.
Szirtes Béla 1999. 120. p. 
szitakötő 2004. 109. p.
Szombathely 2003. 272. p.
Szováta 2005. 303-331. p. 
szökevény források 2007. 280-289. p.
Szlovák Paradicsom 2008. 249. p.
Szlovénia 2009. 315-317. p. 
szökevény-forrás 2005. 93-112. p.
Szuadó- barlang 1998. 67-74. p.
Szuadó- forrás 1999.107-109. p.
Szuadó- völgy 1998. 30. p., 2004. 265-268. p.
Szuadó- völgyi víznyelő 2001. 170-178. p.
Szudéták 2007. 245-247. p.
Szulimán 2004. 232-233. p. 
szúnyog 2002. 261. p.
szúrós csodabogyó (Rusculus aculeatus) 1995.42. p., 2004.120. p., 2004.178. p. 
szürke gém 2004. 109. p.
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T

Tadzs Mahal 2003. 184. p.
Takács Gábor 2004. 403-404. p.
Takács Ferenc 2000. 68. p.
Takácsné Hartmann Piroska 2007. 306. p., 2008. 396. p., 2009. 365. p.
Taktakék 2001. 125-130. p.
Tallin 2007. 72-82. p.
Tarnai Tamás 1999. 28-49. p„ 2001. 169-178. p„ 2002. 323-337. p., 2003. 
337. p. 2007. 292-297. p.
tarka nőszirom 2004. 286. p., 2006. 125. p.
Tar-kő 2001.131-133. p.
Tasman-tenger 2008. 217. p.
Tasnádi János 2002. 299. p. 2005. 332. p„ 2007. 253-254. p.
Tasnádi Péter 2008. 288. p., 2009. 103. p.
tatárlyuk 2004.154-158. p.
Tátralomnic 2004. 72-88. p.
Tátray Bea 2007. 254. p.
Taquile-sziget 2004. 372. p.
tavaszi csillagvirág 2003. 54. p.
tavaszi hérics (Adonis vernalis) 2003. 21. p., 2004. 7-10. p., 2004. 284. p. 
Teide-kráter 2002. 268-269. p.
Teleki Lodge 4300 m 2005. 234-239. p.
téltemető 2005. 244. p. 
természetjáró induló 1993.11. p.
Természetjárók Panteonja 2007. 314. p.
Tengelic 2004. 129. p.
Teplic 2004. 89-103. p.
Terecsenypuszta 2004. 241. p.
Téry Ödön 2001.102-109. p.
Téry menedékház 2001. 103. p.
Testvérvárosok tere 2003. 266. p.
Tettye 2002. 138. p„ 2003, 329. p„ 2004. 11-46. p„ 2007. 7. p„ 2008. 185. p.
Tettye- forrás 207. 280-289. p.
Tettye- völgy 2003. 42-50. p., 2005. 93-112. p.
Tettyei fennsík 2009. 247. p.
Tettyei- malmok 2006. 25-47. p.
Tettyei mésztufa-barlang 2008. 287. p.
Tettyei romok 2004. 31-35. p., 2009. 248. p.
Thorung La 2003. 188-213. p.
Thorung Phedi 2003.188-213. p.
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Tihanyi János 2002. 308. p.
Tolvajos-hágó 2005. 317. p.
Toller László dr. 1998. II. p.
Tordai-hasadék 2002.184-188. p., 2005. 311. p.
Tordai sóbánya 2005. 312. p.
Torla 2009. 330. p.
Tornabarakony 2001.125-130. p.
Torockó 2002.184-188. p.
Torockószentgyörgy 2002. 184-188. p.
Tót-völgy 2005. 178. p.
Tóth Aladár dr. 2006. 56. p.
Tóth Klára 2005. 337. p„ 2007. 253-254. p. 
török hódoltság 2009. 227. p.
töröklyuk 2004.133-153. p.
török mészégető 2001. 97. p.
Trakostyán 2004. 89-103. p.
Trió-barlang 2001.170-178. p.
Trogir 2005. 258. p.
Tubesi-kilátó (János-kilátó) 1997. 71-88. p„ 1999. 67-70. p„ 1999. 83-87. p.
2001. 7-21. p., 2002. 139. p„ 2006. 48-50. p., 2006. 241. p.
Turbánliliom (Lilium martagon) 2000. 0-7. p., 2004. 287. p., 2007. 61. p.
Turista Dalnokok I. Országos Találkozója 2000. 17-22. p.
Turista-forrás 2009. 358. p.
Turisták Lapja 1911. 2003. 315-319. p.
TV-torony kilátó 2009.117. p., 2009. 222-226. p.

u
Új-huta 2001.122-124. p.
Új-kapu 2008. 259. p.
Ukrajna 2009. 36. p.
Una folyó 2007.194. p. 
unitárius felekezet 2009. 227. p.
Uppony 2001.131-133. p. 
Upponyi-szoros 2001.131-133. p. 
urán kutató akna 2003. 87. p.
Urán-szálló 2004. 72-84. p. 
új növényfajok 2005.124. p.
Új-Zéland 2008.197-220. p.
Urubamba 2004. 367. p.
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ü

üregi-kolostorok 2007. 22-31. p. 
Üszögpuszta 2008. 74. p.

V

Vadászkürt Együttes 2006. 245. p.
vadlúd 2007. 225. p.
vad pünkösdirózsa (Peónia officinalis Banatica) 2006.118. p. 
vadréce 2007. 225. p.
Vajdahunyad 2002. 184-188. p.
Vajszló 2000. 31. p.
Vágáshuta 2001.122-124. p.
Vágotpuszta 2008. 192-194. p.
Valkay Zsolt 2007. 299. p.
Válaszúti György 2009. 227. p.
Várady család címere 2007. 271. p.
Váralja 2003. 77-78. p„ 2005. 185. p.
Varanti 2003. 150-187. p.
Varasd 2004. 89-103. p.
Varga Csaba 2003.150-187. p.
Varga Jenő 2008. 283. p.
Varga Ferenc 2002.184-188. p.
Varga Nagy István 2008. 131. p.
Várhegyi-kilátó (Mecseknádasd) 2009. 124. p.
varjúháj 2004. 282. p.
Varjú-szikla 817 m 2001. 118-121. p. 
Városháza (Pécs) 1993. 23-24. p.
Várostörténeti Múzeum 2004. 341-344. p.
Varsó 2007. 72-82. p.
Vár-völgy 2007. 308. p.
Vasasi Kőszénbányászat 2003. 68-70. p.
Vass Béla 1993. 24. p„ 1994. 38. p„ 1995. 49-50. p„ 1996. 6. p„ 1996. 59. p„ 
1997. 90-91. p„ 1999. 119-122. p.
Vaszary Gyula 1999.10-16. p.
Végh Károly 2007. 309. p.
Vejti 2006.112. p.
Vékény 2003. 75-76. p.
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Velebit- hegység 2003. 279-280. p. 
vérbükk 2004. 52. p.
verejtékmirigyek problémái 2002. 265. p.
Verőce 2004. 89. p.
Velebit-hegység 2003. 279-280. p. 
vérehulló fecskefű 2007.139. p.
Villachi- tó 2009. 334. p.
Villányi hegység 2003. 118. p„ 2003. 310-314. p„ 2004. 174-175. p., 2005. 
121-127. p.
Villány Templomhegyi Tanösvény 2009. 365. p.
Villányi Természetvédelmi Terület 2006.121-127. p.
Vinca minor (kis télizöld meténg) 2003. 21. p., 2008. 89-92. p. 
virágos kőris 2004. 285. p.
Visehrad 2008. 221-224. p.
Visegrád 2008. 221-224. p. 
vitézvirág 2006.125. p.
vízierőművek 2006. 95-114. p.
Vízfő-barlang 2003.110-114. p„ 2004.184-189. p.
Vízfő-forrás 2001. 179. p., 2004. 184-189. p. 
vizi-sikló 2004. 292. p„ 2005.132-133. p.
Vízkelet család címere 2008.131. p.
Vízvár 2006.102. p.
Vocinci-várhegy 2001.118-121. p.
Vörösfenyő kulcsosház 2002. 299. p. 
vörös harangvirág 2002. 274. p.
Vörös-hegy 2003.131-138. p. 
vulkanikus kőzet 2001. 118-121. p.
vulkáni kráter 2001.110-113. p.

w

Wein György-forrás 2009. 359. p.
Wellington 2008. 206. p.
Wörtersee 2009. 334. p.

Y

Yak Kharka 4000 m 2003.199. p.
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z
Zádorfalva 2001.125-130. p.
Zákány 2007. 83-91. p.
Zakopane 2004. 72-88. p., 2008. 248. p.
Zarándok-kút 2008. 281. p.
Zavizan 1616 m 2003. 279-286. p.
Zengő 682 m 2002.180. p„ 2006.128-130. p.
Zengő-kilátó 2009.111-112. p.
Zergevirág (Doronicum Nendtvinchii) 2003. 33. p. 
Zetényi Csukás Zoltán 2008. 115-116. p.
Zidina-környék 2000. 23-27 p.
Zillhöhe 2009. 334. p.
Zipernowsky-forrás 2008. 281. p.
Zobákpuszta 1998. 64-66. p., 2009. 246. p.
Zólyom 2004. 73. p.
Zöldgyík 2005.138. p., 2006. 126. p.
Zöldtavi-ház 2008. 250. p.
Zöld-tó 2003. 292. p.
Zrínyi-vár 2007.196. p.
zuzmó 2004.104-132. p.

zs
Zselic 2004. 228-229. p.
Zselic Konferencia 2009. 272-277. p.
Zsibrik 2005. 182. p.
Zsinagóga 2008. 272. p.
Zsolnay-gyár 2009. 94. p.
Zsolnay-kút 2008. 281. p„ 2008. 261 p., 2009. 337. p.
Zsolnay szobor 2008. 262. p.,
Zsolnay Vilmos 2008-159-170. p.
Zsongorkő 2003. 109. p.
Zsongorkői kilátó 2006. 72. p., 2009.108-109. p.
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