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Dr. Bâtai István - A Mecsek Egyesület 120 éve

A MECSEK EGYESÜLET 120 ÉVE

Dr. Bátai István

A
 Mecseket járva természetesnek vesszük a jól jelzett turistautakat, 
a foglalt forrásokat, pihenőket, kilátókat és az országúthálózatot, 
amin rövid időn belül hegységünk legtávolabbi részére is eljuthatunk. 

Ma már el se tudjuk képzelni, hogy pontos, részletes térképek, barátaink 
elbeszélése, korábbi túráink tapasztalata, esetleg útleírások nélkül ter
vezzük meg a következő utat.
Hegységünkben kirándulás, természetjárás gyakorlatilag nem létezett a 
Mecsek Egyesület megalakulása előtt. Jelzett út, térkép, kilátó, kiépített 
forrás, menedékház, tapasztalat nem volt. Mindezeket rendkívüli szor
galommal és elszántsággal kellett előteremteni a semmiből. A nehéz
ségekhez tartozott a lenéző, akár ellenséges közhangulat. A turista a 
legjobb esetben is gúny tárgya volt. Érdemes elolvasni, mit ír erről 1929- 
ben dr. Thirring Gusztáv, (a Magyar Turista Egyesület egyik alapítója) 
aki átélte és végigjárta a természetjárás szervezésének, népszerűsítésé
nek és elfogadtatásának rögös útját.
„Lenézés, lekicsinylés, kigúnyolás volt az úttörők osztályrésze. A turistaruhá
ban megjelenő hátizsákos alakokra ujjal mutattak az utcán, gyerekek vihogása 
kísérte őket a pályaudvarig, s Bércmászó Aurél az élclap állandó - de elég szá
nalmas - alakja volt. " (1).
A Mecsek Egyesület megalakulása sem ment nehézségek nélkül, egyik 
napról a másikra, az időpont sem teljesen a véletlen műve. A szerve
zett túrázás születésének az 1857-es évet tekinthetjük, ekkor alakult meg 
Londonban az Alpine Club. Ezt követte az Österreichischer Alpenverein 
(1862), a Schweizer Alpen Verein (1863), a Club Alpino Italiano (1863) 
és a Deutsche Alpenverein (1869). Az Alpine Club után 16 évvel, 1873. 
augusztus 10-én Ó-Tátrafüreden megalakult a Magyarországi Kárpát 
Egyesület. Ezzel több, ma már jelentős „turista nagyhatalmat" megelőz
tünk, mint Franciaországot (Club Alpin Français, 1874).
Magyarországon az 1880-as évek vége felé sokat javult a természetjárás 
társadalmi elfogadottsága. Köztiszteletben álló emberek csatlakoztak az 
új „passzióhoz", a megindult Turisták Lapja (1889) érdekfeszítő túrale
írásokat közölt. Lassan divat lett kirándulni. Sorra alakultak az egyesü
letek: a Szász Kárpát Egyesület (1880), a Mátra Egylet (1887), a Budapesti 
Hegyvidéki TE (1888), a Bihari Kárpát Egyesület (1888), az Aradi Turista 
Egyesület (1889). A Magyarországi Kárpát Egyesületen belül kima
gasló munkát végzett a Budapesti Osztály (1888), ami később átalakult a
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Magyar Turista Egyesületté. Az 1891-es évben ért tetőfokára az egyesü
letalapítási láz: Mecsek Egyesület (április 30.), Erdélyi Kárpát Egyesület 
(május 12.), Magyar Turista Egyesület (szeptember 29.).
Az első egyesületek célja kizárólag a magashegységek megismerése, kiépí
tése volt. A később alakult MKE-csoportok, egyesületek, köztük a Mecsek 
Egyesület tűzte ki célul a közelükben levő középhegységek feltárását.
Tekintsük át, milyen feladatokat kellett megvalósítani a Mecsek Egye
sület első vezetőinek és tagságának, hogy valódi, jól működő turistaélet 
gyökerezhessen meg a Mecsekalján.
Először is szükség volt jelzett utakra. Az alapítás évében két útvo
nalat jelöltek 25 kilométer hosszan. Az egyik a Jakab-hegyre, a másik 
Dömörkapu, Kisrét, Kantavár, Mélyvölgy érintésével Mániára vezetett. 
A természetjárás népszerűsítése, elfogadtatása alapvető volt, hogy az 
új egyesület megerősödhessen. A távoli célokhoz vezető jelzéseket csak 
kevesek használták. Felismerték, hogy a tömegek figyelmének felkel
tésére városközeli, jó minőségű sétautak hálózatára van szükség, amin 
akár városi ruhában is végig lehetett menni. A Mecsek Egyesület meg
alakulása számunkra méltán történelmi dátum, de a fennmaradáshoz 
legalább ilyen fontos, és érdemes megemlékeznünk 1892. május 15-ről.

Kardos út £ Kardos úti lépcső

Ekkor adták át a Kardos utat, amelyen a város feletti szőlőktől eljuthat
tak a mai Roboz pihenőig. Innét eleinte valamivel nehezebben járható 
ösvényen Dömörkapuhoz, majd onnét a Tettyére. A Balogh Károly és 
az Irma út megépítésével a kényelmes, városból városba vezető út 1905- 
re vált teljessé. Népszerűségét (és így a Mecsek Egyesületét is) növelte 
a kirándulókat étellel, itallal váró Kardos úti menedékház és a Tettye 
vendéglője. A jelzett utak fejlesztése töretlenül haladt, 1894-re több mint 
160 km út készült el, 1918-ra a mait megközelítő hálózat alakult ki. Nem
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lehet eléggé hangsúlyozni, milyen hatalmas munka volt ez, amivel meg
teremtették a hegység bejárásának alapjait.
A jelzett utaknak természetesen megfelelő célpontokhoz kellett 
vezetni. Egyrészt adottak voltak a természetes látnivalók (Melegmány, 
Zsongorkő, Tubes, Óbányai-völgy, és még hosszan folytathatnánk a fel
sorolást), másrészt szükség volt épített célpontokra is. Jó döntés volt a 
kilátók hálózatának kiépítése. Az első teljes egyesületi évben, 1892-ben
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Kiss józsef-kilátó János-kilátó

Szaniszló pihenője y Hamedl ¡-pihenő az Irina úton

felépítették az István-kilátót a Jakab-hegyen, korláttal tették biztonsá
gossá a Zsongorkövet, és lépcsősorral látogathatóvá a Tettye feletti szik
lafalat. A sorban következett a Zengő (1895), Kiss József-kilátó (1908), 
János-kilátó (1910), Flóra-pihenő (1911).
A Mecsekért sokat tett emberekről elnevezett pihenők is vonzó helyek voltak. 
Elsőként a Szaniszló pihenője (1905), majd a Hamedli-pihenő (1910), az Emil- 
pihenő (1919), László pihenője (1926), Sári-pihenő (1928), és az Ilonka-pihenő 
(1934) épült meg. A tisztelet és szeretet szép megnyilvánulásai az édesanyá
ról, feleségről elnevezett Flóra-, Ilonka-, Sári-pihenő, az Irma, Miléva út.
Újabb továbblépést jelentettek a fedett pihenők, menedékházak. Az egy
szerűbbeket korabeli megnevezéssel pavilonoknak nevezték. Elsőként a
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¿-■m

Emil-pihenő 1..ászló pihenője

Sári-pihenő llonka-pihenő

Huntnvári nienedékliázLapisi vadászház
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Döntörknpui turistaluíz

legnépszerűbb sétaúton, a Kar
dos úton és a Flóra-pihenő helyén 
(1893), majd Kantaváron (1903), 
és a Kiss József-kilátónál létesül
tek. A vadászházak egy részét 
is alkalmassá tették turista ven
déglátásra (Jakab-hegyi, lapisi, 
kozári vadászház). Az építmé
nyeket a dömörkapui, Nendtvich 
Andorról elnevezett menedék
ház koronázta meg (1930).

A jelölt sétautak és ösvények, kilátók, pihenők, menedékházak megte
remtették a természetjárás alapfeltételeit, de önmagukban nem lettek 
volna elegendőek az egyesület fennmaradásához. Meg kellett alapozni 
az egyesületi életet, megalkotni az összetartozás jelképeit, és talán a leg
fontosabb, a turistáskodás mögé felsorakoztatni a város elismert, híres 
polgárait. Kezdjük a legutóbbival, a garanciát jelentő emberekkel. A Me
csek Egyesület alapításánál jeleskedők (Békeffy Remig, Bolgár Kálmán, 
Dischka Győző, dr. Gerecze Péter, Szuly János, Vaszary Gyula, Kiss Jó
zsef, Németh Béla) már sokat segítettek ebben. Ha megnézzük az elnö-
r X

NECSEK-EGYESCLETJELENTÉSE
AZ 1899-IK ÉVKÖI.

fr ■

ÓMUKÁI.I  JTOTTA 
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kök (Kardos Kálmán főispán, Balog Károly 
bíró, Nendtvich Andor polgármester, Entz 
Béla egyetemi tanár), az alelnökök (Bánffay 
Simon közjegyző, Zsolnay Vilmos és Miklós 
gyáros, Walter Antal kanonok, dr. Igaz Bé
la nagyprépost, dr. Reuter Camilló egyete
mi tanár) és a titkárok, igazgatók, mérnökök 
(Kiss József tanár, Vaszary Gyula és Reéh 
György városi rendőrkapitányok, Gianone 
Virgil bányatanácsos, Rábay Gyula városi 
erdőmester, Angster Imre orgonagyáros, 
Rauch János városi mérnök) névsorát, érthe
tővé válik, hogy sikerült maguk mellé állíta
ni több ezer embert egy olyan korszakban, 
ahol a természetjárás addig szinte ismeret
len volt. A Mecsek Egyesület egyik nagysá
ga és jövője záloga volt, hogy egy Pécsett ad
dig ismeretlen, de nemes cél érdekében már

Meghívó közgyűlésre, 1900

a kezdetektől megnyerte a város világi és egyházi vezetőit.
Komoly feladat volt az egyesületi élet megszer
vezése is. Megalkották az alapszabályt, rendsze
res összejöveteleket tartottak, kialakult a „Kiss 
József Asztal". Az elvégzett munkáról, tervek
ről, kirándulásokról, tagnévsorról és a pénzügyi 
elszámolásról először jelentéseket, majd évköny
veket adtak ki, minden évben közgyűlést tartot
tak. Jelvényt terveztek, mely egyben belépőül 
is szolgált az állami, egyházi vagy magántulaj
donú erdőkbe. Könyvtárat és fotógyűjteményt 
hoztak létre. Mindezt tették egy állandó egye
sületi helység nélkül, többször változó helyeken 
(ezt a „hagyományt" az új Mecsek Egyesület is 
továbbvitte). Aktívan vettek részt az ország turis
taéletében, annak vezetéséből is részt kaptak.

/---------------------------- X

A Mecsek turista irodalmát is meg kellett teremteni. Első kiadványuk 
1894-ben jelent meg Kiss József: Pécs és környéke címmel. A 128 oldalas, 
több képpel illusztrált mű az első mecseki útikönyv. Az első Mecsek térké
pet (1:75.000) 1896-ban adták ki, a bécsi katonai intézet készítette.
A fentiekkel együtt döntő volt a tagok és érdeklődők rendszeres tájé
koztatása a hétvégi túrákról, új jelzett utakról, amit a helyi újságok 
segítségével értek el.
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A Mecsek Egyesület sokat tett a teli sportok meghonosítása érdekében is. Meg
építették a „Ródlipályát" (1934). A Kiss József-kilátótól vezetett a dömörkapui 
menedékházig, vonalvezetése nagyrészt megegyezett a mai sárga sávjelzés
sel. Kialakították a lesiklópályát és a kisréti gyakorlóterepet.
A természetvédelem területén is 
maradandót alkottak a parkerdő 
létrehozásával (1905). Elsőként hív
ták fel a figyelmet védendő termé
szeti értékeinkre (Kőlyuk, Ezer
éves). Kőbánya bezárását (Kálvá
ria-domb) és lőtér áthelyezését is 
elérték. A hegy déli, város feletti ol
dala fátlan, cserjés terület volt az 
1800-as évek végéig. Egyesületünk-

Kőbánya buszmegálló, 1930-as evek

nek köszönhetjük, hogy árnyas er
dőkben járhatunk, a mára nagyra 
nőtt fenyőket is ők ültették. Elindí
tották a szervezett madárvédelmet. 
Több száz odú kihelyezésével min
tatelepet hoztak létre (1934).
A120 éve még elvadult, kietlen Tettyét 
is a Mecsek Egyesület varázsolta az
zá, amit ma látunk. Az ügy fáradha
tatlan szervezője Reéh György volt. 
Az egyesület munkája kétszer tört 
meg. Először 1919-21 között, Pécs 
szerb megszállása alatt, másodszor a 
kommunista diktatúra idején. A Me
csek Egyesületet 1948-ban feloszlatták. 
Az újjáalakulásra 45 évvel később, 
1993-ban került sor. Kovács Szabó 
János és dr. Bachman Zoltán kez

deményezéséből 1993. április 30-án ült össze az Alapító Közgyűlés 
(Balázs Dezső, dr. Fekete Bálint, B. Horváth Csilla, dr. Lénárd László,
dr. Papp Tivadar, dr. Páva Zsolt, dr. Perczel Rita, Somogyvári Imre).
Az új Mecsek Egyesület feladatai, nehézségei sokban megegyeztek, de 
különböztek is elődeink gondjaitól. A természetjárás 1948 és 1993 között 
sem szünetelt, sőt, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a 
szakosztályok továbbvitték a megkezdett munkát. Az egyesület terem
tette értékek pusztultak is (Kiss József- és János-kilátó, madárvédelmi
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telep, könyvtár és fotótár), de 
több új alkotás is született (pl. Kis- 
Tubes-kilátó). Az úthálózat bővült, 
a természetjárás elfogadott időtöl
téssé vált, jó Mecsek kalauzok és 
térképek jelentek meg.
Alapszabályra volt szükség, mely 
kijelentette, az újonnan megalakult 
egyesület az 1891-1948 között azo-

EGr

A/vAxjvyic 13

a 2006-as egcsatetl éwflL«==________ ü

nos névvel működött egyesület örökösének 
tekinti magát, és hasonló szellemiségben 
kíván dolgozni. Az elnöki, alelnöki, titká
ri posztokat, mint korábban, most is város
unk elismert polgárai töltik be. Az egyesüle
ti élet fontos eleme lett az „Ötórai beszélge
tések". Az első előadó Horvát Adolf Olivér, 
egyesületünk örökös tiszteletbeli elnöke volt 
(1993). Ismét dolgoznak az osztályok, kima
gasló munkát végezve a Barlangkutató és a 
Munka Osztály. Tevékenységük során a föld 
alatti világ újabb részei tárulnak fel, illet
ve évente sok forrás újult meg Baumann Já
nos irányításával. Gyorsan bővült színvona-

A Mecsek Egyesület évkönyve las kiadványaink listája. Baronek Jenő szer
kesztésében gazdag tartalommal jelennek

meg az Évkönyvek, és több ismeretterjesztő könyv, kiadvány is szüle
tett (Baronek Jenő: Baranya megyei természetjá
rás története, Mecsek hegység forrásai, Villányi
hegység, Tettye, Jakab-hegy. B. Horváth Csilla: 
A Mecsek Egyesület története). Az egyesület ál
tal szervezett rendezvények közül kiemelkedik 
a két „Mecsek konferencia" (2005, 2007) és 120 
éves fennállásunk megünneplése. Mindig tar
talmas szórakozást ígér az évzáró koncert.
Az építmények közül legjelentősebb a Mecsek 
Egyesület által kezdeményezett új János-kilátó 
felépítése (2001), ami az alapító, Kovács Szabó 
János és sok segítője áldozatos munkáját dicsé
ri. Megszépült a Büdös-kúti kulcsosház és kör
nyéke, valamint az Ordas-tanya (Herma-hegy).
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]ános-kilátó Büdös-kúti kulcsosház

Fontos feladatot lát el a Mecsek 
Egyesület turistalétesítményeink 
és elődeink emlékének gondozásá
val (Reéh György-emléktábla, Cin
ke tanya és Horvát Adolf Olivér- 
emlékkő) és sírjainak ápolásával.
E rövid megemlékezés 120 eszten
dőt próbált felölelni a teljesség igé
nye nélkül. A Mecseket járva ne 
csak a túrát élvezzük, de gondol
junk azokra is, akik áldozatos mun-

Cinke tanya Horvát Adolf Olivér-enilékkö

kája nélkül ezt nem tehetnénk meg. Szellemiségük és alkotásaik álljanak 
előttünk követendő példaként, védjük örökségünket, folytassuk az alkotó 
munkát, és legyünk továbbra is méltók elődeink nyomdokain haladni!

Felhasznált irodalom

(1) Déry József. Négy évtized a magyar hegyek között. 1888-1928. Budapest, 1929. 
A Mecsek Egyesület jelentései és évkönyvei 1992-2010
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A MECSEK EGYESÜLET 120 ÉVES

Baronek Jenő

1
851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográ

fiai Szótára című művében: „Pécs igen régi nevezetes királyi város Bara
nya megyében a szőlőkkel, gesztenyés, bikkes és tölgyes erdőkkel koszorúzott 

Mecsekhegy déli oldalán ...a lakosok jövedelmében kútfeje a bortermesztés, mely 
szép fekvésű szőlőhegyen igen becses fejér és vörös borral fizet." 
Pécsett már az 1880-as években voltak próbálkozások turistaegyesület 
létesítésére.

1884-ben Fekete Mihály tiszti főügyész, Maiéter Rudolf ügyvéd, 
dr. Schaurek Bódog jogakadémiai tanár, Blum Gyula és Sándor Kálmán 
próbálkozása azonban még nem járt sikerrel.
A sikerrel járó szervezést 1890 tavaszán Vaszary Gyula városi rendőrka
pitány indította el. Az ő kezdeményezésére gyűltek össze Dischka Győző 
főreáliskolai igazgató igazgatói szobájában Békeffy Remig, Bolgár Kál
mán ügyvéd és újságíró, dr. Gerecze Péter tanár, Szuly János ügyvéd, 
akik ekkor elhatározták az egyesület mielőbbi megalakítását. Rövidesen 
Kiss József tanár és Németh Béla ügyvéd is bekapcsolódott a munkába.
A helyi újságok hasábjain ismertették az alakulandó egyesület célját és 
feladatait. Az egyesület létrehozásának másik szempontja az egészséges 
életmódra nevelés volt.

„Aki saját s a jövő nemzedék testi épségével komolyan törődik, aki a statisztikai 
adatok elrémítő türkéből látja a jövőt, az meg fog bennünket érteni, az tudja, 
hogy a testedző sportok bármelyikét is nem szabad kicsinyelnünk, az tudja, hogy 
a turistaságnak mi a becse s az a kibontott zászló alá áll."

Az egyesület alapszabályának első változatát is közölte a Pécs című 
újság. „Pécs városának és legközelebbi környékének járható utakkal összekötése, 
főképp fasorok és ültetvények előállítása, fenntartása. A város és képviselő-tes
tületének tudtával és beleegyezésével magánjövedelemiből fasorokat, ültetvé
nyeket, padokat, jelzőtáblákat s esetleg épületeket állít elő ... vagyis szépíteni a 
várost és a környékét, s fejleszteni a turista irányt."

Requinyi Géza új alapszabály-tervezettel jelentkezett, amely lényegében 
az előzőket tartalmazta, de kitért arra is, hogy „az egyesület tagja lehet 
minden tisztességes férfi és nő, hatóság, intézet és társaság. ...Az egyesület min
den tisztviselője hivatalát tiszteletből viseli."
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A szervezés eredményes volt, és 1891. április 30-án a pécsi Nemzeti 
Casinóban Bánffay Simon városi közjegyző, ideiglenes elnök vezetésével 
megtartotta alakuló közgyűlését a Mecsek Egyesület. Az egyesület létrejöt
tekor a tagok száma 162 fő volt. Ezen a közgyűlésen megválasztották a tiszt
ségviselőket. Elnök Kardos Kálmán, Baranya vármegye és Pécs szab. kir. 
város főispánja, alelnök Bánffy Simon közjegyző és Zsolnay Vilmos gyá
ros, igazgató Vaszary Gyula rendőrkapitány, titkár Kiss József főreáliskolai 
tanár, míg a pénztáros Stem Károly ügyvéd lett. Ezenkívül 20 tagú választ
mányt hoztak létre, amelynek volt polgármester, iskolaigazgató, tanár, 
újságíró, ügyvéd, kereskedő, gyáros, pap, mérnök, orvos lett tagja.

A második választmányi ülésen elhatározták, 
hogy egyesületi jelvényt készítenek. A Pécsi Fi
gyelő így írta le a jelvényt: „A jelvény alakja azo
nos a M. K. E. (Magyar Kárpát Egyesület) jelvé
nyének alakjával. Csokorban végződő tojásdad alakú 
sárga fémszalag veszi körül a kék zománccal bevont 
középrészt, amelyen a Doronicum Nendtvichi virág
ja (a növény helyes elnevezése kaukázusi zergevirág, 
Doronicum caucasicum), (a szerkesztő megjegyzése, 
Dr. Horvát Adolf Olivértől kapott információ alap
ján) van elhelyezve. A szalagon a Mecsek Egyesület, 
s a csokron Pécs 1891 olvasható. A jelvény sárga és 
kék színei városunk színeinek felelnek meg, s csinos 
alakjával bizonyára közkedvelménynek fog örvende
ni a tagok között."

Az egyesület feltehetően legelső hivatalos levélét 1891. jún. 3-án Bánffay 
Simon írta Suha Rezső erdésznek, amelyben a Mecsek Egyesület nevé
ben felkérte - „programjához híven elhatározta, hogy szép vidékünk festői és 
kirándulásra alkalmas pontjaihoz vezető utakat a kirándulások megkönnyítése 
céljából jelölésekkel fogja ellátni"-, ezen feladatok elvégzésére, illetve intéz
kedésre. Az első évben kb. 25 km utat jelöltek ki a Jakab-hegyre, a Kis- 
rétre, a Kantavárhoz, a Mélyvölgybe és Mániára. A fiatal egyesületet a 
város közönsége nagy szimpátiával fogadta és segítette. A joghallgatók 
táncestélyt rendeztek az egyesület javára, és 101 forintot adtak át.
1892. május 15-én, alig egy évvel az egyesület megalakulása után ünne
pélyes körülmények között megnyitották az első sétautat a Mecseken, a 
parkerdőben. Bánffay Simon, az egyesület alelnöke avatta fel „vagy 600 főt 
számláló intelligens kiránduló társaság jelenlétében. A társaságot az út kezdetén fól- 
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állított diadalkapu előtt czigányzenekar várta s a fölavató beszéd után Hamedlifény
képész lefotografálta a társaságot. Innét a kirándulók az új úton, a Dömörkapuig és a 
még nem jó karban levő völgyi úton a Tettyére mentek." Az új sétaút az egyesület 
elnökének tiszteletére a Kardos Kálmán turistaút nevet kapta.
Az egyesületi közgyűlés jegyzőkönyvében ez olvasható: „1026 m hosz- 
szú 160 cm széles kőalappal készült szerpentin út, mely a Kálváriahegyi (kato
nai térkép szerint: Krumplivölgyi kőbányánál kezdődve a városi faiskolánál ér 
véget." A sétaút mentén és a végén padokat helyeztek el. A kényelmes út 
elkészülte után „ez évben több látogatója volt a hegyvidéknek, mint az út elké
szülte előtt 10 év alatt összesen."
1892. július 3-án a Jakab-hegyen átadták az István-kilátót. A kilátót 
Szeifritz István pécsi kanonokról nevezték el, akinek az adományából 
építették fel azt. Ugyanebben az évben a Zsongorkőnél vaskorlátot sze
reltek fel, amely azóta is a helyén áll.

Az új utak elkészültének hírére az ország más turistaegyesületei is meg
látogatták a várost és környékét. Az első kirándulók a Magyar Turista 
Egylet budapesti csoportja volt. Két napig tartott a túra. Abaligeten és 
Magyarürögben jártak, majd Pécsett néztek körül, meglátogatták a Zsolnay-
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gyárat és a szénbányát. Erről az eseményről az 1892-es egyesületi évkönyv 
így emlékezett meg: „E kirándulás, mely tudtunkkal első ízben hozott idegen 
turista társaságot városunkba, talán ezáltal bevonatik az induló idegenforgalomba."

Jakab-hegyi romok | Jakab-hegyi vadászház

1892-ben  kilátót építettek a Zengőn, a munkát Trestyánszky László Köz
alapítványi főerdész irányította.
Az egyesületet segítették a város polgárai és intézményei: például 
Dulánszky Nándor püspök és a Pécsi Takarékpénztár 100-100 Ft örökös 
tagdíjat fizettek, a Nemzeti Casinó helyiséget adott a gyűlésekre, Schönherr 
Mihály, a Nádor Szálló akkori tulajdonosa hivatalos helyiséget biztosított. 
A Kardos út felső részén Lakits Gyula építési tervei alapján egy kisebb 
menedékházat, korabeli szóhasználattal élve pavilont építettek. 1893. 
május 27-én mutatta be az egyesületnek a Lakits Gyula menedékház 
tervrajzát, és december közepére már fel is építették a házat. Az 1894. 
évi közgyűlésen így minősítették: „Lakits Gyula műépítész jó ízlését 
dicséri az épület, csinos és szolid." 

1894-től hideg ételeket, sört és bort 
árusítottak az ide betérő turistáknak.
1893-ban  volt az egyesület első nagy 
külföldi túrája az Al-Dunához. Ti
zenöten vettek részt rajta, közöttük 
egy nő is. Az útvonal: Pécs-Mohács- 
Belgrád-Oravica-Orsova-Herku- 
lesfürdő-Temesvár-Szeged-Pécs 
volt. Hajóval, vonattal, kocsival és 
gyalog tették meg az utat.

1894-ben  Pécsett rendezték a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűlését.
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A programot a Mecsek Egyesület szervezte és bonyolította. A találkozóra 
ideiglenes kilátót építettek a Tubesen.

Az egyesület támogatásával a Jakab-hegyen ebben az évben régészeti ása
tásokat folytatott Juhász László ügyvéd. Az itt előkerült anyag képezte a 
később létrehozott Pécs Városi Múzeum anyagát. Az ásatás eredményeit 
a Baranya megye és Pécs város régészete című kötetben adták közre.

A Bánffay út első kanyarjában felállítottak egy Mária-képet, ami a mai 
állatkert kerítésének nyugati oldalán található. A képet Scholtz Gyula 
pécsi sörgyáros ajánlotta fel az egyesületnek. (Gyula-pihenő) 1900-ban. 
A képet Graits Endre pécsi festő készítette 1900-ban. Toll Ferenc körme
net keretében szentelte fel.

1901-ben kilátó épült a Bertalan-sziklán. 1911- 
ben átépítették a Hamerli testvérek édesanyjuk 
emlékére, azóta Flóra-pihenő a neve.

Szigriszt-kereszt a Misinatetőre vezető út men
tén. Állíttatta Szigriszt Lajos 1903-ban.

Kantavári menedékház (az egyesület saját 
kiadású képes levelezőlapja) 1903. augusztus 
15. Újra kátrányozták a ház tetejét, és elhatá
rozták a Kantavári-forrás foglalását, amely 
őszre el is készült.

21



Baronek Jenő - A Mecsek Egyesület 120 éves

Kantavári linz

Miután az egyesület a Mecsek majd 
minden szép pontját megközelíthe
tővé tette, most már a Tettye felé for
dult. Napirendre tűzte annak rende
zését. Elkészítették a Tettye rende
zési tervét. A felújításhoz szükséges 
pénzt a Tettyén rendezett népünne
pélyekkel óhajtották előteremteni. 
Reéh György városi tanácsos kettőt 
is rendezett, aki a Mecsek Egyesü-

1905. augusztus 21-én Pécs törvényható
sága a mecseki sétányokat, környező erdőré
szeket parkerdőnek nyilvánította. Ez a mai 
parkerdő területe 380 katasztrális hold.

Új turistaút építését kezdték el. Ez a Szaniszló 
út volt, amely a Balog Károly úttól a Tettyére 
vezet, és 122 lépcsőben végződik. 1905. 
szeptember 5-én avatták fel a turistapihenőt. 
Ez volt a Mecsek első épített turistapihenője.

let alapító tagja és 1903—1921-ig az 
egyesület igazgatója volt.

Az Irma utat három hó
nap alatt készítette el 
Szíopák Rezső vállalkozó. 
1905-ben ez lett a Mecsek 
egyik legszebb sétaútja.

Idős korára való tekintet
tel 1905-ben Kardos Kál

mán főispán lemondott az elnökségről, Balog Károlyt, a pécsi királyi íté
lőtábla elnökét választották meg helyette, aki nagy energiával dolgozott 
az egyesületi élet fellendítésén.
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A Barlangkutató Osztály az Abali- 
geti-barlangban őslénytani kutatá
sokat végzett. Húsvétra látogatha- 
tóvá tették a barlangot. (1906)

A 1906-ban, a nyár folyamán ismét 
megtartották a szokásos tettyei ün
nepségeket. Ekkor nyitották meg a 
tettyei mésztufabarlangot, amelyben 
mesterséges világítást vezettek be.

1907- ben a Mecsek Egyesület 
a Pécsi Országos Vásár szer
vezőbizottságának aktív tag
ja volt. Felkészítették a Me
cseket a turisták fogadására. 
Az átjelzéseket felújították, a 
menedékházat új felszerelés
sel látták el.
1908- ban elkészült Károlyi 
Emil által tervezett, a város 
főterén felállítandó meteoro
lógiai pavilon.
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A Francia emlékműhöz vezető új turistautat építtetett a Mecsek Egyesü
let a szoboravatás idejére. (1908)

A misintii kilátó képe

1908. szeptember 13. Misinai kilátó avatása.
A torony 18 méter magas, és 88 lépcső vezet a 
tetejére. A toronyban lévő Zsolnay majolika 
Zsolnay Miklós ajándéka. 1909-ben 44 m2-es 
lakást építettek a toronyhoz. 1927-ben két szo
bával és egy terasszal bővítették az építményt. 
1929-ben irányjelző táblákat szereltek fel az 
erkélyen és a torony mellett.

A Nagy-Tubesen 1910 nyarán elkészült az épít
mény, tervezője Rauch János, kivitelezője Mischl 
József építőmester volt. János-kilátó, 1918-tól 
lépcső vezetett a torony tetejére.

1912. március 31-ével
óta a Közép-Mecseken levő lőtér megszünte
tését. Az eddig a város közvetlen közelében le
vő katonai gyakorlóteret Patacstól északra, a 
körtvélyesi magaslatra helyezték át.

sikerült elérni az 1903

A Pécsi Rotary Club a Mecsek Egyesület közelgő 
40 éves (1931-ben) jubileumának alkalmából 
egy 3,5 km hosszú körsétautat építtetett 1930- 
ban, a Rotary utat. Az út a két Tubes-csúcsot 
járja körül. A képen látható emlékkövet a Pécsi 
Rotary Klub 1998-ban a klub megalakulásának 
jubileumára állíttatta.
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1931. szeptember 15-én avatták a dömörkapui menedékházat, ame
lyen Nendtvich Andor polgármester mondott ünnepi beszédet, aki 
1922-1946-ig volt az egyesület elnöke. Aházat 1933-ban róla nevezték el 
Nendtvich Andor menedékháznak.
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1934-ben Kiss Józsefet örökös tiszteletbeli elnöknek választották. 1934- 
ben a Mecsek Egyesület elsőként a magyarországi turistaegyesületek 
közül Természetvédelmi Osztályt alakított. Elnök: Reuter Camilló, tit
kár: Horvát Adolf Olivér, munkájuk nyomán vált Baranya első hatósá
gilag védett növénye a Nagyharsány közelében termő magyar kikerics.

1936-ban meghalt Kiss József.
1940- ben több száz madáretetőt állítottak fel a városi parkerdőben.
1941- ben elkészült az 1378 kötetes könyvtár és 668 dokumentumból álló 
térképtár katalogizálása.
1942- ben megalakult a Fényképészeti Osztály, elnök Vadász István. 
Azért hogy némi pénzhez jusson az egyesület, a hivatali helyiségeiket 
megosztották a Dunántúli Erdészeti Egyesülettel és az Országos Termé
szetvédelmi Tanács helyi bizottságával.
1943- ban elhatározták, hogy minden év júniusában „Mecsek Napot" tar
tanak - örömtüzeket gyújtanak a Misinán, a Jakab-hegyen, a Zengőn és 
a Tenkes-hegyen.
1944- ben fokozatosan áttértek a számozott átjelzésről a színjelzésre, gon
dot okozott a festék beszerzése. A Nyugati-Mecsekben: 34 jelzett út, a 
Keleti-Mecsekben: 22 jelzett út volt.
1945- ben jelent meg utoljára az egyesület évkönyve. Az egyesületet a 
Nemzeti Sportbizottság feloszlatta és a Természetbarátok Turista Egyesü
letének adta át, ahol Mecsek Osztályként működött tovább.
1946- ban Nendtvich Andor idős korára tekintettel lemondott elnöki 
tisztségéről: „Egyesületünk ismét fel fog virágozni, mert a Mecsek Egyesület 
eszméi, céljai örök életűek."
1948-ban meghatározták a következő évi rendes közgyűlés időpontját. 
Ezt 1949. február 15-én tartották volna. Ezután nincs több bejegyzés a 
jegyzőkönyvben. Ezek szerint ekkor még nem ismerték a Belügymi
nisztérium 1948. október 22. napján kelt 502.146/1948. IV. 3. BM. számú 
rendeletét, amellyel feloszlatta a Mecsek Egyesületet. Idézet a rende
letből: „Ezért a fent említett egyesületnek törlését az egyesületekről veze
tett nyilvántartásból ezennel elrendelem." Háromévi bizonytalanság után 
osztoztak a többi egyesület sorsában. 58 évi működés után megszűnt 
létezni a Mecsek Egyesület.

Az 1948-as megszűnést követően az egyesület burkolt formában más 
néven élte sajátos életét. Dr. Oppe Sándor megalakította a Mecseki Futó 
Clubot, amelynek keretében a tagok együtt kirándultak, járták a Mecse
ket, fotóztak, tisztították a forrásokat, gondozták az épített turistapihe
nőket. Ilyen formában működött az egyesület az újjáalakulásig.
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Újjáalakulás

1
993. április 30-án tíz pécsi polgár alapító közgyűlésre gyűlt össze a 

József Attila u. 10-ben, a Baranya Megyei Bíróság kis tanácstermé
ben. Dr. Fekete Bálintnak, a Megyei Bíróság elnökének segítségével már 

szinte kész alapszabállyal álltak elő a szervezők.
Ezt a megjelent alapító tagok (dr. Bachmann Zoltán építész, Balázs 
Dezső bankigazgató, dr. Fekete Bálint, B. Horváth Csilla muzeológus, 
Kovács Szabó János híradástechnikus, dr. Lénárd László orvospro
fesszor, dr. Papp Tivadar erdőmérnök, dr. Páva Zsolt alpolgármester, 
dr. Perczel Rita közjegyző és Somogyvári Imre bányamérnök) kisebb 
változtatásokkal elfogadták.
Az egyesület öttagú választmányt hozott létre. Az egyesület elnöke 
Somogyvári Imre, titkára Kovács Szabó János lett.

1993

A
z újjáalakult egyesület első közgyűlését 1993. szeptember 20-án a 

városháza nagytermében tartotta, számos érdeklődő jelenlétében. 
Elindultak az „Ötórai beszélgetések".

1994
prilisban a Szivárvány Gyermekházban rendezett, „A Mecsek

V múltja és jövője" című nagyszabású kiállítással lépett az egye
sület a város közönsége elé. Több előadás is elhangzott, mint például 
„A Mecsek régészeti emlékei", „A Mecsek természetvédelme", „A bar
langkutatás és a természetjárók élete" címmel. Megalakult a Természet
védelmi Osztály Horvát A. Olivér vezetésével. Fórumot rendezett az 
egyesület a „Mecseki parkerdő jövője" címmel.

1995
órumot rendeztek a városházán a Pécsett megszűnő szénbányá-

*- szat után maradt tájsebek eltüntetésének lehetőségeiről. Február 
17-től március 30-ig a Hotel Kikeletben emlékkiállításon mutatták be 
Nendtvich Andor egykori polgármester és a Mecsek Egyesület 25 éven 
keresztül volt elnökének életét és munkásságát.
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1996

A
z év folyamán tisztújító közgyűlést tartott az egyesület. Az elnök ismét 
Somogyvári Imre lett, alelnök Ódor Imre, titkár Kovács Szabó János.

Befejezték az Aranyeső-forrás felújítását a Balokányligetben.

1997

M
egjelent az újjáalakult egyesület évkönyve, mely 1993-97. év 
összevont számként látott napvilágot Baronek Jenő szerkesztésé
ben. A régi egyesületi kiadvány folyamatosságát biztosítva jogutódjaként 

az 55. sorszámot kapta. A kiadvány tartalmazza az újjáalakulás óta végzett 
munkát. Azóta minden évben az egyesülethez méltó évkönyv jelent meg.

2001

L
ejárt az egyesület vezetőségének megbízatása, ezért új vezetőséget 
választottak. Elnök Somosi László, a PannonPower Rt. vezérigazgatója, 
titkár Bóday Miklós, a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. munkatársa lett.

2003

A
 Vörös-hegyen, a Cinka-tanya helyén emlékkövet állított az egyesü
let a négy barát tiszteletére.

Emlékkövek

A pécsbányatelepi ezeréves gesztenyefa helyén emlékkövet állíttatott az 
egyesület, és gesztenyefát is ültetett. A hely nemcsak a gesztenyefa miatt 
fontos, hanem a túrák kiindulópontja és befejezése volt sok évtizeden 
keresztül a telken lévő vendéglő.
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2007
miékkövet állított az egyesület 
Horvát Adolf Olivér örökös tisz

teletbeli elnök emlékére.

2009

A
z egyesület segítségével újjáépí
tették a Fekete-Tisza forrását.

Emlékkő

Az újjáépített Fekete-Tisza-forrás

2011
ebruár 2-án tisztújítás következett, elnöknek választotta a tagság 
dr. Páva Zsolt urat, Pécs város polgármesterét, aki egyik alapítója 

az újjáalakult egyesületnek. Ismét a város első számú vezetője az egye
sület elnöke, amely új fejezetet nyit az egyesület történetében.

120 év hosszú idő, talán két emberöltő, de az egyesület életében mun
kával telt el, Pécs város és a Mecsek „érdekében", az ide látogatók és a 
város polgárai számára.
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ZSOLNAY VILMOS EMLÉKKÚTJA 100 ÉVES

Baranyai Pál

„A Zsolnay-kút négy ökörszája 
békét csorgat a kánikulába'' 

(Pákolitz István)

A Széchenyi tér

Pécs a 12. században

1. Püspökvár, 2. Szent Bertalan-tcmptom,
3. Mindenszentek temploma 

(Dercsényi Dezső - Pogány Frigyes: Pécs - 1966)

M
a történelmi városközpontnak hívjuk. A régészeti kutatások 
során a téren és közvetlen környékén római kori sírokat, felira
tos köveket ástak ki. Az Irgalmasok temploma előtt 13. századi veremre 

bukkantak. Epületalapok, pincék és pinceomladékok, tömedékelt kutak, 
ciszternák, közép- és török kori leletek kerültek elő. Itt épült fel a mesz- 
sze földön híres Gázi Kászim dzsámi. A törökfürdő 1695-ig működött, az 
első pécsi Szentháromság-emlék is itt állt.
A12-13. században épült Szent Bertalan-templom jelzi a polgári városközpont 
csíráját. A templom-községház-kocsma (szálloda) klasszikus hármasával a fal
lal kerített középkori város szerkezeti tengelyeinek metszéspontjában keres
kedelmi centrum alakult ki. A Szentháromság-szobor körüli, a városháza előtti 
piacnak a történelem során több neve volt: Vásártér, Bazártér, Négycsatomya 
utca, Szentháromság tér (a betelepült németeknek Dreifaltigkheit Platz), a 

köznép gyakran a Piarz 
tér elnevezés mellett Nagy 
térnek hívta, hogy a szom
szédos Kis (Jókai) tér
től megkülönböztesse, de 
volt Haupt Platz, Fő tér, 
1864-től Széchenyi tér. 
1838-ban Novák Sándor 
(Simon) készített tervet a 
Széchenyi tér szabályozá
sára, de a „város tulajdo
nában álló ingatlanoknak, 
s a tér területének fekvés 
és magasság szerinti fek
vését már 1832-ben elvé
gezte Kotzián József, Tettes 
Nemes Baranya Vármegye 
tiszti hites földmérője''.
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Az 1928. évi városrendezési terv határozta el a Széchenyi tér átalakítá
sát. A teraszos kiképzésre Dörre Endre, Weichinger Károly, Kőszeghy 
Gyula és Dulánszky Jenő közreműködésével készült javaslat. Megvaló
sítására 1936-ban a budai külvárosi temető felszámolása, elévülése után 
nyílt lehetőség a sírkövek felhasználásával (Mendöl Zsuzsanna).

Piac téri életképek

I Za század: Szulejmán szultán bevonulása a Vásártérre (1543).
L ♦ 17. században piac, egészen 1863-ig.

18. század: a tehenek, sertések, kecskék a vízmedencéből ittak, ahonnan 
a lakosság a vizet hordta. A Tanács egy 1711. évi rendeletével tiltotta meg 
az állatok itatását, az asszonyoknak a nagymosást.
A19. században a pellengér, a deres, a piac helye. A pécsi főtér 1841-ben, 
Kossuth Lajosnak a Pesti Naplóban megjelent vezércikke nyomán az 
egész ország érdeklődésének középpontjába került. A közeli börtönök 
lakóit nyilvános testi fenyítésre hurcolták a térre, ahol a deresről letá- 
molygónak megadatott az a kegy, hogy a közkút medencéjének vizében 
hűsíthette összevert testrészeit.
1842 januárjában a pécsi diákok és céhlegények Perczel Antal es Xantus 
Károly vezetésével lampionos felvonulással, szigorúan tiltott Rákóczi- 
dalokkal vonultak a Fő térre, és megakadályozták a Mária utcai színház 
magyart gyalázó német nyelvű előadását.
1849-ben az osztrák hadsereg rác katonasága Siklós felől érkezve ágyúz- 
ta a várost. Különösen a városháza tornyát akarták lerombolni, de vagy 

az ágyúik nem voltak elég erő
sek, vagy a tüzérek ügyetlenek 
lévén, egyszer sem találták azt 
el (Jankó János - Márfi Attila). 
1849-ben működött Pécsett egy 
olasz kifliárus, aki a Szenthá
romság-szobor közelében el- 

magát, hogy „Éljen
Kossuth Lajos!" Az akkori kato
nai parancsnok ott, a tér köze
pén azonnal agyonlövette.
Piaci napokon a nyüzsgő, han
goskodó emberforgatag színes, 
kissé balkáni hangulatot vará

Vásár a Széchenyi téren 1900 körül 
(Janus Pannonius Múzeum

Új- és Legújabb kori Történeti Osztály)
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zsolt a városnak. A Fő tér két végén álló két kút körül már hajnalban zajos 
élet folyt. Vízszállító lajtos kocsik nyikorogtak, vizet hordó sáflkonteszek, 
sajtárokba vizet töltő szolgálók (schaff-dézsa), piaci kofák perlekedtek. 
1864-ben a Majláth (ma Kossuth) térre helyezték a piac jelentős részét, 
míg a Fő téren maradt árusokat a tér déli részére, az Irgalmasok temp
loma közelébe költöztették.
A 20. század elején „különösen húsvéthétfő délelőtt mozgalmas a tér, amikor 
vígan folyik az öntözés, nemcsak olyan udvarias parfümlocsolás, hanem öntö
zés. Mi, jogászok szódásüvegekkel vonulunk fel, és ismerős, ismeretlen lányok 
ellen folyik a vízicsata. Ez a szokás az I. világháború alatt szűnt meg". (Arató 
Jenő - Márfi Attila).

Kutak a Széchenyi téren

Mecsekről lefutó és a Krumpli-völgyben fakadó vizek ősidők óta
Z V keresztülfolytak a Fő tér területén. Az általunk ismert közkutak és 
vezetékeik közép- és török kori eredetűek, melyek általában római előz
ményekhez köthetők. A mai Hunyadi út két oldalán felszín alatt eredő 
Kaposvári utcai, illetve Szemináriumi-forrás vize a Széchenyi téren egye
sült a Tettye-forrás vizével.
Betemetett középkori és hódoltság kori ásott kutakra bukkantak az 
archeológusok a Szentháromság-emlék körüli földmunkák, régészeti 
kutatások során. Kárpáti Gábor ásta napvilágra a karmeliták kolostorá
nak 16. századi átalakításakor létesített kutat. Napjainkban a Dóm hit
tantermében őrzött címeres kútkáva alapján az 1540-es építkezés Eszéki 
János pécsi püspök nevéhez fűződik. Nem mai gyerek a rendház udva
rán megmaradt, finoman kidolgozott, Johan Gianone mester által fara
gott kagylós falikút sem.
Evlia cselebi szerint Pécsett három fürdő volt. A legelőkelőbb a Kászim 
pasa dzsámija mellett, a Mária utca sarkán, eredeti török alkotás. Evlia 
így ír róla: „Vetkőzőhelye tágas, és magas kupolájú. A fehér márványból való 
nagy medence közepén a legsárgább aranyhoz hasonló rézből egy szökőkút 
pohara... E pohár körül tizenkét sárkányszáj-alakból az élet vize szökken. ... 
Ezt a művészi poharat három bronz ökörfejre és három bronz teknősbéka-derékra 
úgy helyezték el, hogy a szemlélő elméje megáll rajta." Ezt a fürdőt még az 
1693-ból származó birtokösszeírások is említik.
Eredeti formájukban maradtak ránk azok a török kőmedencék, amelyeket 
a belvárosi plébániatemplomban ma szenteltvíztartókként használunk, és 
a dzsámi szomszédságában állott fürdőből kerülhettek jelenlegi helyükre. 
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Pécs város vízellátását már a törökök előtt, ha nem is teljes mértékben, 
vízvezetékek biztosították. Ezt a hálózatot bővítették a hódítók, kiter
jesztve az egész településre. Számukra a víz nem csak a mindennapi élet 
legfőbb szükségletét jelentette, de az iszlám előírása az igazhitű hívők 
számára kötelezővé tette az ima előtti tisztálkodást, amelyet csak folyó 
vízben volt szabad végezni. Ezért az imahelyek előtt mindig ott találjuk 
a rituális mosdás (abdeszt) céljára szolgáló kutat, amelyet perzsa szóval 
sádirvánnak neveztek. Innen ered a pécsiek „sandervár" kifejezése.
Az egykor volt pécsi vízmedencék közül a Fő téri felső és alsó csorgókutak 
a legemlékezetesebbek. A számtalan tanulmány közül Jellachich Károly
tol (1912) idézek: „A piacon volt két sandervár, egyik a Szentháromság és a 
várostemplom között, egy a városháza alsó vége előtt. Ez állott egy mintegy más
fél öl átmérőjű, nyolcszögletű, fél öl magasan faragott kővel bekerített víztartóból. 
A sandervár közepén volt egy kőoszlop, amelynek tetején egy kis szökőkút állt, a 
sandervár széle fölött mintegy 1 1/2 schuch = 50 centiméteres magasságban két 
ellenkező oldalon egy-egy vascső, amelyeknek külső vége a medence széléhez osz
totta a vizet az ott várakozó szolgálók sajtárjába, kannájába. A sandervár szélébe 
és az oszlopba két vasrúd volt erősítve, amelyekre a kánákat vagy sajtárokat lehe
tett állítani, amíg megteltek. A sandervár egyúttal víztartály is volt arra a célra, 
hogy tűz esetén víz legyen benne. Hogy télen be nefaggyon, a kőkerítéstől másfél 
schuch távolságba deszkakerítés állíttatott fel, s az így képződött köz ősszel friss 
trágyával lett kitömve. Akkor még nem féltek annyira a bacillusoktól, mint most." 
A Fő téri felső kutat először 1707 és 1710 között építették újjá egy török 
korból maradt romos kút (Kászim pasa csorgója, másutt Karáfi csorgója) 
közelében. 1788-ban - a nagy felújítások idején - javították. 1819 és 1821 
között az elöregedett kutat ismét át kellett építeni. A Belvárosi templom 
előtti medencés csorgókút a 19. század második felében még működött.
Az alsó kút török kori őse 1701-ig állt az Irgalmasok temploma és a Zsol
nay díszkút közötti területen. Utódja a Perczel Miklós utca északnyugati 
sarkának vonalába került. Bár ezt már nem a törökök alkották, élte során 
mindvégig Kádi csorgójának nevezték.
A két főtéri medencés kút bontását 1892-ben határozták el. A városháza 
előtti sandervárt 1893. március 28-án érte utói a végzete. Szerencsére 
készült róla fénykép, így tudjuk, hogy nyolcszögletű medencéjének 
közepén ennek is oszlop állott, amely szépen faragott tányérban végző
dött. Fetter Antal makettjén ezt a formát rekonstruálta.
Még egy kútról kell szólni. 1974 augusztusában a Városi Tanácsház bejárata 
közelében került elő egy török kori, téglával alapozott kút maradványa. 
(2006-ban „Az én kulturális fővárosom" ötletpályázaton Arató Csongor 
török kori sandervár felépítését javasolta a Széchenyi térre.)
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A Széchenyi tér az 1865. évi birtoktérkép részletén, 
kiegészítve a közép- és török kori kutakkal 

(fínranyn Megyei Levéltár)
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A „Kádi csorgója"a Széchenyi téren „Kádi csorgója" - Fetter Antal makettje

Fotó: Zelesny Károly - 1891 1 (jPM Új- és Legújabb kori Történeti Osztály)

Emlékművek Pécs főterén

A
 legidősebb és a legnagyobb emlék az egész teret uraló Gázi 
Kászim pasa dzsámija, imahelye, a mai római katolikus Belvárosi 
plébániatemplom, amelyet 1543-ban kezdtek építeni, részben a néhai 

Szent Bertalan-templom köveiből.
A 17. századi pestisjárványokra emlékeztet a téren első ízben 1713-ban 
Anrath Henrik és Regecz Pál által készített Szentháromság-szobor. 
Az utolsó járványt követően, 1750-ben került a régi helyére Benchardt 
András műve, a jelenleg látható harmadikat, Kiss György és Láng Adolf 
alkotását pedig az előző tönkremenetele után, 1908-ban emelték.
Pilch Andor 1909-1911-ben tervezte, 1911-1912-en készült, és 1930-ban 
állították fel Zsolnay Vilmos emlékkútját.
Az Örökmécses, a szerb megszállás alóli felszabadulás Weichinger 
Károly által készített emlékműve 1931-ben került a Széchenyi térre.
A tér mellvéddel kerített belső részének északi falán, a lépcsősortól 
keletre és nyugatra egy-egy domborművet helyeztek el 1932-ben a 19-es 
pécsi honvéd gyalogezred és az 52-es pécsi gyalogezred emlékeze
tére. Mindkettőt Sidló Ferenc alkotta. 2010-ben egy emelettel feljebb, az 
Örökmécses mellé költöztek.
Hunyadi János országos főkapitány halálának 500. évfordulóján, 1956- 
ban állították fel Pátzay Pálnak a nándorfehérvári győzőről mintázott 
pécsi lovas szobrát.
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Sidló Ferenc: Az 52-es pécsi gyalogezred 
emlékműve madáritatóval (2006)

Két évvel később került a tér észak
nyugati sarkára Leonardo da Vinci 
Baksa Sós György által alkotott mell
szobra. (A Zsolnay Vilmos-emlék- 
kúthoz hasonlóan innen is nagyon 
hiányzik a korábbi zöld környezet.) 
Az ún. „Elefántos tömb" rekonst
rukcióját követően, 1986-ban he
lyezték el a Széchenyi téri homlok
zat erkélyén az elismerő „Hild Já- 
nos-emlékérmet".
Az egykori Loránt-palota 2003- 
ban kapott emléktáblát. Azóta az 
Arany Sas Patika falát Baranyai 
Aurél gyógyszerész - Palotás Jó
zsef által mintázott - profilja gazda
gítja az unokák, Baranyai Bálint és 
Nemerey Péter tervezte kőlapon. 
Bachmann Zoltán ötlete alapján a 
Széchenyi tér északkeleti sarkán 
épült mobil harangtorony tövé
ben áll Szent Bertalan egész alakos 
bronzszobra. Rétfalvi Sándor alko
tása a középkori templom (12-13. 
század) névadójának állít emléket.

Akiért a harang szól

Z
solnay Vilmos 1828. április 19-én - a Kos jegyében - Pécsett szüle

tett, és Pécsett is hunyt el 1900. március 23-án.
A legnagyobb magyar fazekas a bécsi Polytechnisches Institut elvég
zése után kereskedőként kezdte önálló életpályáját. Feleségül vette Bell 
Terézt, és három gyermekük született: Teréz, Júlia és Miklós.
1864: betársult Ignác fivérének fazekas- és terrakottaműhelyébe;
1868: az Első Pécsi Czement Chamot és Tűzálló Agyagáru Gyár alapítása; 
1873: az első nagy siker: a bécsi kiállításon bronzérem, és a „Ferenc 
József-rend" kitüntetés;
1878: Párizs - világkiállítás - Grand Prix - aranyérem - a francia „Becsü
letrend" - majd „Vaskorona-rend", török „Medsidje-rend", belga „Lipót- 
rend" lovagkeresztje;
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Zsolnay Vilmos reliefportréja 
a mauzóleum szarkofágján

Apáti Alit Sándor műve

1880: felszámolta főtéri üzletét, 
eladta lakóházát;
1893: Wartha Vincével közös ku
tatás eredményeként megszületett 
az eozinmáz, amit Zsolnay Vilmos 
tökéletesített. Az építészeti kerá
miában bemutatkozott a Zsolnay- 
féle pyrogránit;
1897: január 28-án „a keramikai 
müvek kifejlesztése által a város 
közéletére gyakorolt jótékony Ita
tásáért" Pécs díszpolgárává vá
lasztották (kgy.jkv: 1897/1-2289);

1905: Zsolnay Vilmosról utcát neveztek el (kgy.jkv: 1905/27-4643);
1907: A Pécsi Országos Kiállítás és Vásár évében avatták Zsolnay Vilmos 
köztéri szobrát (Romváry Ferenc).

Az ADOMÁNYOZÓ

Z
solnay Miklós (Pécs, 1857 - Bécs, 1922) Zsolnay Vilmos fia, a gyár 

üzleti életének rugója, sikereinek kovácsa.
1897-től a pécsi Zsolnay-gyár üzletvezetője, és a budapesti Fischer-féle 
porcelán- és majolikagyár cégvezetője;
1903: a Zsolnay-mauzóleum építése;
1905: a Városi Múzeumnak 790 darab Zsolnay-dísztárgyat adott letétbe;
1907: a Pécsi Országos Kiállítás és Vásár, valamint a Zsolnay-szobor 
készítésének, felállításának főszervezője. A kiállításon egymillió látogató 
(mennyi volt 2010-ben?);
Pécs város díszpolgára;
1908: a Francia emlékmű építtetője;
1909: Zsolnay Vilmos-emlékkút adományozója;
1913: Számtalan tisztség, hazai és külföldi kitüntetések egész sora után a 
Főrendi Ház tagjává választották.

Zsolnay Miklós és a Mecsek Egyesület

A
 Mecsek Egyesület - néhány tagja javaslatára - 1908-ban elhatá
rozta, hogy Park Osztály néven újabb részleget hoznak létre a 
város virágosítása érdekében.
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A tényleges megalakulásra 1909 elején került sor. Az egyesület 53 tagja 
csatlakozott az osztályhoz. Elnöknek Zsolnay Miklós gyárost, alelnök- 
nek Jellachich Károly orvost, titkárnak Kenessey Aladár kórházi orvost 
választották. Feladatuk: a város belső területeinek szépítése és annak irá
nyítása. Terveik között szerepelt a bérkocsik várakozási területének áthe
lyezése a városháza elől, és ennek a területnek a parkosítása, a meglévő 
parkok öntözése, új parkok létesítése, a házak ablakainak és erkélyeinek 
virágosítása, padok elhelyezése a Király és az Indóház utcában, az új 
köztemető fásításának megtervezése. A budai külvárosi temető helyén 
botanikus kertet akartak létesíteni. (B. Horváth Csilla).
Az alábbiakban a Mecsek Egyesület Évkönyveiből a Zsolnay Vilmos-emlékkútra 
vonatkozó részleteket soroljuk fel a Park Osztály jelentéseit idézve:
XIX. egyesületi év -1909
„...1909. január 14-én alakult a Mecsek Egyesület Park Osztálya, mely felada
tául a város belső területének szépítését tűzte ki.
Zsolnay Miklós, a Park Osztály elnökének azon ajánlatára, hogy őt boldogult 
emlékű édes Atyjától örökölt azon kötelesség terheli, hogy Pécs szabad királyi 
város egyik közterére egy díszkutat állítson fel - a bizottság megfontolás és meg
vitatás tárgyává tette, hogy e célra melyik tér volna alkalmas, és egyhangúlag 
abban állapodtak meg, hogy arra egyedül alkalmas helyül a városháza előtti két 
kis parkrészlet kínálkozik. Mire Zsolnay Miklós nagylelkűen felajánlotta, hogy 
ez esetben két kisebb díszkutat fog a symetria kedvéért ajándékozni. A bizottság 
meg is kereste a város tanácsát, hogy ezen ajándékot elfogadni, a jelzett helyet a 
felállításra kijelölni szíveskedjék -, egyben felkérte Pilch Andor építész urat, a 
bizottság tagját, hogy a díszkutak tervezetét az adományozó intencióinak megfe
lelően elkészíteni szíveskedjék. így a város a közeljövőben értékes műtárggyal fog 
gyarapodni, mely külcsinjának emeléséhez nem kis mértékben fog hozzájárulni."

XX. egyesületi év -1910
„...A Zsolnay-díszkút elhelyezésének kérdését több kísérletezés után végre 
akképp sikerült eldönteni, hogy a Zsolnay Vilmos emlékére felajánlott diszkót 
az Irgalmasok temploma elé fog kerülni, hol a rendezendő kis háromszög alakú 
térben relatíve legkedvezőbb elhelyezést fog nyerhetni. Ha a város közönsége a 
tavaszon a terecskét rendezi, s az alépítményt elkészítteti, úgy a diszkót felállí
tása már a következő, 1911. évfolyamán remélhető. Zsolnay Miklós ezen nemes 
tényével szülővárosát újabb hálára kötelezte..."

XXI. egyesületi év - 1911
„...A Zsolnay-díszkút ügye biztos léptekkel halad a megvalósulás felé; a Zsol-
nay_gyárban Pilch Andor műépítész teve alapján a gyönyörű műemlék már
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készül, s ha az 1912. év tavaszán a város közönsége az Irgalmasok temploma 
előtti teret e célra alkalmasan előkészítteti, a díszkút ott a jövő év nyarán felál
lítható leend, s így városunk Zsolnay Miklós áldozatkézsége folytán egy újabb 
értékes és érdekes látványossággal, műremekkel gazdagodik..."

XXII. egyesületi év -1912
„... A Zsolnay-féle díszkút már készen van, s várja a város közönségének elhatá
rozását elhelyezése kérdésének leendő megoldása tárgyában...
A város tanácsa helyesléssel fogadta a budai külvárosi régi temetőnek botanikus 
kertté leendő átalakítására vonatkozó javaslatunkat..."

XXIII. egyesületi év -1913
„...Az Osztály felszólítására a városi székház előtti két kis parkrészlet idén már 
ízlésesebben volt gondozva. A Széchenyi tér rendezése, a Zsolnay-díszkút elhe
lyezése azonban még mindig a távoli jövő kérdése..." 

A „Park-Osztály“ tisztikara.

Elnök: Zsolnay Miklós;
Alelnöki Jellachich Károly dr.;
Igazgató: Kiss József;
Titkár: Kenessey Aladár dr.
Az osztály tagjai: Aímássy István, Amhold Nán

dor, Beczkay Jenő, Bittér Illés, Buzássy Ábel, Csermák 
Ede, Cserta Antal, Csukás Zoltán, Czigler Tivadar, 
Daempf Imre, Döméi Anzelm, Eibach Emil, Egry József, 
Foíly Gyula dr., Graeff János, Gyímóthy Gyula, Hamerli 
Imre, Horváth Antal, Horváth István, Igaz Béla dr., 
Jankovics József, Kolossváry Andor, Károlyi Emil, Kal- 
lupka Sándor, Kött Jenőné, Katona János, Krasznay 
Miklós dr., Lauber Rezső dr., Lenkei Lajos, Liber 
György dr., Marton Miksa, Makay István, Mattyasovszky 
Jakab, Mutnyánszky Béla, Nendtvich Andor, Novotarsky 
Miksa, Oberhammer Antal, Pánczéí Ottó, Ptacek Viktor, 
Piacsek Virgil, Pilch Andor, Pintér Ferenc, Piacsek Gyük, 
Pohl Béla, Radocsay Imre, Rauch János, Reéh György, 
Seéh Jenő, Suha Rezső, Scheszták Antal, Szieberth Nán
dor, Szíkorszky Tádé, Szuly János, Szőnyi Ottó dr., 
Trippammer Károly, Visy László dr., Varga Nagy István.

A Park Osztály tisztikara
A Mecsek Egyesület Évkönyve 
a XIX. egyesületi évről (1909)

PILCH ANDOR 
(Pécs, 1877 - Pécs, 1936)

desapja Pilch Antal tör
vényszéki bíró, a pécsi íté

lőtábla tagja, édesanyja Wlaszák 
Kornélia (Sarolta). Születésekor 
a Szepesy Ignác u. 2-ben laktak. 
Pécsett a ciszterek „Nagy La
jos" gimnáziumában érettségi
zett, építész oklevelet 1901-ben 
szerzett a budapesti Műegyete
men. 1909-ben kötött házassá
got Szűcs Máriával.
Szülővárosát 35 éven át szol
gálva több jelentős - többsé
gükben ma is használatban lévő 
- épülettel gazdagította. Szak
mai kibontakozását segítette, 
hogy főállásban a Pécsi Egy
házmegye és a püspökség épí
tészeként működött, valamint a 
városi önkormányzatban is sze-

•u*
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repet vállalt. így válhatott a korabeli városkép alakítójává. Tisztségei: 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet pécsi osztályának alelnöke;
Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottságában a város közigazga
tási bizottsága részéről kiküldött tag;
az építési és a gazdasági szakbizottság tagja;
a köztemetői, a múzeumi, a népjóléti és a színházügyi bizottság tagja; 
időszakos bizottságok tagja, mint pl. az I. világháborús hősi emlékmű 
bizottságé.
Részlet a legtöbb adót fizető bizottsági tagok névjegyzékéből (1918):

1. Breuer Ferenc ügynök
2. Hamerli József gyáros
3. Zsolnay Miklós gyáros
4. Lóránt Lipót dr. főorvos

34.124,54 Kr
28.271,66 Kr
19.561,52 Kr
8.678,00 Kr

12. Pilch Andor műépítész 4.435,16 Kr

Pilch Andor munkásságából csupán középületeit, azok közül is csak a 
legnagyobbakat sorolom fel:
Mária u. 18.: Jótékony Nőegylet (1905);
Király u. 5.: Palatínus (Pannónia) Szálloda (1913);
Váradi Antal u. 13. és Dischka Győző u 7.: Városi Kereskedelmi Iskola (I. 
sz. Sebészeti Klinika, majd Véradó Állomás) (1913);
Hunyadi út 9.: Egyházmegyei papi otthon (1934);
Felsőmalom u. 23.: Park mozi (1921);
Vargha Damján u. 2.: Országos Stefánia Szövetség Anya- és Csecsemő
védő Intézet (1931);
48-as tér: Szent Mór Kollégium (Maurium);
Rákóczi út 80.: Főreáliskola, majd a M. kir. Erzsébet Tudományegyetem 
központi épülete (1914);
József Attila u. 11.: Julián internátus, ma Gyermekklinika (1914);
Zsolnay Vilmos u. 90-92.: Sziebert Róbert elemi népiskola, gyárvárosi 
templom és plébánia (1926);
Ifjúság útja 6.: Pius Főgimnázium (1914);
az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás és Vásárra - melynek művezetője 
volt - nemzeti stílusú pavilonokat tervezett - a „Ferenc József lovagke
reszt" kitüntetést kapta;
Pécsen kívül a mohácsi László-kórház, a siklósi közkórház és a sikondai 
fürdőtelep fűződik nevéhez.
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Pilch Andornak, mint egyházmegyei főépítésznek, a szerb megszállás 
idején szabad átjárása volt a demarkációs vonalon. Az Árpádtetőn strá- 
zsáló szerb határőrök csak a kocsiját kutatták át, táskáját nem. Ezt kihasz
nálva a pécsi újságokat Sásdra vitte Nendtvich Andornak, a pestieket 
pedig Pécsre hozta. Baranya felszabadulásakor az előkelőségek részére 
adott polgármesteri fogadásra a nagyszerű építész, jó katolikus és bátor 
hazafi is meghívást kapott. (Kövecs Ferenc szíves szóbeli közlése)

A NAGYSZENTMIKLÓSI ARANYLELET

| 799-ben a Torontál megyei Aranyka mellett, a Marostól nem mesz- 
L sze fekvő Nagyszentmiklós község Sziget nevű határrészében Nera 

Vuin szerb földműves 23 aranyból készült díszedényt talált. A kincslelet 
a népvándorlás korából való.
A parasztgazdától először görög vásárosok és bécsi kereskedők kezdték 
megvásárolni az aranytárgyakat darabonként, mígnem Boráros János, 
Pest akkori városbírája a már szétszóródott tárgyakat összegyűjtötte. - 
Ekkor a bécsi régiségtár bejelentette rá az igényét, és feltehetően meg
vásárolta. Azért maradt a kincs Bécsben, mert a trianoni békeszerződés 
értelmében Magyarország csak azt kaphatta vissza a kincstártól, ami a 
trianoni határokon belül került elő. Nagyszentmiklós 1920 óta Romániá
hoz tartozik (Sinnicolau Maré).
A nagyszentmiklósi lelet színaranyból van, és a sas, a nap uralko
dik benne. Nicola Mavrodinov ősbolgár kincsnek tartja, és a bécsi 
Kunsthistorisches Museumban így is van kiállítva. Magyarországon 
kezdetben természetesen Attila edényeinek tartották, ma általában 
népvándorláskori avar vagy bolgár kincsnek vélik, és a 9-10. századra 
keltezik. Egyes darabjait Hampel József monográfiájában használt szá
mozás szerint idézi a nemzetközi szakirodalom.
Az a terület, amelyen a kincs előkerült, Szent István korában Ajtony 
vezéré volt, akinek hatalma a királyéval vetekedett, s akit István csak 
1028-ban tudott leverni. Lehetséges, hogy ez a dátum egyúttal az arany
edények elrejtésének időpontja is. A királyi műhelyben készült asztali 
készlet előbb nyilván István ajándékaként kerülhetett Ajtony birtokába. 
A kincs magyar készítői mellett szól az első magyar pénzekkel való tel
jes egyezés, a rovásírás egy, máshol meg nem lévő betűje és az, hogy az 
aranyleleten található két név szerepel a környék korai magyar birtoko
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sai között. A 8. számú tálka rovásírásos feliratán látható STEPHANUS
REX pénzérmék „P" jele és a szóválasztó keresztek tanúsága szerint ez is 
feltétlenül keresztény időkben készült. (László Gyula).
A nagyszentmiklósi csoport alatt olyan fémművességi gyakorlatot kell 
érteni, melynek ornamentikája elpalmettásodott indaeleme a 13-14. 
számú bikafejes csészéken az állatok nyakán kibővítve, a csészék pere
mén lekötött szárú indával kombinálva jelenik meg. (Horváth Tibor). 
A palmetta - „pálmácska" - honfoglalás kori művészetünk jellegzetes 
díszítőeleme pl. tarsolylemezeken. A görög eredetű szimmetrikus, sti
lizált pálmalevél ma is használt díszítő motívuma az iparművészetnek. 
Az avar fémedények a cserépedények mintájául is szolgáltak. A nagy
szentmiklósi aranykorsók cserépváltozatai Szekszárd környékén feltárt 
avar temetőkben gyakoriak.

A nagyszentmiklósi kincs 
huszonhárom aranytárgya /I két bikafejes ivóedény egyike

Bika- és ökörfejek Zsolnay-kerámiákon

I
smereteim szerint a Zsolnay-gyárban készült első bikafejek a fővárosba 

kerültek, köszönhetően a pyrogránit épületkerámia rohamos terjedésének. 
1886-ban Budapest VI. kerületében, a Teréz krt. 25. számú, Sziklay és 

Back építészek által tervezett Politzer-féle bérház homlokzati frízén 
jelent meg az ökörfej motívuma. (Terracotta 2. fazonkönyv - 733.) 
Lechner Ödön tervei szerint 1899 és 1901 között emelték a Magyar Kirá
lyi Postatakarékpénztár székházat (később Magyar Nemzeti Bank Pénz
forgalmi Osztály) a mai Hold utcában. Az épület középső, legmagasabb 
tornyán egy virágmotívum két oldalára - a hímzésmintákhoz hasonlóan 
- stilizált bikafejek kerültek.
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A 9. számú formakönyv 2700. sorszámú, 15/VIII. 1904 keltezésű lapján 
szerepel á nagyszentmiklósi arany ivóedény „Attila Coup" (Attila-ser- 
leg) nevű, Stróbl Alajos által a Zsolnay-gyár részére készített kerámia 
változatának rajza. (Tervezett méretei: 1,2 m hosszú és 1,05 m magas, de 
később kicsinyítve ajándéktárgynak is gyártották.)
A következő bikafej anyaga nem, csak a környezete volt kerámia. Az 1906. 
évi milánói kiállításon a Zsolnay-kerámiával burkolt, díszített magyar 
iparművészei pavilonnak egyik fénypontja az eozinmázas „Kacsás kút" 
lett, de a bikamotívum is megjelent a szintén Maróti R. Géza által terve
zett, Steiner Ármin és Ferenc gyárában rézből domborított virágtartón, 
amit egy évvel később Pécsett is bemutattak.
A Széchenyi téren álló Zsonay Vilmos-emlékkút terveit Pilch Andor 
1909 és 1911 között készítette. A rajzdokumentációk dátumai szerint: 
1909. XII. 14.: kiviteli terv;
1911. III. 9-16.: felületi díszítések rajzai;
1911. XII. 10.: az emlékkút színterve (Nikelszky Géza);
1930.: az emlékkút felállítása.
A Budapest I. kerületi Tabánban, a Döbrentei téri Rudas fürdőnél 
1934-ben a Hungária-forrás historizáló ivókútja hat bikafejes vízkö
pővel épült. A kúthoz vezető lépcsők mellett két-két nagyméretű bika
fejes virágtartócsésze állt, amelyeket a nagyszentmiklósi ivócsanakok 
motívumai alapján Stróbl Alajos 1904-ben a Zsolnay-gyárnak tervezett 
(Terracotta - 9, fazonszám 2760). Eredeti példányuk Stróbl Bajza utcai 
műtermének kertjét díszítette. Az ivókút a háború során megsemmisült. 
Stróbl Alajos budapesti műterme és környéke, az „Epreskert" napjaink
ban a Magyar Képzőművészeti Főiskola oktatóbázisa.

zl budapesti Politzer-féle bérház homlokzati fríze 
(Terracotta 2. fazonkönyv - 733)
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Stilizált bikafejek a M. kir.
Postatakarékpénztár tornyán j Leclmer Ödön bikafeje - 1898

(Leclmer Ödön, 1898)

Bikafejes virágtartó a milánói kiállításon

(Maróti R. Géza - 1906)

/I Széchenyi-forrás bikafejes ivókútja 
(M. Zsolnai/ M. - Vécsey E. - Vizy L.: 

Zsolnay-épületkerániiák Budapesten - 2005)
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Előképek

A
 századfordulón a millennium szellemiségének hatására a bikafejes motí

vum roppant népszerü lett, a kincslelet ivóedényeinek szépen stilizált 
állatfejét a mitikus nemzeti múltra, kultúrára utaló szimbólumnak tekintet

ték" (Mendöl Zsuzsanna). A motívum megjelent festményeken, pályá
zati tervrajzokon, temetői és utcai emlékműveken, épületeken, kutakon, 
vízköpőként, mécsesként, díszítményként. Attila halotti ágya mellé, 
köré a nagyszentmiklósi kincs edényeit festette Paczka Ferenc 1884-ben. 
Az 1896-ban felavatott kecskeméti városháza üléstermének egyik fest
ményén, a vérszerződést ábrázoló Székely Bertalan-képen, a hét vezér 
bikafejes csanakba csorgatja vérét.
„A szecesszió korának nemzeti stíluskeresése a századforduló táján a magyar 
építőművészek között Lechner Ödönnél (1845-1914) ölt igen hatásos formát. 
A népi ornamentika elemeit alkalmazva igyekezett a nemzetközi jellegű eklek
tikából egy sajátos, új, magyar építőművészetet kibontakoztatni. A nagyszent
miklósi kincset a különböző elemzések a Kárpát-medencéhez kötik. Ez igazolja 
Lechner Ödön törekvését, hogy a bikafej motívumát az ugyancsak egyetemes 
tudást hordozó népművészeti motívumok közé helyezze". (Gerle János)
A Pilch Andor által tervezett Zsolnay Vilmos-emlékkút „vésett orna
mentikájának a népi díszítőkincsre utaló motívumai, az ökörfejes vízköpők a 
nemzeti művészet megteremtéséért munkálkodó Zsolnay Vilmosra emlékez
tetnek" (Mendöl Zsuzsanna). Közvetlen előképei Stróbl Alajos Attila- 
serlege (1904), Maróti Gézának a milánói kiállításon (1906) bemutatott 
bikafejes virágtartója és a velencei Magyar Ház főbejárata, homlokzata 
(1906-1909). A torinói kiállítás (1911) magyar épületeinek, „Attila palo
tájának" tervezésénél Tőry Emil és Pogány Móric törekvése is arra irá
nyult, hogy az épületek belső és külső kiképzésénél a magyar nemzeti 
motívumokat lehetőleg műtörténeti alapon alkalmazzák, hogy ezáltal 
nemzetközi szinten mutathassák be a magyar építészeti stílus törekvé
seit. Pilch Andor az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás és Vásárra terve
zett nemzeti stílusú pavilonokat.
Végül egy zenei példát is idézek Demény Dezsőtől, aki így üdvözölte 
a nemzeti stílus megjelenését az operaszínpadon: „Bartók Béla A kéksza
kállú herceg vára szolgált egy felbecsülhetetlen értékkel, és ez a magyarosság. Ez 
volt életemben az első eset, amikor éreztem, hogy a zenekar, az ének - szóval az 
egész zene - magyarul, magyarán beszél."
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Stróbl Alajos: „Attila serlege" - 1904 
(Terracotta 9. fazonkönyv -2760)

A torinói kiállítás „Attila palotája” 
Tőry Emil és Pogány Móric -1911 

(Magyar Iparművészet -1911)

Az EMLÉKKÚT KÖZVETLEN 
KÖRNYEZETE

A
 Zsolnay Vilmos-emlékkút 
hátteréül a Széchenyi tér

4-5. számú épülettömb szolgál. Egyházi történetét a pálosok kezdték, 
akik 1695-97-ben megvásárolták a telket. Őket a kapucinusok követték, 
amikor 1698-ban királyi engedéllyel ide települtek. Templomot (1727), 
rendházat (1732), majd a templom nyugati oldalán kápolnát (1734) épí
tettek. 1786-ban II. József a rendet feloszlatta.
1796-ban Krautszak György tímár és molnár 25.000 forintos alapítványt 
tett kórház létesítésére. Június 25-én vezették be az irgalmas betegápoló 
testvéreket, akik még ebben az évben földszintes patikaszárnyat építet
tek. A 19. században tovább bővült a kórházi részleg, új torony került a 
templomra, emelet a gyógyszertár fölé, újjáépítették a templom homlok
zatát. 1908-ban, legutóbb pedig 2010-11-ben restaurálták.
A „Gránátalma" patika-múzeum az ország egyik legértékesebb műemlék 
gyógyszertára (Romváry Ferenc). A gránátalma a görögök termékenység 
jelképe, a középkorban Mária erényeit és irgalmát szimbolizálta, s így 
vált az irgalmas rend emblémájává.
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Az EMLÉKKÚT FELÉPÍTMÉNYE

P
ilch Andor 1909. XII. 14-i dátummal szignált, M=l:10 arányú mére

tezett tervrajzán 244,5 cm magas díszkút látható. A betonalapra fek
tetett, a négy medence köríveivel párhuzamosan futó alsó lépcső 222 cm 

átmérőjű. A Zsolnay-gyárban a kivitelezés során a kút méreteit növel
ték, így érte el négyméteres magasságát. A Széchenyi tér burkolatának 
legutóbbi átépítéséig, a kút szerves részeként, hét méter átmérőjű, négy 
szegmensből álló kör alakú virágágyás keretezte.
A lépcsős talpazaton zömök, üreges tartópillér áll, a medencék alatt fél
kör keresztmetszetű, palástjukon függőlegesen vájatolt oszlopokkal. 
Ezeken nyugszik a négy, szimmetrikusan elhelyezett íves kútkagyló, 
fölöttük egy-egy eozinmázas vízköpővel. Formájuk és mintázatuk Stróbl 
Alajos bikafejes „Attila serlegét" idézik.
Az emlékkút középső része majdnem hasáb, fölfelé alig szűkülő, levá
gott sarkú, négyzet alapú csonkagúla, amelynek szemközti oldalaira 
Pécs eozinmázas címere, illetve a Zsolnay-gyár márkajele került.

Zlz emlékkút oszlopcsarnokos felső része - 2011—1911
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A niedencés-vizköpős középső rész - 2011-1911
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Az építmény koronája a középső rész háromlépcsős platójának sarkain 
álló, függőlegesen vájatolt 4x4 oszlopocska (oszlopcsarnok), amelyet a 
kettős kereszttel és hármas halommal díszített süveg fed.
A négy kútkagyló palástján végigfutva így szól a Zsolnay család üzenete: 

Zsolnay Vilmos emlékkútja, 
legyen örök szemtanúja, 
Pécs város virulásának, 
lakói boldogulásának.

A Széchenyi tér déli sarkának intimitást adó diszkót jó arányú, nyugal
mat árasztó, formagazdag, hívogató, hűsítő és emlékeztető.

Bika vagy ökör?

A
z asztrológiában az „állatöv" tizenkét csillagképének zömét álla

tokról nevezték el: Kos - Bika - Ikrek - Rák - Oroszlán - Szűz -
Mérleg - Skorpió - Nyilas - Bak - Vízöntő és Halak. A kínai zodiákus 
állatai: Patkány - Ökör - Tigris - Nyúl - Sárkány - Kígyó - Ló - Kecske - 
Majom - Kakas - Kutya és Disznó. (Ezek nem a Nap, hanem az évek jel
zésére szolgálnak a Jupiter helyváltoztatása szerint.)

/Íz „Allatöv" jegyei

A nagyszentmiklósi magyar 
aranykincs 13. és 14. számú csa- 
nakjának fogóját bikának, bika
szörnynek, helyenként ökörnek 
írja a szakirodalom. Jelképes ál
latként a Bika és az Ökör is kétér
telmű, ambivalens lény.
A Bika, az állatöv második je
gye (Taurus), általánosságban 
az ellenállhatatlan erőt testesíti 
meg, a termékenység, a rendet 
teremtő hatalom égi jelképe - de 
az alvilági rosszé is. Már az ar
chaikus kultúrákban a vízelem 
állatszimbóluma. A bikakul- 
tusz kezdetei az őskorra nyúl
nak vissza, fénykora az i. e. 4. 

evezred után kezdődött. Ekkor az év termékeny periódusának kezde
tet jelző tavaszi napéjegyenlőségkor a Nap a Bika csillagképében tartóz
kodott. Az ókori indomediterrán világban az Ég megszemélyesítőjeként

49



Baranyai Pál - Zsolnay Vilmos emlékkútja 100 éves

Kosfejek n Zsolnay-ninuzóleuni 
belső kerítésének oszlopán

az Atyaisten bika képét öltheti 
magára. A görögség mindenek
előtt Zeusz főistent tisztelte bika 
képében. Zeusz Európának bika 
alakjában jelenik meg („Europé 
elrablása"). Siva isten hordozó
ja a Nandi nevű bika (Siva hozta 
le a Földre a Gangesz folyamot); 
Picasso „Guernica" című festmé
nyén a fasizmus jelképe. 
Az Ökör egykor az első szá
mú igavonó és áldozati állat, 
így a békés erőkifejtés, a jóság, 
a nyugalom, a munka és áldo
zatvállalás jelképe. A Bikához 
hasonlóan kétféleképpen ér
telmezhető lény. Keresztény esz
mekörben a türelem erényét és 
a restség bűnét testesíti meg. 
A görög mitológiában Apollón, 
Héliosz, Gerüon napistenek gu
lyáikról nevezetesek, ökreik az 
égen úszó (eső) felhőket jelképe
zik. Mint az ázsiai bivaly, a bika, 
a tehén, úgy az Ökör is a vízelemhez kötődik. 
1799.: a nagyszentmiklósi aranylelet ivócsanakjain a szarvak fölfelé mere- 
dők és hegyes végűek;
1901.: a budapesti Postatakarékpénztár tetődíszén hosszúak és hegyesek 
a szarvak;
1909.: Stróbl Alajos eozinmázas kerámiaedényén homlok fölé hajlók és 
hegyesek; -
1934.: a Rudas fürdő Széchenyj-forrása ivókútjának vízköpői előre hajló 
szarvúak, a végük felmeredő és hegyes.
Zsolnay Vilmos emlékkútján Attila szilaj bikái békés ökrökké szelídül
tek, zömök szarvúak, végük tompa, az előzőknél kevésbé harciasak.
A Zsolnay-mauzóleum kerítésoszlopainak pyrogránit díszein megjele
nik az állatövben szintén szereplő Kos figurája, amely a termékenyítő 
erő, a születés és újjászületés, az újrakezdés szimbóluma. A Kos, mint a 
bárány is, áldozati állat.
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A Zsolnay Vilmos-emlékkút építéstörténete

1
892-ben Zsolnay Vilmos „egy szép majolika kutat" ajánlott fel az új pécsi 

színházpalota előtti térre (Márfi Attila). Ebben az esztendőben avatták 
Ferenc József jelenlétében a zártcsöves városi ivóvízezeték-rendszert is; 

1893.: lebontják a Széchenyi téren az „alsó kutat", az utolsó pécsi sandervárt; 
1900.: meghal Zsolnay Vilmos;
1909. január 14.: A Mecsek Egyesület Park Osztályának alakuló ülésén az el
nöknek választott Zsolnay Miklós bejelenti ajándékozási szándékát, miszerint 
édesapja emlékére Pécs szabad királyi város egyik közterére díszkutat építtet; 
Pilch Andort bízzák meg a tervek elkészítésével. A Mecsek Egyesület 
értesíti a Tanácsot a felajánlásról;
1909-1911.: Pilch Andor építész elkészíti a tervrajzokat, de az emlékkút 
helyszínében nem születik megállapodás;
1911.:  a Zsolnay-gyárban készül a gyönyörű emlékmű;
1912.:  a Zsolnay Vilmos-emlékkút már csak arra vár, hogy végre befeje
ződjön a helykeresés;
1913.:  a város átveszi az ajándékot, de még mindig nincs döntés, hová kerüljön;
1914.:  I. világháború. A díszkutat úgy eldugják, hogy csak hosszú keresés 
után, 1923-ban találják meg az Ágoston téri vincellériskola pincéjében.
1925.: az Irgalmasok temploma előtti helyszín mellett újakat találnak ki: 
Hal tér, Szent István tér. A Mecsek Egyesület a majdani „Fűvész kertben" 
is el tudta volna képzelni;
1928.:  törlik az eredeti tervet, és ismét szóba kerül a Hal tér, a Szent István 
tér, de a Jókai tér is. (A tervezett Hősi emlékmű is befolyásolja a bizottságot.);
1929.:  végre döntés születik: győzött az Irgalmasok előtti terecske;
1930.:  minden ceremónia, díszbeszéd nélkül Pécs lakossága birtokba 
veszi a Zsolnay család mecénási tevékenységének újabb bizonyítékát.
A Széchenyi téren nem, de a Pécsi Polgári Kaszinóban 1930. május 17-én 
Zsolnay-serleg ünnepélyt tartottak. Igaz Béla prelátuskanonok, felsőházi 
tag serlegbeszédéből idézünk: „... A Széchenyi téren a mai naptól kezdve 
színpompától ragyogó, díszes kútban fogunk gyönyörködni, amely lát
ványosságszámba megy, és minden városnak díszére válnék, melyet a 
Zsolnay-gyár készített és nagylelkűen a városnak ajándékozott."
Az 1909-1911 között tervezett, 1911-1912-ben gyártott és 1930-ban felál
lított emlékkút környéke, az Irgalmasok temploma előtti tér rendezése 
1943-ban fejeződött be, amikor a pécsi „Technika" Építő Vállalat a nyu
gati támfal építésével is végzett.
Az elmúlt harminc esztendőben több gond volt az emlékkúttal, mint az 
azt megelőző hetvenben. Még a II. világháború és az 1956-os események 
sem károsították, nagyszüleink, szüleink jobban vigyáztak rá.
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1982-ben a vezeték meghibásodásakor a vízgépészeti dokumentáció hiá
nya miatt radikális beavatkozással a Bányászati Aknamélyítő Vállalat 
feltáró aknát mélyített a kút mellett, a Pécsi Vízmű pedig a kerámiaele
mek megbontása nélkül a szerelvények teljes cseréjére vállalkozott.
Még ebben az évben, 1982. október 7-én egy Pécsett tanuló vidéki közép
iskolás fiú felmászott a díszkútra, a nyugati vízmedencére állt, és amikor 
az letörött alatta, belekapaszkodott a felső gúlába, de estében azt magá
val rántotta, és megrongálta a vízköpő ökörfejet is. A sérült részeket a 
Zsolnay-gyárban Fürtös György vezetésével újragyártották. Az ökörfejet 
Török János a törött vízköpő alapján mintázta.
A Pécsi Közüzemi Rt. 2000-ben számolt be a Zsolnay Vilmos-emlékkút 
építményének eddigi legnagyobb felújításáról. A diák kárt okozó fele
lőtlenségét követő másfél évtizedben Pécs e szimbóluma kisebb sérülé
sekkel, de ellenállt csodálói kíváncsiságának. 1998. június 24-én azonban 
egy huszonéves külföldi, több éve Magyarországon tartózkodó fiatalem
ber ismét virtuskodott, letörte a kút déli, eredeti ökörfejének bal fülét. 
Ezek után a hatóság, a tulajdonos és az üzemeltető megállapodott abban, 
hogy mind a négy vízköpőt újragyártatja, és a még épségben lévő ere
deti elemeket biztonságba helyezi. Egy-egy eredeti ökörfej a Zsolnay 
Múzeumba és a Műemlékvédelmi Hivatalba, egy eredeti, restaurált, és 
az 1982-ben újragyártott vízköpő pedig az önkormányzathoz, illetve a 
Közüzemi Rt.-hez került. 2011 augusztusában a Zsolnay Múzeum épü
letkerámia raktárában és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pécsi 
irodájában egy-egy ép, a BIOKOM Kft.-nél pedig két sérült eozinmá
zas ökörfejet őriztek. A Zsolnay-gyárban hat új vízköpő készült. Négy 
figurális elem beépítésére, az emlékkőt restaurálására 2000-ben, Zsolnay 
Vilmos halálának 100. évfordulóján került sor. Két ökörfej később szük
ségessé váló cserére, vagy műgyűjtők megrendelésére vár.
A Zsolnay-épületkerámiák védelmében közzéteszem Mattyasovszky- 
Zsolnay Tamás intelmeit: „...Tatarozás alkalmával ne távolítsák el, ne fessék 
le az épületek kerámiadíszeit. Az illetékes hatóságok követeljék meg a kerámiafe
lületek szakszerű tisztítását és megóvási technológiáját." A meszes pécsi víz 
miatt megszívlelendő figyelmeztetés.
A Zsolnay Vilmos-emlékkút helyrajzi száma: 18483. MII 180 törzsszám 
alatt védett műemlék. Azonosító rendeletszám: 22 509/1958. Eszmei 
értéke: 100.000.000 Ft.
A „műemlék jellegű" minősítésű emlékkút az OMH Műemlékfelügyeleti 
Igazgatóságának 1994. június 23-án kelt egyetértő nyilatkozatával a 
Baranya Megyei Vagyonátadó Bizottságtól Pécs M. J. Város Önkormány
zatának tulajdonába került.
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A Zsolnay Vilnios-cnilekkut terve- Pilch Andor, 1909
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„Hová lett a sok virág?"

A
 Mecsek Egyesület Park Osztálya Zsolnay Miklós elnöklése ide

jén szép terveket szőtt, a meglévő parkok gondozását, újak léte
sítését, a házak ablakainak és erkélyeinek virágosítását kezdeményezte, 

segítette. Az általa ajándékozott emlékkút felállítását nem élhette meg, 
de a város építészeti szakbizottsága 1929. november 15-i ülésén azt java
solta, hogy a templom előtti járdát aszfalttal burkolják, a kút környeze
tét pedig virággal ültessék be.
A Zsolnay Vilmos-emlékkutat 2010-ig hét méter átmérőjű virágágyás 
keretezte. Patartics Zorán „A fák fittyet hánynak a retorikára - Parkok 
parkolópályán'' című írásában az emlékkútról megjegyzi, hogy „itt az ará
nyok és az eszközök rendben, a virágültetés kedves és jóleső''. Mendöl Zsuzsanna 
- megismerve az EKF térfelújítási elképzeléseit - aggodalmát fejezte ki, 
mert „az Irgalmasok temploma előtti szép virágágyások nővénykalendá
riumát a tervezet felszámolná".
Szinte cinikus, hogy a megszüntetett virágkoszorú közelében „a Városháza 
főbejárata előtti rajzolat a térburkolaton, a bronzpálcákból hegesztett 'Fűszál' 
jelentéstana a szobrász, Gálhidy Péter szándéka szerint a tágabb környezet, a ter
mészet és a táj szoros kapcsolatát van hivatva szimbolizálni..." (Pécs Lexikon). 
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2011 tavaszán elárasztották a holland tulipánok Pécs tereit, parkjait. Zsol
nay Vilmos emlékkútja köré unokáimtól kölcsönzött színes zsírkrétákkal 
rajzoltam piros és sárga virágokat, zöld leveleket. A tulipánok elhervad
tak, rajzaimat a második eső letakarította a kövezetről, de megjelentek a 
dézsás növények a Széchenyi téren, jelezve, hogy másoknak is hiányzik 
„a természet és táj kapcsolata". Mégsem érzem jól magam, mert az emlék
kőt mellé helyezett megtermett leanderek nem pótolják a virágágyást, és 
rontják a korábbi „jó arányokat".

Zsolnay Vilmos emlékkútja 
rózsaszín virágokkal

Fotó: Gabler Cs. (BMK - Helytörténet) T
 Zsolnay Vilmos emlékkútja

sárga tulipánokkal

Fotó: Sehr M. (BMK - Helytörténet)

Epilógus helyett

A
 helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. A fér és a hely között az a 

különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. A tér mindig geo
metriai ábra. A hely mindig festmény és rajz, és nincs belőlük több, mint az az 
eSy- A helynek nemcsak fizikája, hanem metafizikája is van, és nemcsak látvány, 

hanem géniusz" (Hamvas Béla).
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Baranyai Pál - Zsolnay Vilmos emlékkútja 100 éves

„Helyeknek azokat az épületeket és tereket szokás nevezni, amelyek a város karak
terét adják, amelyekhez városi legendák kapcsolódnak, nem-helyeknek pedig azo
kat, amelyek bármely városban megtalálhatók, karakter nélküliek, pontosabban 
egy nemzetközi... formakultúra egyhangú termékei" (Takács József).

Zsolnay Vilmos emlékkútja Paál István festményén - 1943 
(fíMK - Helytörténet)
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Közgyűlés - 2011

KÖZGYŰLÉS - 2011

Gergely Tibor fotói

58



Közgyűlés-2011
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EMLÉKEZÉS DR. NENDTVICH ANDORRA, 
A MECSEK EGYESÜLET EGYKORI ELNÖKÉRE, 
HALÁLÁNAK HATVANADIK ÉVFORDULÓJÁN

Dr. Polgárdy Géza

ligha vitatható, hogy dr. Nendtvich An
dor személyét mindenekelőtt Pécs város 

polgármestereként őrizte meg a legújabb idők 
emlékezete. „Legújabbat" pedig azért kell mon
danunk, mert volt néhány évtized kényszerű 
„skizofrénia" (nevezzük kényszerű emlékezet
kihagyásnak), amikor neve sehogy és szinte 
semmikor sem említtetett.
A második világháború előtt, Aidinger Jánost 
és Majorossy Imrét követően, Makay Istvánt 
és Esztergár Lajost pedig megelőzve, harma
dikként töltötte be a város első számú vezetőjé
nek felelősségteljes tisztét. S hogy ezt Pécs város 
későbbi döntéshozóinak meg a város lakosságá
nak egyöntetű véleménye szerint nem akárho

Dr. Nendtvich Andor 
Pécs szab. kir. város 

polgármestere, 
ű Mecsek I .gyesidei elnöke

gyan, hanem kimagasló szinten tette, annak Baranya megye székhelyén 
ma már több, értékítéletnek minősülő jelét is láthatjuk.
Nevét közút őrzi, amennyiben a 6-os út városon áthaladó, Tüzér és Páf
rány utca közötti szakaszának névadója.
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Aztán egy ideje Pécs belvárosában, az Apáca utcában emléktábla jelöli a 
12. szám alatti ház utcai falát, jelezve, hogy itt hunyt el.

Pécs, Apáca utca 12. (a ház, ahol elhunyt) V Emléktábla az Apáca u. 12. számú ház falán

Emléktáblája Pécsett, 
a Városháza falán (belül)

Végül 2009 óta a városháza falain belül is emléktáblája van, a portát 
követő bal oldali első lépcsőfordulóban.

(Említsük meg, hogy Pécsett, a Rákóczi út 73. 
szám alatti ikerház falára 1943-ban felkerült 
Sinkó András alkotta dombormű nem az ő, ha
nem ugyancsak Nendtvich Andor nevű [1895- 
ben született] építész fiának állít emléket.) 
Tehát több jele is van Pécsett annak, hogy a vá
ros immár nem engedi emlékezetéből „kizu
hanni" legnagyobb polgármesterének emlékét. 
Igaz, szobra (még) nincs!
A Nendtvich család Andort adó ága a Sze- 
pességből került az ország déli megyéjébe, 
Baranyába. Andor 1782-ben, még Késmárkon 
született, s később Pécsre települt, itt pedig 
elismert botanikusi és gyógyszerészi tevé
kenységet folytatott, majd 1858-ban itt, Pécsett

elhunyt Nendtvich Tamás unokája. Édesapja, a mérnök foglalkozású, 
1848-as honvéd főhadnagy Sándor (1822-1890) éppen úgy Pécsett szüle
tett és élt, mint Andor gyermekei közül Tamás (1905-2004), s az ő ugyan
csak Tamás nevet viselő fia és unokája is. Akiknek révén a Nendtvich 
család története Pécsett a jelenbe ér.
Átfutva e pár soros „családtörténetet", magától értetődő és természe
tes, hogy dr. Nendtvich Andor egész élete is Pécs városához kötődött. 
Itt született 1867. október 2-án, itt végezte 1878-86 között középiskolai 
tanulmányait a ciszterci gimnáziumban, majd itt tanult a püspöki jog-



Dr. Polgárdy Géza - Emlékezés dr. Nendtvich Andorra

akadémián (1886-90). Előbb, 1890-től a helyi királyi törvényszék jog
gyakornoka, majd 1891. február 3-án a város szolgálatába lépett mint 
aljegyző. Árvaszéki ülnök, tanácsnok, 1898-ban pedig már az árvaszék 
elnöke és polgármester-helyettes.
Végül 1906. október 2-től - történelmi kényszerek okozta apróbb meg
szakításokkal - több mint három évtizeden át a város polgármestere, 
egészen 1936. november 1-jével bekövetkezett nyugdíjazásáig. Nevé
hez kötődik többek között a város közüzemi hálózatának kiépítése és a 
korábban Pozsonyban működött, de Trianont követően ott ellehetetle
nült Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költöztetése. (Utóbbiért 1927- 
ben az intézmény díszdoktorává avatta.) Pécsett hunyt el, sírja is a város 
temetőjében található, családja több tagjának nyughelyeitől körülvéve. 
Életútját - ha távirati stílusban is - célszerű volt áttekintenünk. Amint 
életének jelentősebb állomásait sorolva hangsúlyt kellett kapnia pol
gármesteri tevékenységének is. Mindezt azért, mert a fentebb említett 
nevét őrző útszakasz és emléktáblák ellenére méltatlanul ritkán említ
jük dr. Nendtvich Andor példát mutató alakját. Ezért aztán élete és 
munkássága a megérdemeltnél kevésbé ismert. Arról pedig, hogy (pol
gármesteri tevékenységétől nem elhatárolhatóan, hanem kifejezetten 
annak köszönhetően) évtizedeken át a Mecsek Egyesület elnöke is volt, 
egészen ritkán történik említés.
Most, ebben az évben, halálának hatvanadik évfordulóján, ezek voltak 
a késztetések, melyek - képletesen szólva - a tollat kezünkbe adták, 
dr. Nendtvich Andor emlékét idézve.

Nos, a százhúsz évvel ezelőtt, 1891. áprils 30-án létrejött Mecsek Egyesü
let tagjainak sorába dr. Nendtvich Andor 1893-ban, azaz a megalakulást 
követő második évben mint városi aljegyző lépett. Huszonhat éves fia
talember volt ekkor, aki gyakori résztvevője lehetett volna az egyesület 
kirándulásainak, ám Szinkovich Mariskával (1872. június 24. -1954. július 
28.) kötött házasságából tíz gyermeke született. Az első Etelka 1894-ben, 
aki még ugyanebben az évben meghalt. A további kilenc azonban - Andor 
(1895), Mária (1896), Ilona (1898), Erzsébet (1899), Margit (1900), Rózsa 
(1903), Tamás (1905), Magdolna (1907) és Márta (1908) - megérték a fel
nőttkort. Ilyen gyakori gyermekáldás mellett pedig - különösen, hogy a 
két legfiatalabb születésének idején már megválasztott polgármester volt 
- a kirándulások meg nem engedhető fényűzésnek számítottak volna.
Feltehetően ennek tulajdonítható, hogy mindeddig nem merültek fel 
adatok arra vonatkozóan, hogy dr. Nendtvich Andor az egyesületi kirán
dulások gyakori résztvevője lett volna. Ám az egyesület megalakulása 
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előtt, még nőtlen fiatalemberként, gyakran járta a Pécs környéki hegye
ket, aktív turista volt. Mint az „50 év a Mecsek Egyesület szolgálatában" 
című, az 1940-es Mecsek Egyesület évkönyvében megjelent emlékezésé
ben, a 6. oldalon írta:

„.. .Fiatalember voltam abban az időben, mikor még a Mecsek Egyesület nem léte
zett. Mint természetbarát már akkor is sokat barangoltam a Mecsek köves, vízfo- 
lyásos útjain, s élveztem a Mecsek szépségét és üde levegőjét. De sétáló emberrel 
vajmi ritkán találkoztam, inkább csak kiránduló diákokkal, továbbá erdészek, 
favágók és fuvarosok jártak ott. A természet szeretete, a Mecseken való járás, a 
turisztika akkor még alig ismert fogalmak voltak Pécsett. A kényelemszerető pécsi 
polgár nem igen járt a Mecsekre, inkább csak alulról szeretett abban gyönyör
ködni, de arra már sajnálta a fáradtságot, hogy megmássza. Inkább szórakozott a 
füstös kaszinói, kávéházi, vendéglői termekben, mint a hegyi levegőben..."

A Mecsek Egyesület megalakulásával aztán alapvetően megváltoztak a 
viszonyok, s úgy Pécs városa, mint Baranya vármegye polgárai „birto
kukba vették" azt az elbűvölő szépségű természeti csodát, amit a Mecsek 
és környezete jelent. Két és fél évtized építés, fejlesztés következett az 
egyesület életében, egészen az első világháború kitöréséig.
A történelmi események eztán nem csupán Pécs város, de dr. Nendtvich 
Andor életében is nem várt fordulatokat hoztak. 1919. január 30-án, a 
város szerb megszállásának kezdetén a polgármestert kiutasították Pécs
ről, így ideiglenesen Sásd székhellyel az alispáni feladatok ellátása hárult 
rá. Az ideiglenest jelen esetben szó szerint kell érteni, hiszen már március 
30-án - a pécsi általános sztrájk következtében - ismét átvehette hivatalát. 
De megint csak ideiglenesen! Az 1920. szeptember 22-én bekövetkezett 
szocialista hatalom átvétele után, a következő naptól megint kiutasították 
szeretett városából. Csak a szerb megszállás végleges megszűnését köve
tően, 1921. augusztus 22-én térhetett vissza, hogy életének következő 
másfél évtizedét immár végérvényesen városa szolgálatában töltse el.
A következő évben, 1922-ben a Mecsek Egyesület elnökéül válasz
totta, s e tisztségét egészen 1946-ig, negyed évszázadon át, ered
ményesen töltötte be. Bemutatunk egy Mecsek Egyesület tagsági 
igazolványt 1941-ből, amelyet egyesületi elnökként Nendtvich Andor 
írt alá. (Az igazolvány érdekessége, hogy jelen írás szerzője édesapjá
nak, id. Polgárdy Gézának a nevére szól.)
A második világháborút követően a politikai helyzet alakulása - immár 
nem először - beleszólt Nendtvich életébe! Mert igaz, hogy ekkor, az 
1946. februárban megtartott egyesületi közgyűlésen, „életkorára tekin-

64



Dr. Polgárdy Géza - Emlékezés dr. Nendtvich Andorra

Mecsek Egyesület tagsági igazolvány 1941-ből 
(Aláíró bal oldalon: Nendtvich Andor elnök)

tettel" mondott le elnöki tisztéről. 
Tény az is, hogy ekkor már közel 
járt a nyolcvanadik évéhez. Amint 
tény az is, hogy jó két évvel később, 
az 502.146/1948. IV. 3. számú BM. 
rendelet feloszlatta a Mecsek Egye
sületet. Annak veszélye pedig, 
hogy ez előbb-utóbb be fog követ
kezni, már jó ideje (így 1946-ban is) 
„benne volt a levegőben".
Most pedig említsük meg néhány, 
a Mecsek Egyesülettel kapcsolatos 
közszereplését és írását.
Az 1894 óta tervezett misinai kilá
tót 1908. szeptember 13-án avatták 

fel Balogh Károly, az egyesület akkori elnöke, és dr. Nendtvich Andor 
polgármester ünnepi beszédei által.
Amikor Balogh Károly 1920-ban elhunyt, 1920-22 között - átmenetileg 
- Igaz Béla nagyprépost, az egyesület alelnöke látta el az elnöki feladato
kat is. Csak az 1922-es közgyűlés választott új elnököt a Mecsek Egyesü
let élére, dr. Nendtvich Andor személyében.
A szerb dúlást követően a megújulás évtizede kezdődött a város és az egye
sület életében is. A város vezetése (többek között Nendtvich polgármester, 
a Mecsek Egyesület elnöke támogatásával) az egyesületnek eddig juttatott 
500 korona támogatást 1923-tól megduplázta. Majd hét év kényszerű szü
net után, 1926-ban az egyesület ismét megjelentette évkönyvét is.
A Mecsek Egyesület Évkönyvei (továbbiakban MEÉ) Nendtvich Andor hat 
írását tartalmazták az 1930-1940 közötti évtizedben, tájékoztatva saját korá
nak egyesületi tagjait, egyben megőrizve az utókor, azaz a mi számunkra. 
Első írása a XL. egyesületi évről, vagyis 1930-ról szóló MEÉ-ben kapott 
helyet, amely 1931-ben hagyta el Taizs József pécsi könyvnyomdáját. 
Az egyesület ezt az évkönyvét fennállása negyvenedik évfordulójának 
szentelte. A kötet élén Nendtvich „Előszó" című írása szerepel, melyből 
idézünk néhány gondolatot: 

’’Emlékezzünk!
Negyven esztendővel ezelőtt néhány lelkes, önzetlen, a szabad természet szerete
détől áthatott természetkedvelőfáradozásából megalakult Pécsett a Mecsek Egye
sület. Az a cél lebegett az alapítók előtt, hogy élesszék és ápolják városunkban 
az örökszép természet szeretetét - feltárják a vadvirágos Mecsek-hegység addig 
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csak nehezen hozzáférhető szépségeit, és könnyen megközelíthetővé tegyék min
denki számára megkedveltessék a turisztikát s mindezek útján szolgálják az 
eszményi szépet és nemest.
[...]
Negyven esztendő telt el azóta áldozatos, küzdelmes munkában, és ma, amikor a 
négy évtizedes határkőnél visszatekintünk a munka eredményére, büszke öröm 
tölti el lelkünket. A Mecsek Egyesület a negyven év alatt teljesen meghódította 
Pécs városának és vidékének közönségét nemes törekvéseinek, meghonosította a 
Mecsek kultuszát."

Azt pedig, hogy az addigi eredményeket is felsoroló írásából miért 
éppen ezeket a gondolatokat idéztük most, amikor egyesületünk fenn
állásának - a kényszerű szünettel együtt számítva - százhuszadik évfor
dulóját ünnepeljük, mondani sem kell...
Nendtvich fent említett „Előszó" című írását a kötetben Kaltneker Pál, 
akkori egyesületi titkár tanulmánya követi „Negyven év" címmel. Mivel 
Nendtvichről is szól, idézzünk ebből is:

„...Szerencse kísérte egyesületünket, amikor Kardos Kálmán és Balogh Károly 
elhalt elnökeink tisztét Dr. Nendtvich Andor, Pécs szab. kir. város polgármeste
rének ajánlottuk fel, mert mint a város közönségének reprezentánsa, az ő szemé
lye volt az, akin keresztül eggyé lett a város és a Mecsek: s újra erőre kapva, 10 
év leforgása alatt annyira megerősödtünk, hogy nem csak pótolni tudtuk vesz
teségeinket, hanem a hazai turisztika történetében is jelentős esemény számba 
menő új alkotással - a dömörkapui szikla tövében épült nagyszabású menedék
házunkkal - otthont teremtettünk a déli végeken őrt álló Mecsekünkön a magyar 
turisztikának, új bázisát alapoztuk meg a mecseki kultúrának..."

Majd néhány oldallal később Kaltneker ehhez még hozzátette:

„...Dr. Nendtvich Andor megbecsülésünket nemcsak mint az egyesület elnöke, 
hanem mint a város polgármestere is kiérdemelte, mert őt megelőzően bizony a 
város támogatásban alig részesítette törekvéseinket.
O volt az, aki felismerte és honorálta, hogy az egyesület működése hathatós elő
mozdítója az annyira óhajtott idegenforgalomnak, s fenntartója és ápolója mind
annak a sok természeti kincsnek, mellyel a gondviselés városunkat megáldotta..."

A Kaltneker által fentebb említett dömörkapui menedékház avatása 1931. 
szeptember 13-án történt meg. Ekkor Igaz Béla, az egyesület alelnöke 
köszöntötte a vendégeket, röviden ismertetve az építés történetét, majd
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Dr. Nendtvich Andor - akinek jelen
tős szerepe volt a menedékház elké
szültében - mondott ünnepi beszédet, 
e szavakkal zárva gondolatait:

„...ezzel az épülettel az egyesület a 
koronát tette fel eddigi alkotásaira."

A MECSEK EGYESÜLET

A menedékház avatásán részt ve
vőkről (akik között Igaz Béla és 
dr. Nendtvich Andor is feltűnnek) 
készült felvétel mellékelten látható.

Az egykori „Dr. Nendtvich Andor" 
dömörkapui turista- és menedékház hirdetése

„Dr. NENDTVICH ANDOR“

DÖMÖRKAPUI
TURISTA

ÉS MENEDÉKHÁZA
a legszebb kiránduló és nyaralóhely. Kirán
duló csoportok és magánosok tiszta, olcsó 
szobát és ellátást nyernek. Magaslati fekvés, 
erdei levegő, gyönyörű kilátás, modernül bu- 
lorozoll napos szobák, családias otthonosság, 
tisztaság, olcsó árak, kényelem, pompás séla- 
ulak, villanyvilágítás, kilünö konyha s egé
szen a turistaházig vezető gyönyört! hegyi 
autóul. Elő- és utóidényben mérsékelt árak. 
Weekend-rendszer. Olcsó penzió. — Kérjen 
részletes tájékoztatót í Telefon 26-26.

Vendéglős: PILLÉR KÁROLY.

A dömörkapui turista menedékház 
1931. szeptember 13-i avatásán részt vevők

Két évvel ezután a Mecsek Egyesület 
1933. éviközgyűlése ezt az épületet egy
hangú szavazással „Dr. NENDTVICH 
ANDOR DÖMÖRKAPUI TURISTA- 
ÉS MENEDÉKHÁZ" névre „keresz
telte." Mellékelten bemutatunk egy 
hirdetést, amely már ezen a néven kí
nálja az új létesítmény szolgáltatásait.
A Mecsek természeti szépsége
it felkereső turisták körében nagy 
népszerűségnek örvendett e mene
dékház. A kor követelményeinek 
mindenben megfelelt, kényelmes 
szállást és színvonalas ellátást biz

tosított, árai pedig megfizethetők voltak. Két, az 1930-as években készült 
felvétel szemlélteti a menedékház akkori állapotát.
Az épület ma is áll, neve (és részben rendeltetése) azonban megváltozott. 
Mai neve HOTEL MEDITERRÁN, s a változás pontosan annyi, amennyi 
a „turista- és menedékház" meg a „hotel" között érzékelhető. Az viszont, 
hogy ez miként alakult így, egy külön történet, amelyet most kénytele
nek vagyunk mellőzni. Viszont bemutatjuk a HOTEL MEDITERRÁN 
egy mai hirdetését, és két napjainkban készült felvételen mai arculatát.
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A menedékház az 1930-as éltekben

A Hotel Mediterrán 
egy mai hirdetése

Az egyesület évkönyveiben Nendtvich Andor
nak a fentebb említetteken kívül további írá
sai is megjelentek. így az 1933-as évkönyvben 
„Hétvégi üdülés", az 1936-osban „Toborozzunk 
új tagokat Egyesületünknek!", míg az 1938- 
asban „A hazatért Felvidék és Kárpátalja turisz
tikai értéke" címmel írt. Az 1938-as évkönyvben 
olvasható gyászbeszéde, amelyet Kiss József 
koporsójánál mondott a pécsi köztemetőben.
Azt, hogy a közelmúltban megjelent PÉCS 
LEXIKON Nagy Imre Gábor avatott tolla nyo
mán önálló szócikkben foglalja össze Nendtvich 
Andor polgármester életét és munkásságát, 
örvendetesnek, de egyúttal magától értetődő
nek és természetesnek tartjuk.
Ma már!
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Mert évtizedeken keresztül ez valahogy nem így, nem munkásságát érté
kelve vagy egyáltalán számon tartva alakult!
A Mecsek Egyesület egykori jeles elnöke, dr. Nendtvich Andor hatvan 
évvel ezelőtt, 1951. május 6-án úgy hunyt el, hogy halála akkor szinte 
visszhangtalan és észrevétlen maradt.
Idén, 2011 májusában viszont Pécs városa megemlékezett hat évtizede 
elhunyt nagy fiáról, dr. Nendtvich Andorról. Május 4-én koszorúzás volt 
a városházán fentebb említett és bemutatott emléktáblánál, ahol Baronek 
Jenő, az újjáalakult Mecsek Egyesület ügyvezető elnöke, dr. Komlósi 
László Imre, a PTE általános rektorhelyettese, és Csizi Péter, Pécs város 
alpolgármestere helyezték el az emlékezés, a tisztelet és a hála koszorúit. 
Május 6-án pedig a város polgárai közül többen is kimentek a pécsi köz
temetőbe, hogy fejet hajtsanak dr. Nendtvich Andor síremléke előtt...
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120-éves a Mecsek Egyesület

120 ÉVES A MECSEK EGYESÜLET

Dr. Nagy Gábor fotói
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DR. SZABÓ PÁL ZOLTÁN, PÉCSI LOKÁLPATRIÓTA
SZÁZTÍZ ÉVE SZÜLETETT

A PÉCSI KÖZTEMETŐBEN 2011. AUGUSZTUS 26-ÁN TARTOTT 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS SZERKESZTETT SZÖVEGE

Dr. Polgárdy Géza

A
 különféle egyesületek alapszabályukban maguk határozzák meg, 

hogy saját vezetésüket mely tisztségeket betöltve látják el vezetőik. 
Természetesen elnök, illetve a helyettesítését ellátó alelnök, vagy alelnö- 

kök mindig vannak, s többnyire ügyvezetők is megválasztásra kerülnek. 
Aztán vannak főtitkárok, titkárok is.
A Mecsek Egyesület 1891-es megalakulásától egészen 1933-ig Kiss József 
tanár töltötte be a gyakorlati vezető tisztségét, hiszen sem az elnöki tisz
tet 1891-1905 között betöltő Kardos Kálmán, Baranya vármegye és Pécs 
város főispánja, sem az elnöki tisztségben őt követő utódai nem rendel
keztek elég szabadidővel e feladat ellátásához, de nem is ambicionálák 
azt. Kiss Józsefet titkár, illetve főtitkár címmel jegyzi az egyesület törté
nete. Őt 1933-tól Kaltneker Pál cégvezető követte a főtitkári tisztség ellá
tásában, akit 1938-39-ben dr. Szabó Pál Zoltán egyetemi tanár követett. 
Mindezt azért látszott célszerűnek feleleveníteni, hogy szemléletessé vál
jék, hogyan is jutott el az egyesület dr. Szabó Pál Zoltán főtitkárságáig, 
hogy felemlítsük, milyen elődök nyomába kellett lépnie. Kiss József és 
Kaltneker Pál voltak az egyesület tevékenységének ama korábbi gyakor
lati irányítói, akiknek munkáját folytatnia kellett.

Szabó Pál Zoltán - akit az irodalomban oly
kor Karay-Szabó néven is emlegettek -, Pé
csett látta meg a napvilágot 110 évvel ezelőtt, 
1901. augusztus 26-án. Középiskolai tanulmá
nyait szülővárosában végezte, majd a tudo
mányegyetemet Budapesten Cholnoky Jenő 
tanítványaként kezdte, s a Pécsre hozott és to
vábbfejlesztett bölcsészettudományi karon fe
jezte be. Középiskolai földrajztanári képesíté
sét 1923-ban, bölcsészdoktori címét 1925-ben 
szerezte. Doktori értekezését „Adatok Pécs kör
nyékének településföldrajzához" címmel írta. Eb
ben az időben alakult ki a későbbi tudós mun
kamódszere, amelyet saját maga így jellemzett:
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„Munkáimat a földrajzi jelenségek fejlődéstani vizsgálatai jellemzik. A termé
szeti jelenségeket tehát a földtörténet korszakain át, az emberföldrajzi jelensége
ket pedig erre ráépítve, a történeti változásokon keresztül vizsgálom."

pécsi egyetem Földrajzi Intézetében 1923-ban Prinz Gyula tanár-
Z V segédeként kezdte meg oktatómunkáját. 1926-ban fél évet ösztön
díjasként Zürichben töltött, a neves geológus, Albert Heim előadásait 
hallgatva, s Fritz Machatschek földrajzi intézetében tevékenykedve. 
Tudását az Alpok orogén mozgásának, s a glaciális és interglaciális 
korok e vonatkozású összefüggéseinek vizsgálatával tette próbára. E cél
kitűzéssel vizsgálta át a Felső-Rajna völgyét is.
A pécsi bölcsészkar 1932-ben „Magyarország földrajza" tárgykörben 
magántanárrá habilitálta. 1933. augusztus 31-ig a földrajzi intézetben 
dolgozott, ám a bölcsészettudományi kar megszűnésének veszélye miatt 
elhagyta az egyetemet, s középiskolai tanár lett Szekszárdon. 1941-től 
a szegedi egyetemen oktatta hazánk földrajzát, majd a következő évtől 
a „Magyarország és Délkelet-Európa földrajza" tárgykör magántanára.
A pécsi egyetem bölcsészettudományi karának 1941-ben történt megszün
tetését követően merült fel egy tudományos kutatóintézet felállításának 
gondolata a városban. A bizalom Szabó Pál Zoltán felé fordult, aki 1943- 
ban létrehozta, majd haláláig vezette a Dunántúli Tudományos Intézetet. 
(Nevét 1955-ben az MTA Dunántúli Tudományos Intézetére változtatta.) 
Szabó Pál Zoltán 1928-ban lépett a Mecsek Egyesület tagjainak sorába, s 
már 1930-ban a Kiránduló Osztály titkárává választották. E feladatkörét is - 
hasonlóan oktató munkájához - magas színvonalon és eredményesen látta 
el. Ennek volt köszönhető, hogy amikor az e feladatkört betöltő Kaltneker 
Pál elköltözött Pécsről, a Mecsek Egyesület főtitkárává 1938-ban Szabó 
Pál Zoltán választották meg. E tisztségét azonban nem töltötte be sokáig, 
hiszen már az 1939. júniusban megtartott közgyűlésen lemondott, s utód
jául Páldy Gézát, a Madárvédő Osztály elnökét választották meg. Szabó 
Pál Zoltán azonban nem vált meg szeretett egyesületétől, s 1939-44 között 
a főtitkárinál kevesebb elfoglaltsággal járó választmányi tagságot vállalt.
Közel kétszáz tudományos dolgozata jelentős részének témája Pécs, a 
Mecsek és annak tágabb környezete. Miként a „Földrajzi Értesítő"-ben 
megjelent egyik róla szóló méltatásban olvasható:

„Különösen megható, hogy munkásságának gyökerei mindig szűkebb hazájához, 
szülővárosához vezettek vissza. A karsztformák klíma-történetével foglalkozó 
európai hírű elméleti kutatásai szorosan összefüggtek a Mecsek karsztvizei és 
karsztjelenségei sajátosságainak vizsgálatával, a karsztvíz hasznosítás lehetősé-

74



Dr. Polgárdy Géza - Dr. Szabó Pál Zoltán, pécsi lokálpatrióta száztíz éve született

geivel és ezzel kapcsolatban Pécs város vízellátásának problémáival. A természeti 
földrajz tanításának és kutatásának módszereit tanulmányozta, ugyanakkor a 
természeti jelenségek gazdasági hatásai, Baranya megye szőlő-, gyümölcs- és 
zöldségtermesztése, Harkány, Siklós és Sikondafürdő fejlesztésének lehetőségei, 
a pécsi szénbányák, a porcelángyár, a bőrgyár és a gőzmalom, a komlói teherpá
lyaudvar, a babarci állami gazdaság vízellátása, a sombereki törpevízmű kedvező 
elhelyezésének kérdései is foglalkoztatták."

E születésnapi megemlékezésnek nem lehet célja Szabó Pál Zoltán 
nagyszámú publikációinak felsorolása, ám - érthető okból - a Mecsek 
Egyesület Évkönyveiben megjelent írásaival kivételt teszünk. AII. világ
háború előtti másfél évtized évkönyveiben lapozva az alábbi írásaira 
figyelhetünk fel:

A Mecsek hegyépítő kőzetei (1929)
Lelkiség és turistaság. Kontemplativ turisztika (1930) 
A Tettye (1937)
A Mecsek Egyesület megemlékezése Kiss Józsefről (1939) 
Gyászbeszéd, tartotta Kiss József temetésekor (1939) 
Sárkánykút. Időszakos forrás az Orfű-hegy ÉK-i oldalán (1940) 
Haza és Magyarság (1943) 
Dunántúlon. Egy téli utazás emlékére, lírai 
hangú cikk a Dunántúlról.(1944) 
Szemle pécsi vízcsapnál (1944)

Egészítsük ki mindezt azzal, hogy a 
Mecsek Egyesület egyetlen évköny
vét (az 1938-ast) Szabó Pál Zoltán - dr. 
Nádor Lajos társaságában - maga is 
szerkesztette.
Pécs jeles fiát annyira szülővárosa és 
annak közvetlen környezete foglalkoz
tatta, hogy ha más, idegen országról írt, 
akkor az csakis Jugoszlávia, a legköz
vetlenebb, közeli szomszéd lehetett... 
(Lásd a Magyar Földrajzi Társaság ki
adásában megjelent 1940-es FÖLDRAJ
ZI ZSEBKÖNYV-et, amelynek 99-118. 
oldalain olvasható JUGOSZLÁVIA cí
mű, szigorúan tudományos írása.) A '38-ns évkönyv címoldala
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S ha megemlékezésünk címében 
„lokálpatriótának" neveztük Szabó 
Pál Zoltánt, említést kell tennünk 
„A KÉTEZER ÉVES PÉCS" című 
írásáról, amely előbb a SORSUNK 
1941. évi 4. számában jelent meg, 
majd külön lenyomatként is, miként 
azt a mellékelt címoldal szemlélteti. 
Az írás ezekkel a sorokkal indul:

„Megfestem Pécs arcképét. Az emberi 
arc is magán viseli a múlt és a sors bé
lyegét, a város arca is. A város eleven 
test és lélek. A város ezer és ezer em
ber édes hazai földhöz láncolt, - e föld
be gyökeret vert - teste. Emberi sor
sok egyetemessége, melyben eltűnik az 
emberi egyén... A város született egy

kor, a földrajzi szülötte: e táj táplálja, e táj éghajlata melengeti, e tájban történel
mi korszakok építgetik vagy rombolják falait..."

Egy másik, ugyancsak 1941-ben 
és a városban megjelent könyve, 
„A TÖRÖK PÉCS 1543-1686 A 
VÁROS KORRAJZA". E munká
jának ajánlása így szól:

„A pécsi földben nyugvó Édesapám 
emlékének szentelem."

A fentebb már említett, általa ala
pított, és haláláig általa is igazga
tott intézményről 1945-ben Pécsett 
jelent meg munkája „A DUNÁN
TÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZET 
ÉS AZ ÚJJÁÉPÜLŐ DUNÁNTÚL" 
címmel. S mert fentebb azt írtuk, 
hogy Szabó Pál Zoltán figyelme 
Pécs környékére is kiterjedt, egyet
len példát erre is említsünk meg.

(----------------------------------

A TÖRÖK PÉCS
1HI-WU.

V. ...................
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DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZET 
fangatót D»- SZABÓ PÁL ZOLTÁN 
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A DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZET 
ÉS ll ÚJJÁÉPÜLŐ DUNÁNTÚL 

tKTAi

Di. SZABÓ PÁL ZOLTÁN

1945

«ULTORA lOBYVHTOMOAI MÖlNttltl. MATM A. OH» t»

PECfVARAD
éf KÖRNYÉKE 
ÚTIKALAUZ

A Baranya Megyei Idegenforgalmi 
Hivatal jelentette meg 1960-ban 
a PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKE 
című útikalauzt Huba László szer
kesztésében. A hat szerző egyike 
pedig dr. Szabó Pál Zoltán volt.
Mert munkássága 1945 után is 
folytatódott. Változatlanul vezet
te (egészen haláláig) a DTI-t. 1952- 
ben a földrajztudomány kandidá
tusa lett, 1962-65 között pedig a 
Magyar Földrajzi Társaság elnöke 
volt. Noha erősen tartózkodunk 
attól, hogy a politika bármely mó
don is beszivárogjon az egyesület 
életébe vagy évkönyveibe, a törté
nelmi tény kedvéért említsük meg, 
hogy kevéssel halála előtt, 1964 
elejétől Baranya megye országgyű
lési képviselője is volt.
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Tudományos eredményekben gaz
dag, sikeres életet élt. A halál hosz- 
szú betegség és szenvedés után, 
hatvannegyedik évében, 1965. júli
us 24-én szólította el.
Sírja - természetesen - a pécsi 
köztemetőben található. Itt, sír
ja előtt emlékezett egykori főtit
kárára, Pécs város lokálpatrióta 
fiára a Mecsek Egyesület 2011. 
augusztus 26-án, dr. Szabó Pál 
Zoltán születésének száztizedik 
évfordulóján.

Képek a megemlékezésről

Baumann József fotói
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JELVÉNYEK A MECSEKRŐL

Rayman János

A
 páncélba öltözött lovagok felismerését szolgáló jelvények hasz
nálata rövidesen meghonosodott a zarándokoknál is. Korábban 
a zarándokot jellegzetes kalapjáról, köpenyéről és botjáról ismerték 

fel, de már a középkorban elterjedt a kegyhelyeken árusított, rendsze
rint egyszerű ólom- vagy ónöntvény jelvények használata, amelyeket 
kalapra, köpenyre, vagy akár a botra erősítve is lehetett viselni. A jelvé
nyek legtöbbször a kultuszhely védőszentjét, templomát, vagy esetleg 
egy ereklyét ábrázoltak. Különös kivétel volt a spanyolországi Santiago 
de Compostela, ahol a Szent Jakab sírját felkereső zarándokok évszáza
dokig egy valódi fésűs kagylót varrtak kalapjukra jelvényként. Az oda
vezető zarándokúton, amelyet a spanyolok El Caminónak neveztek, 
útjelzőként is számtalan kagylót ábrázoló táblát, szobrot helyeztek el. 
Az külön érdekesség, és a magyarok zarándokkedvét igazolja, hogy egy 
ilyen kagyló előkerült a budai vár ásatásainál is.

A jelvények fontos sze
repet játszottak abban 
is, hogy igazolták tu
lajdonosának zarándok voltát, akik jogosultak voltak az országhatárokon 
a szabad áthaladásra, esetenként adómentességet biztosított, és bizonyos 
védelmet is jelentett. De a jelvényeknek a korabeli hiedelmek védő, baj
elhárító szerepet is tulajdonítottak. Ezért hazatérve imakönyvbe varrva, 
esetleg templomi harangok, keresztelőkutak díszítésére használták fel, 
ami megmaradásukat is biztosította.
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Tehát a zarándokokat nemcsak a hosszú gyalogtúráik miatt tartjuk a 
hegyet-völgyet járó természetjárók korai előfutárainak, hanem „túrajel
vényeik" révén is. Aligha vitatható a kapcsolat a botveretekkel ékesített 
turistabot és a hasonló zarándokbot között.
Európában már a 16. században megkezdődtek a természet megisme
résére irányuló, a természetben lévő látnivalók megtekintésére szolgáló 
kirándulások. A városlakó ember vágyakozását a természetben való 
megpihenés iránt, a természetszeretet lírai vallomását a Séta című szép 
Schiller versből kölcsönöztük:

Rőt sugaras csúcsoddal, szép hegyem, íme köszöntlek. 
Udvözlégy! Ormán felragyogó üde nap!
Lombok közt zizegő reggeli víg zenekar!
És te, nyugodt kékség, mely barna hegyek körül, 
Árnyas erdők zöldje fölött végtelenül elömölsz 
S engem is elhódítasz, ki elunva a szűk börtönt 
És kicsinyes fecsegést, végre öledbe szököm.

A 19. században, különösen a magasabb hegyek közt egyre több szerve
zet is alakult a természet, de elsősorban a hegyek megismerése és meg
hódítása céljából. 1862-ben az Österreichischer Alpinverein, 1869-ben 
a Deutscher Alpinverein. Hazánkban a legkorábbi szervezet az 1873. 
augusztus 10-én Ó-Tátrafüreden megalakult Magyarországi Kárpát 
Egyesület. Valamivel később, 1891-ben született meg a Magyar Turista 
Egyesület és az Erdélyi Kárpát Egyesület.
Az Alpesek kedvelt ékessége a havasi gyopár (Leontopodium alpinum), 
a hegyvidékek turistáinak jelképévé, jelvényévé vált. Az alpesi minta 
alapján a kis virág került a Kárpát Egyesület jelvényére is.
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A Dél-Dunántúl természetbarátai az 1880-as évektől kezdődő kísérle
tek után, 1891. április 30-án a pécsi Nemzeti Casinóban alapították meg 
a Mecsek Egyesületet. Az egyesület nevét Requinyi Géza főreáliskolai 
tanár javaslatára választották a Mecsekről.

A Mecsek Egyesület jelvényei

D
e szakítottak a magashegyek turistáinak havasi gyopárjával, hi

szen a Mecsekben ez a kis növény nem volt honos. Ezért a Kárpát 
Egyesület jelvényének alakját, a szalagkoszorút megtartva a Mecsek

ben felfedezett zergevirágot helyezték el a Mecsek szimbólumaként a 
jelvényre. A virágot Nendtvich Tamás (1782-1858) pécsi gyógyszerész 
fedezte fel a Mecsekben, és mint általa nem ismert növényt, elküld
te a pesti egyetemre Sadler József 
(1791-1849) botanikusprofesszor
nak, aki felfedezőjéről Doronicum 
nendvichii-nek nevezte el. így iga
zán nem meglepő, hogy a város 
neves polgáráról elnevezett virá
got helyezte el a jelvényén. Később 
a növényt a kaukázusi zergevi- 
rággal (Doronicum caukasicum) 
azonosították, ma inkább keleti 
zergevirág (Doronicum orientale) 
néven a Mecsek védett növénye.
A jelvény gyártására a Morzsányi cégtől kértek ajánlatot1, de azt drágá
nak találták, és a 300 jelvényt Bécsben rendelték meg A. Belada, jó nevű 
jelvény- és kitüntetés-készítő cégnél. A jelvények 1891. december 9-én 
meg is érkeztek Pécsre, és az egyesületi tagok 80 krajcárért át is vehették.2 
A jelvényt aranyló feliratszalag keretezi. A keretben lévő kék zománco- 
zású mezőben, egyetlen szárról elágazó, három sárga szirmú zergevirá
got helyeztek el, három zöld levéllel. A szalag felirata körben MECSEK 
EGYESÜLET. A szalag lobogó alsó végére bal oldalt PÉCS, jobb oldalt az 
alapítás éve, 1891 került.

1 Morzsányi József 1870-ben alapított Katonai rendjel, jelvény érem és díszmű készítő 
cége. Bp. IV. Váci u. 36. Az egyik legjobb magyar jelvénykészítő műhely volt, amely 
1947-ig, az államosításig fennállott.

2 A „Mecsek Egyesület" = Pécs, 1891.12.09.
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A Mecsek Egyesület jelvénye

Asztaltársaság, ahol a megjelenők
től elvárták a jelvény viselését, és 
akik bármilyen okból nem visel
ték, 20 fillér büntetést voltak kény
telenek fizetni3 4.

3 B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület jelvénye. = Pécsi Dénár. 2. (2002/5). 10. sz. 2 old. és Hágen 
(József): További jelvények a Mecsek Egyesületről = Pécsi Dénár, 2. (2002/5). 10. sz. 3. old.

4 Új Dunántúli Napló, 2009. 06. 22.

Az egyesület egy alkalmi díszjel
vényt is készíttetett, de kiadásá
nak pontos részleteit nem ismerjük. 
Az emlékezet szerint az egyesü
let 25 vagy 30 éves jubileumi jelvé
nye volt. Természetesen a 25 éves 
jubileum a háború harmadik éve, 
1916 miatt, illetve a 30 éves szerb 
megszállás utáni felszabaduláshoz 
(1921. augusztus 20.) még túlságo- 

Tervezéséről több adat nem áll 
rendelkezésre. De ezt a jelvényt 
használták az 1940-es évekig, több 
méretben is készült. 22 x 35, és 9 x 
15 mm-eseket ismerünk.3
A jelvény nem csak a szokásos 
összetartozást jelentette. Viselői 
számára azonos értékű volt a sza
bad belépést engedélyező írásbeli 
igazolással a püspöki, káptalani 
székesegyházi, és természetesen a 
városi erdőkbe.
Az egyesület vezetői rendszere
sen találkoztak péntek este a Ná
dor Szállóban, ez volt a Kiss József
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san közeli ideje miatt csak bizonytalan feltevésnek tartjuk. Viszont ismer
jük a díszjelvényt, amely nagyobb méretével, 25 x 40 mm, tűnik ki a töb
bi, időnként utánrendelések miatt kisebb-nagyobb eltérésű jelvény közül. 
A Mecsek Egyesület 1931. szeptember 13-án 40 éves jubileumán emlék
ülést tartott, amelyen a 40 évet megért egyesületi 
tagjaiknak emlékjelvényt adományoztak. Erre a 
célra egy újabb díszjelvényt készíttettek a buda
pesti Jerouschek vésnök műhelyében. A korábbi 
egyesületi jelvényre egy babérkoszorút helyez
tek el, amelyen felül „40 EV" felirat utal az alka
lomra. Mérete 31 x 37 mm.56
A következő díszjelvényt az egyesület 50 éves 
jubileumára készítették az 50 éve tagoknak, 
akikből ekkor már csak 15-en voltak. De meg
változtatták a hagyományos jelvényt. Az arany «WWHm 
feliratszalag keret kék lett. A PÉCS feliratot a sza- ■•■* ’

5 Sváb László: Díszjelvény a Mecsek Egyesület 40 éves évfordulójára = Pécsi Dénár, 6. 
(2006/11). 64. sz. 1-2 old.

6 Mecsek Egyesület Évkönyve, 40. (1931). 18-19. old.
7 Gergely Tibor: A Mecsek Egyesület eddig ismeretlen jelvényéről = Pécsi Dénár, 4. 

(2004/4). 33. sz. 6. old.
8 Gergely Tibor: A Mecsek Egyesület jubileumi levelezőlapja = Pécsi Dénár, 5. (2005/12). 

53. sz. 6. old.

lag aljáról a köriratba vitték. A lobogó szalagvégen bal oldalra 1891, a 
jobb oldalira 1941 évszám került. A kék keret miatt a középmező sem 
maradhatott kék, fehérre változtatták, és a korábbi három virágból csak

regyet hagytak meg három levéllel.5 6 7 Az új jelvényt 
Szeiler József vésnök műhelye 
készítette Budapesten. Mérete 
21 x 33 mm. A jelvény ábrája is 
megjelent az egyesület jubile
umi levelezőlapján.8 
Valószínű ugyanekkor készí
tették el az egyesület tagsága 
részére is az új jelvény, az elő
zőhöz hasonló színben és kör
irattal, egy virággal, de a sza
lagvégekre megosztva került az 
alapítás évszáma, a bal oldalon 18, a jobb oldalon 
91 szerepel. Ezt a jelvényt két méretben is ismerjük, 
21 x 32, ill. 11 x 18 mm-es kivitelben.
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Az 1948-as „fordulat éve" megpecsételte a magyar egyesületek sorsát 
is. A Mecsek Egyesületet is feloszlatták. Újraalakulására csak 1993-ban 
került sor. Természetesen a jelvény felújítása is megkezdődött. Néhány 
tervezetet be is tudunk mutatni.9
Az elsőnél a hagyományos jelvény alsó szalagvégei lemaradtak, alatta egy- 
egy zergevirágág között egy háromágú koronás C betű, a tervező mesterje
gye látható, és alul külön szerepel 1891-1993, az alapítás, és az ríjraalapítás 
évszáma. A színváltozatok Kovács Szabó Gábor tervei 1993-ból.

Grafikák Kovács Szabó Gábortól

László Rita terve

1993
.MECSEK EGYESÜLET

A második változatot László Rita készítette 1995- 
ben. Három virág, három levél. Alatta felirat két 
sorban: 1891-1993/MECSEK EGYESÜLET.10 
Végül a régi egyesületi három virágos jel
vény ábrájáról színváltozatokat készített 
Szíjártó Kálmán 1995-ben.11
De az új jelvény az 1941-ből ismert, egy virágos 
változat alapján készült el, bár az egyesület az 
évkönyvében megtartotta a hagyományos há
rom virágos jelvényt, mint az egyesület jelképét.

9 Kovács Szabó János átengedte közlésre a tervek változatait, amelyet e helyen is hálásan 
megköszönök.

10 Mecsek Egyesület Évkönyve, 57. új évf. 3. (1999) címlap
11 Jelvénytervek = A Mecsek Egyesület Évkönyve 55. /új évf. 1/. (1993-97). 100. számozatlan old.
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Szíjártó Kálmán szinváltozatm

Jelvények a Mecsekről

KÉK TÍIRA JELVÉNYEK 

magyarországi Országos Kék Túra szervezése 1938-ban kezdődött, 
korábban Sümegtől a Nagy Milicig, majd Velemtől Hollóházáig 

1100 km hosszan vezet át az út Magyarország hegyvidékein. 1986-ban 
indult meg a Dél-dunántúli Kék Túra Szekszárdig, amely 1989-től vált 
az Országos Kék Túra részévé, és a Dél-dunántúli Kék Túra felvette a 
Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra nevet.
Az Országos Kék Túrát teljesítők jelvényt szerezhettek, amely egy sza
bálytalan négyszög alakú jelvény és annak árnyékából áll. A jelvény 
közepén, egy oszlopon, a fehér alapra festett kék turistajelzés, a név
adó mutatja az utat kanyargó úton, csipkés csúcsú hegyek előtt. Fel
irata ORSZÁGOS/KÉK TÚRA/M. T. SZ. Korábban tűzzománcozásúak, 
később már csak műanyag bevonatot kapott a színezése.
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Országos Kék-Túra jelvény 1 Déldunántúli Kulira jelvény ’T Rockenbauer jelvény

A Dél-dunántúli Kék Túra jelvényen három hegy kúpja előtt egy kék, turis
tajelzéssel ellátott fa áll, amelyen nyíl mutat jobbra, DÉLDUNÁNTÚLI 
KÉKTÚRA felirattal. Színes zománcozású jelvény.
A már Rockenbauer nevét felvett túrajelvény kör alakú. Fehér mezejében 
egy szelídgesztenye felnyíló termése látható. Felirata vörös körgyűrőben 
ROCKENBAUER PÁL DÉL-DUNÁNTÚLI KÉK TÚRA. Sajtolt korongon 
színes műanyag zománc.

Túrajelvények

K
ülönböző túrák résztvevői számára készült jelvényekből is néhá

nyat bemutatunk. Az első egy teljesítményt igazoló túrajelvény. 
Ennek megszerzéséhez az 50 km-es táv megtételét kellett a szabályok

nak megfelelően igazolni. Erre készült az 50 jelzésű jelvény, amelyet sok 
éven át folyamatosan kiadtak. Időnként elsősorban a háttér színét vál
toztatták. Ábráján a Mecsek vonulatait a pécsi tv-torony uralja. Felette 
MECSEK felirat, alatta 50, legalul külön mezőben TELJESÍTMÉNY
TÚRA. A két felső sarokban a piros-fehér-zöld zászló van elhelyezve. 
Műanyag zománcozású téglalap alakú jelvény.

50 km-es Teljesítménytúra jelvény
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A Baranyai vártúrák jelvényén a szigetvári vár fehér falai emelkednek 
ki a zöld mezőből, amelyben piros belső térből fehérük a dzsámi épület
maradványa. így a nemzeti színeket is ráügyeskedték a jelvény ábrájára. 
Felirata alul BARANYAI VÁRAK.

Mecseki Láthatatlanok 
nyomában

Forrástúrák jelvényén középen egy kővel kira
kott forrás látható, felül ETA/FORRÁS, alatta 
újabb táblán CSERKÉSZ/FORRÁS felirattal. 
Körirata: MECSEK FORRÁSAI TÚRAMOZ
GALOM. Modern, színezett, sajtoltlemez jel
vény. Plaszauer István terve alapján készült. 
28 km-es mecseki túrát szerveztek 2009-ben a 
komlói természetbarátok az 1956-os „Mecseki 
Láthatatlanok" 1956-os útvonalán. A modern 
sajtolt jelvényen egy fokossal és hátizsákkal 
ellátott szakállas férfi látható, mögötte ket
tős árnyékkal. Felirata felül három sorban 
MECSEKI LÁTHATATLANOK/NYOMÁBAN 2009/56. Alul balra a Hét
domb Természetbarát Egyesület bélyegzőjének ábrája. Jobbra alul Vargá
nya Tanya zsinórírással.

Kilátót ábrázoló jelvények

A
 Mecsek kilátói is gyakori ábrái a turista
jelvényeknek. Néhányat a Misinán léte
sült Kiss József-kilátóról bemutatunk.

A Kiss József-kilátót ábrázoló jelvényen közé
pen a kilátó régi épülete, mögötte két fenyő 
látható. Kerete kék és sárga (a város színei) 
mezejében PÉCS VÁROS TEREP BAJNOKSÁG 
1958 felirat. A verseny résztvevői kaphatták.
Az épület teljesen hasonló ábrája egy érdekes, 
alumíniumból sajtolt botjelvényen is megta
lálható. Tölgylevélre téve egy makk alakban 
van az ábra elhelyezve, kosarán a felirat KISS 
JÓZSEF KILÁTÓ/PÉCS.12 
Csaknem hasonló ábrája van egy másik ver
seny jelvénynek. Kék hegyormok előtt a kilátó 

12 Páger János: Magyarországi botveretek vagy botcímkék 3. = Pécsi Dénár, 2. (2002/2), 
7. sz. 6. old.

épülete. Alul három babérlevél és egy lehajló harangvirág látszik. Fel
irata MECSEK KUPA 1962. Szép tűzzománcozású jelvény.
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Makkos botveret

Egy másik kerek sajtolt réz botjelvényen csak 
a kilátó tornya emelkedik ki a fák lombjai 
közül. Felirata felül ívesen MISINA-TETŐ, 
alul vésve PÉCS.
A következő jelvényen a Kiss József-kilátó 
kissé szögletesre sikerült képe látható madár
távlatból, zöld hegyormok előtt. Alul piros, 
nyíló vadrózsaág. Felirata felül MECSEK 
KUPA, alul 1961. Szabálytalan ötszög alakú, 
szépen tűzzománcozott jelvény.
Egy másik jelvényen a kilátónak szintén a 
kissé szögletes távlati képét látjuk kék hegy
orom előtt elhelyezve. Alatta zöld mező terül 
el, amelyet két fehér virág fejez be alulról.
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Jobb oldalt egy fenyő magasodik. Felirata: MECSEK TURISTÁJA. Sza
bálytalan ötszög alakú tűzzománcozású jelvény.
Kevésbé gyakori az a jelvény, amely a Zsongorkőnél nézelődő turistát 
ábrázolja. Á tárcsapajzs alakú jelvényen fehér bárányfelhők előtt kalapos, 
hátizsákos férfi néz balra, a kövekből álló, kilátó korlátjára támaszkodva. 
Felirata felül kékben III/PÉCS/1955. Ebből nem lehetett megállapítani 
melyik kilátóról van szó, de előkerült egy hasonló ábrájú képeslap, 
amely lehetővé tette a kilátó nevének pontosítását.
A Tubesen 1910-ben épült kilátót Rauch Jánosról nevezték el János-kilá- 
tónak. 1981-ben a leromlott állapotú épületet felújítás helyett lerombol
ták. A szóbeszéd szerint katonai megfontolásból. 2001-ben új kilátó épült 
Kovács Szabó János hathatós szorgalmazása eredményeként, amelyről 
két jelvény is készült az 5 és 10 éves jubileum emlékére Lénárd Éva terve 
alapján. Mindkettő az új János-kilátót ábrázolja egy magyar zergevirág 
mellett. Felirata felül ÖT ÉVES A JÁNOS KILÁTÓ, alul TUBES/2006.
A tízéves szövege is azonos, csak az év 10 és az évszám 2011.

Mecseki barangolások jelvényeken

E
bbe a csoportba néhány olyan jelvényt vettünk fel, amelyek a 

Mecsek különböző pontjain található, valamilyen érdekes látniva
lót örökítenek meg. A Mecsek Kupa versenysorozat egyik szép jelvényén 

hegyormok előtt a Széchenyi Aknatorony jellegzetes épülete látható. Fel
iratszalagon MECSEK KUPA 1959. Színes tűzzománcozású jelvény.
A mecseki parkerdőknek állít emléket egy szép jelvény, amelyen há
rom délceg fenyő mellett lombos fák látszanak a hegyek között. Fel
irata felül PVMSE/'85-'9O. (Pécsi 
Vörös Meteor Sport Egyesület). 
Alul ARBORÉTUMOK/PARK- 
ERDŐK felirattal. Műanyag be
vonatú színes jelvény.
A túrák résztvevőit néhány 
kulcsosház is segíti a Mecsekben. 
Ennek ábrája is megjelent egy jel
vényen, fekvő kulcsban elhelye
zett házikó, amely a hegyek elő
terében áll hívogatóan. Felirata a 
kulcs szárán MECSEKI BARAN
GOLÁSOK. Zománcozott jelvény.
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Virágos jelvények

N
éhány jelvénynél csak egy virág a legfontosabb látnivaló. 

Egy ilyen jelvénye volt a Pécsi Bástya szakosztályának. Két 
szál zergevirág, középen a levelét keretező fehér mezőben PÉCSI 

BÁSTYA felirattal. A levélen alig kivehetően bújik meg az évszám,
1956. Zománcozott jelvény.
Egy másik jelvényen szinte ugyanezek 
a virágok vannak, de fehér sziromle
velekkel. A virágokra helyezett kör 
alakú pajzson vörös kereszt van elhe
lyezve, körirata: ORVOS EÜ. CS. B. - 
MECSEK 1962. Zománcozott jelvény.13

13 Sülé Tamás: Zergevirág kis hibával = Pécsi Dénár. 2. (2002/6). 11. sz. 5. old.

Orvosi jelvény
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Látnivalók jelvényeken

N
éhány további érdekes látnivalót mutatunk még be turista bot
jelvényeken és kitűzőkön. Az első egy botveret, amelyen az Aba- 
ligeti-cseppkőbarlangnak állítanak emléket. A botra felszögeit jelvény 

hosszú időre emlékezteti tulajdonosát a különleges baranyai kirándulá
son látott csodaszép cseppkőbarlangra. Egyébként egy jól tervezett, jól 
sikerült botjelvény. Az ábráján a barlang cseppkövei alatt egy férfi áll 
lámpással. Alatta ABALIGET felirat. Sajtolt alumíniumlemez.14

14 Páger János: Magyarországi botveretek vagy botamkék = pécsi Dénár, 2. (2002/8). 13. sz. 5. old.
15 Páger János: Magyarországi botveretek vagy botcímkék 3. = Pécsi Dénár, 2. (2002/2), 7. sz. 6. old.

Egy kör alakú rézjelvény a természetbarátok orfűi országos találkozójára 
emlékeztet. A tó hullámai mögött sátortábor, felette a Mecsek a tv-torony- 
nyal. Valójában a sátortábor a tv-toronnyal pont szemben volt elhelyezve. 
Körirata: ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ ORFŰ 1986 
Majd egy színtelen sajtolt jelvényen Kisújbánya kis templomát láthatjuk. Felirata 
körben: SZENT MÁRTON EURÓPAI KULTURÁLIS ÚTVONAL - Kisújbánya.

Mecseki Állat- és Növénykert jelvényei

S
zinte minden korosztálynak állandó látogatási célja a pécsi állat

kert. Egyik jelvényén egy őzbak néz szembe a fehér állatkerti épület 
előtt. Körirata: MECSEKI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYPARK. A régebbi kiadá

sok még tűzzománcozottak, az újabbakra már csak egy kis festék jutott. 
Hasonló módon emlékezteti a kirándulót az állatkertre egy szép botjel
vény is, amelyen mutatós szarvas áll, mögötte a Mecsek a Hotel Kikelet
tel. Mellette virág és két makk. Felirata felül PÉCS 1960, alul MECSEKI 
ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYPARK.15
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Állatkert őzzel Állatkert botjelvény

Mecseki szállók és idegenforgalmi jelvények

A
 Hotel Kikeletről is több botveret ismert. A jelvények feliratai a szálló 

éppen akkor használatos nevét viselik. Az egyik alumíniumvereten 
az Üdülőszálló távlati képe alatt csak PÉCS-MECSEK feliratnak jutott hely. 

Egy másik botvereten a szálló épületének közelebbi képe látható. Fel
irata ÜDÜLŐSZÁLLÓ A MECSEKEN.

Döinörkapu botjelvényÜdülőszálló botveret

A hajdan forgalmas és közkedvelt Dömörkapui Turistaszálló is sok bot
jelvényen, kisebb-nagyobb változattal megjelent. A bemutatott jelvényen 
lombos fák közt látjuk a szálló épületét. Felirata: DÖMÖRKAPU-TURIS- 
TASZÁLLÓ/PÉCS-MECSEK.
Pécs Idegenforgalmi Irodája a kirándulók vásárlási kedvét igyekezett 
kihasználni, amikor a többnyelvű felirattal ellátott, kisméretű kartonla
pok közé felerősített négy pécsi botjelvényt kínált a turistáknak. Ezek 
között már a város legfontosabb látnivalója, a székesegyház négytornyos 
épülete is helyet kapott.16

16 Páger János: Magyarországi botveretek vagy botcímkék = Pécsi Dénár, 1. (2001/3). 3. sz. 4-5 old.
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Hasonlóképpen a város lát
nivalóját mutatja a turisták
nak az a botjelvény, amely 
a Széchenyi téren a dzsá
mit ábrázolja az akkor még 
meglévő templomtorony
nyal. Érdekessé a jelvényt 
a szembenéző szarvasfej te
szi, amelynek agancsa ke
retezi a városképet.17 Fel
irata PÉCS BELVÁROSI 
TEMPLOM.

17 Valójában ez a szarvasagancs közé helyezett városkép nem pécsi találmány, több város 
részére is eladták ezt az ötletet, más városok épületei is megbújnak a szép agancsok között.

A bemutatott képek nem kí
vántak katalógusként szol
gálni. Csak a Mecsek Egye
sület kevésbé ismert és 
publikált jelvényeinél igye
keztünk a legfontosabba
kat rendre, fellelhető ada

Négy jelvény kartonon

taikkal együtt bemutatni.
A többi jelvény inkább kedvcsiná
ló, és talán érdekes válogatás abból 
a sok száz jelvényből, amelyek kitű
zőként vagy botjelvényként készül
tek, és vitték hírét városunknak és a 
Mecseknek, az egyesület méltán ne
vezetes névadójának.
A bemutatott jelvények többsége 
Gergely Tibor, Hágen József, Páger 
János, Rayman János, Dr. Süle Tamás 
gyűjteményéből került bemuta
tásra, a képek elkészítésében Hágen 
József segített. Segítőimnek ezért e 
helyen is köszönetét mondok. Agancsos dzsámi
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RÉGI TETTYEI KIRÁNDULÁSOK

Trebbin Ágost

J
elen kis tanulmányomban - a régi helyi és fővárosi újságokban megje

lenő cikkekre és más fellelhető irodalomra támaszkodva, igyekeztem 
inéi reálisabb képet megalkotni a Tettyéről, a nagyszerű kirándulásokról. 

Pécsnek jellegzetes városrésze a budai külváros, az ún. „Malomszeg 
vicus". A török korban itt keresett menedéket a keresztény lakosság.
„A Malomszeg név földrajzi helyzetéből ered. A háromoldalú zárt katlant szeg
nek nevezi a magyar. Északon a Tettye fennsík sziklafala határolja, melynek tövé
ben ered a Tettye patak bővizű karsztos forrásából. A patak aránylag rövid úton 
100 m-t esik és így a malmok egész sorát hajthatta. Kelet felé bezárja ezt a város
részt a Havi-hegy. Nyugatról a hegység délre ereszkedő bordája alkotja a határt.
Ez a sajátságos elhelyezkedésű, romantikus vidék mindig is célpontja 
volt a belvárosból kiránduló pécsi polgárcsaládoknak. A 19. század 
végére már egyre több idegenből jövő turista, átutazó is szívesen kereste 
fel a Mecsek hegység lábánál meghúzódó csendes, jó levegőjű, viszony
lag könnyen megközelíthető kirándulóhelyet.

1 Dr. Kovács András: A Budai külváros. Dunántúli Napló. 1969. március 6.
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„Tettye Pécs Tabánja" - írja az 1930-as évek elején a kitűnő tollú pécsi 
újságíró.
„Itt semmi nincs a 'metropolis'-ból, itt nem érzik, legföljebb messziről látszik a 
'Dunántúl empóriuma'. Itt nincs városfejlesztés, benzinfüst, villamos csilingelős 
és vad siketítő motortülkölés. Itt Gül baba lelke álmodik mozdulatlan századok 
óta. Patriárchális csend és békesség honol a napfényben fürdő hegyoldalon, ahon
nét majdnem el lehet érni a fellegeket... úgy hívják Puturluk. Itt minden igaz, 
őszinte és egyszerű, éppen csak a név nem. A luk voltaképpen a város, amely ott 
tátong az óriás hegy lábainál. A Puturlukfellegvár, amelynek csendje őrködik az 
ősi város békéje felett. És fenn a tetőn a Boldogasszony hófehér kápolnája tekint 
alá a nagyszerű tájra. A Puturluk csendes házaira, a vártemplom karcsúanfinom 
tornyaira, a messze húzódó országutak hófehér szalagjaira és a nagyharsányi 
hegy idekéklő sziluettjére. A város kőtengere innét letekintve puha, könnyed 
pasztell, amelyet ihletett jókedvében vetett a tnecsekaljai síkra teremtő emberi kéz. 
A város, amely közelről gondban és nyomorúságban, gyűlölségben zakatolja 
taposómalom életét, innét szelídnek, boldognak és szépnek látszik.
Puturluk a város rózsaszínű szemüvege.
Közelről? Közelről hét-nyolc utca, amelyek úgy érnek egymásba, mint spárga, 
amelyet összegubancolt a játszó gyermek, kanyargó, szűk, alig méterszéles siká
torok, jobbról háztető, balról pipacs, csalán és sefüsefa. Néhol orgonabokor zizeg 
az utca közepén, másutt az utcát beárnyékoló barackfa figyelmeztet arra, hogy 
van még természetes szépség Pécsett is.
Az egyik ház kéménye beletekint az alatta levő ház konyhájába, ahonnét viszont 
egy kis ügyetlenséggel a még lejjebb levő ház fáskamrájába lehet belezuhanni.
A házak általában úgy támogatják egymást, mint hajnal felé hazaballagó, 
vidám cimborák. A háztetők összeölelkeznek, a bokrok egymásba fonódnak és 
a szemközti ablakok, alig egy-egy méterre egymástól, mindennap elmesélik 
egymásnak titkaikat.
Mindezt boldog nyugalom és áldott békesség lengi körül. A hancúrozó gyerekek 
mozgásán is a hegyen lakó ember mérsékelt tempója érzik. Itt senki sem rohan. 
Itt már mindenki magasra jutott.
A Puturluk ősi jellegét három utca karakterizálja. A három együttvéve és még 
kettővel megszorozva sem teszi ki azt a szélességet, amellyel egy közönséges pécsi 
utca dicsekedhetik. Azért mégis elférnek egymás mellett az emberek, amiből szin
tén meglátszik, hogy az élet békessége nem az utca szélességétől függ. Az egyik 
a Menyhért utca, amely büszke gránitlépcsőkkel indul, aztán egy útjában álló 
barackfa jobbra térni kényszeríti, mint szigorú közlekedési rendőr. Az utca jobbra 
fordul és ijedtében olyan szűkre húzódik, hogy a gyanútlan sétáló szinte levegő 
után kénytelen kapkodni. Az „utcát" jobbról egy háztető határolja az obiigát kan
dúrral, balról cementezett kőfal áll, tetején pléhfazekakban muskátlik virítanak.
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Az utcavég mindössze egy méter széles.
A széles utakhoz szokott sétáló önkénytelenül is oldalra fordul, aztán ijedten 
tekint felfelé, mert az az érzése, hogy a szomszéd ház pont a fejére esik.
A Gáspár utca muskátlik és lila mályvák közt kanyarogva fürdik az áldott júni
usi napfényben. Közepén négy óriás nyárfa nyúlik sudáran az égnek. Néhány 
háza alig másfél méter magas, és aki kíváncsi belsejökre is, lehajolhat az ablakok
hoz. Idefónn ezek a lakások vannak a legmélyebben, de még mindig elég magasan 
ahhoz, hogy lenézzék a várost.
A Boldizsár utca koromfeketére mázolt tűzfal védelme alatt lendül neki a 
Havihegy oldalának. A tizedik lépésnél azonban már elfárad ez a nekibuzdulás. 
Az utca két sefüsefa bokor között csendesen oldalra fordul. Itt már csak csalán 
zöldül két mesgyéjén. Jobbról és balról majdnem összeérnek a csalánlevelek.
A Szent Vince utcába csak 'oldalvást' lehet közlekedni és még így is fenyegeti a 
sétálót az a veszély, hogy ruhájával egyszerre két tűzfalról dörgöli le a vakola
tot. A kis utca úgy bujkál a sok háztető között, mint haragos szülőtől kergetett 
rakoncátlan gyermek. Amikorra leér a szomszédos utcába, szinte eltűnik a két 
szembelevő háztető között.
A Kisboldogasszony utca a Puturluk sugárútja. Aljában zöldellő kert ölén pihen 
a városi szegények három menedékháza. A kertben egy agg reszkető kezekkel 
öntözi a salátát, a kilombosodott diófa alatt öreg anyó foltoz valamilyen elnyűtt 
ruhadarabot. A magas fűben két apróság hempereg.
Ezekből lesznek a szegények. 
A Puturluk utca áldott csöndjét 
semmi sem zavarja. A meredek 
utcákban még kézi targonca sem 
mer nekivágni. A gyárak búgása, 
zakatolása ide nem hallatszik fel. 
Csak a déli harangszó csilinge
lőse muzsikálja tele a Havihegy 
csendes oldalát, ahol békességes 
csöndben élik egyhangú életü
ket egyszerű emberek. Néhány 
szürke, korhadó villanydúc ugyan 
fenyegetőleg figyelmeztet a civili
záció közeledtére, de ez a veszély 
még alig megvalósult program. Kevés a villanylámpa és a Puturluk esti csend
jére - hogy így mondjuk - ma még jobbadán a holdvilág vigyáz... "2

2 Dunántúl. 1930. december 8.

A Tettye varázsa még a fővárosban megjelenő, kitűnő „Vasárnapi Újság" 
c. napilap pécsi tudósítóját is megihlette:
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„A külvárosok tiszta, csinos cserepes házakból állnak, de az utcák rendetlensége 
miatt itt a közlekedés csaknem nyaktörő veszéllyel jár. A kövezet különben a bel
városban is úgynevezett pécsi kövezet. Ez pedig azt jelenti, hogy itt minden házi 
gazda maga lévén köteles a háza előtt kövezetét rakni, az a boldogabb, a ki a maga 
arasznyi széles, két sor kövét a háza két végén levőnél néhány ujjnyival néha egy 
arasszal is magasabbra vagy alacsonyabbra rakhatja. így származik aztán a ket
tős Holbein-féle kígyóvonal, girbe-görbe az utca jobbra-balra, le és föl egyaránt. 
Ha azonban az ilyen utcák labirintján sikerült felvergődnünk legalább a felső 
bosnyák városba, a Tettye-utcába, egyszerre ismét olyan kép áll előttünk, a mely 
elfeledteti fáradságunkat.
A meredeken felkanyargó vízmosásos utca-sort idomtalan dombtető szakítja 
meg, a melynek tetején, roskatag körfaltól övezve, a Minden szentek temploma 
áll. A négyszögű, nyomott épület külsején alig is akadunk már a hajdani román 
stílusú egyház némi ismertető jeleire. Sőt egyáltalán nehéz felismerni rajta bár
mely stílszerűséget. Legföljebb keleti oldalán, a hatszögű szanktuárium (szen
tély) mutatja a gát ízlésű átalakítás nyomát, a melynél azonban a félkörívű, 
de magas román ablakot meghagyták. Északi fala később befalazott árkádokból 
áll, s valószínűleg a templom eredeti része. Belsejében a kar alatti keskeny nyí
lású dongaboltozatok s egy primitív faragású keresztelőkút árulják el az egykori 
román egyházat. Különben pedig a szanktuárium (szentély) gótívű boltozatát 
és a déli mellékhajó egy-két gót ízlésű gyámkövét leszámítva, még az átalakítás 
által nyert jellegéből is kifosztva, s idomtalanul összetákolva látjuk az egész épü
letet. Oltárai, képei dísztelen, érdektelen kontárművek, legföljebb egy eldugott 
kitűnő anatómiájú régi feszületé van, de ezen is igen elhanyagolt állapota miatt 
csak a fekete hátteret és a fehér testet sikerül felismernünk. Ezt a templomot, 
mely ma Pécsnek egyik legrégibb, de mint láttuk, magában véve kevés érdekű 
temploma, már 1157-ben szentelték fel. Szomorú emlékűvé vált, mikor a török 
uralom idején a pécsi káptalan templomává lett, s mint székesegyház szerepelt. 
Vele szemben ma is áll az az egyszerű tornácos kis bosnyák ház, melyben a 
hagyomány szerint e rémes időkben a pécsi püspök lakott. Most a harangozó és 
egyházfi lakik benne s Pécs sok más történelmi nevezetességű helyével együtt 
egészen jeltelenül áll. A templom magas kerítésén belől ma is temetkeznek, de 
a mögötte elterülő régi temető már felszántva s kövei jórészben kerítésnek hasz
nálva gyászolják a múlt időket.
Innen a falak mögül regényes tájkép terül el előttünk minden irányban. Jobbra 
a város, szemben egy mély szakadás, ezen túl egy meredek szikla-fal, csúcsán 
egy kis kereszt, mely egy itt lezuhant papnövendék emlékét tartja fenn. Följebb 
a Havi boldogasszony temploma s balra a valóban festői tettyei romok, igen vál
tozatos képpé folynak össze. A Tettyére érve utunk megszakad, meredek grá
nitsziklák körítenek egy szép zöld plateaut (tálcát), a honnan csak délre áll
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A Tcttye-patak és környéke 
(Vasárnapi Újság 1888. 09. 23.) 

l a

nyitva a vidék. A sík tér egykor virágos kert és püspöki nyaraló, most pusztaság. 
A meredek sziklák töveiben fakad a dús forrás, mely századok óta látja el Pécset 
vízzel, sőt fölöslegében, fekvése miatt, ma is egész sereg gyár gépeit hajtaná el, 
ha összegyűjtenék. A talaj mindenütt elárulja, hogy emberi kéz egyengette; de 
ma egy részén a forrás vize kanyarog le szabálytalanul, másik részén pedig bos- 
nyák gyerekek futkosnak és tehenet legeltetnek rajta. A délre nyíló nagy szaka
dás szélén a hajdani fényes nyári lak festői romjai könyökölnek és tekintenek 
alá a városra, jobbra a villákkal tarkított szőlő-hegyekre, balra a szikla-oldalba 
épített bosnyák házakra s a távol kéklő siklósi hegyekre. A tizenhatodik század
ban építette e fényes nyári lakot Szakmáry püspök, a ki később esztergomi érsek 
lett s 1524-ben halt meg. Úgy látszik azonban, hogy a török dúlás közben sem 
pusztult el, mert falai még ma is elég magasan állnak. Az épület kettős szárnya a 
városra tekintett és udvarát szökőkút, vagy más kör alakú építmény díszíthette, 
a melynek nyomai a magas földhányás alatt ma is láthatók.
A város másfélszáz éves szenvedéseiből,fájdalom, máig sem épült ki annyira, hogy 
e szép helyet némi költséggel régi fényébe öltöztethetné, évenként egyszer legalább 
mégis megelevenül a tér, a húsvét másodnapi népünnep, legújabban pedig néha 
napján még az atlétaklub versenyei alkalmával is. 
Húsvétkor itt sűrű sátor-utcák lepik a zöldgyepet, 
s tarka-barka öltözetű paraszt lányok és legények 
táncolnak a romok körül. Különben pedig min
den csendes, még az a kis csárda is, mely a szikla 
tövébe húzódott, többnyire mélyen hallgat, s az 
egykori polgári lövőház, melynek, pedig még kilátó 
tornya is van, pusztulásnak indult s a romokkal 
együtt mélyen fájlalja Pécs közönyét a szép iránt. 
Bízzunk azonban a jövőben! Egy második kiállí
tás jövedelméből jut tán valami a tettyei útra és a 
Pettye feldíszítésére is. "3

3 Vasárnapi Újság 1888. szeptember 23.

A pécsi polgárok családjuk társaságában szí
vesen kocsikáztak fel egy-egy szép nyári dél
utánon a Tettyére. Idézzük ide még egy régi 
tettyei kirándulás színes emlékét: 
„A mai 'Gyuri út'-nál zuhatagszerűen hömpöly- 
gött a tettye forrás vize - a mai széles úttól jobbra 
álltak a vízimalmok, régi viskó házaik mellett a 
nagy malomkereket hajtotta a leömlő víz. Itt voltak
a Schmidt, a Weidinger családok malmai. Kíván
csian nézegettünk be az alacsony kis ablakon.
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Felértünk a fennsíkra - emlékszem még a régi vízgyűjtő medencére, kör alakú 
nagy kőből épített medence volt. Felső része a hegyoldalban feküdt, arra felmen
tünk és kíváncsian belenéztünk a nagy víztömegbe, szinte megszédültem a lát
ványban. A romok ekkor még igen magasak voltak, sok szép jegenyefa körülöttük, 
az ősi gyep már akkor is igen szép volt, a gyerekek vígan játszadoztak rajta. "4

4 Egy polgárasszony emlékei a városról. Gosztonyi Gyuláné, született Pilch Erzsébet visz- 
szaemlékezései a 19. és 20. század fordulójáról.

A RÉGI TETTYEI ÜNNEPÉLYEK

E
s ki volt a Tettye koronázatlan királya? Természetesen az örök bohém 
Reéh Gyuri.

Reéh György, a Tettye „koronázatlan királya"

Mi sem természetesebb, hogy ki
emelt helyet kapott munkámban a 
felejthetetlen emlékű Reéh Gyuri. 
„Nyári vasárnapokon az egész város 
apraja-nagyja a Tettyére járt kirán
dulni. Egymást érték a Tettyén a nép
ünnepélyek, amelyeknek koronázat
lan királya Reéh Gyuri bátyánk volt. 
Óvóit a Tettye leglelkesebb propagan
distája, ott is lakott, villája a színész
szálló mellett a sarkon, a mecseki 
szerpentin kezdetén állt. Ott is ren
dezte néhanapján hetedhét-országra 
szóló vigalmait. Szerette a bort, a tré
fát, a nőket, gyakran látta vendégül 
jókedvű barátait. Elegáns házat vitt, 
néhányszor Fedák Sári és más pro
minens színészek is vendégeskedtek 
nála. Markáns profilját, jellegzetes

sas-orrát minden pécsi ismerte, népszerű volt mindenütt. Ó volt a legtöbb 
tettyei mulatság szervezője.
Meg kell adni, sokszor igazán nívós produkció színhelye volt a Tettye. Annál 
inkább, mert Reéh Gyurinak ez szívügye volt, minden eszközzel támogatta.
A városnak több igen képzett pirotechnikusa volt és a pécsi tűzijáték gyártmá
nyokat messze földön szívesen vásárolták.
Amint egészen besötétedett, felsisteregtek a bársony fekete égre a vakító római 
gyertyák, a szép tarkán csillogó csillagkerekek, színes bengálitüzek öltöztették
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bíborba, fénybe a vén tettyei romokat és egy-egy félórára tündérországra vará
zsolták a sziklafal ölében elpihenő tettyei fennsíkot. Mikor a tűzijáték kialudt, 
mint egy varázsütésre csend borult a tájra, özönlött a tömeg le a városba."5

5 Wemer György: Régi pécsi nyár. Dunántúli Napló, 1963. július 26.

Reéh György visszaemlékezései a tettyei mulatságokra

Mindenszentek temploma 
(Vasárnapi Újság 1888. 09. 23.)

I
gyekeztem összegyűjteni azokat a cikkeket, amelyeket Reéh György 

írt Pécsnek erről a nagyszerű kirándulóhelyéről. Nagy tárgyi tudása, 
színes leírása, ennyi év után is mély benyomást gyakorol az olvasóra. 

„1780. január 27-én a városnak Mária Terézia királyné által a szabad királyi 
városok sorába történt emelése alkalmából, ez évnek április 19-én, a királyi kegy
nek e tárgyban történt megnyilatkozása 
felett érzett öröm látható jeléül a város 
lakossága a fennsíkon jött össze, ott 
ökröt sütött, sok ezer zsemlyét osztott 
ki a kevésbé javadalmazásunk között, 
számtalan hordó bort fogyasztott el s 
méltatva az esemény nagy jelentőségét, 
szórakozott az est homályáig. A később 
szokásossá vált belépőjegyeket, a termé
szetbeni szolgáltatások pótolták.
Ez volt tehát az első tettyei ünnepély. 
A szabadságharc szerencsétlen kime
netele után a városunkat megszálló osztrák zsoldos csapatok zenekaraival, a 
vértesek és vadászokéval - utóbbi fegyvernem katonáit a nép poloska csúfnév
vel illette - több ízben rendezett hangversenyeket a fennsíkon, melyhez a város 
lakóságának is szabad bemenetele volt. Pár évtizeddel ezelőtt a romok közepén 
egy-egy méter magas földhányás volt még látható. E magaslaton játszottak az 
említett zenekarok, amelyek csak 12-14 tagból állottak, nem mint ma, amikor 40 
főnél többet számlálunk.
Az esti órákban a tisztikar több ízben tűzijátékkal is kedveskedett a közönségnek. 
Egy idősebb polgártársam említi, hogy raketták szálltak a magasba romok között, 
melyre a Postavölgyben hasonlóan válaszoltak. Azt hiszem ez már olyan katonai 
rakétázás számba ment és inkább jelzési gyakorlatoknak minősíthetők.
1864. augusztus 14-én a Pécsi Dalárda zászlószentelésének ünnepe alkalmával 
tettyei ünnepély is terveztetett. Óriási közönség vonult fel, ahol az apatini, aradi, 
eszéki, mohácsi és pécsi dalos testületek magán-férfikarokat és közös kardalokat 
adtak elő. Az ünnepséget csak egy pillanatra bontotta meg az az incidens, hogy a 
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pódium az egyik közös kardalhoz való felállás közben a nagy súly alatt leszakadt. 
Az ijedtségen kívül nem történt semmi nagyobb veszedelem, s a már magasra 
lángolt kedv árja hamarosan túlcsapott ezen a baleseten is. Kimagasló tetszés
ben részesült az aradiak dalárdája, csattogó magyar népdalai által. Majd a Pécsi 
Dalárda az Engesszer Mátyás pesti zeneegyleti tanár által megírt négy karénekét 
adta elő, melyet a szerző személyesen vezetett, ami nagy tapsvihart aratott.
A szüneteket a helybeli bányászok és az itt állomásozó vadászok zenekara töltötte 
ki zeneművek előadása által. Az ünnepélyt szép tűzijáték fejezte be, mintahogy 
azt Haksch Lajos a 40 éves Pécsi Dalárda c. müvében írja.
Az 1873. év június 21-én Pécsett már előbbi években megalakult torna- és tűz
oltóegylet zászlójának felszentelése alkalmából rendezett ünnepségek egy része 
ugyancsak itt pergett le, ennek részletei azonban előttem ismeretlenek.
Az 1872. évben a pécsi lövészegylet a fennsík keleti oldalán épületet emel, lövöl
dét. A lövölde előtt két hatalmas árboc áll melyekre vasár- és ünnepnapokon, 
amely napokon tartattak a lövészek, nemzeti és városi színű lobogók vonattak 
fel, melyek nagyban emelték a fennsík tarkaságát. A városi zenekar is játszott 
itt több ízben. Elénk élet bonyolódott itt, kisebb-nagyobb ünnepélyek is rendez- 
tettek, de ezekről csak annyit tudok, hogy úgy az előző évbeli, mint ezen évbeli 
ünnepélyeken a díszítéseket Wéber Ferenc festőművész, a később végleg Mün
chenbe költözött és ott nagy művészi hírnévre szert tett polgártársunk végezte 
nagy ízléssel, de ennek részleteit kitudnom nem sikerült.
Az 1888. év június 3-án néhai Vaszary Gyula volt rendőrkapitány, akkor alkapitány 
és tűzoltóparancsnok rendezett felette nagyszabású ünnepélyt a tűzoltó- és torna
egylet céljaira, melyre még sokáig fognak emlékezni. Az ünnepély napján a kora
délutáni órákban egy szalagokkal feldíszített ökröt vezetett két hatalmas mészáros
legény a városon végig víg zeneszóval a Tettyére, hogy ott levágassák és húsa fel- 
daraboltatván gulyásfőzéshez használtassák fel. Az állat hogyan, hogynem kisza
badult a vezetők kezéből s nekiiramodott Tettye-utcán le a városba, míg ott le nem 
füleltetett és sorsának át nem adták. Az ökröt, valamint az összes enni és inniva
lókat a pécsi polgárok ingyen ajánlották fel és az ünnepély kellő erkölcsi és anyagi 
haszonnal zárult, bár a belépődíj csak 40 fillér volt. Az ünnepélyen póznamászás, 
gátfutás, lepényevés, zsákfutás és hasonlók szórakoztatták a közönséget.
1892. július 14-én a Pécsi Jótékony Nőegylet virágkorzóval egybekötött rózsa
ünnepélyt rendezett a fennsíkon. A virágokkal feldíszített kocsik hosszú sora a 
Király utcán át vonult fel. A menetet Kardos Kálmán főispán nyitotta meg, aki 
maga hajtotta hajtó kocsiját. Balján Aidinger Riza, Aidinger János akkori pol
gármester szépséges leánya foglalt helyet.
A fennsík közepén emelkedett a hatalmas pavilon Kremling Károly pécsi kárpitos
mester remekműve. Ebben volt a buffet. Finom ételek, jól hűtött Littke, sütemények 
voltak kaphatók. Előtte volt a tánchelyiség. De ezenkívül sok-sok kisebb pavilon 
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is díszítette az ünnepély színterét. Villamvilágítása még nem volt a városnak és 
hogy mégis villámmal világítottak s hogyan, elmondom. Az üszögi uradalom adta 
a lokomobilt, melyet hat ökör vonszolt fel a fennsíkra s ha akkor a szállítás alkal
mával a megfúr alt gőzgépet Pepi barátom széles válla meg nem tartja, befaral az 
bizony a Tettye-árokba, oda a lendkerék és az ünnepély jövedelmének egy része. 
A dinamógépet Koharits János szolgáltatta és töltötte az akkumulátorokat és így 
kapott villamáramot e nap éjjelén a Tettye. A villám égett is, nem is, amint az már 
az ilyen ad hoc szerelésnél elő szokott fordulni. Ilyen kis szünetek igen sokszor kel
lemesek is. Az ünnepély gyönyörű volt, városunk egész elite közönsége vett részt 
azon és az erkölcsieken kívül fényes anyagiakat is eredményezett. "6

6 Reéh György: A régi tettyei ünnepélyek. Dunántúl. 1924. szeptember 7.
7 Reéh György: Hogyan fedeztem fel a Tettyét. Dunántúl. 1924. április 20.
8 Uo.

A tettyei sikerekért azonban Reéh Györgynek nagyon sokat kellett ten
nie. Egy érdekes régi újságcikkben emlékezik vissza, hogyan szervezte 
meg a káprázatos Tettyei nyári estéket, melynek fő attrakciója a villany
világítás és a tűzijáték volt.
Az alapgondolatot egy 1903-ban, a fővárosi Duna-parton megrendezett 
ünnepély adta.
„Ez a káprázatos tűzijáték még álmomban is foglalkoztatott. Másnap a reggelinél 
az az ötletem támadt, hogy felkeresem az angol tűzijáték rendezőt és ha maradt neki 
pár darab tűzijáték tárgya - no melyik tűzijátékosnak nem marad - azokat tőle, 
lehetőleg olcsószerrel megszerzem és azután azokat az én jó pécsijeimnek Pécsett 
bemutatom. Apró-cseprő tűzijáték készítéssel már gyermekkoromban is bíbelőd
tem és később a tűzoltó egylet céljaira rendezett ünnepségek alkalmából a tűzijáték 
készítéséhez nagyon értő néhai Károlyi Károly városi adótiszttel társultam.
Veszek tehát az általunk készített tűzijátékból egy részt, és annak betetőzése lesz 
az angliustól megszerzendő pár hatásosabb darab.
Felkerestem Brockot a Hungáriában. Az angol kis pipájából bodor füstfellegeket 
bocsátott az égnek s kijelentette, hogy hajlandó Pécsre jönni és itt 15.000 koroná
ért megmaradt tűzijátékát bemutatni. Kijelentem, hogy ez lehetetlen, én csak pár 
darabot szeretnék szőlőmben vendégeimnek e csodás példányokból bemutatni. 
Az angol megértett, kész volt az alku és kaptam 400 aranykoronáért - ma éppen 
16 millió aranykoronának felel meg - egy kézipoggyászt megtöltő tűzijáték rész
letet. Az angol aztán kölcsönadott egy, a bombák kilövéséhez szükséges mozsa
rat, melyet véletlenül készakarva mindez ideig elfelejtettem visszaküldeni."7 
Megkezdődtek a tervezgetések, de további nehézségek is adódtak.
„A tervezgetés közepette rájöttünk a Tettyének a rendezendő ünnepély szem
pontjából való nagy fogyatékosságára, t. i. a világítás hiányára. Az itt éveken át 
lefolyt ünnepélyeknek az volt a hátránya, hogy a sötétség beálltával az ott tar
tózkodás lehetetlenné vált."8
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Reéh Györgyöt nem olyan fából faragták, aki a nehézségektől visszarettent 
volna. Elhatározta, ha törik, ha szakad, lesz villanykivilágítása a Tettyének. 
„Egyik ülésünket követő napon leballagtam és az ottani vezetőséggel a villany
áramnak a Tettyére leendő felvezetéséről kezdtem tárgyalni. A vezetőség röviden 
kijelentette, hogy a villamos vezetékek kiépítésére a várossal kötött szerződés sze
rint kötelezve nincs, hogy ezeknek a Tettyéig való kiépítése üzleti szempontból 
sem teljesíthető, mert ezen a vonalon újabb áramfogyasztókra való kilátás hiá
nyában a befektetett tőke kamatai sem térülnének meg."9

9 Uo.

Az idő tájt a pécsi áramszolgáltatással kapcsolatos ügyek még a főváros
ban, a Ganz Rt.-nél dőltek el. Ezért Reéh György „szalonkabátba és glassé 
kesztyűbe" vágta magát, és felutazott Budapestre.
Az engedély azonban nem volt olcsó, hanem valóságos kis vagyonba, 
2000 koronába került, melynek anyagi és erkölcsi felelőssége Reéh 
Györgyöt terhelte.
Végül is hosszas kilincselés után megkapta a Tettyére felvezető áramve
zeték kiépítésének engedélyét.
1906 júniusában, pünkösdkor végre eljött a nagy nap! A városban min
denki csak erről beszélt, mindenki készülődött, s megindult a Tettyére a 
népvándorlás. És ekkor valami borzasztó dolog történt - megeredt az eső!

„A közönség azonban rendületlenül várta a bejelentetteket. S midőn a dél
utáni mókákkal betelve s kissé kifáradva este nyolcóra után kigyúltak a piros és 
fehér színben pompázó, ezer és ezer gyertyafényű ívlámpák, nappali világításba 
helyezve a Tettye pázsitját, annak mozgó-nyüzsgő embertömegét, ezer ajakról
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hangzott fel a bámulat szava. Ilyet a mi Tettyénk még nem látott. S midőn a 
közönség ezzel is betelt, 9 órakor kezdetét vette a tűzijáték. Nem én mondom, 
hanem mindazok, akik a budapesti Duna-ünnepélyt látták, hogy ez kis Duna- 
ünnepély volt, Duna nélkül."10

10 Uo.
11 Uo.

A fenyegető viharfelhők is elvonultak, részben a Tettye, részben szegény 
Reéh György feje fölül is.
„Az ünnepély tehát fényes erkölcsi és anyagi haszonnal zárult. Az anyagiak
kal csak akkor ijedtem meg midőn megállapítottuk, hogy a nyers bevétel 9000 
korona volt, amiből a villamos bevezetés és felszerelés költsége egymaga 2000 
koronát tett ki. Ha az ünnepély nem sikerült volna, talán még ma is nyögném 
a villanyvilágítás bevezetésének költségeit, mert az erkölcsi felelősség mellett az 
anyagi felelősség is kizárólag engem terhelt volna."11
Az 1900-as évek elején a tettyei kirándulások és népünnepélyek színvo
nalas megszervezése még sok gonddal járt. Reéh Györgynek és baráti 
körének fáradozása azonban sok és látványos eredményeket hozott.
„Esti élet a Tettyén. Sok város megirigyelhetne bennünket a Tettyéért. Idege
nek, akik Pécsett jártak, mindenkor csudálkozással és elragadtatással beszéltek 
a fennsík csudás szépségű panorámájáról és fölséges levegőjéről, amely egyene
sen a legkellemesebb kirándulóhellyé predestinálta a Tettyét. A városhoz is közel 
van, úgyszólván benn van a városban, és mégis mindeddig azt kellett tapasz
talnunk, hogy a Tettye kihalt, üres egész nyáron. Ha egy-egy népünnepély meg 
nem élénkítette, úgyszólván nem volt más, mint a lézengő csirkefogók tanyája. 
A nagyközönség, amely szívesen áldoz nagy pénzt arra, hogy meglátogassa a 
külföldi fürdő és nyaraló helyeket, ugyan fel nem kereste volna a Tettyét. Az idén 
azonban fordulat állott be, erős lendületet vett a tettyei élet. Tagadhatatlan, hogy 
ez első sorban is a Gyuri út megépítésének köszönhető, meg annak a nagy agili
tásnak, amellyel a Tettye legnagyobb barátja, Reéh Gyuri igyekszik folytonosan 
megkedvelteim a Tettyét a közönséggel. Ez a nagy agilitás lassan már kezdi is 
meghozni a gyümölcsét. A közönség egy része - az igaz hogy még mindig kis 
része - máris felfedezte a Tettyét, rájött arra a tudatra, hogy nincs kellemesebb, 
egészségesebb, jobb kirándulóhely, mint a Tettye. S a közönségnek ez az okosabb 
része már naponta felkeresi a Tettyét. Este, ahogy szűnik a rekkenő meleg, meg
élénkül a Gyuri út. Egész társaságok keresik fel a Tettyét, akik ott keresnek mene
déket a város fojtó, meleg, romlott levegője elől. Néhány család állandóan fenn
lakik a villákban, de igen sokan vannak ezenkívül, akik mindennap ott költik el a 
vacsorájukat. Vacsora után aztán megkezdődik a vidám élet. Nem az a vidámság, 
amelyre a pezsgődurrogás, meg a cigánymuzsika hangolja az embert, hanem az 
a vidámság, amelyre a szabad természet csudás bájának és egyszerű fennségének 
élvezete készteti azt, aki a természetet csak egy keveset is képes megérteni.
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De azért a Tettyének is megvan a maga muzsikája. Az est csendjébe belecsendül 
Fedák Sári csicsergése, Alberti Verner érces tenorja, sőt különböző katonaze
nekarok muzsikái, természetesen gramofon útján, amit ugyancsak Reéh Gyuri 
kormányoz nagy szakértelemmel, nem kis örömére a gyermekeknek. Mert ami
kor megszólal a gramofon, vége szakad a jókedvű gyermek hancúrozásoknak, 
egyszerre odasereglik apraja-nagyja és csudálkozó bámulattal hallgatják azt a 
száz torkú nagy sárga trombitát. De ez csak egyik oldala a Tettye estei életének. 
Ez mind a vendéglő körül történik. Pedig a Tettyének megvannak minden este 
az ingyenes élvezői is. A közeli utcák lakói seregestül sietnek fel vacsora után. 
Az öregebbje sétál, a fiatalabbja játszik, futkároz. És istenem csudálatos e, ha 
a tettyei estéknek megvan a romantikájuk. Hiszen olyan ábrándosán moso
lyog le a kandi holdvilág, olyan festői látványt nyújtanak a romok, a fennsíkot 
szegélyező meredek hegyormok, olyan balzsamos, bódítóan üde levegő csapja 
meg az arcunkat a Tettyén, akárcsak tavasszal. Pedig a tavasz...a tavasz... 
be sok bimbót fakaszt! Én édes istenem csuda e, ha a Tettyének is megvan a 
romantikája!... Az ember észre se veszi, oly gyorsan repül az idő. Lassanként 

gyérül a vendéglő közönsége, fogy
nak a sétáló párok, itt az ideje megint, 
hogy le kell szállni a városba, ahol az 
aszfaltos utcák, meg a házfalak csak 
úgy okádják ki magukból a nap folya
mán beszívott meleget. Kialusznak 
már a villany lámpák is s néma csend 
borul a fennsíkra s ekkor nagynéha 
előtör egy-egy rakéta lángcsóvája, 
amely gyorsan röppen fel a magasba, 
s csillagokban sziporkázva hullik alá. 
Ez a Reéh Gyuri 'jó éjt'-je."12 

12 Pécsi Napló. 1906. augusztus 5.

„A tettyei népünnep. Szinte elmaradhatatlan már Pécs történetéből: ősszel, 
tavasszal népünnepély a Tettyén. Talán ha nem hirdetnék, akkor is felzarándo
kolna az egész város szeptember első ünnepnapján a tettyei fennsíkra, hogy itt 
megkeresse azt a szórakozást, melyre már csaknem fél esztendő óta várakozott, 
ennyi idő telt el t. i. a Mecsek Egyesület által rendezett legutóbbi nyári mulat
ság óta. A múlt években ez a szeptemberi tettyei ünnepély alárendeltebb jelen
tőségű volt, a júniusihoz képest. Az idén fordítva lesz. Olyan nagyszabású lesz, 
mint még egyetlen tettyei ünnepély sem. Hogy mindjárt a leghatalmasabb att
rakción kezdjük, fenomenális lesz a tűzijáték. Már hónapok óta fáradozik mentül 
érdekes produkciók érdekében a kísérletezéssel a mi saját külön mulatság atya
mesterünk, Reéh György és Károlyi az ő saját külön piroteknikusa, de el is ért
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olyan eredményt, hogy bámulva fogja csodálni az egész város. A júniusi tűzi
játék már általános meglepetést keltett, ez azonban még azt is messze túl fogja 
szárnyalni, amennyiben már a quantum oly óriási, hogy öt ünnepélyre is elég 
lenne, e mellett oly rendkívül szépek lesznek a rakéta produkciók, minőt még az 
ezen téren nagyon is elkényeztetett pécsi publikum sem élvezett. A rendes nyári 
mulatságok természetesen szintén nem fognak elmaradni, de azért az egész nem 
lesz unalmas, lesz - az egészben szellem és ötlet. A népszerű bábszínház meg- 
reformáltatott és új igazgató vezetésével a premiérek egész serege kerül bemu
tatásra. Most jönnek be az iskolás fiúk s felrándulva a Tettyére, bizonyos, hogy 
egyben kedvet kapnak a pécsi élethez, mert igazán elmondhatják majd, hogy ez 
az esztendő szépen kezdődik. Egyébként is nagyon megkedvelte közönségünk 
már a Tettyét, hogy nemcsak ünnep, de hétköznapokon is tömegesen látogatják, 
de 8-án, a népünnepély napján előreláthatólag annak a sokat emlegetett gombos
tűnek nem lesz a Tettyén keresni valója. "13

13 Pécsi Napló. 1906. augusztus 26.
14 Pécsi Napló. 1906. május 16.

„Tulipán népünnep a Tettyén. A tettyei romok fölött fehér zászló, azon tulipán 
jelzi, hogy Reéh György ismét nagy népünnepélyre készül, melyet június 10-én 
tartanak meg. Most eredeti ötletekkel fogja a vezetésével megalakult rendező 
bizottság a közönséget szórakoztatni. 
És ezek között első helyen áll majd az 
angol hordójáték. A tettyei barlang 
is ezúttal először kerül bemutatásra, 
zenekar, dal lesz bőviben, szóval meg 
lesznek a rendes attrakciók és ezeken 
fölül az újdonság ingerével ható ere
deti mulattató mutatványok. A jöve
delem megoszlik a francia katonák 
emlékoszlopának és a tettyerendezés 
költségei között, mindkét jövedelemre 
nagy szükség van és a pécsi közönséget nem is igen kell biztatni, hogy ezen 
ünnepélyeket keresse föl, mivel azok már polgárjogot nyertek és elmaradásuk 
valóságos megütközést keltene."14
„A tettyei barlang fölavatása. A holnapi tulipán népünnepély egyik érde
kes szenzációját bizonyára a Gyuri út mellett fölfedezett barlang fogja képezni, 
amelynek rendbehozatalával és kitatarozásával már teljesen elkészültek. Ma este 
7 órakor Reéh György, a Tettye rendezés nagymestere be is mutatta a barlangot 
egy kisebb társaságnak s így ma már megvolt a barlangnak a fölavatása, míg a 
valódi megnyitása csak holnap lesz, amikor a népünnepély nagy közönsége meg 
fogja látogatni. A mai kis ünnepségen részt vettek Erreth János Pécs szab. kir. 
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város és Benyovszky Móric gróf Baranya vármegye főispánjai, Zsolnay Miklós 
gyáros, Koszits Kamill alispán, Tróber Antal gazdasági tanácsos, Oberhammar 
Antal gazdasági tanácsos, Nick Alajos tiszti ügyész, Schultz Ferenc rendőrka
pitány, Makay István tb. Tanácsos stb., akik elragadtatásuknak adtak kifejezést 
a barlang szépsége fölött. A barlang csakugyan érdemes a megtekintésre. Fal
képződménye egyszerű, nincs benne cseppkőképződmény, de hisz nem is az a 
barlang lényege, hogy cseppkőbarlang legyen. De amit a természet elmulasztott, 
azt a művészettel igyekeztek pótolni és a barlangban lévő sárkányok és fantaszti
kus alakok, amelyek mind a Zsolnay gyári művészek munkái, ékesítik a barlang 
falait, amely a teljes villany kivilágítás mellett nagyszerű képet mutat. így bizo
nyos, hogy a barlang látogatása később is állandó marad, városunk, pedig egy 
érdekes természeti megbámulnivalóval gazdagodott."15

15 Pécsi Napló. 1906. június 10.
16 B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története 1891-2002
17 Több helyen Reeh-nak írva

Pécs város nevezetes fiáról, Reéh Györgyről már sokat és sokan írtak. 
Rokonok, ismerősök, városkutatók. Ezért én életrajza ismertetésének 
csak egy rövid, korabeli újságcikk (pontosabban róla készített nekrológ) 
adataira támaszkodva teszek eleget.
Fontosnak tartom külön kiemelni azt a tiszteletet, amellyel a pécsi 
Mecsek Egyesület emlékezik vissza egykori alapító tagjára.
„A Mecsek Egyesület alapító tagja. 1891.-től a választmánynak is tagja. 1903- 
tól 1921-ig az egyesület igazgatója. 1913 és 1916, valamint 1927 és 1929 között 
a Madárvédő Osztály titkára, illetve elnöke, 1927-től örökös tag. A század elején 
ő szervezte éveken át a Tettyén rendezett ünnepélyeket.

A Mecsek Egyesület jegyzőkönyvébe halálakor ezt jegyezték be:
„Rajongó ápolója volt városunk egyik szép helyének, a Tettyének."16

Reéh György nekrológja17

P
écs, február 22. - Jellegzetesen hosszú, szikár, kissé hajlott alakja többé 

már nem tűnik fel a pécsi utcákon, ahol minden lépésénél ráköszönt az 
őszinte tisztelet: Van szerencsém Gyuri bátyám... Derűs mosolya már nem árad 
szét komorrá vált pécsi környezetében, nem mond többé csattanó adomákat, 

pohár sör vagy csillogó aranysárga bor mellett sem meghitt, úri társaságban, 
sem nótahangos pécsi szőlőkben, sem felejthetetlen szerelmén, amelynek koro
názatlan királya volt, a tettyei fennsíkon. Sem baráti köre, sem tisztelői, sem 
ismerősei, (az egész város) nem látják többé szikár alakjában visszajárni Pécs 
múltját, azokat az időket, amikor Pécs még álmodó, boldog, gondtalan város 
volt. Amikor még a Tettye felett sistergő, pattogó röppentyűk alatt vidáman és
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gondfeledten harsogott az éljen, öröm, jókedv, egész életünk és a vidámság örök 
hopmestere, Reéh Gyuri felé. A régi Pécs egyik jellegzetes színfoltjával lett ismét 
kevesebb. Halálával a süllyedő múlt ismét messzebb van tőlünk. Pécs Atlanticja 
most már majdnem teljes képében bontakozik ki mai életünk alatt, és úgy érez
zük, az ő halálával, aki vidám volt, bohém volt, örökifjú volt, szinte történelmi 
távlatba került a gondoktól, munkanélküliségtől és nyomorúságtól gyötört Pécs 
attól a Pécstől, amely valamikor önfeledten tudott felkacagni az égre.
Reéh György nyugalmazott városi tanácsos 1862. április 18-án született. 
Huszonhét éves korában, 1889. május 1.-én került Pécsett városi szolgálatba, 
mint rendőrfogalmazó. Hat évvel később már h. árvaszéki ülnöknek nevezték 
ki az ambiciózus, nagy munkabírású tisztviselőt, aki előzékeny, úri modorával 
és gavallériájával rövidesen szinte példátlan népszerűségre tett szert. 1894-ben 
rendőrkapitány, majd 1898-ban tanácsnok lesz, és ilyen minőségben kerül a 
katonai ügyosztály élére. Húsz évig működött e minőségben, s 1918. december 
1.-én, elveivel és igazi énjével sehogy sem tudva összeegyeztetni a forradalmi 
idők eseményeit és céljait, nyugalomba vonult. De továbbra is megmaradt Pécs 
rajongóinak és a Tettye királyának és továbbra is vidáman szórta kedves baráti 
körben szellemi sziporkáit. Kedves, szeszélyes, melegszívű ember volt.
A hetvenéves öregurat, aki talán sohasem volt beteg, néhány nappal ezelőtt tüdő
gyulladás támadta meg. A legyengült szervezet nem tudott megbirkózni a kórral 
és Reéh György hétfőn hajnalban háromnegyed 5 órakor jobblétre szenderült. 
Halálát fivére és széleskörű rokonsága gyászolja. Végrendeletében úgy intézke
dett, hogy a család gyászjelentést ne adjon ki s temetése a legegyszerűbb legyen. 
Temetése február 24-én, szerda délelőtt 11 órakor lesz, az engesztelő szentmisét 
ugyanaz nap reggel 9 órakor tartják meg a belvárosi plébániatemplomban. "1S 
A Tettye napjainkban rene
szánszát éli. A város vezető
sége mindent megtett, hogy 
a pécsi polgárok jól érezzék 
magukat a Tettyén. Új pihe
nő- és játszótereket hoztak 
létre annak érdekében, hogy 
mind az idősebb és fiatalabb 
korosztály megtalálja a ki
kapcsolódást. A közeli Pin
tér-kert és a mésztufabarlang

18 Reéh György. Dunántúl. 1932. február 23.

vonz.
zonyára örül

ne, ha látná, hogy a kedves 
tettyei fennsík újra életre kelt.

is sok látogatót 
Reéh György bi
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ODÚTELEPEK A MECSEKEN

Wágner László

C
sászár Levente, a Mecsek Egyesület 2009-es évkönyvében írt cik
ket Kühnel Márton kárászi fészekodúgyáráról. Jelen cikkemben a 
Mecseken található odútelepeket mutatom be.

A MÚLT

V
árady Ferenc megyei főlevéltáros, író, költő már a Mecsek Egye
sület megalakulása előtt, 1890-ben a Pécsi Napló egyik számában 
felszólalt a madarak és állatok védelme érdekében, s Baranya vármegye 

alispánjához beadványt intézett, kérve a védelem felkarolását. Koszits K. 
alispán 7.136/1890. szám alatt terjedelmes körlevélben utasította is a vár
megye főszolgabíróit, hogy foglalkozzanak a védelemmel. A rendelet meg
jelenésével egyidejűleg Mayer Károly banktisztviselő és Róna Jenő tanár 
a Kardos úti menedékháznál több mesterséges fészekodú kihelyezésével 
igyekezett propagandát csinálni a madárvédelem eszméjének." Miután 
egyéni kezdeményezésüket nem koronázta siker, Róna Jenő a Pécsi Nap
lóban 1906. január 28-án határozott formában javasolja egy madárvédő 
egyesület megalakítását. Kiss József, a Mecsek Egyesület alapító főtitkára 
is megmozgat mindent az ügy érdekében. Ennek hatására Reeh György, 
Róna Jenő és Roth Miksa beadványt terjesztettek elő a Mecsek Egyesü
lethez a Madárvédő Osztály megalakítása ügyében, melyet az 1906. már
cius 11-i közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Az alakuló ülés május 2-án 
volt, elnöknek Várady Ferencet, titkárnak Róna Jenőt, pénztárosnak 
Mayer Károlyt választották. Munka tervet is készítettek, melynek 6. pontja 
a madárvédelmi berendezésekre vonatkozik. „Madárfészkelő és madáretető 
készülékek beszerzése, raktáron tartása és elhelyezése."
A Madárvédő Osztály minden egyesületi évkönyvben terjedelmes beszá
molót ír az előző évben elvégzett munkákról. A továbbiakban ezekből 
válogattam ki az odútelepekre vonatkozó részeket.
1909-ben a Kiss József-kilátónál és a Kardos úti menedékháznál 30 db 
odút helyeznek ki. Terveznek egy állandó megfigyelésre és bemutatásra 
alkalmas odútelepet a Bánfay út környékére, de a katonai lőtér közelsége 
miatt elvetik. A lőtér 1912-es bezárása után pedig nincs anyagi lehetősé
gük a kialakítására. A Tettye környékén, amely egyébként is szívügye a 
Mecsek Egyesületnek, 20 db házilag készített odút helyeznek ki.
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A kirepülés pillanata - Örvös légykapó

1912-ben újabb 20 db odút helyeztek 
ki a Mecsekre. Pontos helymegjelö
lés nem szerepel a beszámolóban.
1914-ben Róna Jenő és Pintér János a 
Tettyén felállítják a 15 odúból álló „el
ső madárvédő telepet". Ezt Pintér Já
nos kezelte, és szorgalmasan jegyezte 
a fészkelési eredményeket. Az 50. ju
bileumi évkönyvben csillagozott meg
jegyzésként szerepel, hogy a telep még 
ma is áll (1940), és azt az 1934-ben el
hunyt Pintér János özvegye gondozza.

Az I. világháború után a tönk
rement madárvédelmi berende
zéseket kezdik helyreállítani, de 
minduntalan megakasztja a mun
kát az anyagiak hiánya.
1926-ban 80 odú szolgálja a Mecsek 
madárvédelmét. Még ebben az év
ben a királyi Madártani Intézet jó
voltából 4 db ablaketetőt és 100 
db odút kapnak a kárászi gyárból. 
A100 odú részben a Kiss József-ki- 
látónál, részben a Kozári-vadász-
háznál kerül kihelyezésre. Vitéz Rábay Gyula erdőmérnök gondosko
dik arról, hogy minden erdőőr kivegye részét a madárvédelemből, és 
minden odú ősszel és tavasszal ki legyen tisztítva.

A Madárvédő Osztály jelentése a 1930-as évről: A Sétatéren 10 db odút 
(1A, 6B, 3C) helyeztek ki. 1-ben csuszka, 3-ban széncinege, 1-ben barát
cinege talált menedéket. A Mecsek Egyesület tagjai nagy érdemeket sze
reztek a madárvédelem terén. A beszámoló felsorol 19 személyt, valamint 
az Első Pécsi Bőrgyár Rt.-t, akik 165 db odút helyeztek ki. A madárvédők 
összesen 286 db madárodút szereztek be a Mecsek Egyesület Madárvédő 
Osztályától. A beszámoló említést tesz a Székeskáptalan 500 db-os kihe
lyezési szándékáról. Hamerli József kereskedésében 18 db odút vettek 
egyesek az elmúlt évben. „Az egész országot érdeklő eredmény volt az, amit 
osztályunk Littke Jenő ny. máv. üzletigazgató megértő segítségével végzett, amikor 
1929 őszén a pécsi üzletvezetőség területén fekvő állomások és osztálymérnökségek 
összesen 536 db fészekodút helyeztek el." Egyben felkérte a többi üzletigazgató-
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ságot is hasonló cselekedetre, ennek hatá
sára országos szinten 542 db madárodút 
helyeztek ki. A jubileumi évkönyv beszá
molójában a lap alján csillagozott megjegy
zésben szerepel, hogy hasznos madarak 
csak az első évben költöttek az odúkban, 
mert 1931-ben a verebek kiszorították a 
cinegéket. Ugyanitt megjegyzik, hogy 
eredményes madárvédelmet csak akkor 
lehet elérni a vasútállomások környékén, 
ha előzőleg a verebek számát drasztikusan 
csökkentik. A Mecsek Egyesület madár
védő telepét a Damjanich utca 13/2. szám 
alatt rendezték be. A telep egy katasztrális 
hold gyümölcsösből és szőlőből állt, vala
mint hozzá csatlakozott még a Bőrklinika 
parkjának nagy része is dr. Láng Mihály egyetemi magántanár úr előzé
kenységéből. Fákra és oszlopokra 10 db különböző mintájú odút helyeztek 
ki. Ettől az évtől Páldi Géza a Madárvédő Osztály elnöke.

1932-ben a Zrínyi katonai iskola 20 holdas parkjának gondnoka, vitéz 
Horvát László felajánlja a parkot madárvédelmi tevékenységre. 20-20 
odút helyeznek ki vascsőre és élő fára. Azt tanulmányozzák, hogy a 
városi macskák milyen hatással vannak a fészkelésre. 14 odút foglaltak el 
a madarak, ebből 13-at vascsövön. A kísérletre a magyar királyi Madár
tani Intézet is felfigyel, és dr. Csörgey Titusz kísérleti főigazgató szemé
lyesen utazik le Pécsre, hogy meggyőződjön a kísérlet eredményéről.
A Mecsek Egyesület munkásságáról az Aquila 1930-as évfolyamában 
Csörgey Titusz: „Madárvédelmi tanulmányok 1922-1930. évekből" 
cím alatt emlékezik meg. „...Madárvédelmünk második lelkes apostola a 
Mecsekegyesület madárvédő osztálya, országunk egyik kulturális központjá
ban Pécs vidékén fejti ki működését, vármegye szerte vetített képekkel kisért 
előadásokat tartott és szakavatottsággal párosult fáradhatatlan buzgalmával oly 
eredményeket ért el, aminőkre alig volt példa."
A madárvédő telep leírása:. „Telepünk ma már közel 5 hold területet fog
lal magában, elhelyezve benne 5 duc-etető, 4 ablak-etető, 28 odú és egy itató. 
Az elhelyezett odúk mintája: 20 B), 2 D), 3 C), 3 A). Ebből elfoglalva 1932. 
évben 18 B), 2 C), 1 A) és 1 D). Legjobban kedvelik madaraink a B) odúkat. 
Madárfajok szerint volt: a) odulakó madár: 11 széncinege, 1 barát cinege, 4 kerti 
rozsdafark, 1 nyaktekercs és 1 szürkelégykapó, összesen 18."
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1933-ban 100 db felhívást küldtek szét iskoláknak és egyesületeknek, 
hogy támogassák az első madárvédő telep létesítését. 98-an fogadták el 
a felhívást, és 1934-ben a sétautak mentén megteremtették az I. számú 
madárvédő telepet. A város polgársága, látva az eredményes fészke- 
lést és szép elgondolást, kérés nélkül további 100 fészekodú felállításá
nak költségeit ajánlotta fel. 1936-ban készen lett a II. számú madárvédő 
telep is, mely a 20-21-es turistautak mentén, a Magaslati úton, a Kozári 
vadászháznál, a Lapison stb. lett kialakítva, de jutott belőle a Balaton 
mellé, Galyatetőre, sőt Rozsnyóra is.
Az 1935-ös évkönyvből: „A Mecseken egyéni adományozásból újabb 100 drb. 
fészekodut helyezett el. Ezek az odúk mókus, nyest, menyét és macska támadás
tól mentesen vascsövekre vannak szerelve s erdei lakok közelében állítattak fel. 
Minden odún zománcozott tábla mutatja az adományozó nevét. Az egyesület 
e munkájához csatlakozott Baranya vármegye alispánja is, rendeletet adva ki, 
melyben minden községi jegyzőt arra hív fel, hogy indítsa meg a madárvédelmi 
propagandát és iparkodjék ezt jó példával is elősegíteni."

1935. április 24-én Csörgey Titus dr. kísérletügyi főigazgatóval a 100 
odúból idő hiányában csak 60-at vizsgáltak át. „...nevezetesen a Man

dulástól a Menedékházig elhe
lyezett odúkat, továbbá a Kozári 
vadászháznál, Kiss József kilátónál, 
Büdöskúton, Lapison és Kantaváron 
felállított odúkat. Ez ellenőrzésnél 60 
odú közül 57 volt lakott. Hatban sere
gély, ötben nyaktekercs, egyben har
kály, ötben örvöslégykapó, nyolcban 
barátcinege, hatban kékcinege, négy
ben csuszka és huszonegyben szénci
nege volt. Összesen százhúsz fiókát és 
336 tojást találtunk."

1936-ban a dömörkapui menedékháznál a madárvédelmi mintatelep 
fejlesztése tovább folytatódott, a mecseki sziklák között madáritatót és 
fürdőhelyet létesítettek, amely nem szökőkút jellegű lett, mert a tapasz
talatok azt mutatták, hogy a csendes folyású vizet jobban kedvelik a 
madarak. A mintatelep ezzel befejezésre került és oktatásra alkalmas 
lett, célszerűségét és tetszetősségét igazolta, hogy a lillafüredi erdőgond
nokság is ennek a mintájára készítteti telepeit. Dr. Csörgey Titusszal, a 
madártani intézet tudós igazgatójával végzett ellenőrzésen 87%-os odú
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foglalást regisztráltak. A legszebb eredményt a Kozári-vadászház kör
nyéke mutatja, ahol a Mecsek egész madárvilágát együtt találják: örvös 
légykapót, kerti rozsdafarkot, seregélyt, molnárcinegét (széncinege), 
kék- és barátcinegét, nyaktekercset, sőt még macskabaglyot is találtak.

Lapisnál a „Kiss József Asztal" létesített 1937-ben odútelepet. 1 katasztrális 
hold területen a 20 tag 1 db etetőereszből, 1 db galambdúcetetőből, 1 ható
ból és 20 db 35-54-ig számozott, 46 mm bebúvónyílással fúrt „B" mintájú 
odúból létesítette a telepet. Ezen a telepen tanulmányozták, hogy milyen 
távolságra célszerű kihelyezni az odúkat. A legkisebb távolság 10 m, a leg
nagyobb 40 m volt. Az ideális távolságot 100 m-ben állapították meg. 1938- 
ban a 20 odúból 12 odút foglalt el hasznos madár, 9 széncinege 2 kékcinege, 
1 csúszka. A madárszaporulat 104 fióka, a fészekfoglalási eredmény 60%. 
Két odúban kecskedarázs volt. 1939-ben 13 odúban volt költés: 10 szén-, 
1 kék-, 1 barátcinege, 1 csúszka. A madárszaporulat 116 fióka, az odúfogla
lás 65%. 1 odúban lódarázs, 1 odúban hasznos denevér ütött tanyát.

Az 1939-es évkönyv 300 db odú kihelyezését említi helymegjelölés nélkül. 
Ebben az évkönyvben jelenik meg először a kárászi fészekodúgyár hirdetése.

1941- ben 38 db betontetős odút szereltek fel az útjelző vasoszlopokra.

1942- ben 30 db odút kaptak ajándékba, ebből 10-et Erdélybe küldtek ki, 
20-szal pótolták az elhasználódott mecsekieket.

Az 1943-as évről szerény jelentést írt Szokoly Ferenc szakosztályi elnök. 
Legnagyobb gondként a vandalizmust említi. Letépik az odúkat, de a 
vasoszlopok sincsenek biztonságban tőlük.

1944-ben dr. Horváth Lajos a madárvédő osztály elnöke. Beszámolójá
ban megemlíti, hogy a megrongálódott vagy elpusztított fészekodvak 
pótlása nem volt lehetséges. Felhívja a figyelmet, hogy a Mecseken már 
nem az odvak számának növelése, hanem azok minőségi, a madarak 
igényeinek megfelelő kihelyezése a cél.

AII. világháború után nem adott ki évkönyvet az egyesület, így az odú
telepek további sorsáról talán a még köztünk élő régi tagok tudnának 
beszámolni. Mivel csak a Kozári-vadászháznál maradt fenn egyetlen 
vascső, feltételezhetően folytatódott a Szokoly Ferenc által említett van
dalizmus, és a telepek lassan eltűntek a Mecsekről.
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A KÖZELMÚLT ÉS A JELEN

A
z 1980-as évek elején a Pintér-kertben lett kialakítva egy 45 odú

ból álló telep. 27 db rönkodú, 15 db eternitodú és 3 db deszkaodú 
lett kihelyezve. A rönkodúk A, B és D röpnyílásúak, míg az etemitodúk 

A és B, a deszkaodúk B röpnyílásúak voltak. Egy pár mezei veréb, 4 pár 
széncinege, 2 pár kékcinege és 1-1 pár barát- és fenyvescinege fészkelt a 
telepen. Az odúk foglalása csak 22%-os volt. Érdekes volt a különböző 
madárfajok odúfoglalási magassága. A széncinegék 3 esetben 3-4 m, 1 
esetben 8 m magasan, a kékcinegék 5-6 m magasan, míg a mezei veréb, 
barát- és fenyvescinegék 3 m magasan lévő odúkat foglaltak el. A szén
cinegék 30, 32, 35, 40 mm-es röpnyílású odúban fészkeltek, a másik 4 faj 
csak a 28 mm-es röpnyílású odúkban költött. A barát- és fenyvescinege 
minden esetben csak eternitodúba költött be. Az odútelep lassan tönkre
ment, már csak 3 db eternitodú van meg.

1992-ben a Mecseki Erdészeti Zrt. jogelődje, a Mecseki Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság megbízta a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Baranya Megyei Csoportját 100 db madárodú kihelyezé
sére a Mecseken. Célterületként a Rotary utat és a Dömörkapu-Kisrét 
közötti utat jelölték meg. A megállapodásban a Lusta-völgynél, a Gyar
mati keresztnél és a Kisrétnél odútelep kialakítását írták elő. Az odú
kat 1992 decemberében helyeztük ki. A Rotary útra 70, a Flóra-kilátó 
- Dömörkapu - Kisrét útvonalra 30 db B típusú madárodú került. 
Az odúk röpnyílása 30 mm-esre lett kifúrva, ez még megfelelő a szénci
negék számára. Azóta a harkályok és a nagypelék kitágították őket. így 
váltak alkalmassá a csuszkák fészkelésére is. A csuszkák, ha nagyobb az 
odú röpnyílása, akkor sárral betapasztják a saját igényüknek megfele
lően. Ez 32x30 mm-es ovális nyílás, tehát csak a harkályok és nagy pelék 
munkája révén tudnak fészkelni az odútelepeken. Az odúk tetejét négy 
szeg kihúzása után le lehet emelni, így tisztíthatóak, a tetejükön lévő 
kampóval lehet felfüggeszteni őket. A későbbi ellenőrzések során csak 
két szeget tettünk vissza az egyszerűbb kezelhetőség miatt. Az odúkat 
egymástól 50 m-re helyeztük ki kb. 2,5-4 m magasra. A kihelyezésnél 
elsődleges szempont a röpnyílások K-i, DK-i tájolása volt. Sajnos a köl
tési idő kezdetéig a Rotary útról 5 db, a Flóra-kilátó - Kisrét közti útról 
7 db odút vittek el. 1994-ben a Rotary úton 9 db, a Flóra-kilátó - Kisrét 
közötti úton 10 db odúval pótoltuk az előző évi veszteséget. Sajnos ebben 
az évben is folytatódott az odúk elvitele. A Tubesen 9 db, a Dömörkapu
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- Kisrét között 3 db odú tűnt el. A Tubesen elsősorban a kis-tubesi kilátó 
környékéről vesztek el az odúk, ezért ezen a részen a későbbiekben nem 
pótoltuk őket. 1995-ben a Flóra-kilátó - Kisrét közti telep folytatásaként 
a Tölgyes útra 11 db odút helyeztünk ki. A Tölgyes útnál idős cserfák vol
tak cserjeszint nélkül. Ezen a területen kékcinegék és örvös légykapók 
telepedtek meg az odúkban. Amikor a fák egy részét kivágták és felsar
jadtak a cserjék, megjelentek a telepen a széncinegék. Ez is mutatja, hogy 
a két faj táplálkozási szintje eltér egymástól. A széncinegék elsősorban 
a cserjeszintben, míg a kékcinegék lombkoronaszintben táplálkoznak. 
Amíg nem volt cserjeszint, addig nem voltak széncinegék a területen. 
Sajnos az erdészet ezt a területet pár év múlva letermelte, így a telep 
ezen része megszűnt. Örömteli dolog lenne, ha az erdészet újabb odúkat 
helyezne ki a mecseki erdőkbe. Főleg a 40-50 évnél fiatalabb erdőtagok
ban lenne nagy szükség a madárodúkra, hisz ott a fák vékonysága miatt 
nincs lehetőségük a harkályoknak odút készíteni.

7. táblázat: Odúfoglalási eredmények az első öt évben 
R--Rotary út, D=Dömörkapu

Év 1993 1994 KB
Hely MOH D R D R D R D R D
Széncinege 22 13 14 8 34 10 26 10 18 6
Kékcinege 5 6 1 3 4 15 2 9 3 7
Barátcinege - - 1 - - - - - - -
Ö. légykapó 3 2 4 4 11 1 21 4 19 4
Csuszka - - - - 2 2 2 1 - -
1 akatlan 35 2 45 15 13 11 19 8 22 11
Összesen 65 23 65 30 64 39 70 32 62 28
Kihasználtság 46,2% 91,3% 30,8% 50,0% 79,7% 71,8% 72,9% 75,0% 64,5% 60,7%

2. táblázat: Odúfoglalási eredmények az utolsó három évben 
R=Rotary út, D=Döinörkaptt, P^Püspökszentlászló

Év 2009 2011

Hely D P R D P R D P
Széncinege 15 10 1 9 3 2 11 7 4
Kékcinege - - - 1 2 3 - - -
Ö. légykapó 26 7 2 28 6 4 22 5 9
Lakatlan 11 1 12 10 5 2 17 4 2
Összesen 52 18 15 48 16 11 50 16 15
Kihasználtság 78,8% 94,4% 20,0% 79,2% 68,8% 81,8% 66,0% 75,0% 86,7%

2007-ben a komlói motocrosspályán 50 db madárodút helyeztünk ki. 
A terület nyitottságából adódóan elsősorban mezei verebek fészkelnek, 
de költ seregély, szén-, kék- és barátcinege is. Az első évben egy pár 
nyaktekercs is megtelepedett. Elsősorban B típusú odúk vannak kihe
lyezve, de van néhány C és D odú is.
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Ugyanebben az évben a püspökség megkeresésére a cserkúti szociális 
otthon parkjában 10 db, a püspöki kertben 5 db, a Püspökszentlászlói 
Arborétumban 15 db A és B odú lett kihelyezve. A szociális otthon park
jában viszonylag kevés fa és cserje van, így kevés a rovartáplálék is, ezért 
50% alatti az odúfoglalás. Széncinegék és mezei veréb fészkel az odútele
pen. A püspöki kertben a területhez képest sok odú van, ezért százaléko
san ott is kevés a foglalás. Püspökszentlászlón 80% feletti odúfoglalások 
vannak. Talán több odút is elbírna az arborétum, főleg akkor, ha D és C 
odúk is lennének kihelyezve. Szén- és kékcinegék, valamint örvös légy
kapók fészkelnek ezen a telepen. 2008-ban egy fenyvescinege is odút 
foglalt, de a következő ellenőrzés alkalmával kékcinegetojások voltak az 
odúban. Itt jegyzem meg, hogy a templom tornyában és a faluban lévő 
haranglábban 1-1 db gyöngybagoly-költőláda van kihelyezve, de költés 
még nem volt egyikben sem.

2011-ben Baumann József tagtársunk 30 db fészekodút helyezett ki a 
Balokányligetbe. Reméljük, meg is maradnak, és elősegítik az odúlakó 
madarak megtelepedését.

Jelen és múlt összehasonlítása

j
elen és múlt, különbségek, azonosságok? Közel 100 év távlatából nehéz 
I az összevetés. Más volt a szemlélet, mások voltak a területi adottsá- 
ok, de a cél azonos volt. Fészkelőhelyet biztosítani hasznos madaraink

nak. Hasznos madarak, már a megfogalmazás is idejétmúlt. A modern 
ökológiai szemlélet nem enged teret hasznos és káros összevetésének. 
Minden élőlénynek megvan a szerepe a természetben. A vasútállomások 
környékéről kiirtandó verebek ma már védettek. Megfigyelések, kutatá
sok bizonyították, hogy a magevő madarak, amilyen a veréb is, fiókane
velés idején kizárólag rovarokat fogyasztanak. Megváltozott a Mecsek 
madárvilága is. A régi beszámolókban közönségesnek mondható madár 
volt a kerti rozsdafarkú. Én 1977 óta élek Pécsett. Sokat és sokfelé jár
tam a Mecseken, talán nem annyit, mint egyes tagtársaink, de biztosan 
más szemmel, más füllel járom a világot. Ezzel a színpompás madárral 
én csak a sumonyi madárgyűrűző táborban találkozom az őszi és a tava
szi madárvonulás idején. Éneklő kerti rozsdafarkút csak 2011-ben hallot
tam Kisújbányán. Rovarevő madaraink élelemforrása erősen lecsökkent 
a rovarirtó szerek alkalmazásával. Az erdőket permetezik a gyapjas her
nyó ellen, de közben egyéb rovarok ezrei is áldozatul esnek, pont a fió-
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Kotló örvös légykapó jí Nagypele által elpusztított örvös légykapó tojó

kanevelési időszak kellős közepén. Nem jobb a helyzet a városokban 
sem. Mindenki azt mondja „szeretem a természetet". Valóban szereti? 
Lehet, hogy igen, de csak akkor, ha jó messze van tőle. Ha zümmög 
a szúnyog, már szaladnak is az önkormányzathoz, hogy permetezze
nek. Aztán csodálkoznak, hogy nincs fecske, nincs cinege, nincs veréb. 
Sok évvel ezelőtt a sasréti Ősbükkösben lévő odútelepet ellenőriztem. 
A vadászház felőli oldalon minden odúban elpusztult 5-6 napos kékci- 
nege-fiókák voltak. A tetemek kb. 2-3 naposak lehettek. Érdeklődésemre 
elmondták, hogy két napja a házak körül szúnyogok ellen permeteztek. 
Ennek estek áldozatul a cinegefiókák.
De térjünk vissza a madárodúkhoz. A Dömörkapunál és a Rotary úton lévő 
odúk B típusúak, eléggé zárt környezetben vannak, így seregélyek, nyakte
kercsek nem fészkelnek a telepen. Érdekes a barátcinegék hiánya az odú
telepeken, pedig az ellenőrzések alkalmával rendszeresen találkozunk a 
faj egyedeivel. Az odúkihasználtságban nincs jelentős különbség a régi és 
a mostani telepek között. Sajnos a vandalizmus is hasonlóan jelen van, bár 
nem akarom elkiabálni, de az utóbbi időben nem rongálták meg odúinkat. 
Sokkal nagyobb gondot jelent az idő vasfoga. Az odúk tetejét a farontó gom
bák egyre inkább tönkreteszik, és a tetejüknél felfüggesztett odúk leesnek.

Örvöslé^i/kapó-fiókákOdúellenőrzés Piispökszentlászlón
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A „Kiss József Asztal" által a Lapison 1937-ben létesített odútelepen 100 
m-ben állapították meg az ideális távolságot két odú között. Az általunk 
kihelyezett odúk 50 m-re vannak egymástól, sőt a Rotary úton van olyan 
rész, ahol csak 30-40 m van két odú között. Mivel gyakran előfordul, hogy 
két szomszédos odúban azonos faj fészkel, ezért nem tartjuk szükséges
nek az odúk közti nagyobb távolságot. Elődeink vascsövekre helyezték az 
odúkat, hogy a macskák, mókusok, nyestek ellen megvédjék a benne lakó 
madarakat. Odúink fák, bokrok ágaira vannak felfüggesztve. Macska, 
nyest, nyuszt károsítását nem tapasztaltuk. Dömörkapu és Kisrét között, 
a 2010-es csapadékos évben az egyik odúban egy elpusztult mókust talált 
Alföldi Zoltán. Ezen a telepen sokkal jelentősebb fészekpusztítók a har
kályok. Kitágítják az odúk röpnyílását, és megeszik a benne lévő tojáso
kat, fiókákat. 2010-ben a Rotary úton a 20-as odú hátulját forgácsolta szét 
egy harkály. Az odúban széncinegefészek volt. 2011-ben, feltételezhetően 
ugyanaz a madár a 19-es odút forgácsolta szét ugyanígy, ebben örvös 
légykapó fészkelt. Időnként előfordul erdei sikló kártétele is. A Rotary 
úton június 20-a után rendszeresen beköltöznek az odúkba a nagype- 
lék. Ha lakott madárfészket találnak, kifosztják azokat. Gyakran a fészek
ben éjszakázó felnőtt madár - elsősorban a tojó - is áldozatul esik. Ezek 
a fészekpusztítások, ha nem is kívánatosak, de részei a természetnek, és 
nem veszélyeztetik az odúban fészkelő fajok állományait. A húsz éve tartó 
rendszeres ellenőrzések alatt megtapasztaltuk, hogy a téli hidegek, tartós 
havak sokkal negatívabban hatnak az itt telelő madarakra. Egy-egy kemé
nyebb tél után sokkal kevesebb széncinegefészek van az odúkban.

Amint a jelent bemutató részben már utaltam rá, kívánatos lenne, ha 
több helyen létesülnének odútelepek a Mecseken. Ha csak minden 
kertbe kihelyeznének egy-egy B, C, D odút, már komoly segítség lenne a 
cinegéknek, házi rozsdafarkúaknak, seregélyeknek.
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HÍRES PÉCSI LÁTOGATÁSOK

ÉS MÁS EGYÉB ÉRDEKESSÉGEK A RÉGI PÉCS ÉLETÉBŐL

Trebbin Ágost

„Valakit vendégül látni annyit jelent, mint felelősséget vállalni arra, hogy 
mindaddig, amíg nálunk van, gondoskodunk róla, hogy jól érezze magát." 

(Brillat Savarin)

P
écs, ez az ősi mecsekaljai város, a római kortól mindmáig, fontos útvonalak 

mentén feküdt. Nagy gazdasági érdekterületek árucseréje bonyolódott itt 
le a városiasság kifejlődésének korában, iparának fellendülése, pedig még inkább 
növelte jelentőségét.

Híres vásárait messze földről felkeresték, a gazdag Baranya termékei itt találtak 
rá, gyakran távolról jött vevőjükre. Pécs idegenforgalma minden időben számot
tevő volt. Falai között a hazaiak és szomszédos vagy akár távoli országok uta
sai egyaránt szívesen elidőztek. A város szépségéről a humanista műveltségű
Hagymásy Bálinttól kezdve, Evlia Cselebin, a neves török utazón át a múlt szá
zadban ittjárt német, angol és francia utazókig mindenki meleg emlékezés hang
ján szól. És a vendégszeretetről úgyszintén."'

Ha már Evlia Cselebinél tartunk, kezdjük 
vele időutazásunkat Pécs múltjába. A híres 
török világutazó színes útirajzában hosz- 
szú fejezetet szentel pécsi élményeinek. 
A tudósítás teljes egészében igen érdekes 
olvasmány, jelen anyagomban most csak 
egy rövid részletet idézek belőle: 
„Muzulmán városrésze van hét: egyetlen 
keresztény városrésze, a Buda-kapun kívül 
fekszik. A városban magyar, bolgár, szerb, 
görög, örmény és frenk nincs, de zsidó van. 
Összesen 2200 iszlám háza van, melyek ala
csony abb-magasabb régies alakú szép kőépü
letek s leírásukra a nyelv elégtelen. Minden 
háznak a tetejét megannyi díszes, rózsaszínű 
cserép fedi, úgy hogy ilyen cserepeket egy

országban sem láttam. Középszerű házai azonban itt-ott deszkazsindellyel van
nak fedve. A Duna partjához közel van.

1 Hernády Ferenc: Régi pécsi fogadók. Dunántúli Napló, 1956. október 31.
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Evlia Cselein útleírása (könyv címlap)

Minden házban szőlők, kertek, vízmedencék és szökőkutak vannak.
Összes utcái sakktábla festése szerint lerakott főutak, úgy, hogy bármely irányba 
nézünk, ezek az utak a városnak egyik végétől a másikig meglátszanak. Két 
oldalról végesvégig széles kövű, régi kövezetű, igen tiszta gyalogjárók vannak. 
A fő közúton a város előkelőinek negyven palotája van."2

2 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664, 228 p.
3 Hemády Ferenc: Régi pécsi fogadók. Dunántúli Napló, 1956. október 31.

Teljes joggal gondolhatnánk, hogy a törökök elvonulása után csupa kel
lemes látogatója akadt városunknak.
Sajnos nem így volt. Sorra jöttek a hívatlan vendégek. Itt volt mindjárt Gábrielé 
di Vecchi gróf és tábornok, akit 1686-ban - közvetlenül a harcok után - nevez
tek ki Pécs városparancsnokává.
Nem lehet tudni, hogy a „vitézlő" tábor
nok mennyire vette ki részét a törökök 
elleni csatákból, de azt ismerjük, hogy 
miután átvette a parancsnokságot, mód
szeresen látott hozzá a város kirablá
sához. Katonái kifosztották az oltárok 
szentségházait, feltörték a márvány sír
emlékeket, leszerelték a toronyból az 
órákat. A török dzsámik ólomlemezekkel 
fedett tetőzetét is leszedték és eladták. 
Szerencsére a történelem zivatarfelhői 
tovább vonultak, és békésebb időszakok 
köszöntöttek városunkra.
„A régi fogadók, vendéglők és szórakozóhelyek 
azonban, noha szerepük jelentős volt az itt megfor

dulók ellátásában, majdnem nyom 
nélkül a feledésbe merültek. Ám a 
városukat szerető pécsiek közül né
hányon és a helybeli újságok sárgu
ló évfolyamai számos megmentésre, 
feljegyzésre érdemes adatot őriznek. 
Nem közismert például, hogy a volt 
takarékpénztár helyén az 1700-as 
években fogadó állt. Akkoriban, pe
dig ez lehetett a város legjobb foga
dója, mert itt szállt meg II. József, 
amikor magyarországi körútja al
kalmával Pécset is meglátogatta. "3
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Az egykoron oly nevezetes pécsi vendégfogadónak volt egy másik híres, 
külföldi vendége is.
„Gróf Hofmannsegg, aki régebben, 1793 nyarán tartózkodott Pécsett, kiváló 
német természettudós és utazó volt, aki több európai országot bejárt, s aki ezek 
alatt az utazásai alatt messze földön híres állat-, növény- és ásványgyűjteményt 
szedett össze. Magyarországon 1793-ban és 1794-ben utazott abból a célból, hogy 
múzeuma számára madarakat és rovarokat gyűjtsön. Magyarországi tapasztala
tairól levelekben számolt be, amelyeket nővérének, egy porosz huszár ezredes fele
ségének írt, s amelyek Reise des Grafen von Hofmannsegg über Ungarn im Jahre 
1793 und 1794 címmel 1800-ban nyomtatásban is megjelentek (magyarra ford. 
Berkeszi István, Bp. Olcsó Kvt., 1887). Ezekben a levelekben vonzó és közvetlen 
modorban írja meg mindazt, amit hazánkban való vándorlásai közben tapasztalt. 
Legtöbb időt Budán és Pécsett töltött, megfordult Szegeden, Eszéken, Temesvárod, 
Karánsebesen, Déván, Szászvárosban s a közbeeső vidékeken, mindenütt gyűjtö
getett, és pedig leginkább az Alduna mentén vízi madarakat. Közlékeny, barátkozó 
természetű, társaságkedvelő, sokoldalú műveltségű ember volt, aki jól érezte magát 
nálunk, magyar ruhát vett magának, magyarul is megtanult kissé s a tervbe vett 
néhány hét helyett több mint egy esztendőt töltött Magyarországon.

Hofmannsegg 1793. július havában Délbaranyában, Bárány avár és Nagyhar- 
sámj tájékán vadászgatott, amidőn is a baranyavári jegyzőnek gyanúja támadt 
irányában s minthogy az írásai nem voltak egészen rendben, két szolgájával 
egyetemben letartóztatta és Pécsre a vármegyeházára beszállíttatta. Ebben az 
időben a monarchiában mindenütt destruktív elemeket szimatoltak, s a jámbor 
német tudósról is a túlbuzgó baranyavári jegyző azt hitte, hogy valami vesze
delmes francia kém vagy forradalmár rejtőzik benne. így került Hofmannsegg
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városunkba, ahol mintegy négy hónapot töltött. Itt várta be, míg személyazo
nosságát a bécsi királyi kancellária igazolta és útlevelet küldött neki. Olyan 
jól érezte azonban magát, hogy iratai megérkezése után is itt maradt, sőt a 
következő évben is kétszer megjelent Pécsett itteni ismerőseinek meglátogatása 
végett. Nővéréhez írt levelei élénk fényt vetnek az akkori pécsi társadalmi életre. 
Elmondja bennük, hogy a vármegye urai, Petrovszky Zsigmond másodalispán, 
Pető Imre főjegyző, Szily és Gasner aljegyzők igen előzékenyen bántak vele és 
igyekeztek enyhíteni fogságának kellemetlenségeit. Eleinte egy vendégfogadó
ban lakott, majd egy magasan fekvő utcában bérelt magának háromszobás búto
rozott lakást, melyért havi 10 forintot fizetett. Ebédre és vacsorára igen gyakran 
volt az alispán vendége, aki a város környékére is néha kikocsizott vele. Megis
merkedett két akadémiai professzorral is, akik könyveket adtak neki kölcsön, és 
tudományos beszélgetésekbe bocsátkoztak vele. Nagy elismeréssel szól Koller 
kanonokról. Azt írja róla, hogy okos, tanult férfiú, hét nyelven beszél, előkelő 
háztartást vezet, kitűnő konyhája, pompás ürmöse van és igen szép kerti sza
lonja, melyet oldalain az oszlopokról le a párkányzatig lecsüngő vadszőlő borit. 
Koller kanonok, a pécsi egyházmegye tudós történetírója a mai Kardos Kálmán 
utcai 4 sz. kanonokházban lakott, abban, amelynek pár évvel ezelőtt Szilvek 
nagyprépost volt a lakója. Ennek kertjében ma is meg van az a 'kerti szalon', 
amelyben Hofmannsegg Kollerral kedélyesen vacsorázgatott.
A német tudós szerint akadnak tehát tudós és jelesen gondolkodó férfiak Pécs 
városában, de egyébként megjegyzi, hogy ’itt a tudománynak nem sok képvi
selője van'. Annál élénkebb társaséletet élnek az emberek. Az úri társaság köz
pontja özvegy Czinderyné, egy elegáns, művelt, víg kedélyű, apai részről német, 
anyai részről francia származású, de egészen megmagyarosodott hölgy, akinek 
házában a német természettudós gyakran megfordult. Ez a Czinderyné Czindery 
Rókusnak, Baranya megye egyik leggazdagabb földesurának volt az özvegye, aki 
a cisztercita rendház alatt, a Pécsi Takarékpénztár mai palotájának helyén állott 
emeletes házak egyikében lakott. Erről a pécsi hölgyről Hofmannsegg egyik leve
lében így emlékezik meg: 'Ez egy teljes nagyvilági úrnő: eszes és tág ismeretei 
vannak még az irodalom és nyelvészet terén is. Valóban nagyon művelt társal
gási hang dívik ezen házban, mivel ott csak válogatott társaság szokott megfor
dulni s kiki tetszése szerint mulat. Két fiatal kisasszony is van a háznál és egy 
nevelőnő. Egy fiatalember, kit a múltkor még nem láttam, a házi káplán és mint 
látszik, sokoldalú ismeretei és érdemei vannak, mert ő nevelte Czinderyné mosto
hafiát, ki jelenleg már házas, s akinek mindenféle ügyeit vezeti. Nemsokára eljött 
Petőné is, úgy szintén a fiatal aljegyző Gaszner úr, a professzor és egy nyugal
mazott ezredes, ki szintén igen kedves férfiú és háborúk alkalmával Szászország
gal is megismerkedett. Egy zongorához vezettek, amelynél az egyik kisasszony 
éppen leckét vett. A hangszer maga igen jó, csak némileg lehangolt... a ned-
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Hofmannsegg könyvének címlapja

ves időjárás miatt. A hangjegy polcon 
különféle, a legjobb Mozart és Pleil-féle 
szonáták és variációk feküdtek, amelyek 
közül egynéhányat eljátszottam, ahogy 
lehetett. Azután Petőné énekelt igen kel
lemesen, majd a többi, igen jól bútorzott 
és felszerelt szobákba vonultunk vissza 
sakkot játszani, melyhez Czinderyné 
igen ért: egy nehány könyvet is előho
zott kicsiny, de kedves és hozzá eléggé 
értékes könyvtárából.'
Magáról Pécs városáról így ír Hofmann- 
segg: 'Ez egy középnagyságú város gyö
nyörű vidéken, a legszebbek egyikén, 
aminőket Magyarországon láttam, egy 
hegy lábánál fekszik, köröskörül a legszebb 
változatban szőlőhegyek és mezők, szép 
sziklapatakok és csermelyek. A bor tűrhe
tő, a víz jó, a gyümölcs pedig temérdek.' 
Megszokja a bőséges magyar étkezést is, 
azt állítja - bizonyára némi túlzással 
hogy 10-12 tál étel egy ebédnél egészen

közönséges dolog, nagyobb ebédek, úgynevezett Damendiner-ek alkalmával 
pedig 24 tál étel is kerül az asztalra. Nagyon élvezi többek között a pompás 
görögdinnyéket, amelyeket Baranyában bőségesen termeltek."4
Neves látogatásokban később sem volt hiány. Két évtizeddel Hofmannsegg 
látogatása után Richard Bright híres angol orvos ékezett városunkba.
„Sűrű forgalmat bonyolított le ugyan
ebben az időben a Bárány-kocsma is. Ez 
a mai II. sz. belklinika helyén álló akkori 
épülettel szemben volt. A város szélén, a 
szigeti városkapunál állt, a mai Százéves 
borozó épületében, a múlt század elejétől, 
de valószínűleg már a 18. század végétől 
fogva a Korona. Itt szállt meg 1814-ben 
Richard Bright, a kiváló angol orvos, kinek 
nevét a vesegyógyászat máig emlegeti. 
Nem lehetetlen, hogy talán éppen ennek

4 Birkás Géza: Régi Pécs külföldi útleírások alapján. 3-6. p. Felolvasta a szerző a pécsi
Szabad Liceum 1938. november 11-én tartott megnyitó ülésén.
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a fogadónak a söntésében hajtotta le fejét a lócára a vándorszínész élettel felhagyó 
Petőfi 1841. szeptemberében, hogy Mohácsról érkezve friss erővel folytassa útját 
Szigetváron át Sopron felé. Később a krónika szerint, a Korona lett a Habsburg-hű 
„Pecsovics" párt, a kalapjuk mellé fehér pántlikát tűző „fehérpántlikás párt" szék
helye. Vezetőjük, egy időben maga Scitovszky János, a pécsi püspök volt. "5 
Ismerkedjük meg egy kicsit közelebbről Richard Bright orvos és utazó 
pécsi élményeivel:

5 Hemády Ferenc: Régi pécsi fogadók. Dunántúli Napló, 1956. október 31.

„1814-ben ismét jeles külföldi vendége volt városunknak: Richard Bright angol 
orvos, aki a bécsi kongresszus alkalmával hosszabb időt töltött az osztrák fővá
rosban. Ott magyar főurakkal ismerkedett meg s azok bíztatására és ajánlóleve
leivel ellátva hazánkban hosszabb utazást tett, melynek tapasztalatait 1818-ban 
kiadott, Travelsfrom Vienna through Lower Hungary c. hatalmas és díszes kiállí
tású könyvében dolgozta fel. Bright e munkája alapos tájékozottságról, éles meg
figyelő- és ítélőképességről tesz tanúbizonyságot s ma is forrásmunka-számba 
megy, amely a százévelőtti Magyarországnak pontos és elfogulatlan képét 
mutatja, amilyennek egy jószándékú, de elfogulatlan és mindenekelőtt az iga- 
ságra törekvő, művelt angol látta. Bright utazása alatt leginkább magyar főurak
nak volt vendége, azonban a náluk tapasztalt vendégszeretet, kényelem, jólét 
és fényűzés nem vakította el. Elsősorban a gazdasági helyzet, a köznép sorsa, a 
közállapotok érdekelték, s e tapasztalatai arról győzik meg, hogy a magyarföld
művelő nép nagy nyomorban sínylődik, gazdasági tekintetben el van nyomva, 
műveltségi tekintetben el van hanyagolva s ennek a vezető osztályok önzése és 
lelkiismeretlensége, valamint az elavult intézmények s törvények az okai.
Bright május havában érkezik Pécsre, ahol a szigetvári kapu mellett, a Kórház
téren, a mai is meglevő Magyar Korona vendégfogadóban száll meg. Ez volt 
ugyanis, úgy látszik, közel száz éven át Pécs legjobb szállodája. Előtte volt a 
Tolna és Szigetvár irányában közlekedő gyorskocsi megálló helye. Ma a Magyar 
Korona szerény beszálló vendéglő, 
kapuja felett a régi cégérrel és még 
mindig annak a Dürnbacher- 
családnak birtokában, melynek egyik 
tagja a XVIII. század negyvenes éve
iben Budáról Pécsre költözve, benne 
lábát megvetette. Ennek egy szép, 
tágas, boltíves szobájában kapott 
szállást az angol orvos és nagy volt 
reggel a meglepetése, midőn felébre
désekor tekintete egy kupolás török 
mecsetre és minaretre esett.

A Korona szomszédságában található 
dzsámi és minaret
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Nappal azután 'Mr. Kölesy' kalauzolja, Kölest/ Vince egy tudományos hajlamokkal 
bíró és tollforgató káptalani tiszttartó. Kölesy társaságában az angol megtekinti Pécs 
nevezetesebb épületeit: a püspöki palotát, a székesegyházat, a ferenciek és irgalmasok 
templomát, sétát tesz a Tettyén és a szőlők közt, hol épp javában virágzik az orgona. 
Igen nagy elismeréssel és részletesen szól Klimó püspökről s annak legnagyobb alko
tásáról, a nyilvános könyvtárról, ismerteti ennek értékes könyv- és kézirat-anyagát, 
feljegyzi azonban, hogy a könyvtárnak Pécs lakosai közt nem igen akad olvasója, és az 
akkori püspök Király József, aki egyébként jeles férfiú, nem nagyon törődik vele. Érde
kes, amit az irgalmasok kórházában tapasztal. Megnézi a betegek termét, úgy látja, 
hogy tiszta, rendes helyiség, furcsának találja azonban, hogy a derék irgalmas barátok 
szellőztetés helyett tömjénfüsttel igyekszenek a terem romlott levegőjét felfrissíteni. 
Bright szerint Pécs városának sajátos jellegét a sok templomtorony adja meg, 
melyeknek a város terjedelméhez képest aránylag igen nagy a száma. Ezek a 
tornyok, valamint a szintén nagyszámú kolostorok és egyéb papok által lakott 
épületek a városnak bizonyos egyházias karaktert kölcsönöznek. E benyomást 
az angol szemében fokozta még a sok körmenet is, melyeket városunkban látott s 
melyekre a környék német lakossága nagy számban sereglett össze.
Vannak egyéb kritikai megjegyzései is. A pécsi társadalmi életet szerinte a kasztszel
lem jellemzi. A csekély számú nemesség zárkózott életet él és a polgársággal nem 
érintkezik. Egy másik kifogása az, hogy közterek és sétaterek, melyek a legkisebb 
német városban is vannak, Pécsett hiányzanak. Ittléte alatt nyílik meg egy fürdővel 
egybekötött kerti vendéglő, valószínűleg a Czindery-kert, a mai Engel-féle fürdő 
s részben gőzfűrésztelep a Rákóczi-út 56. számú ház telkén, melynek azonban a 

pécsi közönség részvétlensége miatt szintén 
nem jósol nagy jövőt. Ez a jóslata nem vált 
be, mert a Czindery-kert a későbbi évtizedek
ben a pécsieknek kedvelt szórakozóhelye lett. 
A Rákóczi-út felől díszes vasrács zárta el és 
széles lépcsőkön át lehetett az utca színvo
nalánál jóval mélyebben fekvő kertbe jutni. 
Vendéglő és fürdő tartozott hozzá. Czindery 
László arénaszínházat is tervezett benne.
Bright egy este Kölesynél van vacsorán és 
ezzel kapcsolatban leírja az akkori magyar 
úri emberek egyszerű, patriarchális és ven
dégszerető életmódját. Egy délelőtt pedig 
a heti vásáron a pécskörnyéki parasztnők 
tarka viseletét tanulmányozza."6Richard Bright angol orvos utazó portréja

6 Birkás Géza: Régi Pécs külföldi útleírások alapján. 6-8. p. Felolvasta a szerző a pécsi
Szabad Líceum 1938. november 11-én tartott megnyitó ülésén.
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Érdekes kiegészítőként, és a Bright-féle jóslat cáfolataként ide kívánko
zik egy másik visszaemlékezés is erre a híres kertre, ami előző tulajdono
sára emlékezve sokáig viselte a „Tarische Garten" nevet.
„Általában aránylag sehol sem kedveltetik és gyakoroltatik annyira a tánc, mint 
Pécsett" - írja Haas Mihály. - „A legnagyobb nyári hőségben is szenvedé
lyesen foly az izzasztó mulatság több helyt egy időben.” E tánchelyek közé 
tartoztak a nyilvános kertek is, mindenekelőtt Pécs Tivolija, a korabeli 
lapokban gyakran emlegetett Tarr-kert.
Az itteni vidám életről igen bő tudósítást ad a Társalkodó 1834. júniusában: 
„E mulatókért tekervényes utai által egy kellemes tömkeleget (labyrinth) képez, 
melynek sűrűjéből az itteni bányászkar muzsikája lepi-meg a belépő füleit: elől 
mindjárt a gyomor oltári - a sok virággal ékesített evőasztal - kínálkoznak: hát
rább titkos berkek s lugasok rejtik el a magány kedvelőket: végre a kert közepén, 
mint valamely fő ékesitmény, egy gloriette áll: ez egy födeles, feltámogatott zsa
lukkal ellátott gömbölyű tánczterem, melyben csütörtökönként a város színe, 
vasárnaponként pedig a köznép tánczol.
A Társalkodó levelezője vasárnap keresi föl a Tarr-kertet, a gloriette-ben ekkor a 
köznép ropja a táncot, a 'noblesse' csak nézőként fogja körül kívülről a pavilont. 
A zenekar Strauss és Lanner valcereit játssza, s szenvedéllyel keringenek az egy
szerű nép szépségei: csupa tűz, elevenség és repülés a táncuk.,rj
Johann Gottfried Elsner német gazdasági szakember, aki 1839-ben járt a 
városban, Magyarországról szóló könyvében megemlíti, hogy igen sok 
fogadóban hiába kért szobát Pécsett, valamennyi meg volt telve. Kettő
nek a nevét is feljegyzi. A Hajóban a beszállásolt katonaság parancsno
kai foglalták el a szobákat. Nyilván az Aranyhajóban járt balsikerrel a 
német utazó. Ezután a külvárosi fogadókban próbált szerencsét Elsner.
Végre a szigeti kapu előtt álló 
Csillagban kapott szobát, de ott 
legalább kedvére valót, szép kilá
tással. Az ellátással nagyon meg 
volt elégedve, a Lipcsében 1840- 
ben megjelent könyve szerint. 
„1839-ben Pécsnek ismét jónevű kül
földi vendége akad: Johann Gottfried 
Elsner, a maga korában nagy tekintélyű 
gazdasági író. Elsner Pécsre Sásd felől 
érkezett, ahol aznap éppen vásár volt, 
melyben megcsodálta a férfiak hímzett 
subáit s a fehérbe öltözött, formás leá-

A Főtér régi képe
ii barokk Városházával és a sandervárral 

(Vasárnapi Újság, 1880. október3.)

7 Antalffy Gyula: Reformkori magyar városok. 93 p.
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nyok festői hajviseltét. Onnan Pécsre gyönyörű erdőkön át vezetett a kocsiút, mely 
azonban rettenetesen elhanyagolt állapotban volt. Elsner megérkezése napján 
Pécsett éppen egy huszárezred volt átvonulóban, ezért a jobb szállodákban tisz
tek foglalták le a szobákat s ő kénytelen volt a szigetvári kapu közelében a szerény 
Csillag-vendégfogadóban megszállni, hol azonban szabad kilátással bíró, kényel
mes szobát és jó kiszolgálást kapott. A Csillag-vendéglő, amelyben Elsner lakott, 
egyszerű beszálló kocsma volt a Szigeti országúton a Kis Király-utcával szemben. 
A rozoga, alacsony épületet pár évvel ezelőtt a Brassó-utca megnyitásakor bontot
ták le, ma az új szomszéd házban levő vendéglő viseli a régi Csillag nevet.
Elsner szerint Pécs nagyvárosias jellegét rontja az, hogy építkezése nem egységes, 
hogy a legszebb és legjobban épült házak mellett nyomorúságos viskókat lát az 
ember. A vártemplomon kívül, mint szép épületet megemlíti a vármegyeházát s a 
két kaszinót, vagyis az 1838-ban alapított Úri vagy Nemzeti Kaszinót s a régebbi 
Polgári Kaszinót, melyek épülete egykor a mai királyi ítélőtábla helyén állott. 
Mindkét kaszinóban lát német és magyar újságokat, többek közt az Augsburger 
Allgemeine Zeitungot, de különben mégis az a benyomása, hogy Nyugat-Európá- 
ban lábrakapott olvasási szenvedély Pécsre még nem hatott el. Különösen lelkese
dik a vártemplomért, mely előtt a tér már ebben az időben parkírozva volt. 
Estefelé Elsner felmászik a Kálváriadombra, élvezi az onnan nyíló kilátást, 
melyről igazi romantikus és szentimentális német módjára így ír: 'Estefelé még 
felmentem a Kálváriadombra s onnan lenéztem a szép vidékre. A nap azt egé
szen sajátságos módon világította meg és valami rendkívül kellemes illat húzó
dott felette, amely az egésznek bizonyos varázst kölcsönzött. A vidék szépsége és 
változatossága, mindenekelőtt pedig a történeti visszaemlékezés, szinte álomba 
ringatott, amelyben a múlt elvonult lelkem felett.'
Megemlíti még Elsner, hogy az utcán török ruhába öltözött bagdadi dervissel 
találkozott, aki egy Pécsett eltemetett mohamedán szent sírjához zarándokolt el. 
Más adatok is mutatják, hogy a régi török világ emlékeként ebben az időben még 
megfordultak Pécsett török zarándokok, akik Idrisz babának a Rókusdombon, ma 
az állami gyermekmenhely kertjében lévő türbéjét, sírkápolnáját keresték fel. 
Feljegyzi Elsner könyvében az 1839-iki év nagy eseményét is, mely Pécs és Bara
nya közönségét soká foglalkoztatta, t. i. egy bolmányi sváb mészáros húshagyó 
kedd éjszakáján betört a vártemplomba s elrabolta a főoltár 106 kiló súlyú ezüst
lámpáját, ami valóban nem valami könnyű vállalkozás volt."8 
1847-ben azután ismét neves látogatója volt városunknak.
„István nádor, hogy Magyarországot megismerje, és magának népszerűséget 
szerezzen, körutazást tett. így Baranyavármegye is részesült ama szerencsé
ben, hogy őt körében üdvözölhette. István kir. helytartó 1847. szeptember 17-én

8 Birkás Géza: Régi Pécs külföldi útleírások alapján. 8-9. p. Felolvasta a szerző a pécsi
Szabad Líceum 1938. november 11-én tartott megnyitó ülésén.
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szállt ki hajójából Mohácson, miután ott a vasas-németek fölött szemlét tartott 
s a püspöki kastélyban megtekintette Dorfmeisternek a mohácsi vészt ábrázoló 
festményét s egy órai késedelem után megindult Pécs felé, hová tíz órakor este 
érkezett meg. Az érkezőt már a város határán kívül fogadták a megyei katona
ság és a városi fáklyás lovasok. A várost kivilágították, mely a jövőknek remek 
látványt nyújtott. Legjobban kitűnt a sok közül a magasan fekvő vármegyeház 
és a városháza tornya. A hivatalos és ünnepi fogadás a város sorompóinál volt, 
honnan a kivilágított utczákon keresztül a püspöki palotába hajtattak. A néptö
meg nagyobb része a vártemplom előtti téren foglalt állást. István föherczeg és 
Scitovszky kiléptek az erkélyre, hogy a kivilágított sétatér tündéri fényében gyö
nyörködhessenek, melynél még jobban megnyerte tetszésüket Nagy József eredeti 
eszméje, ki a téren túl levő kertjében emelkedő nyárfáját világította meg föltűnő 
modorban, a Pichler-család pedig kerti kioszkját ragyogtatta bengáli fényben.
Másnap délkor kezdődtek a tisztelgések. Először apapság jött, majd Majláth vezette 
Baranyavármegyét. Tolnavármegye Ürményivel jött, ki fontos és úgyszólva poli
tikai beszédet tartott. Somogyvármegye, majd Pécs következtek ezután. Ennek
szónoka Somsich kir. tanácsos volt. Végül jöt
tek a többrendű egyesületek, gazdasági egye
sület stb. A tisztelgések után a föherczeg a 
tiszteletére rendezett gyümölcskiállítást tekin
tette meg, melyet 120 terítékű ebéd követett, 
melyen a püspök három elmés fölköszöntőt 
mondott a főherczegre s ez is poharát emelte a 
házigazdára. Egykori tudósítások megjegyzik, 
hogy a beszélgetés magyarul folyt.
Ebéd után társalgás volt a püspöki palota nagy 
erkélyén, majd a székesegyházat, este felé pe
dig a Pettyén rendezett népünnepélyt tekintet
te meg a föherczeg. Este 11 órakor a vármegye 
által pazar fénnyel rendezett táncziinnepélyt 
szerencséltette, előbb a csillogó páholyból te
kintvén meg, majd a vendégek közé vegyült. 
A föherczeg szeptember 19-én hagyta el Pécset. 
Reggel fél 8 órakor még a misén vett részt, 9 
órakor pedig a nép éljenzései között Siklós felé 
távozott, hogy Eszéket tisztelhesse meg jelenlé
tével, hová délután 3 órakor ért. "9

9 Várady Ferencz: Baranya Múltja és Jelenje 1897. Második kötet, 672-673. oldalak

mi

A HATTYU-EPULET 
NAGYTERMÉBEN HANCVERSE- 
NYEZETT 1846. OKT. 26-ÁN

LISZT FERENC 
ITT ZENGETT FEL ELŐSZÖR A 

MAGYAR DAL. A 

PÉCSI DALÁRDA 1862-ben 
TARTOTT HANGVERSENYÉN. 

A PÉCSI DALQSMOZGALOM 100. 
ÉVFORDULÓJÁN. 1962 - BEN.

Liszt Ferenc enilck-reliefje 
a Hattyú Foyailó homlokzatán

Minden idők legkiemelkedőbb látogatója Pécs városának 1846. év őszén 
Liszt Ferenc volt.
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„Liszt Ferenc első hangversenyét a Mária-utcai régi Oertzen-féle színházban 
- ahol most a királyi Tábla palotája áll - tartotta. Délután volt a koncert. Ott 
volt Baranya-vármegye és Pécs város színe java: a németbólyi Batthyányak, 
gróf Erdődy Sándorék, gróf Batthyány Kázmérék, Scitowszky püspök egész 
udvarával. Ennek a hangversenynek részletes műsorát - sajnos - nem ismer
jük, de azt tudjuk, hogy a végén a Rákóczi-indulóval tüzelte fel a mester a zsú
folt terem előkelő közönségét.
A hangverseny után este Majláth helyettes főispán látta vendégül Lisztet, ki 
a fényes vacsora után magyar dalokat zongorázott. Liszt az estélyen szerzett 
tudomást arról, hogy a pécs-budai temetőnek nincs kápolnája. Másnap (októ
ber 26-án) délelőtt hangversenyt tartott, melynek jövedelmét a kápolna alapjára 
adta. Ez a hangverseny a Fő utcai Hattyú fogadó termében volt."10 11

10 Papp Viktor: ... Liszt Ferenc és Pécs kapcsolatáról. 1936-os pécsi idegenforgalmi 
kiadvány

11 Papp Viktor: ... Liszt Ferenc és Pécs kapcsolatáról. 1936-os pécsi idegenforgalmi 
kiadvány

12 Papp Viktor: ... Liszt Ferenc és Pécs kapcsolatáról. 1936-os pécsi idegenforgalmi 
kiadvány

„A másik pécsi koncert után ismét a püspöknél volt ebéd s délután Liszt 
Majthényi Istvánná bárónét látogatta meg, kinek leányával, Annával négyke
zes zongoradarabokat játszott. Este Prandau báróné nagy estéllyel készült Liszt 
fogadására, de azon a mester fáradtságára hivatkozva, nem jelent meg.
A harmadik pécsi Liszt napon, október 27-én, Liszt a gyönyörű székesegyhá
zat tekintette meg, melynek 48 változattal rendelkező nagyszerű orgonáján jó 
félóra hosszat játszott. "n
„Scitovszky püspök nagy búcsúebédet adott aznap Liszt tiszteletére. Ott volt a 
pécsi szép napoknak minden jelentős résztvevője. Társalgás közben szó került a 
székesegyház restaurálására és annak felavató ünnepségeiről. Ebéd után ebben 
a gondolatkörben a szép pécsi őszben a házigazda és vendége a kertben sétára 
indult. Ekkor beszélte meg Scitovszky és Liszt a pécsi mise tervét. A rövid sétá
ról megtérve, Liszt a vendégsereg előtt is kijelentette, hogy a felavató ünnepségre 
ünnepi misét komponál s azt tiszteletből, minden honorárium nélkül, felajánlja 
a székesegyháznak. A püspök és a jelenlevők hálával és lelkesedéssel fogadták a 
nagy ígéretet. Ebből a csírából nőtt ki a magyar egyházzene ragyogó kincse, az 
Esztergomi Mise. Időközben ugyanis a székesegyház restaurációja elhúzódott s 
Scitovszky Jánosból Magyarország hercegprímása lett. "I2
Azután voltak szép számmal hívatlan vendégei is szeretett városunknak. 
Csak néhányat említsünk meg közülük is:
Laval Nugent von Westmeath (1777-1862) császári és királyi tábornagy, a 
Pécset 1849. év nyarán megszálló császári csapatok egyik tábornoka volt. 
Csak a rend kedvéért említem meg, hogy Pécs városának II. József

130



Trebbin Ágost - Híres pécsi látogatások

mellett volt még egy fenséges látogatója, mégpedig I. Ferenc József 
Habsburg császár és magyar apostoli király, aki öt alkalommal tisz
telte meg városunkat jelenlétével.
Kerekes Imre, a Tudásközpont Helytörténeti Osztályának vezetője érde
kes bibliográfiát állított össze ezekről a fölséges látogatásokról. Ebből 
idézem az eseménnyel kapcsolatos nevezetes dátumokat:

1852. június 28.
1880. szeptember 24-26.
1891. június 21-22.
1892. szeptember 12-14. 
1901. szeptember 17-18.

1918. november 14-én 
a belgrádi katonai kon
venció értelmében szerb 
csapatok érkeztek Pécs
re Cvetic Milos alezredes 
vezetésével, majd megér
kezett Pécs városparancs
noka, Radovanovic Mirko 
ezredes is. A szerbek az
után nem is távoztak el 
1921. augusztus 20-ig.
Még nagyon-nagyon hosz- 
szú a sor, de valahol egy
szer ki kell tenni a pontot.
Talán még egyet, a legked
vesebbet, Reményik Sán
dort, a költőt, akit Amtmann 
és Weidinger emlékoszlopa 
előtt merengve megihletett 
az őszi, pécsi Sétatér varázsa:

Kepesiap a szazain recsroi

(Vasárnapi Újság, 1891. június 21.)

„Egy kövön jártatom a szememet, 
Emlékkő egyszerűbb már nem lehet. 

Rajta halványan két művész neve, 
Megtudom, hogy múlt század közepe...

Egyik fuvola, a másik fagot, - 
És mind a kettő milyen rég halott." 

(Reményik Sándor: Non omnis moriar. 1928)
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A PÉCSI PIUS KATOLIKUS FŐGIMNÁZIUM
100 ÉVE NYITOTTA MEG KAPUIT

Sey Gábor

B
e kell vallani, hogy a cím kicsit félrevezető, képletesen kell érteni, 
mert ugyan a Pécsi Katolikus Főgimnázium és a Pius Intemátus 
valóban 1912-ben kezdte meg működését gr. Zichy Gyula pécsi püspök 
anyagi és erkölcsi támogatásával, de maga a „Pius" néven híressé vált 

épület címben említett kapuit a valóságban 1914-ben nyitotta meg, ami
korra elkészült. Az intézmény államosításáig a Jézüs Társaság1 kezelésé
ben, annak irányítása alatt tett szert országos jó hírnévre, ezután pedig 
Janus Pannonius Gimnázium néven működött tovább. Tehát 2012-ben az 
iskola és az internátus alapításának ünnepeljük centenáriumát.

1 Jezsuiták
2 jog szerint

A JEZSUITA REND PÉCSI GYÖKEREI, VÉRTANÚI

A
z első jezsuiták 1612-ben jelentek meg Pécsett. A társaság pécsi 
jelenléte napjainkig 399 évet tesz ki. Ebből 161 év a régi, 197 az 
új társaságra esik. Az 1773-1779, illetve 1814. évig a rend de jure2 nem 

működött. A misszióra a városba érkező első jezsuiták, az eredetileg 
bosnyák világi pap, Don Simoné Matkovich, a dalmát Bartol Kasic és a 
három magyar: Színi István, Vásárhelyi Gergely és Jékel Zakariás. Utóbbi 
kettő török menlevéllel érkezett, s egy fennmaradt évkönyv szerint gyó
gyító tevékenységüknek köszönhetően „a törökök olyan nagy tisztességgel 
fogadták őket, hogy keresztények között sem lehetett volna különbet elképzelni". 
A rend Pécsett töltött ideje alatt több száz jezsuita fordult meg a városban, 
mint lelkipásztor, tanár és testvér. Hogy csak az ismertebbeket említsük: 
Vásárhelyi Gergely és Horváth János a török időkben, Prentáler János, 
Bittevi Mihály, Ravasz Ferenc a török idők végén, az átmeneti időszak
ban, Faludi Ferenc, Pray György, Pejacsevich Ferenc, Kapi Gábor, Gya
log János a kibontakozás éveiben élt itt. A régiek közül négyen hitükért 
ontották vérüket: P. Jakubovics Jakab, P. Borrhi György, P. Móró István 
és Mg. Borovecz Mihály. 1704. március 6-án a rezidenciában velük lakó 
Smiljanovics Lukács káplánnal együtt rác martalócok dühének estek 
áldozatul. Golyóktól és kardoktól szabdalt testüket a mai belvárosi 
templomba helyezték örök nyugalomra.
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A rácok jezsuiták elleni dühének kiváltó oka, hogy a pécsi jezsuiták igye
keztek a város környékére települt ortodox görögkeletiekkel unióra lépni, 
azokat királyi és egyházi buzdítással a katolikus hitre téríteni. A „rácok" 
egy része hajlott is erre, de amikor Rákóczi kurucainak kiűzése címen 
megjelent csapataik a várost elfoglalták, a vallási ellentétek azonmód 
hevesen fellángoltak.

Az ELSŐ PÉCSI JEZSUITA ISKOLÁK

P
écs városában a 11. századtól szinte folyamatosan működik közép

fokú oktatási intézmény. Ezek sorában az első a középkori káptalani 
iskola volt, amely a török hódoltságig, a 16. század közepéig működött. 

A hódoltság idején, 1617-től a jezsuiták tartották fent a kollégiumot. Vásár
helyi Gergely és Horváth János jezsuita páterek a török csapatok bevonu
lása, és később a hódoltság ideje alatt is rendjük szellemének megfelelően 
folytatták tevékenységüket. Oktattak az iskolában, lelkipásztorkodtak és 
gyógyítottak. Ez utóbbi tevékenységüknek köszönhették bántatlanságu- 
kat, hiszen a törökök nem szívlelték a katolikus egyházat, és különösen 
nem a jezsuitákat, akikben - joggal - a bécsi udvar legfőbb támaszait lát
ták. A Pécsett élő szerzetesek gyógyító tevékenységüket az itt élő törökök 
körében is folytatták, s a fáma szerint szabad működésüket annak köszön
hették, hogy az egyik nagybeteg basát (tribunus militaris) is sikerrel 
gyógykezelték. A fennmaradt dokumentumok szerint a parancsnok beteg
ségének okát korábban a török orvosok a beleiben tanyázó kígyóra fog
ták, de a városba érkező jezsuiták azonnal megállapították, hogy démon 
szállta meg. A „démon" sikeres kiűzésére az egyik megmaradt temp
lomban került sor a török, protestáns és katolikus lakosság szeme láttára. 
A sikeres gyógyítás, ami valószínűleg nem csak a nép előtt előadott „hókusz
pókusz" eredményes volt, így biztosította a páterek bántatlanságát.3

3 Molnár Antal: Jezsuiták a hódolt Pécsett (1612-1686) Tanulmányok Pécs történetéből 7.
Pécs a török korban

4 Pécsi Szemle, 2004. Ősz Bartusz-Dobosi László: A jezsuiták Pécsett

A hódoltság végén és az átmeneti időszakban Prentáler János és Bittevi 
Mihály folytatták elődeik tevékenységét. Bittevi gyógyító munkája közben 
a pestises betegek ápolása során hunyt el. Egyes források szerint 1687-ben 
érkeztek a városba Horváth György és Francz Gáspár atyák is. Más for
rások4 Kiss Albinra hivatkozva arról adnak hírt: „Volt eset rá, hogy egyik
egyik atya 400-600 hívőt gyóntat meg napjában." Ez utóbbi azonban nehezen 
hihető, ha a város akkori lakóinak számát figyelembe vesszük.
A török csapatok kiűzése után a rend újjászervezte a városban iskoláját, 
es megkezdte annak működtetését 1687-ben, egy Ágoston téri viskóban.
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Bádeni Lajos, a várost felszabadító csapatok parancsnoka a jezsuitáknak 
adta Gázi Kászim pasa dzsámiját5, br Tullius Miglio királyi biztos pedig 
további épületeket, telkeket juttat a rendnek. A jezsuita rend tulajdonába 
kerül Mehmet aga, Csoór Ibrahim janicsár aga és Achmed Zaim egykori 
háza is. Ezeken a telkeken épült fel az új iskola és rendház is. Az egyre 
bővülő iskola elismertségét 1699-ben királyi diploma erősítette meg, sőt 
1716-tól „nagygimnáziumként" működött 1773-ig. A rend ideiglenes meg
szűnése után, 1802-ig volt jezsuiták és világi papok oktattak az iskolában, 
amikor a bencések, majd tőlük 1814-ben a ciszterek vették át az intézmény 
működtetését. Ennek az iskolának volt tanára Faludi Ferenc (1728-29 és 
1757-59), Práy György; tanulója pedig Virág Benedek és Garay János.

5 Győztes Kászim pasa szentélye
6 A Fejér megyei Nagylángon született 1871-ben. Középiskolai tanulmányait Székesfe

hérvárott és Kalksburgban végezte, a jezsuiták kollégiumában. 1895-ben szentelték 
pappá. Egy évig Budakeszin káplán, majd püspöke Rómába küldte az „Akadémia Dél 
Nobilli/Eccfestitici" intézetbe. 1900-ban a Szent Gergely Egyetemen doktorál. Ezután 
XIII. Leó pápa szolgálattevő kamarása. XIII. Leó pápa halála után két évig X. Pius mel
lett belső kamarás, aki pécsi püspökké nevezte ki, s maga szentelte püspökké a Sixtusi- 
kápolnában 1905. december 21-én. Zichy püspöki székét Pécsett 1906. február 7-én 
foglalta el, húsz évig volt pécsi püspök. 1925-ben kalocsai érsekké nevezte ki a pápa. 
Halála 1942-ben Kalocsán érte. Kétségtelen, hogy a Pius volt élete legnagyobb műve, de 
az ő nevéhez fűződik az Emerikánum fiúintemátus létrejötte, a Dunántúli Nyomda és a 
Dunántúlcímű napilap beindítása. De számtalan új és helyreállított templom, nővérott
hon, szociális intézmény kapcsolódik a nevéhez. Segítséget nyújtott az Erzsébet Tudo
mányegyetem pécsi elhelyezéséhez, és a Klimó-féle egyházmegyei könyvtárat átengedte 
az egyetem számára. A város díszpolgárai közé választotta a városból való távozásakor.

A PÉCSI PlUS-ALAPÍTVÁNY „KATHOLIKUS" FŐGIMNÁZIUM

A
 fentiekben vázolt rendi és városi hagyo

mányok folytatásaképpen hívták életre 
1912-ben Pécsett a jezsuiták Pius Gimnáziu

mát, ahol az első érettségivizsgát 1920 júniu
sában szervezték.
Az intézmény létrehozását gr. Zichy Gyula dr.6 
(1871-1942) - aki 1905-től pécsi püspök volt - 
szorgalmazta, s járta ki. Sőt a működés feltéte
leinek biztosításához magánvagyonából tett 
alapítványával járult hozzá. Az alapítványt 
Zichy Gyula, X. Pius pápa ötvenéves papi 
jubileuma emlékére tette, ezzel is kifejezve 
tiszteletét a pápa iránt, aki mellett hosszú időt
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töltött el, mint pápai kamarás. Az elnevezés első pillanattól nem kétsé
ges: Pius-alapítvány, s ez után a gimnázium is Pius Gimnázium (Kollé
gium) néven vonult be a város történelmébe.
Az engedélyezés után a nagy építkezés azonnal beindult, s vele egy idő
ben már az oktatás is megkezdődött. Igaz, egyelőre ideiglenes épületben 
- a József utca 12. szám alatt - már 1912-ben.
A szervezési munkákat P. Jablonkay Gábor S. J., a Pius Collégium első 
rektora végezte, egyedül, teljes hatáskört és szabad kezet kapva. A Makár 
utcai - ma Ifjúság útja - hatalmas „palota", mely otthont adott a rendház
nak, gimnáziumnak, internátusnak, 1914-ben, tehát két év alatt készült 
el! Bár fejlesztése, kiegészítése tovább folyt, az oktatáshoz szükséges fel
tételeket messzemenően biztosította. Az új épületbe 1914 nyarán költö
zött át az intézmény. Az oktatás feltételeit 10 osztályterem, egy díszterem, 
egy könyvtár és egy olvasóterem, négy előadóterem, igazgatói iroda - két 
helyiséggel -, orvosi szoba és szülői fogadó biztosította. Az internátusbán 
163 férőhelyet alakítottak ki a bentlakók számára.
A kitörő I. világháború miatt egyelőre elmaradt a templom és az egyik kol
légiumi szárny építése, valamint az épület egy részét rövid ideig hadikór
ház céljára vették igénybe. Az intézet hivatalos felavató ünnepségét 1915. 
december 22-én tartották az alapító gr. Zichy Gyula püspök jelenlétében.

Kép X. Puis papa alairasaval

A „Collégium Pii X.", ahogy ma
ga X. Pius pápa is nevezte az in
tézetet, a Mecsek hegység déli 
lejtőjén épült, azon a területen, 
amely csorinikai püspöki sző
lő néven volt ismeretes. A telek 
14 kataszteri holdra (!) terjedt ki, 
amit körös-körül kőfallal övez
tek. A szőlő nagy részét kiirtot
ták, helyébe játszótereket építet
tek, fákat ültettek, ligeteket hoz
tak létre (7; 8.), részben a diákok 
segítségével.
így emlékezik erre az időszakra 
dr. Tóth István nyugalmazott

főiskolai tanár: „Hatvanhárom év óta járom volt iskolám épületének folyo
sóit, lépcsőit 74 évvel a vállamon. Gyakran megállók a stadion fái között. Nem 
tudom, a sok fa közül melyik az én fám, amelyre valamikor 5 Pengőt adomá
nyoztam. Azt azonban tudom, hogy a sok közül az egyik az enyém. Ez az egy 
fa az életem fája, vele vertem gyökeret a Piusban, ez cirógat ma is lombjai alatt
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Kitüntetettek

tavasztól őszig. Minden évben megpihenek alatta néhányszor a kispadon, s 
érzem, hogy a volt Alma Mater nagy szíve, felém dobog mindaddig, amíg a 
gyökerek egyszer megszűnnek élni."
Az épületkomplexum szerves részét képezi az internátus tömbje, ami
nek homlokzata a Makár utca felől (déli oldal) 164 méter hosszú. A gim
názium a keleti, a rendház a nyugati szárnyon nyert elhelyezést. A két 
szárny közé tervezték a templomot, ami azonban később került meg
építésre, felszentelésére 1930 júniusában, pünkösd másnapján került sor. 
Az első évben 51 tanuló iratko
zott be, Bács, Baranya, Csong- 
rád, Gömör, Somogy, Tolna, Ve
rőce vármegyékből. Az 1916— 
17. tanévben azonban már 24 
vármegyéből kerültek növen
dékek az intézetbe, sőt Khayatt 
Wadih (Ince) törökországi ille
tőségű tanuló volt. Az intézet jó 
hírét bizonyítja, hogy az inter
nátusba hatszoros a túljelentke
zés, a 30 férőhelyre 179 fő! Ta
nulók jelentkeztek a Piusba Jugoszláviából, Csehszlovákiából, Romániá
ból. Az 1917-18. tanévben 205 vidéki, 51 pécsi; az 1920-21. tanévben 226 
vidéki, 97 pécsi; az 1921-22. tanévben 235 a vidéki és 129 volt a pécsi 
tanulók száma. Az iskola tanulói jórészt tisztviselők, iparosok, munká
sok gyermekei, de az évek során előfordultak kis-, közép-, sőt nagybir
tokosok gyermekei is az intézmény falai között. Az atyák demokratikus 
szemléletére jellemző, hogy az utóbbiakkal sem tettek semmiféle kivé
telt, megkülönböztetést, még akkor sem, ha a diák történetesen gróf volt. 
Az első évről így ír Romeisz Gyula volt piusista növendék sikeres érett
ségije után az iskola újságjában, az 1920-ban megjelenő első „Mecsek 
Alján"-ban: „Első évben, annak is első hónapjában, míg a Semináriumban lak
tunk, bizony össze kellett bújnunk. P Jablonkay volt a rektor, igazgató, tanár, 
konv. felügyelő, néha magister és az épülő Pius árgusszemű őre egy személyben. 
P. Thalhammer volt a tanári kar szintén egy személyben. És M. Resch a konvik- 
tus felügyelői kara ugyancsak egy példányban. Együtt étkeztünk a tanári karral. 
Akkor még (!) tömték belénk a fánkot. Ha nem volt ott a cseléd, a páterek szol
gáltak ki és Fr. Eichhorn túrós palacsintái megédesítették első diákévünket. ... 
Séta minden nap volt és sokszor kirándultunk csodálni az épülő Piust..., az év 
végén latinul tereferéltünk..."
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Ezt a családias hangulatot idézte nemegy
szer apám is elbeszéléseiben, amikor a Pius- 
ról mesélt. ő egy évvel tovább járt a vajszlói 
elemibe, csakhogy a Piusba kezdhesse meg 
középiskolai tanulmányait. Nagyapám aka
ratának téve ezzel eleget, aki maga is a jezsui
táknál végzett Kalocsán. Apám számára is 
az iskola jó választásnak bizonyult. Renge
teg élményt és biztos tudást adott. S hogy az 
előbb említett latinnál maradjak, mint pél
dánál, el kell mondanom, hogy apámhoz, 
aki gyógyszerész lett - sőt az ország első 
„Kiváló Gyógyszerésze" - öregkorában is 
bizton fordulhattak hozzá ifjabb kollégái és 
orvos ismerősei, ha latinban elkelt a segítség. 
De a német és a francia nyelvvel is a Pius- 
ban ismerkedett meg édesapám, akárcsak a 
fúrás-faragás alapjaival.
Az atyák tanulásban, játékban, sportban is 
a diákok mellett voltak, sőt velük. Ugyan

csak az otthoni mesékből ragadt meg bennem az az eset, ami jól tük
rözi a páterek nevelési módszerét. Tudniillik egy téli hócsata alkalmával 
a gyerekek egyik hógolyója a velük játszó tanáruk szemüvegét érte, s 
törte. A szerencsétlen esetnek azonban semmi „következménye" nem 
lett, hiszen játék közben, véletlenül történt.
A tanárok nem csekély önfeláldozással szentelték összes idejüket, tehet
ségüket, figyelmüket növendékeik javára. A teljesség igénye nélkül álljon 
itt néhány olyan elfoglaltsági lehetőség, amelyek közül a tanulók rend
szeresen választhattak, s melyek szervezésében maguk a diákok vettek 
részt, tanáraik irányítása mellett:

A hitbuzgalmi körökön és egyesületeken kívül igen erős volt a sajtó- és 
irodalmi szakosztály, sok előadást tartottak, színdarabokat adtak elő. 
(Mindig volt néhány tanár a tantestületben, aki ifjúsági színdarabokat 
írt.) 1919-ben művészeti előadó tanfolyam indult a művészeti felfogás 
és előadás gyakorlására. Két iskolai újság működött: a „Mecsek Alján" 
1920-tól és a „Pius" 1929-től. A Pázmány önképzőkör célja a magyar 
nyelv művelése, szónoki és szépirodalmi művek alkotása és előadása 
volt. A Pázmány bölcselőkor a legkülönfélébb tudományos előadáso
kat szervezte. A nyelvészeti körök - akadémiák - célja: a magyar és a
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latin nyelv szabályainak gyakorlása volt. Gazdag műsorai voltak a 63 
tagú énekkarnak és a 45 tagú zenekarnak, valamint a 40 tagú fúvósze
nekarnak. Működött rajz, kémikus, aero, éremgyűjtő kör. A testgyakorló 
körben vívásoktatás, az iskola úszómedencéjében pedig - aminek vize 
télen-nyáron 22-24 °C-osra melegíthető volt - úszásoktatás folyt. Külön 
tárgyként volt felvehető a francia, az angol, a német nyelv és társalgás, a 
gyorsírás, a hegedű- és zongoraórák.
De volt a Piusnak díszszázada is, aminek 
masírozása elengedhetetlen éke volt az in
tézmény ünnepélyeinek. Ehhez a díszszá
zadhoz is kedves családi emlék főződik, hi
szen ennek első vezetője édesapám volt, aki 
„valódi" karddal vonult az élen, piusista 
egyenruhában, és hatodikos kora után hosz- 
szú nadrágban. Addig ugyanis csak térd
nadrágot hordhattak a tanulók. Rettenetesen 
büszke volt édesapám arra, hogy a hetedik 
évfolyamra, a nyári szünetből visszatérve, a 
hosszú nadrágot az intézetben elsőként fel- 
öltve mehetett ki a városba nagyapámmal. 
Az első években az internátus lakói esti 
szórakoztatására még csak állóképek vetí
tése volt lehetséges, de 1922. november 5-től a színházteremben már 
mozgókép-előadások folytak rendszeresen, előbb kézi, majd elektro
mos meghajtású vetítővel.
Az 1925-ös évben az évet emlékezetessé tevő esemény a Zichy püspök 
által Rómába szervezett zarándoklat volt, melyen a növendékeken kívül 
a szüleik is részt vehettek. Az internátus 40 fős fúvószenekara is a csa
pattal tartott, s míg XI. Pius kihallgatáson fogadta a küldöttséget, magyar 
számokat adott elő a damasusi udvarban. A pápa még az erkélyről is 
külön meghallgatta az ifjú zenészeket, és áldást osztott. XI. Pius pápa 
mindig is rokonszenvezett, és megkülönböztetett figyelmet szentelt a 
pécsi Piusnak, az épülő Pius-templom főoltárának díszére carrarai már
ványból készült Jézus Szíve-szobrot ajándékozott.
A szinte elképzelhetetlenül sokféle, minden érdeklődést kielégítő tan
órán kívüli tevékenység lehetősége jól egészítette ki a napközben szi
gorú rend szerint folyó oktatást, folyamatosan lekötve a diákokat.
Az iskola nevelési célkitűzése a rend hagyományainak, hírnevének 
és társadalmi elvárásoknak megfelelően szilárd ismereteket nyújtva 
oktatni, nevelni a beíratott tanulókat.
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Céljuk „az életre való nevelés" volt. Programjukban nyíltan hirdették, 
és számoltak is azzal, hogy nevelési módszerük nem fog mindenki előtt 
osztatlan sikert aratni, sőt előfordulhat, hogy módszerük egyes esetek
ben kudarcot is vallhat. Megítélésük szerint vannak olyan tanulók, akik
nek az intézeti nevelés egyáltalán nem való (!), betegesek, túlérzékenyek, 
rossz tulajdonságaikról leszokni nem tudók, a szülői házban ellentétes 
nevelést kapók. Az ő behatásukat az intézménybe határozottan nem 
javasolták. A kettős nevelés káros hatására jó előre felhívták a szülők 
figyelmét, s óvták is őket ettől, gyermekeik érdekében, hogy azok éle
tük során nehogy alkalmazkodókká, képmutatókká váljanak. Hirdették 
ezen álláspontjukat, amellett, hogy az intézményben igen demokratikus 
szellemben folyt a nevelés. (Megszívlelendő lenne ma is ez a hozzáállás, 
tudniillik a nem mindig mindenkinek való megfelelni akarás.) 

Api'Ji r.

t rettsegi tabló, 1920.

„A vallásos nevelés célkitű
zését" az intézmény - mai 
szóhasználattal - nevelési prog
ramjában külön is deklarálta. 
Célként jelölték meg viszont a 
túlvilági boldogságon kívül az 
élet viszontagságainak elvise
lésére, a hazaszeretetre, a haza- 
fiságra nevelést. A növendék 
„az életben mindenkire váró 
komoly munkát megszeresse, s 
gyakorolja, s megtartsa jellemé
nek önállóságát, de olyképpen,

hogy a jogot másoknál is tiszteletben tartsa, s megadja kinek-kinek, ami 
őt megilleti." Az alapelvek megfogalmazásából kitűnt, hogy a hit kérdé
sein túl a nevelés a mindennapok realitásával is számoltak, erre készítet
ték fel növendékeiket, toleranciára intettek.
Meg kell mondani azonban, hogy míg az iskola fenntartásáról a Pius- 
alapítvány gondoskodott, az internátus a tanulók által befizetett díjakból 
tartotta fenn magát. Az erre a célra befizetett összeg, a külön kívánalma
kat is figyelembe véve, elérhette az évi 800-1200 koronát is.
A Piusban az 1919-20-as tanévben, a legelőször érettségit tevők a követ
kezők voltak: akik közül jelesen érettek: Bellontsik Aladár, Breitung 
József, Cizek Antal, Czigler Antal, Khayatt (Wadih) Ince (Imre), 
Mihálovics László, Sey Lajos, gr. Sztáray Antal, Tombi Ferenc; jól érettek: 
Bérdi József, Budimácz Imre, Dokupil E. Dezső, Jäger Antal, Kalina Ist
ván, Molnár Géza, Pál Lajos, Polgár András, Romeisz Gyula.
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Tulajdonképpen az érett
ségire 20 fő jelentke
zett. Kilenc konviktor 
(kollégista), 6 externista 
(kintlakó) és 5 J. T. pap
növendék. Ruzsinszky 
László nem jelenhetett 
meg, ő Kaposvárott tett 
érettségit. Egy fő pedig 
javító érettségit tehetett 2 
hónap múlva. Az első érettségizők

Emléketek

Mint régi emlék büszke, szép zenéje 
Fülembe cseng még búcsúdalotok, 
S e bús hangokkal járom a mezőket, 
Hol minden virág egy élet reménye.

Dalolva, vígan hagytam ott a házat;
(S búsan néztek a tágas csarnokok.) 
Én azt hittem, hogy mind enyém a rózsa, 
Mit oly soká tápláltak ifjú vágyak. 
...S a virágokból nem szakíthatok.

Úgy hívott akkor, csábított az élet
Mint ködbe burkolt bűvös éjszaka, 
-S az orgona még búcsúáldást zúgott, 
Már örömem, s az élet harci zaja 
Egy bús dallamba összeolvada.

Döbbenve állok, most az új küszöbnél,
A bűnök dala hozsannát kiállt, -
S kik némán hívnak, oly kevesen vannak!
- Fülembe csendül régi búcsúdalotok,
S eszembe jutnak a gyermekimák.

(„Mecsek Alján"-A pécsi Pius Kollégium lapja, 1921. második szám - február, 
Sey Lajos gyógyszerész gyakornok)
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Az 1944-45-ös tanévben a német katonaság az intézet nagy részét lefog
lalta. A tanítás délelőtt-délután folyt, méghozzá kényszerűségből a 
Fiume úti elemi iskola tanulóival együtt, zsúfolt körülmények közt. 
1944. október 27-től a fiúkat munkaszolgálatra vitték. November 29-én, 
a szovjet csapatok bevonulása után az épületet 1945. március 11-ig kór
ház céljára vették igénybe. 1945. március 29-től ugyancsak kórház céljául 
szolgált az épület, csak most a bolgár hadikórház települt ide.
Az 1945 utáni időszaknak már nincsenek sajátos intézeti vonásai.
1946. szeptember 28-án a Magyar Közlönyben megjelent a Magyar 
Köztársaság Kormányának 11220/1946. számú ME. rendelete, mely 
szerint a vallásfelekezeti iskoláknál alkalmazott tanárok, tanítók 
és egyéb személyzet létszámcsökkentéséről szóló rendeletet 1946. 
október 15-ig be kell fejezni.
Az 1948. évi XXXIII. törvénycikk értelmében az iskolát állami tulajdonba 
vették, amiről az okmányokat 1948. július 23-án írták alá a Pius Gimná
zium igazgatói irodájában.
A Pius Gimnázium jogutódja a Janus Pannonius Gimnázium lett, mely a 
mai napig is működik városunkban.

A rendet 1950-ben betiltották Magyarországon. A jezsuiták által 
működtetett utolsó két iskola a kalocsai és a pécsi gimnázium volt, 
pedig korábban a jezsuiták nem kevesebb mint negyvenkét isko
lát alapítottak az országban. Besztercebányán, Budapesten, Egerben, 
Eperjesen, Eszéken, Esztergomban, Fiúméban, Gyöngyösön, Győrött, 
Gyulafehérváron, Kalocsán, Kassán, Kolozsmonostoron, Kolozsvá
rott, Komáromban, Kőszegen, Lőcsén, Marosvásárhelyen, Nagybá
nyán, Nagyszebenben, Nagyszombaton, Nagyváradon, Péterváradon, 
Pozsegán, Pozsonyban, Rozsnyón, Sárospatakon, Selmecbányán, Sop
ronban, Szakolcán, Szatmárnémetiben, Székelyudvarhelyen, Székes
fehérvárott, Trencsénnen, Ungváron, Sellyén, Varasdon, Zágrábban, 
Zinóváralján, Zsolnán egyet-egyet, Pécsett kettőt.

Felhasznált irodalom

Dr. Csonkaréti Károly: Szerzetesek Magyarországon (3.) A jezsuiták újra visszatértek (Új 
Dunántúli Napló, 1991. április 30.)
Dr. Domonkos János: Egykori piusista diákok Bili Clinton tanárai voltak Washingtonban - 
A Pius Kollégium a Mecsek alján. Hegedűs László könyve (1993. február 6. Hétfői Hirdető) 
Dr. Dörnyei - dr. Kővágó S.: A magyar történelem nagy alakjai 3. (Reflektor, Bp., 1987.) 
Fricsy Ádám: Pécsi jezsuita vértanúk ( Új Dunántúli Napló 1993. április 1.)
Gecse Gusztáv: A jezsuiták első iskolái - Ezeréves a magyar iskola (Köznevelés)
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Hegedűs László: Zichy Gyula és a papság kapcsolata - A Pius (Új Dunántúli Napló 1990. 
november 21.)
Dr. Hetesi Istvánná - dr. Márk Tamásné szerk.: Janus Pannonius Gimnázium és Szakközép
iskola jubileumi évkönyve 1912-1987 (Pécs, 1987)
A pécsi Nagy Lajos Gimnázium és Szakközépiskola jubileumi évkönyve 1687-1972. Benne: 
dr. Rajczi Péter: Az iskola múltja.
A pécsi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola jubileumi évkönyve 1912-1987. 
(Pécs, 1987)
Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948. Általánosan 
képző középiskolák (Akadémiai Kiadó, Bp., 1988.)
Odor Imre: Templomunk történetéről (Pécs-Belvárosi Egyházközségi Értesítő I. évf. 1. 
szám 1993., Nagyboldogasszony hava)
Dr. Rajczi Péter: Egy adat Székelyudvarhely és Pécs történetéből - Vásárhelyi Gergely S. J. 
(Új Dunántúli Napló)
Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma... (Kossuth, 1974)
Újabb hatalmas kihívás előtt - 450 éves a Jézus Társasága (Új Dunántúli Napló, 1990. 
november 24.)
Bartusz-Dobosi László: A jezsuiták Pécsett (Pécsi Szemle, 2004 ősz)
Molnár Antal: Jezsuiták a hódolt Pécsett (1612-1686) Tanulmányok Pécs történetéből. 7. 
Pécs a török korban
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A RÉKA-VÁR ÉS SKÓCIAI SZT. MARGIT

Dr. Novotny Iván

M
egtisztelő feladat számomra, hogy Pécs város saját turistaegye
sületének, a MECSEK EGYESÜLETNEK, melynek édesapám is 
tagja volt, e jubileumi ünnepségén előadást tarthatok.

Amióta járni tudok, járom a Mecsek hegyeit, völgyeit, erdőit, tisztásait. 
Korábban többnyire a középső és a nyugati részen barangoltam, manap
ság inkább a Keleti-Mecsek vonz.
Van a Mecseknek, azon belül is a Keleti-Mecseknek egy kicsi darabkája, 
mely a már több mint 20 éve, minden novemberben megrendezett „Skó
ciai Szent Margit-emléktúra" révén sokaknak ismerős. Ez a Mecsekná
dasd feletti RÉKA-VÁR, vagy más néven RÁK-VÁR.
Nagyon szeretem ezt a helyet. Szeretem, mert félreesik a legforgalma
sabb túraútvonalaktól, s ezért itt mindig csend van. Az imitt-amott még 

látható várfalak, a nagy sánc
árkok régi korok emlékeit hor
dozzák, s a csendes szemlélődő 
gondolatait is a messze múltba 
röpítik. De mielőtt felidéznénk 
a múlt árnyait, nézzünk szét a 
hajdani várban.
„Bús düledékeiden, Husztnak 
romvára megállók;
Csend vala, felleg alól szállt fel az 
éjjeli hold..."
kezdi Kölcsey Ferenc Huszt cí
mű versét. A Réka-vár hangu
lata is hasonló, bár itt tulajdon
képpen már „bús düledékek-

ről" sem beszélhetünk, mert ami düledék lenne, az már le is dűlt.
A hajdani vár romjai Mecseknádasd és Óbánya között, egy hegygerinc, a 
Langehöhe, azaz Hosszú-tető elkeskenyedő, ÉK-i végén állnak. Az Óbá
nyai- és a Réka-völgy három oldalról veszi körül a völgytalphoz képest 
mintegy 70 m magasra kiemelkedő hegyorrot. A völgyoldalak szinte 
megmászhatatlanul meredekek.
A falakkal körülvett várudvar 205 m hosszan nyúlik el a platószerű, fel
tételezhetően mesterségesen kialakított közel vízszintes területen. Hosz- 
szan elnyúló alakja a hegygerinc formájához igazodik. A plató legnagyobb 
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szélessége 36 m. Ennek peremén épült meg a kb. 3 m vastag várfal, mely
nek eredeti magassága a vastagságát többszörösen is meghaladó lehetett. 
A kerítő várfal övezte várudvart a közepe táján keresztirányú fal és egy 
árok választotta ketté. A délnyugati, valamivel magasabb és szélesebb részt 
tekinthetjük belső várnak, míg az északkeleti fele lehetett a külső vár.
A falak ma már alig emelkednek ki a térszínből, helyüket a plató pere
mén húzódó törmelékhalmok jelzik. A rakott kőfal csak egy-két helyen 
ismerhető fel. Markánsan jelentkezik viszont egy kerekded körvonalú 
magaslat a vár DNy-i végén. Henger alakú kaputorony vagy őrtorony 
lehetett, mely a vár egyetlen támadható oldalát védte. A jelenleg látható 
domb az eredeti bástya magasságának talán fele lehet.
A csupán felderítés céljából végzett ásatások a belső vár területén több 
kőépület nyomait fedezték fel. A külső vár területén ilyenek nem kerül
tek elő. Nem zárhatjuk ki azonban, hogy nem időtálló anyagból - pél
dául fából - készült épületek ne lehettek volna akár a belső vagy a külső 
várudvaron. A terület áttekintése nehéz, mert a hajdani várudvaron, a 
sáncokon az erdő fái állnak.
A vár erődítő rendszerének fontos részei voltak a még ma is tekintélyes 
méretű árkok, földsáncok, melyek a falak külső oldalát kísérik végig. 
A belső vár körül nagyobbak, mélyebbek ezek a földművek, de a külső 
vár körül is láthatók. Különösen szembetűnőek a vár ÉK-i és DNy-i 
végein, ahol a turistaút keresztezi őket. A DNy-i végen kettős árok
rendszert figyelhetünk meg.
A vár területén az 1930-as években báró Malcolmes Béla végzett ásatáso
kat, legutóbb pedig 1963-ban Papp László régész kutatta meg felderítő 
jelleggel. A Malcolmes-féle ásatás eredménye nem ismert. Az eddigiek
ben Papp László által publikált adatokra támaszkodhattunk (bár meg 
kell jegyeznünk, hogy a szerző a publikációjának bevezetőjében a Réka- 
várat a nádasdi Schlossbergre helyezi).
A vár története a múlt és a legendák, vagy mondjuk inkább úgy, hogy 
hagyományok ködébe vész. A felszíni maradványok csak annyit árul
nak el, hogy nem közönséges építkezés emlékei. Keletkezésének idejét 
a felderítő ásatást végző Papp László a XIII. századra teszi, hozzáfűzve, 
hogy fenntartással az egy-két évszázaddal korábbi eredet sem zárható 
ki. Mások elképzelhetőnek tartják az illír vagy kelta eredetet, esetleg a 
IX. századi frank építkezést, melyet Szent István királyunk idején fel
használhattak, átépíthettek. Az ásatási leletanyag alapján a várban a 
XIV-XV. században még élet folyt. A várat tűz pusztította el, melynek 
idejét és okát nem ismerjük. A köveket feltételezhetően a környék lakói 
hordták szét építkezéseikhez.
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A
milyen rejtélyes a vár múltja, olyan regényesek a várhoz fűződő 

hagyományok.

olt Skóciának a XI. században egy máig köztiszteletben álló
V királynéja, Margaret, vagy magyarosan Margit, III. Malcolm 

király felesége. A magyaros Margit név használata jogos, mert a skó
tok között élő hagyomány szerint ő magyar származású volt. Regénybe 
illő életrajza megérdemli, hogy felidézzük.
Történetünk elejét az angolszász szigetországban kell keresnünk. 
1016-ban „Vasbordájú" (Ironside) Edmund lett az angolok királya, aki még 
az évben életét vesztette, s Kanut dán király hajtotta uralma alá Angliát. 
Vasbordájú Edmund két kiskorú fiát, Edmundot és Edwardot eltávolítot
ták Angliából. Előbb Svédországba, majd Magyarországra vitték őket, ahol 
Szt. István királyunk befogadta, s rangjuknak megfelelő bánásban része
sítette a hercegeket. Edward a magyar királyi udvarban megnősült, egy 
Agata, vagy magyarul Ágota nevű hölgyet vett feleségül. Ágota szemé
lye a kulcs történetünkben. Kilétére vonatkozóan sok eszmefuttatás látott 
már napvilágot. Konkrét adatok híján egyesek Szt. István királyunk leá
nyának tartják, mások a királyi család egy előkelő hölgyének, vagy Gizella 
királynő rokonának, bár egyes „magyar" tudósok ezt vitatják, és német 
vagy kijevi származásúnak vallják. A vitát hagyjuk meg a tudósoknak, mi 
most induljunk ki abból, hogy Ágota magyar létét, s ezen keresztül leányá
nak magyarországi származását a skót hagyomány egyértelműen vallja. 
Az ifjú pár a mai Mecseknádasd környékén kapott birtokot a király
tól. Ezt támasztja alá egy később, 1235-ben keltezett birtokadományo
zási oklevél, mely Máza község határleírásánál a szomszédos „...terra 
Britanorum de Nadasth..."-t, azaz a nádasdi britek földjét emlegeti. 
Nincs tudomásunk róla, hogy a XIII. sz.-ban angol földbirtokos lett 
volna Magyarországon. A britek földjére történő utalás csak az István 
király által Edwardnak adományozott birtokra vonatkozhatott, ahonnan 
az angol herceg családjával együtt már rég eltávozott, de a terület ragad
ványneve (britek földje), még évszázadokig megmaradt.
A Nádasd környéki terület jelenleg ismert egyetlen olyan vára, mely
ről feltételezhető, hogy már akkor is létezett, a már emlegetett Réka-vár, 
tehát joggal gondoljuk, hogy a hercegi páros itt rendezte be rezidenci
áját. A Réka-vár a forgalmas úttól távolabb, erdős területen állt, tehát 
kiváló hely volt egy száműzött herceg számára.
Edwardnak és Ágotának három gyermeke született - minden bizonnyal 
- a Réka-várban. A már emlegetett Margit, a legidősebb 1045 körül, majd 
Krisztina és Edgár. Itt kapcsolódik Margit, a későbbi skót királyné tör-
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Szt. Margit ábrázolása 
az edinburghi kápolna üvegablakán

* ! 
í1

ténete a Réka-várhoz. A gyerme
kek neveltetését a szülők igen nagy 
gonddal és eredményességgel irá
nyították. Nagy szerepe lehetett eb
ben a nem sokkal korábban (998), 
első, szent királyunk által alapított 
pécsváradi bencés monostornak, 
melynek apátjával a Réka-vár lakói 
biztosan kapcsolatban álltak. 
1057-ben Edwardot hazahívták 
Londonba. Családjával (s bizonyá
ra magyar kísérőivel) a trón elnye
rése reményében Magyarországról 
Angliába távozott. A partraszállás 
után azonban a herceg váratlanul 
meghalt. Csak Ágota és gyermekei 
jutottak el Londonba. Néhány év 
elteltével, főleg Hódító Vilmos fel
lépése (hastingsi csata, 1066) után 
az apa nélkül maradt, félig idegen 
származású család helyzete bi

zonytalanná vált a londoni királyi udvarban, ezért Ágota gyermekeivel 
1069-ben elhagyta Londont, és Skóciába hajózott.
Skócia királya ekkor III. Malcolm, erőszakos, harcias uralkodó. Ágota 
és családja Edgár (Margit öccse) révén valószínűleg már korábban kap
csolatba került a skótokkal. Malcolm király szívesen fogadta udvarába 
az Angliából menekülőket. Margit, aki tulajdonképpen zárdai életre 
készült, egy évvel később, 1070-ben (állítólag családja unszolására és a 
király kérésének engedve), Malcolm felesége, s így Skócia királynéja lett. 
Margit ekkor 25 év körüli, a skót források szerint rendkívül szép és okos, 
szelíd, vallásos hajadon volt. Feljegyezték róla, hogy hosszú, uszályos 
kék ruhákat szeretett viselni (ez nyilván unikum volt, azért tartották fel
jegyzésre érdemesnek), és hosszú hajába gyöngyöket fűzött. Tudott írni, 
szeretett olvasni, beszélt a magyaron kívül angolul és latinul.
Malcolm 47 éves özvegy, marcona katonaember, aki analfabéta, de 
anyanyelvén, a keltán (gael?) kívül angolul és latinul is beszélt. Nem 
egymáshoz illő párnak tűnnek. A tények azonban rácáfoltak az elő
jelekre. Malcolm szerelmes volt feleségébe, s mindenben a kedvében 
igyekezett járni. Margit viszont ezt a lehetőséget nem saját, hanem 
Skócia érdekében használta fel.
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Szt. Margit kepe Mecseknádasdon, 
n plébániatemplomban (Gregor Smith)

M
argit befolyása férjére egészen 

rendkívüli volt. Amit Mar
git akart, azt a király ellenkezés nélkül 

megtette. Papucs férj volt - mondaná 
a mai, felületes szemlélő - de nincs 
igaza. Margit szelídségével a hirte
len haragra lobbanó, vad természetű 
királyt is megszelídítette, s mikor az 
meggyőződött felesége okosságáról, 
hűségéről és önzetlen jámborságá
ról, nagy befolyást engedett neki nem 
csak a családi, hanem a közügyekben 
is. Megengedte, hogy részt vegyen és 
megszólaljon a királyi tanácsban és az 
egyházi zsinaton. A király maga fordí
totta le ilyenkor Margit angolul vagy 
latinul elmondott szavait a Skóciában 
használt kelta nyelvre.
Margit élt a kapott lehetőségekkel 
- de sohasem a saját, hanem Skócia 
népének érdekében.

• Részt vett a főnemesek gyűlésein, de befolyását sohasem vezérelték 
önös érdekek.

• Megreformálta a királyi udvar rendtartását, szigorú fegyelmet köve
telt meg, ügyelt az erkölcsi tisztaságra.

• A néppel közvetlen kapcsolatot tartott, mindenki eléje járulhatott 
ügyeivel, bajaival.

• Jótékonysága nem ismert határt. Saját maga gondozta a betegeket, 
gyámolította az özvegyeket, árvákat.

• Templomokat, kolostorokat, menhelyeket építtetett.
• A Dunfermline-i királyi udvarban maga köré gyűjtötte a nemesek leá

nyait. A királyné hímzőszobájában tarka- és aranyhímzésre, szövésre 
tanította őket, s e mellett vallási és erkölcsi nevelést is kaptak. Ők 
segédkeztek neki a templomi ruhák készítésében, a jótékonykodásban.

• Margit volt a világ első feministája. Olyan törvényt fogadtatott el, 
hogy minden hajadonnak jogában áll azt a férfit megkérni, aki neki 
tetszik. Ha a megkért férfi kosarat adott, 100 font büntetést kellett 
fizetnie, ami alól csak akkor kapott felmentést, ha igazolta, hogy 
már másnak a jegyese. Ilyen törvény sem akkor, sem azóta, sehol 
sem volt Európában.
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• A skót nemzeti zsinaton a vallási előírások megtartását, a házas
élet tisztaságát, a vasárnap megszentelését szorgalmazta. Érdekes 
párhuzam, hogy a vasárnap kötelező megünneplése Szt. István 
királyunk első törvényei között szerepel. Mikor Margit ugyan
ilyen törvényt fogadtatott el Skóciában, talán a magyarországi 
vasárnapokra emlékezett.

• A tiszta házaséletről nemcsak beszélt, hanem személyes példá
val járt elöl. Nyolc gyermeket szült, hat fiút és két lányt, s azokat 
szeretettel, de szigorral nevelte fel. Legidősebb fia, Edward apjá
val együtt esett el az angolok ellen vívott csatában 1093. november 
13-án. Edgár, Alexander és Dávid egymást követték a skót trónon. 
Matildot I. Henrik angol király, Máriát Eustach Boulogne-i gróf 
vette feleségül. Edmund és Ethelred kolostorba vonultak.

Margit három nappal élte túl férje és legidősebb fia elestét. 1093. novem
ber 16-án halt meg Edinburghben. 1251-ben IV. Ince pápa szentté avatta. 
Szentté avatása után földi maradványait aranykoporsóba helyezték. 
Az anglikán reformáció idején Franciaországba, majd Spanyolországba 
menekítették. Jelenleg az Escorialban nyugszik. Egy kis csontereklyéjét a 
mecseknádasdi templomban őrzik.
Margit királyné nagy tiszteletben állt, s áll ma is a skótok között, Skócia 
égi patrónájának tartják. Szemléltesse ezt a következő néhány epizód: 
A régi skót nyelv a Margit nevet csak ebben a magyar formájában 

ismerte a másutt elterjedt Margaret helyett. 
A királyné volt Skóciában az első, aki ezt a 
nevet viselte. Azóta gyakran keresztelik e 
névre a lányokat, hogy olyan szépek és oko
sak legyenek, mint a királyné volt.
Bizonyos meghatározott napokon a mai 
Margitok visznek virágot a királyné Edin
burgh várában álló kápolnájának oltárára. 
E kápolnát az ő kérésére építtette a király, 
nemes egyszerűsége rávall Margitra.
A Margit név görögül gyöngyöt jelent. Ezért 
nevezik a királynét Skócia Gyöngyének.
A vászonszövést az Annales of Scotland sze- 
rint a skótok Margittól, ill. a magyaroktól ta-

' nulták. Ehhez egy érdekes adalék, hogy a skó
tok jellegzetes viseletének, a shiltnek, a kockás férfiszoknyának az anya
gát „tartan"-nak nevezik. Ez a szó sem az angol, sem a gael nyelvből nem 
származtatható. A nyelvészek szerint a magyar „tarka" szó az eredete.
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Á
gota és családja nyilván magyar kísérőkkel utazott Angliába, akik 

később Skóciába is velük tartottak. Skóciában ma is élnek csalá
dok, akik magyar származásúnak tartják magukat.
És még egy momentum annak bizonyítására, hogy a szent életű Margit nem 
volt minden női fifika nélkül. Bevezette, hogy a királyi étkezéseket hálaadó

imádsággal fejezzék be. Ez az urak
nak eleinte nem nagyon tetszett, 
mert megszokták, hogy amikor jól
laktak, felkeltek az asztaltól. A ki
rályné mégis rá tudta venni őket. 
Akik ugyanis az imádság végéig 
ott maradtak, azoknak az ima vé
gén a legjobb bort szolgáltatta fel. 
Ezt mindenki megvárta!

Emlékkő <1 Réka-várban
A mai napig szokás Skóciában, 
hogy a lakomát bevégző áldomást 

nem Szent János-áldásnak nevezik, mint nálunk, hanem „Queens Cup"- 
nak, azaz a királyné serlegének, poharának.
1993-ban, Margit halálának 900 éves évfordulóján három autóbusznyi 
skót jött el az edinburghi érsek vezetésével Mecseknádasdra, hogy tisz
teletüket tegyék patrónájuk szülőhelyén. Szép bizonyíték ez arra, hogy a 
magyar származású királynénak az emléke Skóciában ma is élő.

A
 magyar köztudatból Skóciai Szent Margit emléke már-már kihalt.
A középkorban biztosan tisztelték nálunk is, de a 150 éves török 

uralom, az azt túlélő magyarok református hitre térése, ahol köztudo
másúan nem tisztelnek szenteket, a kihalt vidékek németekkel való bete
lepítése a hagyományok megszakadását okozták. Az 1930-as években 
felidézték emlékezetét, de a század második felének újabb agymosása 
ismét a feledés homályába süllyesztette.
Szerencsére vannak kíváncsi emberek és véletlenül megmaradt köny
vek. így találhatott rá Lakatosné Novotny Sarolta a városi könyvtárban 
báró Malcolmes Béla: SZENT ISTVÁN UNOKÁJA c. egyetlen példány
ban megmaradt könyvére. Felkeltette érdeklődését, engem is beavatott 
új felfedezésének titkába. Az 1980-as évek végén határoztuk el, hogy e 
szimpatikus magyar szentet népszerűsítendő, meghirdetünk egy túrát 
a Réka-várhoz. Áz elsőt a következő évben megismételtük, s a túrából 
rendszeres program lett. 23 éve indulunk minden november közepén 
a vár romjai közé, hogy tiszteletünket fejezzük ki egy nagy egyéniség 
emléke előtt, akire mi, magyarok büszkék lehetünk, és a túra résztve-
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vői - stílszerűen a vár romjai között - megismerhessék Margit királyné 
életét. Az időközben Skóciai Szent Margit-emléktúrának elkeresztelt 
túra népszerűsége évről évre nő. Már nem csak a Pécs környéki termé
szetjárók jönnek az évente szokásos útvonalat végigjárni, a Szt. Margit
ról szóló ismertetést meghallgatni, hanem a vonzáskör egyre bővül. Ez 
indokolta, hogy az útvonalat külön jellel lássuk el, hogy az egyénileg is 
könnyen végigjárható legyen.
A vár legmagasabb pontján, a hajdani kaputorony romjain 2007-ben a 
Pécsi Túrakerékpáros Klub a Mecseki Erdészeti Rt. hathatós segítségével 
emlékkövet helyezett el szentünk tiszteletére. A követ a novemberi túrák 
résztvevői mindig virágokkal borítanak el, de találtam már ott friss virá
got más időpontban arra járva is.
Legutóbb, 2010 novemberében az emléktúra több mint háromszáz részt
vevője hallgatta a vár romjai között Skóciai Szt. Margit életének ránk 
maradt epizódjait, és énekelte együtt a Boldog Asszony Anyánk kez
detű, régi magyar éneket. Ennyien vitték magukkal ennek a kimagasló 
egyéniségnek, magyar származású szentnek nevét, hírét, tiszteletét.

Túrázók egy csoportja az emlékkőnél

Felhasznált irodalom

Báró Malcolmes Béla: Szent István unokája, Budapest, Stephaneum Nyomda Rt., 1938. 
Knipl Mária: Skóciai Szent Margit, Pécs, 2000. ISBN: 9630039745
Papp László: Réka-vár és 1963. évi felderítő ásatása, a Janus Pannonius Múzeum füzetei 
12. szám, Pécs, 1967.
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CSAPADÉK, ERÓZIÓ ÉS FELSZÍNMOZGÁSOK 
2010-BEN A DÉL-DUNÁNTÚLON

Kraft János

M
agyarországon a 2010-es évben sok helyen az addigi rekordo

kat meghaladó nagy mennyiségű csapadék hullott. A csapadé
kosság több esetben (májusban és júniusban) igen intenzíven valósult 

meg, továbbá az egymást követő esős napokon az addig mért éves csa
padékösszegnek akár 20-30%-a is lehullott. A korábbi évekre nem igazán 
jellemző csapadékosság eredményeként a szilárd kőzetekből álló hegy
vidéki, valamint a laza üledékek összefüggő területi elterjedését jelentő 
dombsági területeken olyan eróziós jelenségek alakultak ki, amelyeket a 
média a szenzációt és a közérthetőséget egyaránt erősítve „krátereként 
is gyakran említett. Természetesen túlzó és szakmaiságot is nélkülöző 
volt az elsősorban csak meghökkentést előtérbe helyező meghatározás, 
de így a nem megmagyarázott esemény napokig élénken megmaradha
tott az átlagember emlékezetében. A nagy számban előforduló és jóval 
kisebb ismertséget kapott - vagy egyszerűen csak nem emlegetett - hely
színeken azonban nemcsak eróziós károk, hanem azok továbbfejlődé
seként olyan felszínmozgásos események is jelentkeztek - már akkor, 
valamint hamarosan, és még a jóval későbbi időpontokban is -, ame
lyeknek megmutatkozási időszaka a csapadékos időszakot követő hetek 
és hónapok voltak. Utóbbiakkal viszont a média sem tudott már mit kez
deni akár vezető hírként, hiszen az esők már elmúltak, és a szárazabb 
időszakokban bekövetkező eseményekre - lejtőcsúszásra, áttörésekre, 
házösszedőlésekre vagy egyebekre - valójában nem tudtak mindenki
nek közérthető magyarázatot adni. A kezdetektől fogva szinte teljesen 
kimaradt a hírekből, hogy valójában egy olyan eseménysorozatot élt 
meg mindenki, amely a természeti erők hatására az emberi jelenléttel 
összekapcsolódva még huzamosabb időszakon keresztül a kezdő idő
ponttól néha jelentősen elkésve alakítja, megváltoztatja a sokak számára 
változatlannak tűnő természeti környezetünket. Az átlagos hírfogyasztó 
számára nem igazán érthető összefüggés, valamint késleltetés azonban 
teljesen megfelel az eróziós eseményekkel előkészített felszínmozgások 
sajátosságainak, hiszen a terepszint alatti kőzettér állapotváltozása több
nyire a korábbi hatások következménye, és a folyamat az aktivizálódásig 
- a lejtős területek megmozdulásáig - tartósan „időigényes".
A tagolt felszínű és általában laza üledékekkel jellemezhető helyszíneken 
kialakuló csapadékhullásokkal mindig szoros összefüggésben mutat-
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kozó azonnali események - mint erózió vagy a több hónapos késlelteté
sekkel kialakult jelenségek - mint a felszínmozgások - a Dél-Dunántúlon 
számos helyszínt érintettek. így a dombsági területeken ugyanúgy meg
mutatkoztak, mint a Mecsekben, habár a nyári események inkább a 
dombságban, míg a későbbiek jóval gyakrabban a hegységekben tör
téntek, pedig valójában a kezdetek időpontja szinte teljesen azonos volt. 
Az eltérő időpontú események azonnali rövid értékelésekor megálla
pítható lett, hogy nem voltak igazán elkülönítők a földtani, földrajzi és 
egyéb helyi adottságok, mivel inkább a korábbi időszak csapadékmeny- 
nyisége és annak intenzitása határozta meg azon történések kialakulását, 
amelyek magyarázataként sokan és gyakran említették az utóbbi években 
egyre inkább elfogadottá vált klímaváltozást. A külső, vagyis az ember 
által nem befolyásolható és a felszínt tartósan formáló természeti hatá
sok voltak, vannak és lesznek, így indokolt lenne a jövőnkre vonatkozóan 
némi tanulságot is levonnunk az elmúlt év eseményeiből.

Amennyiben térképen ábrázoljuk a médiában elsőként, és így kitünte
tetten vagy gyakran említett somogyi helyszíneket, akkor azonnal meg
állapítható, hogy valójában egymástól nem távoliak. A tartós és intenzív 
esőzés utáni igen rövid időszakon belül - néhány napos eltérésekkel 
- említett helyszínek valójában Külső-Somogy területéhez kötődve, a 
Balatontól délre elhelyezkedő dombsági területen belül váltak ismertté. 
Általános morfológiai szempontok alapján az egyes helyszínek nagyon 
hasonló adottságúak, hiszen a vízfolyások völgyeivel tagolt dombsági 
területnek déli vagy nyugati lejtésű részletein találhatók. Megegyezést
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mutattak abban is, hogy az erózióval megnyitásra került kőzettér valójá
ban mindenütt a több tízméteres vastagságú pleisztocén kori takarósáv. 
Az említettek mellett feltűnő volt még, hogy az eróziós árokrendsze
rek a helyszínektől függetlenül minden esetben földutak nyomvonalá
ban, valamint a művelési ágak határvonalához kötődően alakultak ki, 
továbbá a mezőgazdászok jellemzése szerint olyan szántók közelében - 
általában azok alatt -, ahol tág térállású növények jelenlétével történt az 
aktuális területhasználat.
A kiváltó ok - a rekordokat produkáló csapadékhullások - időpontjához 
közeli esetek közül igen nagy ismertséget kapott a Somogybabod terüle
tén kialakult eróziós árok. Azonban nem egyedüli - inkább csak gyakran 
említett - helyszín volt, hiszen a tágabb környezetben több településen 
is keletkeztek néhány nap alatt olyan bevágódások, amelyek kialakulása 
keretében 1-10 ezer m3-nyi kőzettér hirtelen elbontása, gyors elszállítása, 
majd változatos helyeken történő lerakása történt. A legnagyobb válto
zásokat eredményező anyagáttelepítések kialakulásának helyszínei sze
rencsére nem lakott területek voltak, hiszen akkor az épített környezet

A somogybabodi eróziós árokrendszer területe
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Somogybabodon valójában közel 100 m-es szintkülönbségű területrészek 
közötti elhelyezkedéssel - a forma kialakulására igen jellemző arculat
tal és időbeliséggel - fejlődött ki a völgyoldali eróziós árokrendszer több 
százméteres hosszúsággal. A felszíni vízválasztótól indulva, a csapadék 
útját követve és hatásait értékelve azonnal szembetűnő volt, hogy a teljes 
vízgyűjtő területnek csak a felső helyzetű, kb. 50 m-es szintkülönbségű 
sávjában lehullott csapadékvíz koncentrált egyesülését követően történt a 
média által látványosan tálalt árokrendszer kialakulása. A vízgyűjtő terü
let alsóbb helyzetű, szintén 50 m-es szintkülönbségű sávjának (a völgyol
dal alsó részletének) tehát valójában nem is volt meghatározó szerepe a 
bevágódás folyamatában, annak ellenére, hogy az árokrendszer e terüle
tén található, továbbá a mozgatott anyag lerakása itt történt.
Az eseménysorozat teljes területét megismerve nyilvánvalóvá vált, 
hogy a víztömeg a lejtő közepén összegyűlve az elfolyás nyomvonalát 
biztosító ferde irányultságú földutakon maradt. Azok irányát követte 
oly módon, hogy a hozott, de még finom, vagyis inkább csak lebegte
tett hordalékkal viszont már megkezdhette a további elfolyási útvonal 
mélyítését. Az ekkor - a földutak nyomvonalából - kiemelt, vagy csak 
lejtőirányba görgetett további anyagokkal (a földutak korábbi árkos 
bevágódásainak kitöltését jelentő beton-, cserép- és téglatörmelékkel, 
valamint egyéb töltések mobilizálásával) viszont már olyan tömegnöve
kedés is történt, hogy a földutak mélyedéseiben, valamint azok találko
zásában a több irányból való érkezés örvénylő mozgásával felgyorsítva 
felszakításra került a kötöttebb talajszint. A talajszint alatti finomszem
csés és iszapos kőzettér az egyesülési helynél azonnal átázott, és zaggyá 
válva alkalmassá vált a víz energiájával és szállító készségével elősegített 
gravitációs mozgásra. A bevágódási helyek a további örvénylés és ázta- 
tás eredményeként aknaszerűen mélyültek, majd az elválasztó részletek 
közötti átázottság eredményeként hamarosan egymásba kapcsolódtak 
előrehaladással vagy hátravágódással. Valójában a zaggyá vált kőzet
tér sárfolyásként történő elmozdulása a lejtő középső részéről indulóan 
jelentős mélységű és szélességű - a médiában kráterként emlegetett - 
árkot eredményezett. Annak folytatódásaként az alsóbb részen a moz
gásba jutott zagy olyan további bevágódást is kezdeményezett úgy, hogy 
a kiindulási helytől indulóan a lejtőszög alacsonyodásával párhuzamo- 
síthatóan fokozatosan csökkent az árok mélysége és keresztmetszete, 
így csak az árokrendszer középső részlete vált a média számára látvá
nyossá, hiszen a 20-25 m-es szélesség, a 10-12 m-es mélység, a 100 m-nél 
is hosszabb árokrészlet mindenki figyelmét felkelthette, és lehetett hüle- 
dezni. Az alacsonyabb helyzetű és egyre inkább szűkebb keresztmet
szetű árok egészen a lejtő lábvonaláig mélyült ki a lejtőszög csökkenése
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miatt, hiszen fokozatosan megszűnt a gravitációs tömegmozgás lehető
sége, de ez a média számára már nem volt látványos. Az alsóbb részlet 
tehát már nem volt igazán érdekes, ugyanúgy, mint az árok látványos 
részlete feletti további eróziós formakincs.

A teljes területet megismerve egyik helyi sajátosság volt, hogy a zagyár 
lejtőirányú mozgása a korábbi aknás bemélyüléseket teljesen felszámolta. 
A lejtőn történő előrehaladás mélyítő hatása olyan hátravágódással zaj
lott, hogy az árokrendszer a csapadékosság függvényében fejlődhetett a 
gerinc irányába is. A teljes folyamat e szakasza eredményezhette, hogy
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a kötött talajszint egyre nagyobb területsávban roncsolódott, és anyaga 
végül a zagymozgás egyik meghatározó alkotójává válhatott. A hátra- 
vágódás folyamata 100 m-t is jóval meghaladó hosszban érvényesült, 
miközben a felszakított kötött talajszint mozgatásra került darabjai kop
tatóanyagként mélyítették az árok alacsonyabb részletét. A talaj szintből 
származó darabok valójában úgy koptatódtak, hogy a néhány 100 m-es 
hosszban megvalósult mozgatásuk során 10x30*50  cm darabokból 2-20 
cm átmérőjű gömbökké (agyaggörgeteggé) koptatódtak, és többségük 
nemcsak elérte, hanem túl is jutott az árok alsó végpontján. E jelenség 
arra utalt, hogy a nehezebb súlyú részletek a zagy alján mozgásuk idején 
nemcsak egymással érintkeztek, hanem a finom szemű alkotók töme
gével is koptatódtak, miközben aktívan mélyítették az árok szelvényét.

Áz eróziós árok középső, média által favorizált részlete

A zagyár kiindulási és elvégződési helyei
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Az árokelvégződés a völgytalp peremvonalának közelében oly módon 
valósult meg, hogy a mély vonalban található patakmeder feletti kb. 10 m-es 
szintkülönbségű sávban, mint már jóval enyhébb lejtésű területen, meg
történt a hordalékanyag teljes mértékű osztályozódása és lerakódása. így 
a korábban szállított (görgetett, lebegtetett stb.) hordalékaitól a fokozatos
ság elvének megfelelve megszabadulhatott a víztömeg, majd a gravitá
ciós lerakódás és terítés (osztályozódás) törvényszerűségeinek megfelelve 
lerakhatta. Végül hordalékaitól szinte teljesen megszabadulva természetes 
módon juthatott a csapadék a völgytalpi patakba. A patakmederben tehát 
már a hordalékaitól teljesen mentessé vált víz érkezett, majd a lejtésviszo
nyoknak megfelelően jutott tovább a Balatonba. A szenzációkat megalapo
zottság nélkül előtérbe helyező híradásokban így tévesen jelent meg, hogy 
a Balatonba is eljuthatott a hordalékanyag. A tóig tartó eljutás nagyon erős 
túlzás volt, hiszen akkor a Balatonnak már korábban fel kellett volna töl
tődnie, mivel a környező dombsági területekre már sok ezer éve jellemző 
az eróziós folyamatok időszakosan hirtelen felerősödő jelenléte.

A lerakódást területen osztályozódás, míg a háttérben, az erdősávban az eróziós árok

A. somogybabodi eseménysorozatnál - ha csak a szintkülönbségeket vizs
gáljuk - azonnal szembetűnő, hogy nem volt jelentős mértékű esése a lej
tőn lefolyó csapadéknak. Inkább az intenzitás, a tartósság és a teljes tömeg 
volt meghatározó, de mindenképpen megemlítendő még további okként, 
hogy az ember által végzett aktuális területhasznosítás is aktív tényezőként 
volt jelen. Utóbbi szerepére elég annyit igazolásként megemlíteni, hogy a 
Mecsek környéki településeknek a hegység lejtőin történő - nem igazán 
tervszerű -, gerinc irányába tartó kiépülésének következménye lett az 
utóbbi évtizedekben az alsóbb településrészek egyre gyakoribbá váló elön
tése. Ilyen események bekövetkezését a korábbi területhasználati célok, 
lejtőszög, kőzettér stb. ismeretében akár törvényszerűnek is tekinthetjük, 
mivel valójában nem fogadjuk el a természeti adottságoknak és a folyama-
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toknak állandó jelenlétét. Épített környezetünk állandó léte, különböző célú 
és tervezés nélküli területhasználataink a csapadékok összegyűlését gyor
sítják, az elfolyás időtartamát rövidítik, a vízmozgások területigényét csök
kentik, az útvonalakat szűkítik stb., tehát a katasztrófahelyzetnek tekintett 
eseménysorozatok kialakulásában valójában igen aktívak vagyunk, és a 
közelmúltunk tanulságai nélkül azok is maradunk.
A tavaszi és a nyári nagy esőket már szinte teljesen elfeledtük, amikor a 
Mecsekben és a hegység tágabb környezetében található településeken 
a korábbi hónapokban tapasztaltakhoz viszonyítva egyre gyakrabban, 
továbbá a nyáron kialakult eseményeknél már jóval nagyobb terület
igénnyel megmutatkoztak az újabb felszínmozgások. Ekkor tudatosult 
sokakban, hogy a májusi és júniusi esőknek csak egy része távozott el a 
völgytalpakon kisebb-nagyobb árvizeket is okozva, míg a rekordmeny- 
nyiségek jelentős hányada az elfolyási nehézségek következményeként 
valójában a vízgyűjtő területeken maradt, és helyi beszivárgással tárolód
hatott. A lejtős és igen változatos hasznosítású területeken tulajdonképpen 
a nagy csapadékok késleltetett hatásaként alakultak ki a későbbi gravitá
ciós tömegáthelyeződések eseményei, hiszen a korábbi csapadékrekordok 
utóhatásaiként megmutatkozó felszínmozgások elsősorban a laza üledé
kek területén jelentkeztek. A többnapos intenzitások és a lejtős területeken 
megvalósult kimosódások, valamint az elfolyásokat is gátló anyagáthelye
ződések határozottan elősegítették, hogy a csapadékok jelentős hányada 
a dombsági területeket alkotó kőzettérbe szivárogjon. így a terepszint 
alatti laza üledékek olyan mennyiségű vízfelvételre kényszerültek, hogy 
az elnyelődött csapadékok rejtetten megvalósuló áztatása jellemezte az 
elkövetkező időszakot. A koncentráltabb elnyelődési helyeken összetétele 
és kötöttsége okán erózióra és kimosódásokra egyaránt hajlamos kőzet
térben fokozatosan szerkezeti átrendeződéseket is kezdeményezett az 
áztatás. Annak területe természetesen rejtett helyzettel heteken keresztül 
növekedett. Végül a korábbi túlzott vízfelvétel (tározódás) következmé
nyeként a kőzettér kötöttségétől jelentős mértékben függően fokozatosan 
bekövetkezett azon állékonysági gyengülés, amely határozott késleltetés
sel számos helyen a fejlődés időszakában nehezebben észrevehető, és akti
vitása időszakában már kezelhető felszínmozgások kialakulását okozta. 
A korábbi természetesebb kőzetállapotokat módosító és a lejtős területe
ken stabilitást is gyengítő áztató események a folyamat időigénye miatt 
mindenhol és minden esetben eltérő időbeliséggel, vagyis igen változatos 
késleltetéssel mutatkoztak. Az előfordulási helyek elsősorban az erózióval 
már korábban meggyengített helyszínek voltak, de előfordultak olyan lej
tőkön is, ahol korábban nem voltak kimosódások.
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Jelmagyarázat
ff* 1! 1994. tavaszán kialakult szakadási

vonal (geodéziai bemérés alapján)

2011. 05. 03-án a főbb szakadási vonalak 
elvégzödései (kézi GPS mérések alapján)

2011. 05. 03-án már megsüllyedt terület 
határa (kézi GPS mérések alapján)

2011. 05. 03-án szeletelödési vonalak 
(elágazók, egymást metszők - kézi GPS)

2011. 05. 03-án a torlódási zóna határa 
(ercpemelkedés, sárfolyás (kézi GPS)

2011. 05. 03-án lineáris erózió fo 
nyomvonala (áttörés, árkolódás stb.)

Korábbi felszínmozgás felújulása és területi növekedése 
a 2010. évi csapadékosság következményeként

Az őszi, majd a téli hónapokban jelentkezett események alapján egyértel
műen nyilvánvalóvá vált, hogy megkezdődött azon gravitációs tömeg
mozgások - rogyás, suvadás, csúszás, sárfolyás stb. - átlagos éveknél 
nagyobb számú megmutatkozása, amelyeknek problémái még 2011-ben 
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is kezelést igényelnek, habár a ténylegesen kezdeményező eseménysoro
zatot már 2010 nyarán befejeződöttnek tekintettük. Az esős időszaki utáni 
mozgások egy része olyan helyszíneken alakult ki, amelyeknél már koráb
ban is voltak anyagáthelyeződések, a felújulás viszont együtt járt azzal 
is, hogy látványosan megnövekedett az állékonyságát elvesztett terület 
nagysága. Ilyen helyszínek közül kiemelkedtek azok, amelyeknél töltése
ket képeztek ki az utóbbi évtizedekben kialakított szőlőültetvények telepí
téséhez. Az erdőterületeken belüli helyszíneket szinte már nem is lehetett 
számba venni, mivel csak kevesek által járt vagy használt területrészek.

A nem igazán várt - de korábbi tapasztalatok alapján mégis előre jelez
hető - utóhatásként jelentkező felszínmozgásos események tehát már 
nemcsak külterületeken, hanem az infrastruktúrában és a települé
sek belső részleteiben (lakóházaknál és azok környezetében) is okoztak 
nehézségeket. A mozgások törvényszerűségei ismeretében viszont nem 
lehetett azonnali beavatkozásokat kezdeményezni a problémákra, mivel 
a megmutatkozás mellett azok a kialakulás, a fő esemény (az aktivitási 
szakasz), a továbbfejlődés vagy esetleg már a végleges áthelyeződés sza
kaszát mutatták. A kezdeményező események köztudottak voltak, azon
ban a mozgásos folyamatok valós területi elterjedése és a továbbfejlődés 
igénye a jelentkezés időpontjában még nem volt mindenütt egyértelműen 
megállapítható. A megfelelő helyzetértékelést mindenhol nehezítette, 
hogy ismeretlen volt a korábban elnyelődött víztömeg mellett a moz
gásban részt vevő kőzettér valós állapota, hiszen a felszín alatti kőzet
tér állagát csak a mozgások torlódási területén, valamint a késleltetéssel 
megnyílt szakadási vonalak mentén lehetett megítélni. Az ilyen helyzetek 
megoldását vagy szakszerű kezelését nehezítő jelenlegi korlátozások - az 
ilyen jelenség már nem ún. vis major esemény - miatt az egyének és a 
közösségek kevés kivételtől eltekintve szinte magukra maradtak.
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Az események közül az állandóbb veszélyeztetésük miatt kiemelésre 
méltó azon csúszások és sárfolyások kialakulása, amelyek a lakóterü
letek környezetében jelentkeztek igen nagy számmal. Az esetek több
ségénél feltűnő volt, hogy a völgytalpi helyzetű építmények feletti 
lejtőoldalakon korábban felhagytak a mezőgazdasági területhasználat
tal, vagy a közelmúltban megváltoztatták a művelés célját. Az elhanya
golt és fokozatosan parlaggá alakult területrészeken a gondozatlanság 
miatt az esők lemosódásai olyan anyagáthelyeződéseket eredményeztek, 
amelyek gátolták a korábbi nagy esők időszakában a lefolyási lehetősé
geket. A megváltozott területhasználatok és az állandó eróziós anyagát
helyeződések eredményeként a korábbiaktól eltérő helyeken a múltban 
tapasztaltaknál jobb lehetőségek nyíltak a beszivárgásra, vagyis a lej
tős területek állékonysági problémái fokozatosan előtérbe kerülhettek. 
A Mecsekben és a dombsági területeken több okból (töltések, új építmé
nyek, szűk vízelvezető útvonalak, közlekedési utak stb. jelenléte miatt) 
létrejött vízvisszatartás miatt bekövetkezett azon későbbi aktivizálódást 
megalapozó tározódás, amelynek következményeként a terepszint alatti 
1-7 m-es vastagságú kőzettér szerkezetének megbomlását eredménye
zően átázott, majd lejtőirányba elmozdult. A leggyakrabban csúszásos 
vagy esetleg kiterjedtebben jelentkező suvadásos megmozdulások után 
a lejtős területek láb vonalában kialakultak azon terepemelkedések vagy 
kisebb-nagyobb sárfolyások, amelyek már építményeket is rongáltak. 
Az események érvényesülési időszaka jelentős eltéréseket mutatott, 
hiszen a megmutatkozás utáni egy-két hét mellett olyan helyszín is 
kialakult, ahol több mint négy hónapon keresztül történt a mozgás meg
mutatkozását követően a lejtős területről tartós - természetesen egyre 
inkább csökkenő hozamokat mutató - vízkifolyás.
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A nem várt és többségükben nehezen kezelhető események mindenki 
számára felhívják a figyelmet arra, hogy a felszínmozgások többsége 
igen összetett, és a területi lehatárolódásuk, valamint aktivizálódásuk 
csak bizonyos feltételek teljesítésével és körülmények esetén lehetséges. 
Amennyiben azok egyenkénti teljes területét is vizsgálnánk - ha lenne 
bennünk valósan megelőzésüket biztosító szándék -, akkor a helyi adott
ságok és a várható folyamatok ismeretében gyakran megállapíthatnánk, 
hogy a felszínmozgások nagy részénél van kezdeményező, közvetítő, 
megmutatkozó és veszélyeztetett területrész, továbbá az egyes terület
részek egymástól határvonalakkal is könnyen elválaszthatók, vagyis a 
mozgás teljes érvényesülési területét jelentő részletek egymással való 
átfedettsége időleges, és inkább csak részlegesnek tekinthető.

A felszínmozgások szinte mindenhol előfordullak

Kertekben szakadások, csúszások, források, terepemelkedések 
és a házak között a mozgások lábvonalát jelentő sárfolyások
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A napjainkig megismerésre került 2010. évi csapadékosság időszaká
ban, valamint a későbbi hónapokban kialakult események és helyek 
utólagos értékelése alapján szembetűnő, hogy az utóbbi évek eróziós 
jelenségeinek és felszínmozgásainak kialakulása, valamint helyszí
nektől függő kártétele közvetlenül kapcsolódik az emberi jelenléthez. 
Az épített környezetünk kialakításához és fennmaradásához elvégzett 
terepalakításaink és jelenlegi területhasználataink számos helyen olyan 
próbának lettek kitéve, hogy bizonyosságot kaptunk hiányosságairól. 
A már szinte elfeledett eróziós, és újabban védekezést igénylő mozgá- 
sos esetek nagy többsége igazolta és alátámasztotta, hogy nem alkal
mazkodunk megfelelően környezetünkhöz, továbbá szabványaink is 
hiányosak, vagyis katasztrófaokozóként vagy -okként közelítünk szinte 
minden olyan természeti adottsághoz és időszakosan fellépő folyamat
hoz, amellyel már korábban is találkoztunk. Ennek okán a megelőzést 
vagy a helyi adottságokhoz, az időszakosan megváltozó természeti 
folyamatokhoz való alkalmazkodás nem mutatható területhasznála
taink miatt, avagy épített környezetünk sérülékenysége okán gyakran 
igyekszünk olyan külső tényezőkre hárítani a felelősséget, amelyekkel 
már többször találkoztunk, de az ismerkedés körülményeit és annak 
korábbi eredményeit, tapasztalatait szinte mindig elfeledjük.

Szőnt/egcsiíszásos lejtő és közvetlen előterében időszakos forrásjelentkezés sárfblyással
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EGY PÉCSI POLGÁR ÉLETÚTJA

Lejegyezte: Kehidai László

„Őrsnyi gyermekcserkész 
Velencei-tavon magyar sorsot idéz, 

Múltat és jövendőt, sorsra kötelezőt, 
Mind vállalni kész." 

(Dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós) 

A gyermekkorom? Sokan azt gondolják, nekünk, Zsolnay gyerekeknek első
sorban a gyár jelentette a középpontot, én elsősorban nem ezekre emlék

szem. Néhány gondolat a családom eddig kevésbé ismert ágáról. Édesanyám 
és szülei Helesfán laktak, az ő családjuk története messzire ágazó, valamikor a 
XV. században az Árva megyei Trsztena mezővárosból származtak. A család 
Trsztyenszky, nehezen kimondható neve innen ered. Ezt később 1840-ben királyi 
engedéllyel magyarosították Nádosyra. Szüleim sokat meséltek Fornszek Sándor 
anyai dédapámról, aki az 1848-as szabadságharc huszárkapitányaként harcolt az 
ország függetlenségéért. A világosi fegyverletételt követően a bécsi udvar ezt 15 
év várbörtönnel jutalmazta, büntetését Kufstein és Josefstadt erődjében kellett 
letölteni. Miután korábban kiszabadult, amit I. Ferenc József első gyermekének, 
Gizellának születésekor kiadott kegyelmi törvénynek köszönhetett, Somogyba köl
tözött. A szigetvári képviselő-testület 1875-ben a Függetlenségi Párt színeiben 
beválasztotta az Országgyűlés tagjai sorába. Ezt követően olyan közéleti mun
kát végzett, hogy 6 kurzuson át képviselhette választókerülete bizalmát. Egész 
életében a magyar szabadság és önállóság elérése lebegett a szeme előtt. Barátai 
segítségének köszönhetően hozzájutott Kossuth Lajos hajtincséhez, amelyet egy 
üvegkeretben nagy megbecsüléssel őrzött. Ezt a családi ereklyét minden esetben a 
következő generáció egyik családtagja kapta, így jutott édesapám révén az én bir
tokomba. ügy gondoltam, hogy a legméltóbb helye most is hajdani választókerü
letében lesz, ezért felajánlottam megőrzésre a szigetvári önkormányzat részére. 
Anyai nagyapám, Nádosy István a család jövedelmező ingatlanüzletei mellett 
gazdálkodással foglalkozott a helesfai birtokon. A szőlőültetvényből, kaszálóból 
és szántóföldekből álló földeken a környék faluiban élő emberek dolgoztak. A lakó
épület mögött volt a gépház és az istállók, ahol lovak, tehenek, mangalica sertések 
és aprójószág elhelyezésére volt mód. A család jövedelme elsősorban a szőlőbirtok 
boreladásaiból származott, azonban megtermett ott a búza, zab, árpa és kukorica, 
amely elsősorban az állatok takarmányát biztosította. Az 1888. évi pécsi Orszá
gos Kiállításon részt vettek a mezőgazdasági szekcióban, a gyümölcstermesztés 
kategóriában oklevéllel minősítették termékeiket.
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Édesapám, Mattyasovszky Zsolnay Tibor, a pécsi Zsolnay-gyár későbbi cégveze
tője egy városi bálon ismerkedett meg édesanyámmal, Nádosy Margittal. Házas
ságukból született három testvéremmel, Péterrel, Tiborral és Tamással hol Pécsett, 
hol nagyszüleim helesfai kúriájának hatalmas parkjában gyerekeskedtünk.
Én 1912. március 24-én születtem Pécsett. No nem a gyárban, hiszen szüleim a 
Kardos Kálmán utcai Cseh palotában laktak. Ez az épület, a Nagy Lajos Gimná
zium mögött, a valamikor horvát bán Cseh Ervin és családja tulajdona volt, akik 
Szlavóniából származtak.
A tulajdonos, Cseh Ervin felesége Sauska Amália volt, akinek lányát, Máriát vette el 
apám testvére, Mattyasovszky Zsolnay Zsolt, így kerültünk mi is rokonságba velük. 
Zsolt bácsi gyermekei, László (M. Zs. László későbbi Kossuth-díjas vegyészmérnök), 
Ágnes és Klára velünk egyidősek voltak, és gyakran találkoztunk a gyárban vagy a 
Sauska család Bárban levő birtokán. (Ma a bólyi gazdaság baromfitelepe.) A Cseh 
palotai lakást édesapám bérelte, ahol nem mindenhol volt folyó víz, szüleimnek volt 
fürdőszobája, azonban mi, gyerekek a hálószobánkban egy márványlapos mosdóasz
talon elhelyezett lavórban mosakodtunk. A gyárban a család számára voltak lakások 
fenntartva, ott lakott Zsolnay Miklós gyárigazgató, Sikorski Tádé és családja, apai 
nagyapám, Mattyasovszky Jakab és Margit nagynéném.
Én és testvéreim azonban már nem laktunk bent a gyárban, ennek megérté
séhez vissza kell mennünk az időben. Zsolnay Vilmos nem tudta volna elkép
zelni, hogy máshol éljen, mint a gyár hatalmas parkkal határolt épületeiben. 
Nyilvánvaló volt, hogy a gyermekei, főleg Júlia és Teréz, érzelmi szempontokat 
szem előtt tartva kötődtek apjukhoz, és ezen keresztül a gyárhoz is, ezért ők is 
ott képzelték el jövőjüket. Dédapám elképzelése az volt, hogy a gyár legyen a 
család és a munka központja, talán ezért alakult ki az az egyedi eset, hogy a 
munkahely és az otthon egybeesett.
Az üzem területén azonban nem lehetett maradéktalanul megteremteni az ehhez 
szükséges feltételeket. A fejlesztések és építkezések miatt a gyakori költözések, 
a közös háztartás, az állandó vendégjárás és a családok nyugalmát biztosító 
szeparálás hiánya elkerülhetetlen összeütközésekhez vezetett. Miután Sikorski 
Tádé feleségével be tudott költözni a számukra épített házba, javultak a körülmé
nyek. Azonban a mai Sikorski-ház lokalizációját sem lehet ideálisnak nevezni. 
Mattyasovszky Jakab nagyapám és családja helyzete nem volt tökéletesen megol
dott. Ennek megoldására építették fel a „zöldházat". A gyakran felmerülő anyagi 
problémák miatt azonban olyan lassan készült, hogy a beköltözésre sosem került 
sor. Apámnak és négy testvérének, a Mattyasovszky családnak elhelyezése a gyá
ron belül egyre nehezebb lett, ezért apám már úgy látta, jobb körülményeket tud 
teremteni családjának, amikor a városban talál megfelelő lakhatási körülménye
ket, még akkor is, ha az bérlemény lesz. Gyermekkorom emlékei közé tartozik az 
az időszak is, amikor a mai Zsolnay-szobor mellett álló nagyapám által bérház-
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nak építtetett „Mattyasovszky "-házban laktunk. Apám innen járt be dolgozni a 
gyárba, minden alkalommal a helyi villamoson utazott, ugyanis annak megál
lója a gyárral szemben, a fürdő előtt volt. Kicsit furcsának tűnik, hogy a gyár 
egyik vezetője ezt a közlekedési eszközt is használta, azonban aki ismerte az ő 
életfilozófiáját, annak ezt megérteni nem jelentett gondot.
Sokan azt gondolják, hogy a gyáros Zsolnay gyerekek luxuskörülmények között 
éltek, hát ez téves felfogás. Szüléink iskoláztatásunk és képzésünk érdekébe min
dent megteremtettek, de különleges elbánásról és igényekről szó sem lehetett. 
Miután a „zöldház" nem készült el, mint már említettem, megszületésünket köve
tően szüleim jobbnak látták, hogy apám testvérének, Mattyasovszky Zsolnay Zsolt 
felesége családjának bérházába, a Székesfehérvár utca sarkán álló Cseh palotába 
költözzünk. Ezért mi testvéreimmel csak „látogatóként" éltük meg a gyár minden
napjait, amely emlékeim között elsősorban mint egy fekete füstöt eregető működő 
üzem jelenik meg. A gyermekek számára azonban sok titokzatos, izgalmas és fel
derítésre váró rejtekhely is volt ott. A gyári lovak számára épült istállóba gyak
ran betévedtünk, ahol János bácsi volt az „istállómester", aki gyakran megtréfált 
bennünket. Az épülő „zöldház" déli fekvésű területén állt Zsolnay Teréz vetemé
nyeskertje és gyümölcsöse, és valahol ezen a területen volt egy kis terméskövekből 
kialakított tó békákkal és teknősökkel. Ennek szomszédságában, de már a gyári 
kerítésen túl volt néhány munkáslakás. Délután az ott lakó gyerekeket is been
gedték a kályhagyár mögött levő szabad területre, ilyen alkalmakkor közösen ját
szottunk velük. A belső kert, a borospince, a Sikorski-ház és a teniszpálya között, 
magas fákkal, sétálóutakkal, nagymama rózsabokraival és néhány paddal várta a 
nyugodt percekre vágyó családtagokat. Magas oszlopokon, posztamenseken vagy a 
terméskő lábazatokra helyezett szobrok, kerti díszek tették hangulatossá ezt a terü
letet. Ide a munkások nem jártak be, kivételt természetesen csak a kertész jelentett. 
Azonban ő sem a gyárban, hanem a Major utcai kertészházban lakott családjával. 
Csak az ő használatára nyitottak egy kisfakaput a gyár Major utcai kerítésén. Fel
adatai közé tartozott a kertnek, a gyümölcsösnek és a veteményeskertnek a gondo
zása. Mi, gyerekek az üzem műhelyeibe csak szülői vagy felnőtt kísérettel tudtunk 
bemenni. Erre akkor került sor, ha valamilyen ajándéktárgyat szerettünk volna 
„gyurmázni" a korongosoknál, vagy az asztalosműhelyben farigcsálni.
A gyár egyedüli tulajdonosa és igazgatója ekkor Zsolnay Vilmos fia, Miklós bácsi 
volt. Vele nagyon ritkán találkoztunk, az emlékezetem szerint állandóan dolgozott 
vagy az irodájában, vagy a műhelyeket járta a művezetőkkel tárgyalva. Távolmara
dásának oka között az is szerepet játszott, hogy nagyon szeretett utazni, több alka
lommal volt Párizsban. Apám elbeszéléseiből tudtam meg, hogy nagybátyám több 
nyelvet beszélő, művelt, kiemelkedő munkabírással rendelkező ember volt. Apjával 
a gyár jövőjét illetően gyakran nem egyezett a véleménye, ebből adódóan voltak 
vitáik. Az őt követő generációval szemben szigorú volt, és nagyon magas követel-
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ményt támasztott velük szembe. Belépésükkor alacsony beosztásba helyezte őket, 
hogy bizonyítsanak, és onnan harcolják ki maguknak a megfelelő munkakört.
„Nem lehetek senkivel elnéző csak azért, mert a családunkhoz tartozik. A gyár, 
majd az ő érdekük miatt kell így döntenem", mondta. Nagy felelősség súlyát 
hordozta, hiszen amikor átvette az irányítást, már több száz embert foglalkoz
tató, komoly eredményeket felmutató, Európa-szerte ismert gyár jövőjét kellett 
tervezni. A felesége egy elvált asszony, Fráter Mályva volt, akinek első házassá
gából született fiával, Fráter Árpáddal ritkán találkoztunk.
A felnőttek és szüléink velünk, gyerekekkel napközben nem tudtak foglalkozni, 
hiszen munkájuk minden idejüket lekötötte. Csak a hétvégeken volt lehetőség a 
családi ebédek vagy programok alkalmával együtt lenni velük. Ezek nem egy eset
ben a gyárban, a mai irodák helyén levő ebédlőben zajlottak le, ahol a világítóablak 
alatt felterített aszalt ülte körül a széles körű rokonság. Ilyenkor Margit nénémre 
hárult a munka dandárja, a szakácsnővel ő állította össze a menüt. Azonban ne 
gondoljon senki nagy lakomákra, a család meglehetősen egyszerű konyhát veze
tett. Ez általában három fogásból állt, ha jól emlékszem, levest, főételt, amely nem 
minden esetben jelentett egyet húsétellel, és desszertet tálaltak fel. Arra emlék
szem, hogy az asztaltól csak az ebéd befejezését követően lehetett felállni, de csak 
akkor, ha a tányérjainkból mindent elfogyasztottunk. Miután nagyanyám, Zsol
nay Teréz veteményeskertje és baromfióljai még megvoltak, általában az ezekből 
kikerülő alapanyagot használták fel a konyhában. A családnak több helyen is volt 
szőlője a várost ölelő dombokon, így a „szentmiklósi cirfandli" vagy a „szkókói és 
daindoli rizlingek" közül mindig volt a nagytorony alatti pincében álló hordókban. 
Ennek a „pincészetnek" a kezelését nagyapám vállalta fel, aki délutáni „sziesztá- 
zása" közben kedvenc pipái társaságában kóstolgatta a nemes nedűket. Az ebéd 
alatt szüléink általában a gyárban történtekről beszélgettek, hiszen az egész csalá
dot ez a hatalmas termelőüzem fogta össze. Az ebéd után Jakab nagyapám elvonult 
a nappalija mellett levő kis szobába. Ott állt a pipatóriuma, ahonnan kiválasztott 
egy „csibakot", és nagy megelégedésére elszívott egy adag illatos dohányt.
A világban történő változások, a nagypolitika alakulása, még ha nem is került gyak
ran szóba, végigkísérte családunk és a gyár alakulását. Apám a kiegyezést követően 
született, akkor, amikor az ország fejlődése megállíthatatlannak tűnt. Út- és vasút
fejlesztés, a magyar ipar alapjainak lerakása, nagyszabású építkezések jellemezték 
azt az időszakot. Ezek az 1880-as éveket követően mind kedvezően hatottak a Zsol- 
nay-gyár fejlődésére. Szüleim generációja nagyon jól tudta, hogy egy jól működő 
gyár nem elég, megfelelő kapcsolatok nélkül nem lehet 100%-os munkát végezni. 
Többek között ezért is lett Zsolnay Miklós, és később apám is annyi civil és állami 
szervezetnek, felügyelőbizottságnak tagja. Ennek során több alkalommal esett szó 
a szabadkőművesekkel való kapcsolatról. Miklós bácsi tagja volt ennek a szervezet
nek, és arról is hallottam, elképzelhető, hogy Zsolnay Vilmos is közéjük tartozott.

167



Kehidai László - Egy pécsi polgár életútja

Ezekben az években édesapámat kevesebbet láttam, ugyanis az I. világháború 
alatt kapott katonai behívóparancs értelmében unokatestvéreivel, László (M. Zs. 
László festőművész), Zsolt (M. Zs. Zsolt) és Sikorski Miklóssal többet voltak a 
frontokon, mint otthon. Csak a szabadságuk rövid ideje alatt jöhettek haza. Csa
ládunk tagjai kötelességüknek érezték, hogy részesei legyenek az ország védelmé
nek. Tartalékos tisztként saját pénzükön vették meg a felszerelést, a ruházattól 
a fegyverzeten át minden darab a saját tulajdonukat képezte. Később a katonai 
komisszió valamennyi hozzájárulással kárpótolta ezt, melynek egy részét apám 
a bevonult katonák családjának megsegítésére ajánlott föl.
Ezek a bevonulások úgy történtek, hogy a parancs érkezését követően apám három 
saját lovát lovásza, Risztics János előkészítette, és a megfelelő felszereléssel ellátta. 
A Szigeti úton levő tüzérlaktanyába lejelentkeztek, majd bevagonírozták őket, és 
az éppen aktuális front felé vette az irányt a vasúti szerelvény. Ezekről az esemé
nyekről apám feljegyzéseket, naplót vezetett, amelyekben nagyon precízen, térké
pekkel ábrázolva örökítette meg a közel négyévnyi harctéri szolgálat eseményeit. 
2003-ban történő hazatérésem után ezeket rendszereztem, és felajánlottam a buda
pesti Hadtörténeti Múzeum részére, azt gondolom, ott van a legjobb helyen.
A háború befejezését követő szerb megszállás alatt a helesfai birtokon voltam test
véreimmel együtt, szüleim így látták biztonságosnak a gyerekek elhelyezését. 
Innen gyönyörű kilátás nyílott a környező dombokra, jó időben még a jugoszláv 
hegyek is előtűntek a láthatáron. A Nádosy-telepen nem volt villany, így petró
leumlámpákkal világítottunk, ami hasznosnak nem, inkább romantikusnak volt 
mondható. A mosakodás itt is lavórból, illetve kör alakú ülőkádakban történt. Ha 
meleg vízre volt szükségünk, a konyhában a kályhát kukoricacsutával befűtötték, 
és hatalmas fazekakba forralták fel a fürdővizet. A házat szépen kialakított angol
kert vette körbe. Nagyon sokfajta növény, virág, valamint két ritka mamutfenyő 
állt a park közepén, ezek közül egy még ma is ott magasodik az „oroszlános" szo
bor felett. A birtokhoz nagy szőlőültetvény és kertészet is tartozott, amelyet anyám 
gondozott, aki ezt a szakmát Németországban, ha jól emlékszem, Erfurtban sajá
tította el. Miután ezekben az években itt húzódott a demarkációs vonal, pontosab
ban a konyhakert mögött levő gyalogúton, nagy volt erre a forgalom. Pécs város 
polgármesterét, Nendvitch Andort a várost megszálló szerbek hatalmát maguk 
mögött érző levitézlett szocialista vezetők Sására száműzték. A híreket és informá
ciókat csak a demarkációs vonalon átcsempészve lehetett hozzá és híveihez eljut
tatni. Emlékszem a helesfai határban, járőröző szerb katonákra, akik éjjel-nappal 
figyelték az idegenek mozgását. Nem volt szerencsés a közelükbe kerülni, hiszen jól 
felfegyverzett határőrökről volt szó. Ennek ellenére sok becsületes magyar vállalta 
az életveszélyt sem nélkülöző csempészutat, hogy a volt polgármester és a város
ban élő hívei számára a híreket eljuttassák. Apám és a család többi férfitagjai ezen 
idő alatt végig a gyárban voltak, hiszen a munka nem állhatott meg.
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Ekkor már nem volt velünk Zsolnay Miklós, aki még a szerbek bevonulása előtt 
Budapestre távozott. Pécs megszállását követően a város gazdasági szerepük miatt 
neves személyeit az idegen hatalmak túszként kívánták letartóztatni. A listájukon 
előkelő helyen szerepelt Miklós bácsi, aki mintha megérezte volna ezt, elhatározta, 
nem várja be a szerbek akcióját, és a még nyitott határon elhagyta a várost. Miután 
a posta nem működött, a gyárban és a városban történő dolgokról őt informálni 
kellett, így a híreket a megbízható emberek csempészték át a demarkációs vonalon. 
Mivel senki nem tudta, milyen lesz a gyár jövője, a Baranya-Szerb Köztársa
ság alakulásának tervei sem festettek túl biztató képet, édesapám az egyik éjszaka 
anyám segítségével a helesfai birtok mellett, kijátszva az őröket, átszökött a hatá
ron. Budapesten Miklós bácsival létrehozták azt a társas szerződést, amely során 
a gyár közkereseti társasággá alakult át. Ennek okát jóval később, már gyakornok 
jogász koromban értettem meg. Miről is van itt szó? Zsolnay Vilmos halálát köve
tően a gyárak vezetését fia vette át. A Zsolnay-gyárak egyéni cég volt, egy névhez 
kötve. Ez az akkori ipari jog szabályait követve az úgynevezett „cégvalódiság elve" 
szerint érvényesült. Ez azt jelentette, hogy egy ilyen cégformában a tulajdonos 
nevének szerepelnie kellett a cég nevében is. Amennyiben Zsolnay Miklós meg
hal, a cégformán, és ebben az esetben a néven is változtatni kellett volna. Ennek 
marketinghatása, a világhírű Zsolnay név eltűnése a piacról, és valami másnak 
a megjelenése katasztrofális következményekkel járt volna. Az őt követő örökösök 
leány testvérei lettek, akik gyermekei között már voltak férfileszármazottak. Ők a 
Zsolnay nevet az 1910-es örökbefogadást követően tovább viselhették, így a cégva
lódiság elve érvényesnek számított (Zsolnay Miklósnak nem volt egyenes ági fiú 
leszármazottja). Lett volna lehetősége Miklós bácsinak arra, hogy részvénytársa
sági formában vezeti tovább a gyárakat, azonban valami ok miatt ezt nem akarta. 
Azt gondolom, megelégedéssel vette, hogy az őt követő családi garnitúra munkája 
megfelelő biztosíték a jövő számára. A közkereseti társaság létrehozását követően 
apám nem tudva, hogy utoljára látja életbe nagybátyját, hazajött. A határzáron 
keresztül visszaszökött, pár napot a családdal Helesfán töltött, itt várta ki a ked
vező pillanatot a pécsi visszatéréshez.
Miklós bácsi ezekben az években már beteg volt, én azonban nem emlékszem 
arra, hogy pécsi évei alatt ez látszott volna rajta, hiszen munkáját mindig nagy 
odaadással végezte. Egyetlen szenvedélye a számára kikapcsolódást jelentő haj
nalig tartó kártyapartik voltak. A város neves közéleti személyiségeivel, Visnya 
Ernővel, Hinta Miklóssal, Baumann Emillel és másokkal gyakran hajnalig ültek 
a zöld asztal mellett, és nyerték el egymás pénzét. Nem volt ritka, hogy onnan 
jött be a gyárba, lefürdött, átöltözött, bement az irodájába, és mintha mi sem tör
tént volna, megkezdte napi munkáját.
Budapestről élve már nem tért haza, ólomkoporsóját vasúton hozták vissza szü
lővárosába, ahol díszpolgárhoz méltó módon temették el a családi mauzóleumba
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apja szarkofágjával szemben. Pár év múlva, 1925-ben nagyapám, Mattyasovszky 
Jakab is itthagyott bennünket. Vele kapcsolatban mindig a pipázásai jutnak az 
eszembe, azt hiszem, ez volt az egyetlen kedveltetése, én, mint 11 éves kama
szodó gyermek izgatottan vizsgáltam több darabból álló pipagyűjteményét. 
ő a „Mecsek Egyesület" tagja volt, ha jól emlékszem, a „Barlangász" szak
osztály elnökeként tevékenykedett. Temetését követően őt is a családi kriptába 
helyezték végső nyugalomba. Ebben az évben alakult meg Pécsett a Rotary Klub, 
melynek alapítói között ott volt édesapám is. Ennek tagjai között a város neves 
személyiségeit találjuk, akik minden héten egy alkalommal, hétfőnként a Pan
nónia Hotel éttermében jöttek össze. A szervezet elsősorban a hátrányos hely
zetben levők támogatását tűzte ki céljaként. A tanköteles kort elérve a püspöki 
elemi iskolába írattak be szüleim, ahol magántanuló voltam. Ez azt jelentette, 
hogy csak az évközi, illetve év végi vizsgák során találkoztam iskolatársaimmal. 
Ezt követően, miután családunk minden tagja a ciszterek Nagy Lajos Gimná
ziumába járt, 1926-ban én is itt folytattam tanulmányaimat. Náluk jól szerve
zett keretek között működött a cserkészmozgalom, amelynek 1927-től én is tagja 
lettem. Az iskolában jó tanulónak számítottam, így egyre több időt tölthettem 
annak a szervezetnek a foglalkozásain, amely később egész életemnek megha
tározó részévé vált. Az a szemlélet, közösségi szellem és példamutatás, ami
ben éltünk, egy fiatal, útját kereső gyermek számára meghatározó erővel bírt. 
Szüleim mindenben támogattak, egyetlen kikötésük csak arra terjedt ki, hogy 
a cserkészet miatt a tanulmányi munkámban nem lehetett változás. 1930-ban 
felvételiztem a pécsi Erzsébet Tudományegyetem jogi karára, azonban egye
temi hallgatóként sem adtam fel a cserkészeknél vállalt feladataimat. 1933- 
ban csapatvezetővé választottak, ekkor tettem le a cserkész tiszti próbát, ami új 
helyzetet teremtett, hiszen most már nekem kellett a fiatalokat ennek a szerve
zetnek a céljaival megismertetni. Ekkor volt a gödöllői nagy jamboree, ahol a 
pécsi cserkészcsapat és jómagam képviselte a város ifjúságát. 1935-ben Pécsett 
megalakult a Magyar-Lengyel Baráti Társaság, amelynek alapító tagja vol
tam. Később már mint alelnök több alkalommal tettünk látogatást Krakkómban, 
Lwovban és Warshawban, valamint elősegítettük lengyel barátaink magyaror
szági tartózkodását. Ezekről az eseményekről volt lehetőségem előadást tartani 
a pécsi Rotary Klub egyik hétfői rendezvényén. Később is meghívást kaptam 
ide, ugyanúgy, mint Margit nagynéném (M. Zs. Margit), akinek a Stefániában 
végzett munkájáért a szervezet „Arany érdemrendjét" adták át.
Ezekben az években a gyárban nagy fejlesztések történtek, ezekről apám egyre töb
bet mesélt nekem. A Zsolnay családi vállalkozás Zsolnay Vilmos halálát követően 
lényegében mindig a következő felnövő generációra épített. Ennek több oka volt. 
Egyrészt az alapelv: minden maradjon a család kezében, így a célok teljesítése 
egy elképzelés vonalán valósul meg. Másrészt a vezető és döntéshozó beosztásban
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mindig Zsolnay nevet viselő családtag legyen. A következő generáció nevelésében 
szüléink nagy hangsúlyt fektettek egy vagy több idegen nyelv ismeretére. Elkép
zelhetetlen volt, hogy akár Zsolnay Miklós, édesapám vagy Sikorski Miklós bácsi 
ne tudjon a megrendelővel közös nyelven beszélni. Ezért nekünk, gyerekeknek is 
meg kellett tanulni németül, angolul vagy franciául. Ráadásul a családnak volt 
egy olasz-svájci ága, akikkel kínos lett volna, ha nyelvi okok miatt nem tudunk 
kommunikálni. így nekem és testvéreimnek is nagy figyelemmel kellett végigülni 
a németórákat. A sors fura fintora volt, hogy 1945 után idegen földön ez segí
tett bennünket a beilleszkedéshez. Én jó tanuló voltam, különösebb kézügyessé
gem nem volt, a művészi tehetség legfeljebb a verselés terén érintett meg, ezért 
nyilvánvalóvá vált, hogy a jogi egyetemen tudom legjobban megtalálni a nekem 
megfelelő szakterületet. Miután egyetemi tanulmányaimat befejezve átadták a 
diplomámat, készülhettem, hogy elfoglaljam első munkahelyemet a gyár jogi osz
tályán. Ez 1941. január 1-gyel kezdődött, akkor még azt gondoltam, hogy testvé
reimmel és unokatestvéreimmel mi leszünk a következő, immáron 5. generáció, 
aki átveszi a stafétabotot szüléinktől. Hát ebben nagyot tévedtem.
Mint ügyvédbojtár, kevés tapasztalat híján mindjárt bedobtak a mély vízbe, 
megkaptam az egyik legnehezebb feladatot. Rendeznem kellett a gyár ingatlan
ügyeit. A Zsolnay-gyár jogi értelembe vett működési formája a széles körű rokoni 
viszonyok miatt már az elmúlt 60 évben sem volt egyszerű. Zsolnay Vilmos, 
dédapám halála után sok változáson ment keresztül, így az ingatlanviszonyok 
szinte átláthatatlanok voltak. Mivel ezzel eddig senki nem foglalkozott, először 
ezeket kellett rendbe tennem. Ezekben a hónapokban több időt töltöttem a városi 
földhivatalban, mint a gyári irodámban. Az összes adásvételi szerződés átlapo- 
zása és tanulmányozása után, a gyár területének rendezései során kialakult néha 
kaotikus állapotokat újra kellett értelmezni, tisztázni. A gyár tulajdonviszo
nyai a rokoni kapcsolatok miatt néha bonyolult jogügyi helyzetet eredményez
tek. Ilyen volt Zsolt bácsi fiának, unokatestvéremnek, Lászlónak (M. Zs. László 
későbbi Kossuth-díjas vegyészmérnök), és a többi társtulajdonos közti megálla
podás. Ennek létrehozása is rám várt, amelynek következtében megszületett egy 
hosszan tartó tulajdonközösséget megszüntető megállapodás befejezése. László 
apja révén volt örökös, azonban önállósítani kívánta magát. Az örökségből rá 
eső részt a nógrádverőcei kerámiaüzem átruházásával lehetett megoldani, ezzel 
fizették ki a többi örökösök az ő részét.
Miután ezzel a feladattal végeztem, jött a következő terület, a vám- és iparható
sági ügyek, valamint a különböző hatósági engedélyek beszerzésének intézése. 
Ekkor értettem és ismertem meg, milyen széles körben szállítottunk gyártmá
nyainkból, hány országgal és megrendelővel kerültünk kapcsolatba. 1936-ban 
érkezett a gyárba Dettmer mérnök Németországból, akinek volt egy találmánya, 
a „Pyrodetkemence". Ez közel 70 méter hosszú alagútkemence volt, amelyet a
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világon először a pécsi gyárban alkalmaztak. Sajnos a szabadalmazásával kés
tünk, így miután egy francia cégcsoport lemásolta vagy megszerezte a műszaki 
adatokat, előbb lépett, és így ők is forgalmazhatták ezt a berendezést.
Visszaemlékezéseim szerint mi elsősorban a termeléssel és a második kemence 
megépítésével voltunk elfoglalva, nem fordítottunk elég figyelmet az adminiszt
rációra, ez lett késésünk eredménye. Ennek az ügyletnek a megoldása is rám várt, 
és hosszan tartó jogügyi folyamatok végére 1942-ben sikerült elérni, hogy a pécsi 
gyárnak jogot biztosítottak a szabadalmazás tekintetében. Ebben az évben az 
eddig végzett munkám eredményeként kineveztek a gyár egyik cégvezetőjének. 
A család gyárban dolgozó tagjaihoz hasonlóan havi fizetést, lakbér- és tüzelőtá
mogatást kaptam munkámért. Ekkor még szüleimnél laktam, akik a Sétatéren 
Ángyán professzor lakását bérelték ki maguknak.
Szomorú családi eseménnyel köszöntött ránk 1940, amikor meghalt Sikorski 
Tádé. O egy nagyon kedves öregúr, aki nem csak a gyár tervezőmérnöke, hanem 
családunk kiváló művészi képességekkel megáldott egyénisége volt. A barátaival 
gyakran zenélt együtt, és Zsolnay Vilmos lányával, Júlia nénivel harmonikus 
családi életet éltek. Az ő koporsója is a mauzóleumban lett elhelyezve.
Munkámból adódóan rengeteg levél ment át a kezem alatt. Egy idő után, magya
rázatot találni rá ma sem tudok, a leveleken levő számomra szebb bélyegeket egy 
ollóval levágtam, leáztattam, szárítottam, katalógust készítettem, és azon vettem 
észre magam, hogy bélyeggyűjtő lettem. Ennek okán kezdtem felkutatni a régi 
leveleket, amelyek még dédapám idejéből maradtak meg. Egy alkalommal valame
lyik padláson rátaláltam néhány régi papírdobozra, amelyek még az 1900-as év 
előtti idők levelezéseit tartalmazták. Igazi kincs került hozzám, amelyekről hetekig 
tartó munkával sikerült a bélyegeket megmentenem. Nem csak a magyar, hanem 
Európa több országából küldött levelek tanúsították, milyen széles körű kapcso
lattal rendelkezett azokban az időkben a gyár. Egyre több albumot töltöttek meg 
ezek a ritkaságszámba menő bélyegek, amelyek története később szomorú véget ért. 
Egyébként a mai napig megmaradt a szép bélyegek iránti vonzalmam, az általam 
küldött levelekre csak saját magam által kiválasztott bélyegeket ragasztok fel.
Szót kell ejtenem testvéreimről is, akik ezekben az években fejezték be egyetemi 
tanulmányaikat. Péter a magyaróvári Mezőgazdasági Főiskola befejezését köve
tően a budapesti József Nádor Műszaki Egyetem mezőgazdasági szakán diplo
mázott, ezt követően lépett a gyár alkalmazottai közé. Az ő nevéhez fűződik a 
Kolozsvárott bérelt kerámiaüzem beindítása. Itt gyakran találkoztunk, miután 
a gyár jogi ügyeinek intézése kapcsán el kellett utaznom Erdélybe. Tamás fivé
rem főiskolás éveit elérve felköltözött a fővárosba, ahol a József Nádor Műszaki 
Egyetem befejezését követően avatták gépészmérnökké. Ő a Zsolnay-gyárak pesti 
gyáregységében kezdte pályafutását. Tibor öcsém a pécsi Erzsébet királyné Tudo
mányegyetem jogtudományi karán fejezte be tanulmányait, ahol az államtudo
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mányok doktorává avatták. Ezt követően a gyár pesti vezérképviselője, Weiss 
Ernő mellett sajátította el a könyvelés gyakorlati alkalmazását. Ezután csak pár 
hónapot tudott a pécsi gyárban dolgozni, ugyanis onnan hívták be katonának. 
Ezekben az években testvéreimmel keveset találkoztunk, munkánk és magánéle
tünk, vagy éppen a hadi behívóparancs ritkán adott lehetőséget erre.
A cserkészeknél vállalt kötelezettségeimet továbbra is szabadidőm elsődleges fel
adatának tekintettem. A szövetségünk 10 pontja szerint próbáltam életfilozó
fiámat alakítani. A csapatom tagjainak különböző szintű próbák teljesítésével 
kellett megmutatni elméleti és gyakorlati tudásukat. Ezek között az első volt az 
újoncpróba. Később a haladók számára a térképismereten, főzésen, betegápoláson 
és még számos megmérettetésen át a táborozások megszervezéséig tartó vizs
gákon dőlt el, ki milyen csíkot varrhat fel a váll-lapjára. Ezek szervezésében és 
lebonyolításában vettem ki részemet. A Zsolnay-gyár vezetése, megértve elköte
lezettségemet, csapatunkat több alkalommal támogatta.
Időközben a családon belül újabb szomorú események történtek. 1934-ben távo
zott közülünk Mattyasovszky Zsolnay Zsolt. Vele a Cseh palotában és a gyárban 
is gyakran találkoztunk, nagyon kedves ember volt, aki szinte csak a munkájá
nak élt. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közte és Péter öcsém között, aki az 
ebből eredő tapasztalatokat később kitűnően tudta kamatoztatni, miután rábíz
ták a kolozsvári üzem vezetését. Zsolt bácsi a német Krausz Alberttel állandóan 
a tervezőasztal fölött kuporgott, a kemencék átalakításának problémáit próbálták 
megoldani. A gyár technológiai korszerűsítése elsősorban az ő nevéhez fűződött. 
1935-ben László bácsit (M. Zs. László festőművész) temettük el. Vele ritkábban 
találkoztam, hiszen őfeleségével, Márta nénivel (Sikorski Zs. Márta) Pesten lakott. 
Pécsre történő látogatása során nemcsak a gyárban dolgozott, hanem családunk 
tagjairól portrékat is festett. Már beteg volt, amikor modellt ültem neki, így a rólam 
készített festményt tökéletesen befejezni nem tudta. Valószínűleg ez volt az egyik 
utolsó műve. Ez a nagyméretű festmény kalandos utat járt be, ugyanis emigrációnk 
során mindenhová magammal vittem, amíg végül pécsi lakásom falán végleg nyu
galmat talált. Egyébként a Zsolnay családban, más polgári szokáshoz hasonlóan, 
a festmények, porcelánok, bútorok gyűjtése már dédapám fiatalkorától megszokott 
volt. Nem emlékszem arra, hogy aranytárgyak lettek volna szüleim vagy rokonaim 
tulajdonában, arra viszont igen, hogy mindenki nagy érdeklődéssel fordult a kép
zőművészet remekei felé. A gyárban készült mintadarabok természetesen nálunk 
maradtak, vagy a gyári múzeum valamelyik vitrinjében várták a látogatókat.
A menekülést és az államosítást követően mindkét ág (Sikorski-Mattyasovszky) 
tulajdonában levő díszmű- és műtárgygyűjtemény legnagyobb részének azon
ban lába kelt. Ennek oka elsősorban az ingatlanokból történő kiutasítás, a gyors 
költözés és az így ellenőrzés nélkül maradt ingóságok idegenek által történő eltu
lajdonítása volt. Zsolnay Vilmos lányának, Júlia néninek több száz darabból álló
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ritka és nagy értékű festményeiről sincs információ. Néha elgondolkodtam azon, 
vajon milyen lelkületű emberek lehetnek azok, akik más munkájának eredményét 
minden különösebb lelkiismeret-furdalás nélkül eltulajdonítják. És vajon milyen 
családot építenek, milyen gyermekeket bocsátanak a jövő útjára...
A cserkészcsapatban 1933 és 1944 között eredményes munkám elismeréseként 
neveztek ki a Magyar Cserkészek Pécsi Csoportjának vezetőjévé.
Emlékeim szerint Zsolt bácsi halálát követően, 1934-ben elköltöztünk a Székes
fehérvár utcából a Szent István tér 17. számú házba. Itt szép tágas lakásunk volt, 
ahol Tibornak, Péternek és nekem külön szoba jutott. Tamás ezekben az években 
végezte tanulmányait Budapesten, ahol albérletben lakott.
A gyárban a családi vezetés úgy határozott, hogy a második bécsi döntés 1940- 
ben kiadott rendelkezései lehetőséget teremthetnek egy Erdélyben indítható 
vállalkozás számára. Kolozsváron volt egy porcelángyár, amelynek bérleti szer
ződését a helyi Agrárbank képviselőivel nekem kellett megkötnöm és levezé
nyelnem. Miután ez sikerrel létrejött, mint már említettem, a gyár élére Péter 
öcsémet jelölte a gyár vezetése, így ő családjával együtt leköltözött oda, és meg
kezdték a termelést. A különböző jogi ügyletek kapcsán gyakran kellett Erdélybe 
mennem. Pécsett felszálltam az aktuális gyorsvonatra, majd Pesten átszálltam a 
kolozsvári éjszakai járatra, amelyhez akkor még hálókocsit is kapcsoltak, és más
nap reggel érkeztem meg az Iris porcelángyárba.
Miután széles körű ismerettel rendelkeztem a kerámiaipar területén, megfogalma
zódott bennem, hogy egy saját vállalkozást kellene indítanom, így barátommal, 
Úrvölgyi Eovrics Bandival összedugtuk a fejünket, és megalakítottuk az „Úrvöl
gyi és Társa Kft."-t. Neki ekkor már jól menő Porcelán- és Úvegkereskedése volt 
Pécsett, így arra az elhatározásra jutottunk, ha már egyre gyakrabban el kell utaz
nom Kolozsvárra, nyissunk ott egy nagykereskedelmi lerakatot. Az üzlet szépen 
beindult így nagy reményekkel tekintettünk a jövő felé. Időközben testvéreim is 
bekapcsolódtak a gyár munkájába, Tamás öcsém a pesti üzemrész egyik veze
tője lett, Tibor, aki szintén a jogi pályát választotta, a pécsi gyár alkalmazásába 
került. Öt azonban a II. világháború kitörésekor behívták katonának, így csupán 
pár hónapot dolgoztunk együtt. Én ezeket a katonai eseményeket kikerülhettem, 
ugyanis gyermekkoromban egy olyan súlyos gombamérgezést kaptam, amelyből 
alig tudtam élve kikeveredni. A következményei sajnos a mai napig kísérnek.
Ezekben az években Pécs egy fiatalember számára, mint amilyen én és a barátaim 
voltak, számos színvonalas szórakozást biztosító vendéglővel, mulatóval vagy 
éjszakai bárral állt rendelkezésre. Alkalmanként mi is kirúgtunk a hámból. Gyak
ran megfordultunk a Király utcai Corsóban, ahol hangulatos zene, hideg pezsgő 
és kellemes környezetben lazítottuk a heti munka fáradalmait. A Corso kedvelt 
helye volt a szomszédos színház fiatal színésznőinek, és ez nem volt egy hátrány. 
ükapám valamikori üzletházában, a „Bazár" udvarában a Nick sörözőt is felke-
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restük, ahol, ha jól emlékszem, egy néger zenész húzta a talpalávalót. A különböző 
egyletekben, a Nádorban és a Kaszinóban rendezett farsangi és alkalmi bálokon 
mi is megtáncoltattuk a lányokat. A párkapcsolat nálam lassan alakult, talán a 
gyermekkori betegségem miatt voltam visszahúzódó, soha nem szerettem a közép
pontba lenni. A hölgyekkel szemben mindig magasra, talán túl magasra tettem a 
mércét. A társadalmi életünk egyik helyszíne volt a gyári teniszpálya, ahol nem
csak mi, hanem a család barátai is nagy csatákban bizonyították ügyességüket. Itt 
ismerkedtem meg többek között Gosztonyi Erzsébettel, aki tehetséges teniszezőként 
még korosztálya fiúpartnereivel is felvette a versenyt. A fiatal Sikorski István is 
ezen a pályán kezdett el komolyan foglalkozni ezzel a sportággal, mint hallottam, 
később nagy sikereket ért el, és külföldön is méltán képviselte hazája színeit.
Ez a legényélet nem tartott sokáig, családi állapotomban változás állt be. Miután 
megismerkedtem Marton Máriával, 1940-ben összeházasodtunk. Sajnos ennek 
a kapcsolatnak tragikus vége szakadt, ugyanis ő rövid időn belül súlyos betegsé
gében Budapesten elhunyt.
Temetésére, a család beleegyezésével, a mauzóleumba került sor. Hamvait 1944- 
ben azonban Budapestre szállíttattuk.
A háború közeledtével egyre nehezebb helyzetbe került a gyár, hiszen az alap
anyagok beszerzése akadályokba ütközött. A német hadsereg bevonulását köve
tően az egyik német főtisztet szüleim lakásába helyezték el. ő nem csak a város, 
hanem a gyár felügyeletében is szerepet játszott. Elsődleges feladata a gyár átte
kintése volt, valószínűleg a német térhódítást követően a német ipar számított 
volna a mi üzemeinkre is. Ezért elsősorban a termelékenység, az ipari szerkezet 
és a termékek jelentették az érdeklődésük középpontját. Ha emlékezetem nem csal 
szóba került, különböző tankelhárító betonelemek gyártásának kérdése is. Nagy 
megkönnyebbülésünkre ezekből semmi nem valósult meg. Miután a város német 
katonai vezetésében változás állt be, új városparancsnokot neveztek ki. Termé
szetesen őt is nálunk szállásolták el. Ebben szerepet játszott az, hogy így apám 
minden lépését, és így a gyár működését is szem előtt akarták tartani.
1944 májusában nagyanyám, Zsolnay Vilmos lánya, Teréz néni 91 éves korában 
meghalt. Ő egy nagyon szerény, csendes teremtés volt, hangos szót soha nem 
hallottam tőle. Élete utolsó éveiben is alkotott, apró virágszirmokból készített 
képekkel kápráztatott el bennünket.
Ekkor a Zsolnay-gyárak örökösei a következők lettek:
özv. Mattyasovszky Zsolnay Lászlóné, szül. Sikorski Zsolnay Márta (Budapest), 
Mattyasovszky Zsolnay Tibor (Pécs),
Mattyasovszky Zsolnay Margit (Pécs),
E9r. Gilli Ferenc (Budapest), 
Sikorski Zsolnay Miklós (Pécs),
Dr. Szillassy Károly né szül. Sikorski Zsolnay Júlia (Budapest),
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Bezuk Lajosné szül. Mattyasovszky Zsolnay Ágnes (Budapest), 
Csegezy Józsefné szül. Mattyasovszky Zsolnay Klára (Bár).
Ezt azért kívánom megemlítem, mert 1974-ben a Pécsi Porcelángyár csak az 
egyik örökös hozzájárulását szerezte meg a Zsolnay védjegy és márkanév hasz
nálatbavételéhez. A többiek létét letagadták, mintha nem is léteztek volna. 
Nagyon jól tudták a Finomkerámia Művek és a Pécsi Porcelángyár vezetői, hogy 
elutasítás várt volna felkérésükre.
A háborús események hírei nyugtalansággal töltöttek el bennünket. Ekkor Tibor 
öcsém az orosz fronton volt, és a tőle érkező információk a szovjet-kommunista 
rendszerről nem sok jóval kecsegtetett bennünket. A szovjet birodalomba lejátszó
dott események feltételezték, hogy nálunk sem lesz máshogy. A gyár és a család 
jövője ilyen szempontból nagyon ingatagnak tűnt. Márta néni, apám és Sikorski 
Miklós bácsi egyre gyakrabban arról beszélt, hogy családunknak egy vesztes háború 
után, amennyiben szovjet mintájú politikai és gazdasági útra lép az ország, biztató 
jövőképe nem lesz. Ennek egyik formáját az 1919-es Tanácsköztársaság, illetve Pécs 
szerb megszállását követő időkben ők saját bőrükön egyszer már megérezték.
1944-ben aztán bekövetkezett az első csapás, az erdélyi gyár közelébe érkezett a 
front, így Péter öcsémnek menekülnie kellett onnan. Számítása szerint legalább 
300 000 dollár értékű áru és műszaki berendezés maradt Kolozsváron. Ekkor 
már éreztük, hogy nem csupán Zsolnay Vilmos művének, hanem akár az éle
tünk elvesztése is bekövetkezhet az orosz csapatok és a mögöttük érkező magyar 
politikusok színre lépését követően.
A háborús években a gyár termelése alacsony volt, sok munkást kellett elbocsátani. 
1944-től elsősorban az ipari szigetelő porcelán és pyrogránit termékek jelentették 
a legfontosabb bevételt. A mélyponton levő vállalkozásra ráadásul egy bombázás 
is súlyos csapást mért. A pesti gyáregység legmodernebb műhelycsarnokát földig 
rombolták az amerikai-angol szőnyegbombázást végző repülőgépek. Ennek hely
reállítására több mint 1,5 millió pengőre lett volna szükségünk. A háború befeje
zését követő években ennek a rendbehozatalára ment el a Zsolnay-gyárak szinte 
teljes megtakarítása. A pécsi üzem a háború borzalmait és pusztítását megúszta, 
ezekről azonban én már csak a hírekből szerezhettem tudomást.
A front és az orosz csapatok 1944-ben elérték Baranyát. Novemberben bevo
nultak az első csapattestek Pécsre, amelyekről Mattyasovszky Zsolnay Margit 
tájékoztatott bennünket. Az orosz katonák közül néhányon betörtek a mauzóle
umba, minden bizonnyal kincsek után kutattak. Miután nem találtak számukra 
értékes tárgyakat, apró kárt okozva dolgukat végezetlenül távoztak. Tibor öcsém 
katonaként a visszavonuló magyar csapatokkal Veszprém környékén vett részt 
az összecsapásokban, Pétert Erdélyből hazaérkezve pedig újra behívták katonai 
szolgálatra. Tamás a pesti gyárban nézte végig, miként rombolják le az amerikai 
bombázók az üzem legmodernebb műhely csarnokát.
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A családi vezetés ekkor Sikorski Zsolnay Mártából, Sikorski Miklós építészmér
nökből és apámból állt. A Szovjetunióból érkező hírek arról számoltak be, hogy a 
magán tulajdon ismeretlen fogalom lesz, a régi rendszer politikai életében szerepet 
játszó tagjait átnevelő vagy megsemmisítő táborokba kényszerítik. Péter öcsém 
Erdélyből történő hazatérése után megkapta katonai behívóját, ennek értelmében 
azonnal indulnia kellett hadtestéhez. Családja követte, és én is úgy döntöttem, 
velük tartok. Gyermekkorom óta tartó betegségem azonban ezt nem tette lehetővé. 
A szükséges útravalót, takarókat, élelmiszert, iratokat és abrakot a lovaknak össze
pakolták, és lovas kocsikkal, anyámmal egyetemben, elindultak nyugat felé. Júlia 
néni (Sikorski Tádéné) azonban megfázott, emiatt nem merték feltenni az induló 
kocsira. Most már tudjuk, ő az utazás megpróbáltatásait nem élte volna túl.
Vajon milyen tárgyakhoz kapcsolódunk, melyeket tartjuk fontosnak, amikor szü
lőföldünket, otthonunkat, testvéreinket elhagyni kényszerülünk? Ott ültem a 
szobámban, és nem tudtam eldönteni, mitől váljak meg, mit pakoljak össze. Elha
tároztam, hogy egy hátizsákba teszem azokat a dolgokat, amelyektől sosem fogok 
megválni. Ahogy végignéztem a szobám falán és a vitrinekbe elhelyezett emléke
ken, dönteni nem tudtam, vittem volna magammal mindent. Tudtam, hogy aki 
elhagyja otthonát, annak számolni kell azzal, hogy az oda betolakodók becsülni 
semmit nem fognak. A másnak értéktelen fényképeket, iratokat, könyveket meg
semmisítik, az értékeket pedig elrabolják. Végül dédapám egyik fotóját, a szemé
lyes iratokat, a bélyeggyűjteményem számomra értékesebb és fontosabb sorozatait 
és a cserkészmozgalomban kapott kitüntetéseimet vettem magamhoz.
Én előbb az állomásról induló Vöröskeresztes vonattal kívántam Péteréket követni, 
azonban annak indítása bizonytalan volt. Ezért apám felszerelt egy lovas kocsit, 
maga ült a bakra, és velem együtt öcsémék után eredtünk. ő úgy tervezte, miután 
átad a családnak, visszatér Pécsre. Erre azonban a szovjet csapatok előrenyomu
lása miatt nem kerülhetett sor, így apám és anyám is Ausztriában maradtak.
Szomorú, szánalmas és gyötrelmes pillanatok voltak ezek, hiszen mindent, ami a 
tradíciókhoz, múlthoz, családhoz, szülőföldhöz és a jövőhöz kapcsolódtak, indu
láskor a lovak közé csapódó ostorpattintás darabokra tört.
Tibor öcsém ekkor került a Balaton északi részén levő fronton szovjet fogságba, 
ahonnan csak 1947-ben jöhetett fizikailag és lelkileg összetört állapotba haza. 
Az ő híreiből értesültünk azokról a körülményekről, amelyek a háború elveszté
sét követően sötét képet vetítettek elénk.
Az osztrák határ közelébe érve már egymást érték a menekülő civil polgárság és a 
német és magyar katonai alakulatok menetoszlopai. Délután volt, amikor átlép
tem a magyar határt, arra azonban nem gondoltam, hogy több mint 30 évnek 
kell eltelnie ahhoz, hogy szülőföldemet ismét viszontlássam.
Most átadom a szót feleségemnek, Gosztonyi Erzsébetnek, hiszen a mi életünk ebben 
a menekülésben teljesedett ki, az ő élettörténete elválaszthatatlan az enyémtől: 
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„Polgári családba születtem 1910 tavaszán, édesapám, dr. Gosztonyi 
Gyula a város megbecsült polgára volt, édesanyám, Pilch Erzsébet, akinek 
a bátyja neves műépítészként alakította Pécs város arculatát. Négy fiútest
vérem, Elemér, Gyula, Miklós és Pali mellett igazán fiús nevelést kaptam, 
amely nem minden esetben vált javamra. A Zsolnay családdal a szüleim 
voltak jó kapcsolatban, ennek révén ismertem meg Miklóst és testvéreit. 
Gyermekkorom képei között ott található annak a német nevelőnőnek 
az arca, aki a pálosokkal szemben levő nagyszüleim házában tanította 
nekünk a német nyelvet. Szüleim fontosnak tartották, hogy mi a fivéreim
mel együtt tanuljunk idegen nyelveket, ennek köszönhetően németül a mi 
fogalmaink szerint perfektül beszéltem. A szerb megszállás idején a város
ban voltunk, amikor apámat gróf Teleki Pál felkérte a város főispáni teen
dőinek ellátására. Sosem fogom elfelejteni ezt a telefonbeszélgetést. Apám 
gyermekeinek megóvása miatt ezt nem akarta elvállalni, azonban anyám, 
aki ekkor terhes volt, szelíden szólt oda neki: „Pontosan a gyermekek, a 
jövő nemzedéke miatt kell ezt megtenned." Ekkor mondott apám igent a 
felkérésnek. A megszállás befejeztével a kormányzó úrnak Pécsre történő 
érkezésekor én adhattam át egy csokor virágot. A városért tett munkájá
nak elismeréseként édesapámat IX. Pius pápa „Lovagrendjével" tüntették 
ki, amelyet Chesare püspöki nuncius adott át neki.
Iskoláskoromat elérve édesapánk kíséretével mentünk a fivéreimmel a 
gimnáziumba. Engem az Apáca utca sarkán várt meg egy osztálytár
sam, akivel együtt siettünk a Sétatéren levő Miasszonyunkról elneve
zett női zárdaiskolába Apám egyik napon azzal jött haza, hogy felépült 
egy bérház a Roller utca és a Rákóczi utca sarkán, amely sokgyermekes 
családok számára lett tervezve. A bérház közepén volt egy nagy gye
pes udvar, ahol a fiúk tudtak futballozni, a lányoknak pedig egy elkerí
tett részen lehetett kézimunkázni. Apánk ideálisnak találta ezt a helyet, 
ugyanis innen biztonságosan el lehetett jutni az iskolákba. A lakások 
szép nagy szobákkal megfeleltek számunkra. Ebből a házból könnyen 
elérhető volt a Balokányfürdő, egy villamossal a belváros, és közel volt 
a piac is. Rövidesen be is költöztünk oda. A „jó" magaviseletemnek 
köszönhetően, mint már említettem, fiútestvéreim mellett eltanultam 
a csintalanságaikat, a „Notre-Dame" zárdából eltanácsoltak, ezért szü
leim a törökbálinti „Sacre Coeur" intézetbe írattak, ahol 18 éves koromig 
voltam. Itt tanultam meg franciául és angolul. 1922-ben 3 év középiskola 
és egy év továbbképző iskolában Pressbaum-Tullnerbachban, Auszt
riába folytattam tanulmányaimat. Ebben az intézetben a Sacre Coeur 
apácák vezetésével folyt magas szintű oktatás. Ennek befejezését köve
tően tértem vissza Pécsre, ahol 1929-ben házasságot kötöttem Hamerli 
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Ferenccel. 19 hónapot dolgoztam a pécsi Hamerli Kesztyűgyárban mint 
kesztyűtervező és váltóosztályi tisztviselő. A Király utcában a Hamerli- 
ház emeletén, a kesztyűgyár szomszédságában kaptunk egy kis lakást, 
ahol sajnos súlyos tüdőgyulladást kaptam. Az orvosok éghajlatválto
zást javasoltak, Svájcot vagy valamelyik közeli tengerpartot jelölték 
meg számomra. A Hamerli családnak a mai Magaslati út-Aradi vérta
núk útja-Hunyadi út háromszögben szőlőbirtokai voltak, ezek egyikén 
a férjem épített egy kis nyári lakot. Az ott eltöltött idő alatt a jó pécsi 
levegőnek köszönhetően kigyógyultam a betegségemből. Később ezt a 
házat átépítettük, és oda költöztünk. Miután elmenekültem az ország
ból, a magyar állam ezt kárpótlás nélkül elvette, és idővel Kodály Zol
tánnak ajánlotta fel. Özvegye jelenleg is ebben az épületben él.
Férjemmel szép házasságban voltunk, sokat utaztunk annak ellenére, 
hogy Ferinek rengeteg munkája volt. Az érdeklődési körét teljesen lekö
tötték a gépkocsik, szinte a hobbija volt a munkája, így ő lett az amerikai 
autók kizárólagos képviselője Baranyában.
A Zsolnay-gyárban volt egy nagyszerű teniszpálya, ahol Sikorski Mik
lós meghívásának eleget téve egyre gyakrabban én is játszhattam. Ezt 
a sportágat a későbbiek során sem hanyagoltam el, és nemcsak Pécsett, 
hanem pl. Sásdon, Bakán Lőrincz beszálló vendéglője udvarán levő 
pályán is játszottam mérkőzéseket.
A Vöröskereszt helyi szervezetébe Mattyasovszky Zsolnay Margit javas
latára léptem be, és 6 hónapos vöröskeresztes tanfolyamra iratkoztam be. 
Ennek befejezésekor a mai Honvéd Kórházban Csongor főorvos ezredes 
előtt ápolónői vizsgát tettem, majd ezt követően önkéntes ápolóként dol
goztam Margit néni mellett. 1942-ben férjemet behívták katonának, akit 
a II. Magyar Hadsereg kötelékeivel a Don mellé vezényeltek. A vonatnál 
való búcsúzkodásunk volt az utolsó személyes találkozásunk. Ferit 1943- 
ban elfogták az oroszok, és több évre fogolytáborba zárták. 1944-ben kap
tam tőle az utolsó kicsempészett levelet, amelyben arra biztatott, hogy 
„életetek megóvása érdekében menjetek olyan messze, ameddig csak tud
tok" írta. Az orosz fogság során szerzett tapasztalatai azt sugallták, hogy a 
hozzánk beáramló „új szelek" nekünk semmi jót nem fognak hozni.
1942. november 4-én Miklós bátyámnak kislánya született a pécsi szülészeti 
klinikán. Felesége, Farkas Mária a szülés során életét vesztette. Mivel fivé
rem ekkor katonai szolgálatot teljesített, kislányának nem tudott otthont 
nyújtani. Magam, gyermektelen lévén, fivérem és férjem beleegyezésével a 
kis újszülöttet, Marikát, mint keresztlányomat, magamhoz vettem.
1944 őszén az orosz front közeledtével Mattyasovszky Zsolnay Margit
nak a pécsi IV. hadtest főápolójának helyetteseként az 519-es kórház 
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részletes áttelepítéséről kaptam megbízást. Előkészítettük a kórház ide
iglenes kimenekítését, miután a kormánybiztos Sopronba vezényelte az 
egész osztályt. A terv szerint a 19. számú kórházvonatnak a bajorországi 
Kittiingbe, majd a fokozott háborús veszély miatt a kórházvárossá nyilvá
nított Eichstattba kellett eljutni. A Pécsre ledobott első bomba után Marikát 
azonnal a Sopron melletti Dabronyba küldtem, ahol a rokonságnak volt 
egy kis birtoka. Miután a vonatunk menetkész állapotba került, kigördül
tünk a pécsi állomásról. Nem gondoltam, hogy csak évtizedek elteltével 
fogok ide újra visszatérni. Sopronba történő megérkezésünket követően 
közölték velünk, hogy Pécsre már nem lehet visszamenni, azt elfoglalták 
az orosz csapatok. Pár óra elteltével a kórházvonatot átvontatták Auszt
ria területére. Én ott álltam, egyetlen kézitáskával és az ápolói egyenru
hámban. Ez volt minden, amit el tudtam hozni magammal, hiszen én arra 
készültem, hogy Sopronba érkezésünket követően visszamegyek Pécsre. 
Rá kellett döbbentem, hogy minden, ami eddig volt, az nincs többé, és 
hogy mi lesz velünk, az a sors kezében van. Tudtam, mindenáron el kell 
mennem Marikáért, ezért kértem egy vízumot, amely 24 órát engedélye
zett mindezek lebonyolítására. Felszálltam az első visszainduló vonatra, 
amely azonban a nagy hóesés miatt Sopron előtt a magas hóban elakadt. 
Ekkor kiálltam az út mellé, és „stoppoltam", hátha egy autó felvesz. Szo
morúan láttam azt a menekülő áradatot, akik megpróbálták hazájukat 
elhagyni, hogy életüket megóvják. Váratlanul egy nagy fekete autó féke
zett le mellettem. A sofőr németül szólított meg, majd miután megnézte 
igazolványomat, kinyitotta előttem a gépkocsi ajtaját.
Egy idős úr tessékelt be maga mellé, aki nem volt más, mint Német
ország magyarországi nagykövete, Weisenmayer, akivel egy alkalom
mal Füreden találkoztam. ő elvitt Sopronig, ahol a vasútállomás egyik 
padján aludtam, majd kora reggel felkéretőztem egy lovas kocsira, így 
próbáltam eljutni Dabronyba. A legnagyobb meglepetésemre az úton 
Mattyasovszky-Zsolnay Péterrel, Miklós öccsével találkoztam. így tud
tam meg, hogy ő szüleivel ott szállt meg, azonban már mentek is tovább 
Ausztria felé. Miután megtaláltam rokonaimnál Marikát és édesanyá
mat, magamhoz vettem az akkor 2 éves gyermeket, és együtt mentünk 
vissza Sopronba, majd onnan Bécsbe. Ekkor Miklós fivérem orosz hadi
fogságba esett, ahonnan csak később, súlyos betegen tért vissza Pécsre. 
A front szinte tolt minket Nyugat felé, ami nem volt veszélytelen, ugyanis 
az amerikai gépek minden mozgásban levő szerelvényt bombáztak. Én 
minden alkalommal kiharcoltam, hogy amikor félreállítottak bennünket, 
akkor ne az állomásnál, hanem valamelyik távol eső vágányon veszte
geljünk, így elkerültek bennünket a bombák. Végül Ingolstadt mellett, 
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Eichstädt városában telepedtünk le, ahol a kelet-európai országokból 
menekültek számára egy kórházváros lett kialakítva. Ha jól emlékszem, 
legalább 150 magyar család várta itt sorsa jobbra fordulását. Ekkor össze
állítottuk azoknak a magyar menekülteknek a névsorát, akikkel együtt 
vártuk a letelepedéshez szükséges engedélyt. Ezt elsősorban Chesare 
római nunciusi nagykövetnek köszönhettük, aki miután a listán meg
látta a Gosztonyi nevet, minden segítséget megadott, így a letelepe
déshez szükséges engedély kiadását is támogatta, ugyanis jól ismerte 
apámat még a szerb megszállás idejéből. Egy pécsi fogadás alkalmá
val személyesen is találkoztunk vele. Miután semmiféle alkalomhoz illő 
öltözékünk nem volt, a püspöki fogadásra a menekültektől összeadott 
ruhákból öltöztünk fel erre az alkalomra.
A Vöröskereszt szervezetének egyik legfontosabb feladata ekkor a szét
szakadt családok tagjainak felderítése volt. Ezt a pécsi szervezetnél annak 
idején még az én javaslatomra szerveztük meg, így most különösen sok 
feladat várt ránk. Ekkor Miklós már München mellett volt, és onnan 
kereste szüleit, akik a Wadensteini hatalmas menekülttáborban várakoz
tak. Amikor megtudta, hogy mi az eichstadti kórházvárosban vagyunk, 
felkeresett bennünket, hátha tudunk valamit apjáról és fivéréről. Miután 
velünk egy épületben lakott a bólyi montenuovói család, akik szintén 
próbáltak rátalálni rokonaikra, elhatároztuk, hogy hárman leutazunk 
Wadensteinbe. Végre Miklósnak sikerült a szüleivel találkozni, és megpró
bálta rábeszélni őket a továbbutazásra, azonban Mattyasovszky-Zsoínay 
Tibor bácsi és Péter is úgy döntöttek, hazatérnek Magyarországra. Ebben 
a táborban én is megtaláltam Gyula testvéremet, aki nagyon elkeseredett 
volt a haza elvesztése és a földönfutó mivolta miatt.
Miklósnak feltűnt, hogy a táborban levő gyerekek csak csellengnek, 
randalíroznak, senki nem foglalkozik velük. Együtt felkerestük a tábor 
angol parancsnokát, akire rákérdezett: „Hát nincs itt egy cserkész, aki 
ezeket a gyerekeket összefogná és foglalkozna velük?" Legnagyobb 
meglepetésünkre a táborparancsnok válaszából kiderült, ő is cserkész, 
ugyanis valamikor Badel-Powell mellett teljesített szolgálatot. Miklós 
talált egy magyar fiatalembert, akit megbízott az első cserkészcsoport 
megszervezésével, amelyet a táborparancsnok nagy örömmel támoga
tott. Mikor Miklós visszatért a München melletti lágerbe, ott is nekilátott 
a cserkészcsapatok újjáélesztésének. Ezekkel a feladatokkal kezdődött 
nála a külhoni cserkészmozgalom megszervezése.
1945 júniusát követően a háború véget ért, a menekülők két lehetőség 
között választhattak. Hazatérnek Magyarországra, vállalva annak min
den politikai és gazdasági következményeit, vagy elfogadják a menekült
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státuszt valamelyik befogadó ország részéről. A történelem mindkét 
lehetőség gyakorlati eredményét, azt gondolom, igazolta. Mi úgy gon
doltuk, még várunk ezzel a döntéssel.
1948- ban végre kiszabadult fogságából a férjem, és visszatérhetett Pécsre. 
Ott azonban csak a kirabolt és eltulajdonított lakás várt rá. A Mária utcai 
valamikori saját lakásuk alagsorában végül kapott egy szobát. Sokáig ennek 
sem tudott örülni, mivel az elmúlt rendszer kizsákmányolója címmel kéz
hez kapta a kilakoltatási parancsot. 24 órán belül el kellett hagynia szülővá
rosát. Ügy látszik, a jóslata, amit annak idején nekem írt, nála valósult meg. 
A Magaslati úton levő lakásunk teljes berendezését kirabolták, a házat pedig 
elvették. Ekkor egy rokonához felutazott Budapestre, ahol egy albérleti szo
bába várta sorsa jobbra fordulását. Időközben a rokon egyik hölgyismerőse 
segítségével egy pécsi telkét el tudta cserélni egy kisebb pesti lakásra.
1949- ben végre sikerült vele telefonon beszélni. Nagyon jól tudtuk, hogy 
találkozni már soha nem fogunk, én nem tudok hazamenni, ő pedig nem 
tud kijönni. Azért, hogy mindketten új életet kezdhessünk, közös meg
egyezéssel a válás mellett döntöttünk. Ezt követően ő hamarosan elvette 
Pohl Mártát, akivel 1984-ig élt együtt, amikor egy gépkocsibaleset követ
keztében életét vesztette.
A teremtő és a sors úgy rendezte a dolgokat, hogy ott kint magunkra 
maradva kell jövőnket új alapokra helyezni. Kapcsolatom Miklóssal is 
több lett már, mint egy baráti viszony, ezért 1949 decemberében házas
ságot kötöttünk. 1951-ben, miután a Kanadába való kivándorlás mellett 
döntöttünk, megkérdeztük Miklós fivéremet, hogy kívánja-e kislányá
nak Pécsre való visszaküldését, mert ellenkező esetben magunkkal visz- 
szük a tengerentúlra. Otthon ekkor Sztálin katonái és Rákosi tomboltak, 
bátyámat az ügyvédi kamarából kizárták, és igen súlyos megélhetési 
gondokkal küzdött. A kislány otthoni neveltetése lehetetlennek mutat
kozott. így, bár nehéz szívvel, de úgy döntött, jobb, ha Marika velünk 
marad. Két másik testvérem, Elemér és Pál ekkor családjukkal már Kana
dában éltek, és a hozzájuk való csatlakozásra biztattak."

„Ahogy feleségem mondta, négyen maradtunk külföldön, ő, édesanyja, Marika 
és én. Az otthoni események is váratlan fordulatot vettek. Ezeket én már csak 
utólag, a nehezen kijutott hírekből tudtam meg.
Édesapám és Péter testvérem 1946 januárjában Ausztriából lovas kocsival indul
tak a magyar határ irányába. Ebbéli elhatározásukba két dolog döntött, egyfelől 
a gyár további sorsa, másrészt azok a hírek, miszerint az orosz megszállás csak 
rövid ideig fog tartani. Pécsre érkezésük után apámat előzetes letartóztatásba 
helyezték, és magánzárkába várta a kihallgató tiszt kérdéseit. „Kihallgatásom
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során végre megtudtam, miért kerültem ide. Korábban betöltött szerepem, tiszt
ségeim, kitüntetéseim stb. vádak mellett ilyenek hangzottak el: Kutyába se vette 
a munkásokat, nem fogadta a köszönésüket, aki nem volt kormánypárti, annak 
többé nem volt maradása a gyárban, és hasonlóak" írta visszaemlékezéseiben. 
„Ezek természetesen nem voltak igazak, azonban ez a kihallgató tisztet a legke
vésbé sem érdekelte. Három nap elteltével szabadultam, azonban rendőrhatósági 
felügyelet alá helyeztek. Indoklás: Az elmúlt rezsim szereplő tagja voltam."
Ezt követően apámat rendőri felügyelet alá helyezték, mint a kapitalista korszak 
tőkés kizsákmányoló gyáros alakját. Kezdetben a helesfai birtokon próbáltak gaz
dálkodásból megélni.
A családunk tagjai, köztük Péter öcsém és felesége, valamint a Sikorski család 
tagjai is börtönbe, vagy felügyelet alá kerültek. 1945 őszén Tibor öcsém orosz 
fogságba került, ahonnan csak 1947 szeptemberében térhetett haza.
1948- ban, az államosítást követően, minden tulajdonunkat képező ingatlant, 
illetve az azokban levő ingóságokat, a gyárat, a szőlőket és lakásokat, a Nádosy- 
birtokot - a kivetett adó olyan magas volt, hogy azt befizetni nem tudták, ezért le 
kellett mondani a birtokról - mindenfajta kárpótlás nélkül, egyik napról a másikra 
a Magyarországon maradt családtagoktól elvették. Az új uralkodó rend vezető
inek a Zsolnay név egyet jelentett a kizsákmányoló tőkéssel, ezért annak nem 
csupán dédapám gyáráról, hanem ha lehet, a köztudatból is el kellett tűnni. Ettől 
kezdve „Pécsi Porcelángyár" néven kezdődött egy új időszámítás dédapám örök
ségében. A háború alatt Sikorski Zsolnay Márta budapesti lakását bombatalálat 
érte. A lakás berendezéseit, köztük 2 láda Zsolnay-kerámiát Márta néni Pécsett a 
családtagoknál helyezett biztonságba. A régi rendszert vezető, vagyonosabb tag
jai birtokában a korábbi évekből származó valuta és egyéb, akár muzeális értéket 
képviselő pénzek, érmék voltak. Egy újonnan hozott rendelet értelmében azon
ban ezeket is be kellett szolgáltatni, különös tekintettel a nemesfémekből készített 
darabokra. Ennek elmulasztása okán kerültek a magasabb ítélőszék elé. Márta 
néni ládáiban is volt, ha jól tudom, muzeális értékű nemesfémből készült pénz. 
Ezeket találták meg a nyomozók, és ennek során került sor a letartóztatására. 
1948 szeptemberében apám és Margit nagynéném ellen vagyonrejtegetés címen 
eljárást indítottak. Ezt követően Tamás öcsém vitte fel szüléimét Budapestre, 
azonban sokáig ott sem maradhattak, mivel onnan kitelepítettek mindenkit az 
Alföldre. Ezt megelőzően apámtól jogtalanul elkobozták a tulajdonában levő régi 
Zsolnay-kerámiatárgyaik jelentős részét. A többi a kitelepítés ideje alatt „tűnt" el.
1949- ben meghalt a gyár utolsó igazgatója, özv. Mattyasovszky Zsolnay 
Eászlóné, Sikorski Zs. Márta Budapesten. Földi maradványait már nem a 
mauzóleumba, hanem a fővárosban a Farkasréti temetőben helyezték el. Teme
tésekor került melléje a korábban elhunyt férj, Mattyasovszky Zsolnay László 
hamvait tartalmazó urna.
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Mi ekkor a Boden-tó mellett levő kisvárosba, Singenben vártuk sorsunk jobbra 
fordulását. Egy vendéglőben kaptunk ideiglenes elhelyezést, amiért természete
sen fizetni kellett. Ezt Erzsébet lassan eladott gyűrűiből tudtuk biztosítani, azon
ban tudtuk, ez sokáig nem tartható állapot, ezért vásároltunk egy varrógépet. 
A menekültek egyik problémája a ruházat hiánya volt. A különböző karitatív 
szervezetek adtak használt ruházatot, azonban azokat át kellett alakítani. Ennek 
a munkának az elsajátítása érdekében Erzsébet beiratkozott egy kötőmesteri tan
folyamra, és miután megkapta az önálló iparűzésre jogosító diplomáját, elkezd
tük önálló vállalkozásunkat. Miután Erzsébetnek a varrás nem okozott gondot, 
ezeket a ruhákat szabta és varrta a megrendelő kívánságának megfelelően. Ezért 
nem pénzt, hanem inkább élelmiszert kértünk, és azt továbbadva próbáltunk 
valamennyi pénzt összegyűjteni. Erzsébet úgy látta, érdemes ezt a munkát kiter
jeszteni, és „Barania" néven megalapította varróüzemét. Ebben a család tagjai 
mellett 40 bedolgozó munkásnak adott kenyeret. Az első 3 évben heti 70 óra mun
kával sikerült életben tartani a kis „üzemet". A bevételeket gépek beszerzésére 
fordítottuk, így sikerült talpon maradni. Én elsősorban az irodai munkában tevé
kenykedtem, valamint utazó ügynökként kerestem piacot és növeltem a vevőkört, 
amely Baden-Württemberg tartomány jelentős településére terjedt ki.
Időközben Magyarországról nagyon szomorú hírek érkeztek. A mauzóleumot 
ismeretlen tettesek feltörték, őseink sírját meggyalázták, az urnákat összetör
ték. A kápolnához vezető út két oldalán a termésfalakra elhelyezett stilizált 
oroszlánszobrokat megrongálták vagy ellopták. A rendőrség és a város vezetése 
a család Pécsett maradt tagjainak kérésére sem tettek semmit ezeknek a cselek
ményeknek a megakadályozására.
1948-ban sajnos meghalt Erzsébet édesanyja, akit a helyi temetőben helyez
tünk örök nyugalomra. Az ő hamvait csak az 1980-as éveket követően szál
lítottuk Pécsre a családi kriptába. Időközben öcsém, Tibor 1948 őszén a már 
lezárt határon át Németországba menekült, és azt követően keresett meg ben
nünket Singenben. ő egy évig volt velünk, majd Párizsba telepedett le, ahon
nan 1951-ben vándorolt ki Kanadába.
A kis vállalkozásunk lassan fellendült, köszönhetően Erzsébet újításának. Rájött 
arra, hogy nagy hiánycikknek számít a hölgyek ruhájának válltömése. Ezt köve
tően szinte futószalagszerűen gyártották ezt a kiegészítő ruhadarabot. Marikát 
ekkor a szomszédos németországi magyar iskolába helyeztük el, amelynek közös
ségében tanult meg magyarul írni és olvasni. A városban a menekültek ügyeinek 
intézésében egyre többet dolgoztam, ennek köszönhetően 1949-ben megkaptam 
„Europolgári" igazolványomat, amely a mai napig megbecsült ereklyémnek szá
mít. Időközben Erzsébet a kilátástalan hazatérés reményét veszítve Hamerli Ferivel 
közös megegyezés után felbontotta házasságát. 1951-ben úgy döntöttünk Erzsé
bettel, egymáshoz kötjük életünket, összeházasodtunk. Időközben menekült státu-
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szunkról is határozni kellett. Amerikába vagy Argentínába nem szándékoztunk 
letelepedni, viszont a kanadai lehetőségek szebb jövőképet vetítettek elénk, ezért 
ezt az országot jelöltük meg emigrációnk színhelyéül. Összegyűjtött pénzünkkel 
Németországból vonattal elutaztunk Le Havre-ba és megváltottuk jegyünket a 
távoli földrész irányába. 1952. július 3-án a brit Cunard hajótársaság „Samaria" 
nevű 19 000 tonnás gőzösén elhagytuk Európát. A hajó kazánjaiból gomolygófüst 
felidézte a pécsi gyár kéményeinek emlékeit, és összeszorult szívvel könyveltük el, 
hogy valaha történő hazatérésünk egyedül a sors és a teremtő kezében van.
Kanadát július 11-én értük el, amikor Quebeckben kikötött a hajónk. Megérkezé
sünket és élhetési körülményeink megteremtését követően tudtuk, egy idegennek 
a legfontosabb a befogadó országhoz való alkalmazkodás, asszimiláció elfogadása. 
Ezt mi azzal a kitétellel vállaltuk, hogy magyar identitásunkról soha nem mon
dunk le. A helyi viszonyokat és lehetőségeket mérlegelve döntöttem úgy, hogy 
kezdetben a textilszakmában helyezkedem el. Miután a McGill egyetem esti tago
zatán szereztem a mi értelmezésünk szerint mérnöki beosztásra jogosító diplomát, 
1952-től 1978-ig a montreali székhelyű Dominion textilművek alkalmazásában 
álltam. Feleségem a Valleyfieldi Rotary Club segítségével egy áruházban mint 
kirakatrendező kapott állást. Rövid idő elteltével vállalatom új munkahelyemül a 
cég montreali központját jelölte ki számomra, ezért mindhárman átköltözünk ebbe 
a nagyvárosba. Itt Marikát a helyi „Sacre Coeur" iskolába írattuk be. Montreal 
az '50-es évek végétől rohamos fejlődésnek indult, ez nekünk is jó lehetőségeket 
biztosított. Ezt kihasználva Erzsébet a korábbi „Barania" néven lakberendezéssel 
foglalkozó tervező és tanácsadó irodát nyitott lakásunkban.
Ekkor nekem elsősorban az angol és francia nyelv tökéletes elsajátítását kellett 
elérnem. Miután egyre több közéleti szereplést vállaltam, elsősorban a Kana
dában élő külföldiek, magyarok, lengyelek asszimilációjának elősegítésében több 
civil szervezet keresett meg és vett fel tagjai sorába.
Jó kapcsolat alakult ki az itt élő lengyelekkel, köszönhetően a korábbi pécsi Magyar- 
Lengyel Baráti Társaságban végzett munkámnak. 1974-ben tagja, majd igazga
tója lettem a „Polish-Hungarian World Federation " chicagói szervezetének, amely 
két földrész, Amerika és Európa államaiban emigrált tagjait fogta össze. A hosszú 
évtizedes munkám elismerését kívánta a lengyel kormány kifejezni, amikor 1974- 
ben Londonban átadta számomra a „Cross of Merít" arany éremrendet.
Másik nagy feladatom a „Külföldi Magyar Cserkészszövetségben" vállalt tiszt
ségem volt, amelynek később örökös elnökévé választottak. Ennek a munkának 
keretében 18 ország több mint 5000 magyar származású cserkész fiatal össze
fogása és a szervezet működésének biztosítása volt a feladatunk. A magyaror
szági cserkészmozgalom megszűnése szomorúsággal töltött el bennünket, nem 
nagyon bíztunk abban, hogy lesz még alkalom annak újjáélesztésére. Később, 
1990 után azonban minden segítséget megadtunk ennek beindítására. Nagy
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örömömre régi ciszterci iskolámban szép számmal jelentkeztek jó képességű fia
talok, és a régi „öreg harcosok" irányításával töretlen munkába kezdtek.
Szólnom kell az 1956-os forradalom után Kanadába emigrált honfitársaink 
érdekében tett erőfeszítésekről is. Több mint 30 000-en érkeztek Magyarország
ról, akik elsősorban a korábban letelepültek segítségében bízhattak. Az ő beillesz
kedésük és munkába állásuk előkészítésében nagy szerepet játszott a „Canadian 
Hungárián Relief Fund", a „Kanadai Vöröskereszt", a „Rotari Klub", illetve 
egyházak, oktatási intézmények és civil szervezetek. Ebben a munkában felesé
gem is kivette részét, a repülőtéren vagy a vasútállomáson fogadta a menekül
teket, és segítette elhelyezkedésüket.
Ennek érdekében a quebecki parlament „Etnikai Bizottságának" tagjaként segí
tettem az ott élő idegen származású bevándorlók beilleszkedését. Több alkalom
mal szólaltam fel ebben a témában a tartomány jelentős politikai és gazdasági 
befolyással bíró tagjai előtt. Közben nagy kulturális és társadalmi életet éltünk, 
kiváló magyar írók, művészek és tudósok, mint pl. Arday Lajos, Bakay Kornél, 
Duray Miklós, Pápai Erika, Sziki Károly, Tollas Tibor, Tőkés László stb. ottawai 
látogatásainak sikeres kimenetelét segítettük. Amennyiben célszerűnek mutat
kozott, lakásunkon rendeztünk számukra összejöveteleket, amelyekre mértékadó 
kanadai vagy diplomáciai személyiségeket is meghívtunk. Elmondhatom, hogy 
1980-ra Algéria, az Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztria, Belgium 
Marokkó, Németország, Anglia, Új-Zéland és még sorolhatnám, nagykövetsé
geivel és befolyásos személyiségeivel szívélyes, hosszabb-rövidebb ideig tartó, de 
magyar szempontból értékes társadalmi kapcsolatotokat tartottunk fenn. A köz 
érdekében végzett munkámat ismerte el a kormányfő által átadott, a Kanadában 
élő külföldieknek alapított „Order of Cananda" kitüntetés. Boldogok voltunk, 
amikor 1989-től kezdve végre a magyar nagykövetségen is otthon érezhettük 
magunkat. Minden évben több alkalommal rendeztünk „magyar bálokat", ame
lyekre magas politikai és társadalmi beosztást képviselő személyeket hívtunk meg. 
A „Szent István-bál" a kint élők magyarságtudatának formálásában és a kana
daiak szemében egy helyesebb magyarságkép kialakításában vállalt jelentős szere
pet. Ebben a munkában Erzsébet nagyon sokat tett, a jegyek árusításától a fiatalok 
toborzásán át a kanadai védnökök megnyeréséig. Ezzel sikerült elérni, hogy a 
kint élő honfitársainkat jobban megismerték, és lehetőség kínálkozott olyan „lob
bizásra", amelyek más körülmények között nem valósulhattak meg. A bálok bevé
teleit minden esetben karitatív célokra fordítottuk. Sokat dolgoztunk olyan civil 
kezdeményezések megvalósításáért, mint a diplomáciai testületek és a parlamenti 
feleségek egyesülete által szervezett „Ottawa YMCA International Development 
Committee" által évenként együttesen létesített jótékony célú vásár, az „Y fair" 
rendezése volt. Az ebből befolyt összeget a fejlődő államok oktatása, egészségügy 
és hasonló programok finanszírozására szánták.
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A különböző sajtóorgánumokban és kiadványokban cikkeket írtam a cserkészet, 
az állampolgári jogok, az emigránsok problémái, és természetesen alkalmanként 
a Zsolnay-gyár érdekében is.
Marika lányunk, miután elvégezte az egyetemet, megismerkedett egy Kana
dában tanuló angol fiatalemberrel, Dávid Chapmannel, akivel 1965-ben 
házasságot kötött. Ők tőlünk messzire kerülve, a férj családjának angliai ott
honába telepedtek le.
A gyárral kapcsolatos tevékenységünk ezekben az években elsősorban a Zsol
nay név és védjegy használata kérdésének rendezésére összpontosult. Az álla
mosítást követően az Ipari Minisztérium Pécsi Porcelángyár elnevezéssel 
működtette a gyárat, a Zsolnay nevet levették a gyár kapujáról és a termékek
ről. Hamarosan azonban rájöttek arra, hogy milyen óriási piacvesztéssel járt ez 
a lépés. Ezért 1974-ben felkeresték Mattyasovszky Zsolnay Margitot, és mint 
„Zsolnay Vilmos egyetlen élő unokájától" meghatalmazást kértek a Zsolnay 
név és védjegy újbóli használatára. Margit nagynénémen kívül azonban még 
12 jogi szempontból örökösnek számító családtag élt. Közülük többen magyar
országi lakhellyel rendelkeztek, öcsém, Péter ráadásul Pécsett lakott. Az Épí
tésügyi és Városfejlesztési Minisztérium és a Finomkerámiai Művek vezetői 
jól tudták, hogy a név és védjegy újbóli használatának egyetlen jogszerű lépése 
az, ha ehhez minden örökös hozzájárul. Az is nyilvánvaló volt, hogy az álla
mosítást követő események, a családtagokkal szemben elkövetett törvénytelen
ségek, a Zsolnay név eltüntetésére tett lépések, a család temetkezési helyének 
meggyalázása után az örökösök ezt az elképzelést ebben a formában nem fogják 
támogatni. A magyar jog azonban az egyetlen hozzájárulást aláíró családtag 
mellé állt, és a gyár újból használhatta a nevet és védjegyet. Ezzel mi nem 
értettünk egyet, ezért megkértük testvéreimet, Mattyasovszky Zsolnay Tamást 
és Pétert, hogy álljanak ennek az ügynek az élére. Minden erőfeszítésünk elle
nére azonban nem sikerült megegyezésre jutnunk. Az elutasító válaszok között 
olyan indokok szerepeltek, hogy „az azóta eltelt 15 év alatt a Zsolnay név 
használata ellen senki részéről nem merült fel kifogás". Azt gondolom, amit a 
Magyarországon maradt családtagokkal 1948 és 1954 között műveltek, azok a 
megtorló intézkedések, amelyek a hazai politikát jellemezték, nem csoda, hogy 
egyetlen családtagot sem serkentettek bármiféle „kifogás" felvetésére. 1990 
után ráadásul újabb viharfelhők tornyosultak a gyár felett, ez pedig a privati
záció során megjelenő külföldi befektetők színre lépésével kezdődött.
Minden fórumot megragadtunk, hogy megakadályozzuk a nemzeti kincsnek szá
mító dokumentumok, Zsolnay Vilmos feljegyzései, receptkönyvek, a gyár fazon 
és dekor könyvei idegen kézbe kerüljenek. Fennállt annak a lehetősége, hogy a
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jellegzetes Zsolnay-termékek gyártását Pécsett megszüntessék, és más üzemben, 
esetleg külföldön silány minőségben készítsék. Az itthon élő családtagok segítsé
gével sikerült elérni, hogy külföldi vevő nem került a tulajdonosi körbe. 1990-től 
rendszeresen hazajártunk minden alkalommal ellátogattam Pécsre, és figyeltem 
a gyár körül történő változásokat.
Amilyen nagy örömmel fogadtuk azt a kezdeményezést, amelynek során a Pécsi 
Kereskedelmi Iskola felvette Zsolnay Vilmos nevét, olyan érthetetlen lett szá
munkra, hogy pár év elteltével azt a városi önkormányzat eltörölte.
A külföldön élő magyarok érdekében végzett munkámat a „Magyar Köztársaság 
Tiszti Keresztje" kitüntetéssel jutalmazta a kormány, amelyet 1993-ban vehet
tem át a Parlamentben.
1992-ben kezdetét vette a Zsolnay-gyárak és apám tulajdonában volt ingatlanok 
kárpótlási kálváriája. Ennek felvezetőjeként álljon itt az Állami Vagyonügynök
ség válasza, idézem: „Nincs mód arra, hogy Önök, a Zsolnay család, illetve az 
örökösök az államosított javakért, ingatlanokért, a Zsolnay név múltbeli haszná
latáért közvetlenül kapjanak részvényeket az átalakult társaság részvényeiből." 
Mód lett viszont arra, hogy Pécs 5,51, Orfű 0,14, Harkány pedig 0,06% rész
vény tulajdonosa lehetett! A kárpótlás értelmében a Zsolnay-örökösök tulajdo
nában 19 lakóház, 20földingatlan, a gyáron belül 23 lakóház, a gyárépületek és 3 
földingatlan volt az államosítás pillanatában. Egy bonyolult számítási módszer 
végeredményeként apám után (ez 45 különböző ingatlant foglalt magába) a négy 
gyermek egyenként 305 000 Ft értékű kárpótlási jegyet kapott.
2005-ben úgy döntöttünk, hogy végleg visszatérünk szülővárosunkba, ame
lyet sikerült megvalósítanunk. Erzsébet, aki családtörténeti kutatásokat végzett, 
Kehidai László barátunk segítségével elkészítette Zsolnay Gyula szobrászmű
vész életét bemutató „Az elfeledett Zsolnayiak" címmel kiadott hiánypótló 
művét. Nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy 2006-ban engem jelöltek a 
város polgárai a „Tüke Díj" megtisztelő címére.
Az idő, amit számomra kijelölt a sors, lassan végéhez közeledik. Nevemet meg
őriztem, hitemet megtartottam, békében várom a Teremtő ítéletét."

Dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós
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Mattyasoi’szky Tibor gyermekei
i

Arany jubileumi emléklap az angol királynő 
uralkodásának 50. évfordulóján
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BARANYA MEGYE FORRÁSAINAK 
VÍZMINŐSÉGI VIZSGÁLATA

Soóky Irén
(Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve)

A
z ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 2010-ben indította el 

azt a programot, melynek célja, hogy áttekintést kapjunk terüle
tünk leglátogatottabb séta- és turistaútvonalai mellett található források 

vízminőségéről. Elhatározásunkat erősítette a lakosságtól kapott számos 
e-mail és telefon, melyekben a forrásvizek fogyaszthatóságáról, egész
ségre gyakorolt hatásáról érdeklődtek.
A város területén lévő forrásokról volt adatunk, ugyanis évek óta a min
tázásuk és minősítésük megtörtént. Ennek eredményeként több forrás
nál felhívtuk a polgármesteri hivatalnak a figyelmét arra, hogy a „Nem 
ivóvíz" feliratú táblát ki kell helyezni, ugyanis a város területén lévő for
rások mindegyike magas nitráttartalmú, a magas nitráttartalom viszont 
methaemoglobinaemia (köznéven kék halálként ismert) megbetegedést 
okozhat, ezért kisgyermekek, terhes anyák részére ivóvízként még for
ralva is tilos felhasználni. A legismertebbek: Istenkúti-, Szamárkúti-, 
Szent János-, Murom-forrás.
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A 2010-ben elindított program 2011-ben annyiban módosult, hogy 
megyei szinten folytattuk a minta vételezést, ugyanis 2011. január 1-jétől 
az ANTSZ intézetei a megyei kormányhivatalok részévé váltak.
Ahhoz, hogy immár második éve végezhetjük a vízminőségi vizsgála
tokat, nem csak szakigazgatási szervünket illeti dicséret, hanem azokat 
a természet iránt elkötelezett embereket is, akik segítsége nélkül meg 
sem találtuk volna a forrásokat. Meg kell említenem Baumann Józsefet, 
aki esőben, napsütésben a rendelkezésünkre állt, valamint a Mecsekerdő 
Zrt. Szigetvári és Sásdi Erdészetének munkatársait, akik a kistérségi 
kolléganőket fuvarozták, és segítették a mintavételt. Kétéves munkánk
nak nemcsak az volt a pozitívuma, hogy nagyon sok, eddig nem vizs
gált forrás minőségéről kaptunk információt, de lelkesedésünk átragadt 
az erdészetek, valamint az önkormányzatok munkatársaira is, és ennek 
következtében a Dél-dunántúli régió megyéiben több helyen megújul
hatott egy-egy eddig elhanyagolt, lepusztult forrás és környéke. A régió 
összehasonlításában a mecseki források kitűntek kiépítettségükkel, gon- 
dozottságukkal, környezetük tisztaságával (lásd a második képet).
A források nem védett vízbázisból származnak, ezért nagyon érzékenyek 
a külső szennyeződésekre. Az egymást követő két év minőségi mutatóit 
összevetve láthatjuk ennek bizonyítékát. Ahhoz, hogy egy adott forrás 
fogyaszthatóságáról, illetve szennyezettségéről megbízhatóan nyilat
kozni tudjunk, legalább ötéves megfigyelési és vizsgálati periódusra 
lenne szükség. Ez idő alatt nemcsak a laboratóriumi vizsgálati eredmé
nyeket kell összegyűjteni, hanem a forráshozamokat és a meteorológiai 
adatokat is figyelembe kell venni.
Amennyiben rendelkezésünkre állnak a fenti adatok, fel tudnánk állítani 
egy olyan adatbázist, nevezzük forrástérképnek, melynek segítségével 
megbízhatóan tudnánk nyilatkozni adott forrás egészségre ártalmas vol
táról, illetve ihatóságáról.
Az eddigi adatok ismeretében örömteli, hogy a már említett városi for
rások kivételével a nitrátszennyezés még nem érte el az erdei forrásokat. 
A városi források nem védettek az urbanizáció káros hatásaitól, gondo
lok itt elsősorban a csatornázatlanságra, és ezért a nitrátkoncentráció 
meghaladja a jogszabályban rögzített, ivóvízre vonatkozó határértéket. 
Itt említeném meg, hogy a forrásvizek minősítéséhez természetesen az 
ivóvízre vonatkozó határértékeket vettük figyelembe.
A forrásvizekre, főleg a karsztforrásokra jellemző - tehát a mecseki, illetve a 
hegy közeli forrásainkra -, hogy a kalcium- és magnéziumtartalma az átla
gosnál magasabb. E két elemnek nagyon fontos szerepe van a sejtműködés 
és anyagcsere számos folyamatában. Koncentrációjukat a víz keménysége 
tükrözi. A forrásvizek üdítő, frissítő hatása ennek köszönhető.
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Vízminta-vételezés: Soóky Irén

Sajnos a forrásvíznek nemcsak pozitív élettani hatása van, ugyanis a víz 
által okozott megbetegedések túlnyomó többsége mikrobiológia szeny- 
nyezésre vezethető vissza. Amíg a kémiai komponensek koncentráció
ja (kalcium, magnézium) állandónak tekinthető, addig a bakteriológiai 
állapot szinte napról napra változik. A változó bakteriológiai eredmé
nyeket okozhatja az esőzés-szárazság, vagy a felelőtlen erdőjáró embe
rek szándékos szennyezése is.
Ezért kell minden erőnkkel azon lenni, hogy a Mecsek számos forrása 
még sokáig szolgálja a megfáradt turista felüdülését. Sajnos mára a for
rások társadalmi fontossága leértékelődött, hisz emlékezzünk arra, hogy 
néhány évtizeddel ezelőtt Pécs város közüzemi vízellátásában még meg
határozó szerepük volt például a Csoronika-, Csertetői-, Szamárkúti- 
forrásoknak, míg mára már csak a Tettye-forrás maradt. Ez a tendencia 
Baranya megye többi városára is jellemző, megemlíteném Komlót a 
Kőlyuk-forrás, Orfűt pedig a Vízfő-forrás vonatkozásában.
Reméljük, a következő években is biztosított lesz a források vizsgálata, a 
természetbarátok további segítségét is igénybe véve folytathatjuk a turis
ták, természetjárók számára fontos információkat adó programunkat.
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JUBILEUMI TÚRA A TÍZ ÉVE ÁTADOTT TUBESI 
JÁNOS-KILÁTÓHOZ

Baumann József

S
okan gyülekezünk a Tettye szépen felújított parkjában a Tubes- 
túrára ebben a szeptemberi nyárban. Pontosan kilenc órakor figyel
met kérek a népes csapattól, és bemutatkozásom után ismertetem a 

mai túra útvonaltervét. Elmondom, hogy számos Mecsek Egyesület 
által épített úton, építmények, pihenők mellett fogunk elhaladni mai 
túránk során. Felhívom a figyelmet, hogy tájvédelmi körzetben vezet
nek útjaink, és ismertetem az ehhez tartozó szabályokat. Minden korosz
tály megtalálható a színes forgatagban. Elindulunk az Irma úton, ami a 
Tettyétől a Dömökapuig vezet, 1904. és 1905. évben építették. Egyenlete
sen haladunk felfelé a kirándulók által koptatott mészköveken. A széles 
úton visszanézve messze látni a csoport végét. A növények kókadoz- 
nak a hosszú ideje tartó nagy melegtől és szárazságtól. Megpillantjuk a 
Lenkei-pihenőt, melyet Lenkei Lajos újságíró, a Mecsek Egyesület örö
kös tagjának tiszteletére építettek. Itt mindenkit bevárunk a kis pihenő 
alatt, elmondom az eddig látottakból a mészkő kialakulásának történe-

Vidáman haladva y Az lloiika-pihenőnél

tét. Balra fordulunk, és a zöld négyzettel jelzett Miléva úton haladunk 
tovább, ami 1907-ben készült. Egyre több a som, a virágos kőris, a tölgy 
és a feketefenyő. A fák és bokrok alatt mészkőszikla-kibúvások teszik 
érdekessé az utat. Szembetűnik a kék ég felé magasodó fehér színű, 
feketefenyőkkel szegélyezett Ilonka-pihenő. Alig férünk el a pihenő 
tágas előterében. A pihenőt 1934-ben építették. Ismét van lehetőség 
egy kicsit beszélni a piros füzérben lógó pirítógyökérről és a feketefe
nyők pusztulásának okairól. A csapatról sikerül egy csoportképet készí-
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teni a fehér oszlopok alatt. Szintesen és kellemes ütemben haladunk a 
Francia emlékmű irányába. Kiérve az aszfaltútra, ahonnan szépen lát
szik a felújított emlékmű, elmondom a francia katonák és tömegsírok 
történetét, amit a Zsolnay család épített 1908-ban. Innen egy kis emel
kedő következik a fenyvesekkel szegélyezett aszfaltúton az állatkertig. 
A jó időt kihasználva sokan sétálnak a ketrecek közötti sétautakon, mi 
is hallhatjuk a majmok visítozásait. Haladunk a Bánffai Simon turista
útón, amit 1899-ben építettek. Megállunk a Madonnát ábrázoló képosz
lopnál, és megnézzük a szépen felújított festményt, Máriát gyermekével. 
Az eredeti képoszlopot a festménnyel 1900-ban állították és szentelték 
fel. Ütemesen haladunk egyre feljebb, és néha a fák lombkoronája között 
előbúvik a Misina-tetői tv-torony. Kiérünk az aszfaltozott útra, és pillan
tást vetünk a Szigriszt keresztre. Óvatosan haladunk a járművek által 
használt úton, és elérjük az alsó buszforduló mellett a sárga sávjelzésű 
turistautat. Itt balra fordulva, és átbújva az erdészeti vassorompó alatt, 
folytatjuk utunkat. Szép ismertetőtáblák mutatják be a környék élővilá
gát. A fehéres zúzottköves úton érjük el a Rotary körsétányt. A sétányt 
a Rotary Klub építette 1930-ban. A kereszteződésben elmondom, mit 
is lehet látni, ha ezen a szintesen kialakított tanösvényen néhány kilo
métert körbehaladunk. Mindenkinek javaslom, hogy minden évszak
ban egyszer járja körbe. Egyenesen megyünk tovább egy kicsit ismét 
emelkedve, balra egy kis tisztás felé kinézve megpillantjuk a Kis-Tubes- 
kilátót, melyet 1959-ben építettek. Itt tartunk egy hosszabb pihenőt, így 
lehetőség nyílik arra, hogy nagyító segítségével közelebbről megnéz
zük néhány virág porzóját, bibéjét, és az apróbb rejtőzködő bogarat ben
nük. Tiszta az idő, jól látszik a város, és szemközt a Jakab-hegy vonulata. 
Sokan kortyolják az előkerült üdítőket, majszolják a gyerekek a szend
vicseket. Délre várják csoportunkat a János-kilátónál az ünnepségre. 
Komlói turista barátaink érkeznek, akik szintén az ünnepségre igye
keznek. Beszélgetünk közös dolgainkról, majd lassan indulásra szólí
tom fel pihenő, bámészkodó túratársaimat. Néhány méter megtétele 
után ismét a sárga sávjelzésű úton haladunk a kilátó felé. Egy beton 
határkőnél említést teszek a turistatérkép és a tájfutó térkép haszná
latáról, azonosságukról és különbségeikről. A kidőlt feketefenyő kor
hadt törzsén látott lyukakat, szújáratokat látva elmondom a korhadt, 
kidőlt fák hasznosságát az erdőben, és szerepüket a tápláléklánc folya
matában. Szót ejtek a tájvédelmi területek fontosságáról és a védett 
Mecseki Koszonya-tető környéki őserdő fontosságáról. Közben a leve
leken végigzongorázva lehullik néhány kövér makk mellénk. Néhá- 
nyan hangosan mondják, jó lesz a „makkfák" termése.
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Még van idő, hogy elmondjam a „makkfa" és a tölgy történetét. Mire 
ismét elindulunk, mindenki számára ismertté válnak a tölgyek leggya
koribb, Mecsekben található fajtái, és a termésük, az ősszel aláhulló mak
kok. Haladunk, és néha már a lombok között látszik a piros és fehér színre 
festett katonai rádiótorony. Néhány lépés, és az erdészeti sorompónál Ági 
szép kitűzőt ad át a csapat tagjainak. A kilátótorony alatt mindenütt nagy 
a nyüzsgés, sok ismerőst fedezek fel. Itt most mindenkinek szabadprog
ram van, várjuk az ünnepséget. Felmászunk a sok betonlépcsőn, majd a 
vaslépcsőkön, és feljutunk a kilátó csúcsára. Tiszta időben innen a Bala
ton hegy vonulatát is látni a Badacsonnyal. A Rauch János-kilátót 1910-ben 
építették, és sok évtizeden keresztül szolgálta a kirándulók „messzelátá- 
sát". A kilátót 1981-ben biztonsági okokra hivatkozva lebontották. Az új 
kilátó felépítésének ötletét 1991-ben Kovács Szabó János kezdeményezte. 
Létrehozták a Tubes Kilátó Alapítványt, titkárának Kovács Szabó Jánost 
választották meg. A sok szervezőmunka és küzdelem eredményeként a 
torony átadására 2001. szeptember 15-én került sor. A mai napon a torony 
tízéves fennállását ünnepeljük. Tóth Klára, a BMTSZ elnöke tart beszédet, 
majd Kovács Szabó János, a Tubes Kilátó Alapítvány titkára emlékezik 
vissza az építkezés éveire, és bemutatja a torony tervezőjét, Biczó Lászlót. 
Kővári János parlamenti és önkormányzati képviselő eleveníti fel élmé
nyeit a toronnyal kapcsolatban. A torony kistermében kiállítás tekinthető 
meg a torony építésének kezdetétől napjainkig. Üdítővel, süteménnyel 

Kovács Szabó /ános visszaemlékezése

A ¡ános-kilátó

és egy emléklappal ajándékozzák 
meg a túra résztvevőit. A zenét 
szolgáltató együttes kis szünetet 
tart, így lehetőség van bemondatni, 
hogy a túracsoport öt perc múlva 
indul a Mandulás felé.
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Többen jelezték, hogy maradnak még az ünnepségen, és más útvona
lon mennek le a városba. így ötvenen indulunk lefelé a hegyről a piros 
kereszt jelzésű turistaúton. Szerpentinezve ereszkedünk egyre lejjebb 
a karsztbokorerdőben. Szépen felújított turistajelzések segítenek a tájé
kozódásban. A jelzéseket a BMTSZ „Aranykornak" csapata újította fel. 
Keresztezzük a Rotary utat, majd a piros háromszög jelzésen balra for
dulva ereszkedünk tovább a Bányász úton a város felé. Az aljnövényzetet 
a szárazság nagyon megviseli, sok lágyszárú növény már a földön fekszik 
elszáradva. Keresztezzük az országutat, és balra fordulva a piros sávjel
zésre váltunk. Egyre több kirándulóval, sétáló emberrel találkozunk, ami 
jelzi, hogy hamarosan a Mandulásba érünk. Családokkal, baráti társasá
gokkal van tele a tisztás és a kis büfé előtere, ahol bográcsban jó illatú ételt 
főznek. A kemping előtti buszmegállóban megmutatom a kerítésen belüli 
Emil-pihenőt, melyet szintén a Mecsek Egyesület épített 1919-ben. Túratár
saimnak megköszönöm a kellemesen együtt töltött napot és a jó társaságot. 
Már látni a busz érkezését, mellyel néhány perc alatt a városba érünk.

Biczó László, az új tubesi kilátó tervezője

Önéletrajz (részlet)

öredékemlékek, a Pécsi Tubes-kilátó 10. évfordulójára.
Egy idegen kereste kolléganőmet a megyeházán, a munkahelyünkön.

Azt mondta, hogy a Tubes-kilátó tervpályázat-kiírást szeretné átadni részére. 
Átvettem, és kérdeztem, hogy nincs-e véletlenül még egy példány. Mert én nagyon 
szeretem a tervpályázatokat, szeretem a kihívásokat, az alapos és részletes megis
merést, a megoldás logikus saját elméletét... azaz pályázni! Volt, és kaptam.
A Tubes ismerős, többször jártam a régi kilátón ... elképesztően zseniális Rauch 
János alkotása! Csak kő és egyetlen vaskorlát... Maga a megtestesült funkció! 
Tisztán, zavarmentesen! Jó lenne az ő nyomdokába lépni!
Kovács Szabó János kér, hogy „az életemről, munkámról" írjak. Ezt a kérést 
jól nem tudom teljesíteni ... voltam alkalmi munkás (vagonkirakás, iszap
szén) kőműves (kővel is), csillés (föld alatti) a szénbányában, úttervező (minden 
munka saját eszű és kezű), építésvezető az aszfaltosmunkáknál, részlegvezető 
(mindenféle útépítés generál generál főnök), irányító szerkesztő a városrende
zésnél, ugyanott tervező, mindenféle munkás egy gmk.-nál, burkoló kisiparos, 
tervező a B. M. Tervező Csoportjánál, kisiparos megint, tervező a B. M.-i Tár
sulásnál (inkább szaktanácsadó)... nem teljes a sor... akasztott ember még nem 
voltam ... elég? ...az életem egy gyors nagy regény, telve cselekvéssel, hirtelen 
fordulatokkal, nem várt sodrásokkal..."
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Tubes

Eső nyaldosta köveid, kezemmel simítom végig, 
Mészvázak milliárdjai növesztettek, s emeltek az égig. 
Évmilliók emlékét őrzik fehérre koptatott köveid, 
Életnek adnak helyet tested, rései s gödrei.

Rajtad nőnek fák, testedhez simuló bokrok, 
Melledet díszítik a tisztáson megbúvó kosborok. 
Zergevirág borítja északi hűvös tested,
Tavaszi hérics dobogtatja déli szíved.

Fürge gyíkok, tekergő kígyók kúsznak szerteszéjjel, 
Meleg lehelet kering feletted a csillagos éjjen.
Reggel a nappal bogarak tízezrei kelnek, 
Zöldülő ágakon madarak énekelnek.

Rókavár peremén nagyot ásít az öreg róka, 
Mellette játszik vidáman két kis apróka.
Felugrik az egyik, a szitakötő szárnyát szegte, 
Hegyes fogával az egészet, sercegve, megette.

Selymes tisztáson fűben lapulnak az éber őzek, 
Felkapott fejükkel lesik, a zajok honnan jönnek.
Öreg molyhos tölgy nyújtózik felettük, 
Elszáradt vastag ág hullott le mellettük.

Szikláid évszakonként csodálattal nézem,
Téli havas estén szépséged sorra felidézem. 
Eső marta szikládon tavasszal újra élet serken, 
Hozzád felsietve mindig boldog a lelkem.

Pécs 1999. május. 14. 
Baumann József
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A MECSEK EGYESÜLET KIRÁNDULÁSA 
MÉSZKEMENCE KÖRNYÉKÉN

Baumann József

K
ellemes nyári időben érkez
nek sorban az autók az Ófalu 
közelében lévő mészkemencei va

dászházhoz. Baronek Jenő, a Me
csek Egyesület ügyvezető elnöke 
fogad bennünket. Szállásfoglalás 
után ebéd következik, majd Jónás 
István túravezetőt követve elindu
lunk a délutáni túrára.
Rövid szakaszt aszfaltúton teszünk 
meg, majd szép, üde zöld rét követ
kezik. Nézegetjük a sok tarka virá-
got, és szagolgatjuk a menta szétterjedő illatát. A vadleshez közel megnéz
zük a sózót, ahol a sótömbben a szarvasok nyelvméretét is láthatjuk. Innen 
néhány perc alatt a Tőkés-kúthoz érünk. A gránitból rakott falazat tövében 
a vascsőből szépen csorog a víz. Többen megkóstolják a friss forrásvizet, 
majd egy emelkedő következik. A kék körjelzésen haladunk felfelé a fiatal 
erdőben, ropogtatva a földre hullott vékony ágakat. A Héthárs pihenőnél 
kicsit szusszanunk, és fotókat készítünk. Az egyik kis pihenőház bejára
ta felett labdányi lódarázsfészek lóg, melyet nem ajánlatos megközelíteni. 
Távolabbról fotózzuk ezt a csodálatos kis építményt.
Ismét aszfalt úton haladunk, és kóstolgatjuk a finom érett szedret az út 
mentén. Őz és nyúl is kerül szemünk elé, amint átszaladnak a keskeny 
erdészeti aszfaltúton. A harsányi kereszthez érve Jenő vár bennünket, 
hogy hazavigye azokat, akik a rövidebb túrát választották. Elolvassuk 
a kereszt állításának történetét, és megpihenünk a szépen kialakított 
pihenőházban meg a közeli padokon. Itt halad keresztül több útszéli 
kereszteket érintő túraútvonal is. Kellemesen süt a nap, és a kék égen a 
formálódó habos felhők bizarr formáit láthatjuk. Arcunkról felszáradtak 
az izzadságcseppek, ami azt jelenti, mehetünk tovább.
Egy széles erdészeti úton haladunk lépcsőzetesen, és kerülgetjük a ki
sebb víztócsákat, dagonyákat. Lassan kitágul a látómező, és megcso
dálhatjuk a Mecsek hegység vonulatát a messze távolban. Szép lösz
háton halad az út, mindenütt tarka virágok mosolyognak felénk. Né
hányat közülük nagyítóval közelebbről szemügyre veszünk. Egy szép
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hársliget mellett elhaladva ereszkedünk lefelé, ahonnan Ófalu piros 
cserepes fehér házait látjuk. Jobbra a távolban Zsibrik halastaván csil
lognak a napsugarak, a fák között pedig megbújnak a település apró 
házai. Mellettünk mindkét oldalon hasonlóan hosszú gerincutak látha
tók, köztük mély völgyek húzódnak végig. Már látszik előttünk a falu 
végén az Észter-pusztai templomrom. Löszös mélyúton ereszkedünk 
lefelé, és hamar kiérünk a Tilltanya alatti juhakolhoz. Innen már lakott 
területen sétálunk, és áthaladunk egy szép új betonhídon.

Öfalu felé y Mészkemence

Színes információs tábla hívja fel a figyelmet a környék természeti 
és építészeti értékeire. Karolinmajoron keresztül egy szép völgyben 
haladva jutunk a Mészkemencéhez. A környéken ez a mészégető 
kemence maradt meg a legjobb állapotban. A kemence előtti tablón 
a mészégetés történetével ismerkedhetünk meg. Innen csak egy perc, 
és a hűtőház mellett elhaladva, a kis tó hídján átsétálva a szálláshe
lyünkre érkeztünk. Egy kellemes túra után mindenkinek jólesik egy 
finom üdítőital és egy alapos fürdés.
Vacsora után Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szö
vetség elnöke tart projektoros előadást az Erdélyben megtartott Kárpát 
Egyesület táborozásáról. Sok érdekes természeti és építészeti értéket 
mutat meg vetítése során.
Az est második előadását Jónás István, a Mecsek Egyesület Magashegyi 
Osztály elnöke tartja a svájci Alpokról. Láthatunk magas szirteket, fehér 
sziklavonulatokat, kiépített mászóutakat és a végtelenbe tűnő függőhidat. 
Csodálatosak a tengerszemek zöld és kék színeikkel és a föléjük maga
sodó szirtekkel. Láthatjuk az Alpok virágainak szín- és formagazdagságát. 
Megköszönjük az előadóknak a szép és tartalmas előadást, majd mind
annyian nyugovóra térünk. Sorra kialszanak a lámpák, és az erdőre 
vastag, sötét lepel borul.
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Reggel a kis tisztást körülvevő magas fák között felcsillannak a napsu
garak, és hamar felszippantják a zöld fűről a harmatcseppeket. Madarak 
énekének hangját visszhangozza az erdő.
Reggeli után gyülekezünk a túrához a gépkocsiknál. A fekedi vasútál
lomásig platós terepjáróval Baronek Jenő visz el bennünket. Elindul az 
autó, és a platón egymás mellé szorulva, összerázódva tesszük meg a 
néhány kilométeres utat. A volt fekedi vasútállomás épülete mellől indu
lunk Biki Endre vezetésével, aki a Természetjáró Osztály elnöke.
Szedünk néhány szem szilvát, aztán elindulunk felfelé. Áthaladunk a 
rozsdás sínpáron, és a löszös mezőgazdasági úton kukoricás mellett 
haladunk. Baloldalt a csapadékvíz mély árkot vájt a földbe, és simára 
nyaldosta. Láthatjuk az árok oldalában a kisebb löszbabák kialakulá
sát, melyről elmondom keletkezésük folyamatát. Nagyon formagazdag 
meszes formák alakulnak ki a csapadékvíz beszivárgása folyamán a 
föld alatt. Felérünk a tetőre, és jobbra fordulva megállunk a Jakabéczy- 
keresztnél. Ez a kereszt is szerepel a környék túraútvonalaiban. Endre 
felolvassa a kereszt állításának történetét, aztán megyünk is tovább. 
Nagy szántóföldek vesznek körül bennünket, és csak az út mentén 
meghagyott bokrok és fák adnak némi árnyékot. Többen a szederbok
roknál csipegetik a finom szederszemeket, a többiek lassan haladnak 
előre. Előttünk egy nagyobb erdő, és néhányan behatolunk, hogy gom
bát keressünk. Sajnos ez az erdő nem ad nekünk gombát, mert sűrű 
az aljnövényzet, haladni is alig tudunk benne. Átvágunk egy szaka
szon, és kimegyünk társaink közé az útra. Előttünk a szántáson egy 
szép mezei nyúl üldögél, csak közel érve hozzá veszi fel a nyúlcipőt, és 
elszalad odébb tisztes távolságra.
Beérünk Kisgeresdre, egy takaros kis üdülőfaluba. A harangláb mel
lett kialakított pihenőnél megpihenünk az árnyékban. Szépen felújí
tott parasztházak szegélyezik a hosszú utcát. Az útszéli keresztek 
felújítva állnak fehérre meszelve. István készít automata állásban fel
vételt a túracsapatról a kis haranglábnál. Utunkat erdőben folytatjuk, 
ami hamarosan egy csalános löszmélyútba vezet. Elöl tapossuk a csa
lánokat, hogy a rövidnadrágban lévő társainknak ne kelljen vakaróz
niuk. Végre kiérünk, amikor egy meredek sáros szakaszra váltunk át. 
Baloldalt mély vízmosás, jobbra meredek partoldal. Szép az erdő, csak 
a lábunk elé is kell nézni, mert szaporodnak a gránittömbök. Közele
dünk az erdősmecskei gránitbányához.
A bánya bejáratánál már vár Baronek Jenő és a biztonsági őr. Van engedé
lyünk a bánya megtekintésére. A környék egyik legszebb és legmélyebb 
bányatava található itt csodálatos zöld színű tiszta vizével. Jobbra több
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emelet magasan sima gránitfal emelkedik fölénk. A köveken szépen lát
hatók a sokszínű kristályok, melyek a láva kihűlésekor képződtek sok
sok millió évvel ezelőtt. A törmelékes oldalban erdei derécét fedezek fel, 
ami inkább a magasabb hegyekre jellemző virág. Lassan mindenki kiér 
a kocsihoz, ami most az idő hiánya miatt egy négy kilométeres országúti 
szakaszon bevisz minket Fekedre. Néhány perces zötykölődés a platón, 
és a takaros faluban megállunk a kocsmánál. Itt elfogyasztunk egy üdítő 
sört, majd sietünk a falu vége felé.
A szépen felújított templomról is készül fotó, majd egy baromfiudva
ron áthaladva beérünk egy szurdokba. Nehezen járható ez a szakasz, 
mert a sok csapadéktól több helyütt leszakadt az oldala, és eltorlaszolja 
az utat. Szerencsésen átverekedjük magunkat, segítve egymást a hala
dásban. Fent a tetőn a zöld sávjelzést elhagyjuk, és a zöld körjelzést 
követjük. Szép erdőben haladunk lefelé, és itt már gombát is találunk. 
Elmondom a különböző gombákról az érdekességeket, és leginkább azt, 
melyik ehető. Egy házaspár jön velünk szemben teli szatyrokkal. Van 
náluk vargánya, piruló galóca, galambgombák és egy szép császárga
lóca. Megnézzük a szép gombákat, majd néhány perc alatt a Dér-völ
gyi forráshoz érünk. Itt iszunk néhány korty forrásvizet, és elhaladva a 
valaha volt kis tó fölső végénél, folytatjuk utunkat.
Az üde zöld vadföldhöz érve jobbra fordulunk, és szép szálerdőben fel
felé lépkedünk. Itt ismét néhány darab ízletes és nyári vargányát talá
lunk, amit szatyrokba teszünk. A Hessz-kereszthez érve Endre elmeséli 
a keresztek történetét, majd elindulunk az aszfaltúihoz, ahol ismét Jenő 
vár bennünket, és lerepít a terepjáróval a házig. Gyors fürdés után ebéd, 
mert öt órakor az ófalui templomban bemutatkozik a Mecsek Egyesület, 
aztán rövid zenei műsort ad a helybélieknek.
Négyen indulunk gyalog a faluba, a többiek autókkal körben az ország
úton. A Mészkemencét elhagyva hamarosan balra fordulunk, és felka
paszkodunk a pincesor tetejéhez. Csodálatosan szép a táj, sok virág 
van a legelőn. Érdekes harangvirágra leszek figyelmes a magas fűben. 
Ilyet a Mecseken még nem láttam. Gyorsan lefényképezem, hogy ott
hon be tudjam azonosítani. Lefelé haladva a mély löszbevágásban sok 
elhagyott pincét látunk. Balra takaros présház kis terasszal. Beérünk 
a faluba, és mindjárt a templomnál vagyunk. Társaink még nem értek 
ide a nagy kerülő miatt. A bakancsokat cipőre cseréljük, és várakozunk 
a templom előtti padnál. Lassan minden kocsi megérkezik, és együtt 
bemegyünk a templomba, ahol már több helybéli várakozik. Mi is 
elfoglaljuk helyünket a padsorokban, és várjuk a műsort. Nézegetjük a 
templom oltárát és a falakon elhelyezett képeket.
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Pontosan öt órakor Baronek Jenő köszönti a megjelenteket, és 
elmondja a Mecsek Egyesület rövid történetét. Beszél a múltról, 
elődeinkről és a jelen munkáiról.
A beszéd végén sor kerül az énekesek bemutatására.
Duró Imre - akusztikus gitár, ének
Duró Nilla - ének
Szilágyi Zsuzsa - ének 
Kováts Kolos - ének
A műsor nagy tetszést arat a népes közönség előtt. Rövid szünet követ
kezik, majd hat órakor kezdődik a szentmise, melyet Kováts Kolos ismét 
gyönyörű énekhangjával tesz felejthetetlenné.
A mise végén többen a falu felfedezésére indulnak. Néhányan ismét gya
logosan vágunk neki a hazafelé vezető útnak a kellemes nyári időben. 
Vacsora után Duró Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség 
igazgatója tart tájékoztatást a természetjárással kapcsolatos fel
adatokról. A beszélgetésben elmondjuk helyi nehézségeinket és 
eredményeinket. Szó esik a turistautak karbantartásáról, a forrás
építésekről és karbantartásukról.
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Biki Endre, a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztály elnöke vetítést tart 
az erdélyi kirándulásáról. Bemutatja a Sóhát tanösvényt meg a felújított 
és érdekes tordai sóbányát. Sok szép tájfotót láthatunk összeállításában. 
Késő este volt, mire a vetítés véget ért, de a kellemes levegőn még sokáig 
beszélgettünk a vadászház teraszán.

Ismét szép napsütésre ébredünk. Csendes minden, csak a tányérokon 
koccannak meg az evőeszközök, megtörve a csendet. A tartalmas és 
finom reggeli után az utolsó program van hátra.
A Mecsek Egyesület Munka Osztály elnökeként a Fekete-Tisza-forrás 
bontásáról, építéséről és a mai változásokról tartok vetítéses előadást. 
Elmondom az egyéves előkészítés örömeit és nehézségeit, az anyagi 
feltételek megteremtését és az építőbrigád megszervezését. Szólok az 
Ukrajnában végzett előkészületi munkálatokról, anyagbeszerzések
ről, szálláslekötésekről stb. Ismét előjönnek a vetítés alatt azok a kiuta
záskor és építéskor átélt szívszorongató érzések, élmények, melyek 
meghiúsíthatták volna a forrás építését. A képek magukért beszél
nek. Látjuk egymás után sorban az életveszélyes romos forrást, majd a 
veszélyes bontást az alapokig, aztán lépésenként a forrás építését, a sok 
verejtéket és meggyötört, fáradt arcokat.
Évente több elektronikus levelet kapok, melyben tájékoztatnak a forrás 
állapotáról és a környezet tisztaságáról.
A vetítés után hárman elsietünk a két közeli forráshoz, Tőkés-kút, 
Cigány-forrás, hogy szerszámokkal jobban kitisztítsuk őket, és a táblái
kat időjárásnak jobban ellenálló festékkel átfessük.
A finom ebéd elfogyasztása után összepakolunk és elbúcsúzunk egymástól. 
Tartalmas és szép három napot töltöttünk el ezen a csodálatos helyen.
Köszönjük a szervezőnek, hogy biztosította számunkra a tanácskozás és 
túrázás lehetőségét!
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„PANNON" IDENTITÁSTUDAT, AVAGY

A PÉCSI VÁROSFALRÓL KICSIT MÁSKÉPP

Orosz László

szterházy Pál írta 1664-ben:
„.. .A falakon belül, a mecseteket nem számítva, körülbelül hétezer ház volt. A 

városnak öt kapuja van: kelet felől egy, amelyen át Budára mehetünk, déltől még 
egy, ahonnan Siklósra és Eszékre nyílik út, nyugat felé pedig kettő, amely Sziget 
felé vezet, végül észak felől egy, ha nem számítjuk azt is, amely a gyalogost a várból 
a szőlőkbe és a hegyekbe viszi. Székhelye, illetve vára is van, egyébként a várossal 
összekötve, s csak éppen a várárok választja el tőle. Ott láthatjuk az egykori székes
egyházat is, amelyet régi szokás szerint kerek kőfalak vesznek körül, amint hogy 
magát a várost is egyes falakból kiképzett sétálótornác övezi, s körülfogja a tornyok
nak sűrű láncolata is, egyesek formája négyszögletes, másoké kerek, s mindenütt a 
város körül árkot is húztak. Kilátása, fekvése szép, levegője igen egészséges."

GeNIUS Loci - A HELY SZELLEME

„...a város falában falfülke volt bevésve, 
ráccsal a papagájnak..., 

aztán eltűnt a ház, és lakója és a papagáj, 
de a rács mögött még ott volt egy kis tükör 

és egy kis csengettyű..." 
(Getto Tamás)

A
z óvodában kezdődött, a Magy. Kir. Mátyás Flórián Óvodában, a 
Petrezselyem utcában, ami a mai Aradi vértanúk útja.

Sok társam lakott itt, apró házaik a városfal északkeleti falán húzódtak a 
külső oldalon, előnytelen északi tájolással, bár sok kedves mediterrán han
gulatú belső udvarral, közművek és komfort nélküli, vagy minimális igényű 
szükséghelyzetekben... én ott láttam meg e falakat, a templom toronyóriá
sai néztek vissza rám. Később megesett, hogy a székesegyházba igyekezvén 
ministrálni, mise helyett a barbakán omladozó belső kőhalmain, bodzával 
és vadszőlővel benőtt lőrésein felejtettük fantáziánkat, és óriási felfedezése
ket tettünk. Mindezeknek már csak szükségszerű következménye, hogy ma 
Európa egyik kivételes városfalát járhatjuk körbe Pécsett, merthogy hasonló 
élmények késztetést kínáltak érett gondolkodóinknak.
Az elszánt építészeink szelet fújtak a vitorlába, nem csekély küzdelmek 
árán szembesítve bennünket a múlttal. Ők (Ferenczy Károly, Schőnerné 
Pusztai Ilona, Dévényi Sándor, Kistelegdi István... és mások) mindannyian
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életet akartak a halott műemlék számára, a szakmai karták alapelveitől és 
benső intuitív világuktól vezérelve, be akarták illeszteni a sopianaei puzzle 
részecskéit örökségünk szelencéjébe, történelmi levegőt legyezgetve patrió
táink arcára és kebelére, hogy mindannyian részesei lehessünk a múltnak, 
és majdan ehhez igazítsuk a jövőt. Hiszen múlt nélkül nincs se jelen, se jövő. 
Persze sok jeles fő „tudott" még e gyöngyszemekről, és arról is, hogy a vár
árokban XIX. sz. végi XX. sz. eleji kis földszintes házikók hunyorognak a 
jövőbe, titokban tartva a múltat. Már az 1930-as években felcsillant a szán
dék Gosztonyi Gyula egyházmegyei főépítésztől ezen emlékek kiszabadí
tására, de realitássá csak a 60-as évektől nőtte ki magát. Építészeink közül 
volt, aki alaprajzként kezelte térburkolatban, volt, aki műemlék-helyreállí
tási elvek szerint tárt elénk falbástyát és gyilokjárót, van, ki cseppecskéket 
hagyott e tengernyi kőből, de láthatunk didaktikai csíkkal jelzett kiegé
szítéseket, máshol kitűnik a pártázatos falkorona lőréseinek két bécsi öles 
tagoltsága, alatta a gyilokjáró és a falazóállványok falfészkei vagy a XX. sz. 
elejéről származó kis lakóházak tetőlenyomatai. Előtűnnek a barbakán csa- 
póhídja tengelyének kőperselyei, és az is látszik, hogy a középkori város
szövet hogyan nyújtózik karjaival a Mecsek felé faláttöréseivel. Ma úgy 
gondolom, az ilyen jellegű rom nem halott, hanem igenis él. Napjaink har
cát még meg kell vívni elkötelezett építészeinknek, akik a fejükbe vették és 
tudják, hogy a „kör" majdnem bezárulhat, vagyis a városfal keleti és déli 
fele még sok belső udvarban, épületben, pincében várja, hogy osztozhas
son már dicsőült társai sorsában. Ahol az egykori vizesárkot betöltötték és 
a barokk városépítési láz rejtegette faltöredékek igen nehezen hozzáférhe
tők, és a tulajdonosok koncepciója más irányba mutat, ott bizony összeg
ződnek a nehézségek, melyeket egy olyan tervezői és városi rehabilitációs 
gondolatkör vállalhat csak fel, mely egyidejűleg kincskereső, városépítő, 
képviseli a beruházót, és meginterjúvolja a múltat ismét csak mindannyi
unk számára. Természetesen az is nyilvánvaló ma már, hogy a keleti olda
lon a többihez hasonló szanálást sem az örökölt politikai berendezkedés 
nem tette lehetővé, sem az így bekövetkezhető lakásgondra nincs megol
dás. A Schőnerné Pusztai Ilona-féle belső udvaros összenyitás időszakos 
közterületté emelésére sincs ma szándék, vagy talán lehetőség sem. Tud
niillik igen összetett tulajdoni problémákat kellene ehhez megoldani! Min
denesetre, ha létezne, amúgy az ún. „Városfal project", akkor felvetődne 
egy hosszas és részletes vizsgálódás igénye, mellyel városépítészeti, demo
gráfiai, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, közmű etc. kérdésekre 
kellene a megfelelő válaszokat megkapni.
Ez a fal kisebb-nagyobb töredékeiben feltámadva parkokat ölel körül, 
ódon és mai remekeinknek háttérül szolgál, fogja a szelet, riigyfakadásra
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bírja a fügét és mandulát, holdfénnyel játszó szerelmes csókokat rejte
get, gerjeszti „tüke" önbizalmunkat és csalogatja a tudni vágyó turistát, 
nem beszélve arról, hogy örökre meghatározta városunk forgalmi rend
jét és megközelítéseit. Festőket, zenészeket, költőket ihlet, sok helyütt 
még most is öreg házak könyökölnek rá, bensőséges biztonságot érez 
tövében nyugdíjas és kisgyermek egyaránt.
Nagyszerű, ahogy ez a sajátos mediterrán „kőfal atmoszféra" a szép 
arcát tartja felénk, és emiatt nem is nagyon akarunk korabeli századok 
borzalmaival számot vetni. Persze nyilvánvaló, hogy ennek az éremnek 
is két oldala van, ha nem három, de mi itt és most elsősorban élni aka
runk és nem keseregni.
Köszönet illeti elődeinket és a kortárs építészeket, hogy feltárták az utat, 
melyen érdemes hasonló erkölccsel és hittel mindannyiunknak tovább
haladni. Miközben világosan látszik, hogy a jelen nem lehet a múlt 
modellje, a városfal majdani kutatása is - mint a történettudomány része 
- az esztétikai értékek relativitása okán foglalkozik mai beavatkozása
inkkal; értékítéletüket elsősorban a napi szemlélő oldaláról kell, hogy 
megtegyék. A fal háromirányú kiterjedésével, szép falszöveteivel, át- és 
megjárhatóságával, kulisszaszerű hatásaival kérdező, okuló vagy elfo
gadó helyzetbe hoz mindenkit; így biztosítható egyfajta történeti konti
nuitás. A barbakán, a déli fal szoros és várárok, nyugati várfal és várárok, 
majd a kis házak bontása után az északi várfal, illetve városfal feltárása 
folyt. Eközben megkezdődött a barbakán, a várfalak, illetve több helyütt 
a városfal helyreállítása. (Én megépíteném újra az egyik kaput, persze 
szem előtt tartva a hitelességet, ami (pl. szigeti) az óváros intim légkö
rének „díszleteire" feltehetné a koronát. A római példát követve kiadvá
nyokkal és makettel segíteném a tájékozódást.)
A szakmai előzményeket sommázva tehát elmondhatjuk, hogy egy 
városléptékű gondolkodás vezetett a mai állapothoz, amikor is hazánk
ban a soproni mellett legépebben megmaradt középkori városfal előbújt 
az őt körüllengő mendemondák sűrűjéből, az ódon épületek szorításából 
és hangsúlyos városképi elemmé, a turizmus meghatározó célpontjává 
vált. Meg kellett ehhez építeni egy új utat és egy lakóutca megtámasz
tását, egy alagutat új csomópontokkal, nem feledkezve meg arról sem, 
hogy emberek százainak kellett új otthont biztosítani.
A város társadalmi-szakmai feleszmélése mai tudásunk szerint az 1930-as 
évekre tehető, amikor tervbe vette a püspökvár délnyugati sarkán lévő bar
bakán és a vár és városfalak (akkor még kis részben látható, másutt csak vé
lelmezhető) szakaszainak kiszabadítását. Ma már tudjuk azonban, hogy a 
kiszabadítás egy olyan „szorításból" történt, mely inkább „ölelés", ha arra
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gondolunk, hogy a falra történt rá
építések óvták meg számunkra még 
progresszív fejlesztési irányt lehe
tővé téve. (A falak külső oldalaihoz 
kis földszintes épületeket építettek a 
XIX-XX. század fordulóján.) 
Amint egy közösség életében gyak
ran megesik, hogy pénzhiány miatt 
nem követik a nagy gondolatokat 
tettek, így volt ez akkor is, és érzé

keljük, hogy ez mai életünket is megbélyegzi. Tehát az 1960-as években 
Pécs Város Tanácsa jutott el a végső elhatározásra, és az Országos Műem
léki Felügyelőséggel közös programban 1967-ben megkezdte a munkát!

Mottó

„Nem szépen-épült, széptetejű lakok, 
nem jólrakott nagy kőfalak és utak 

adják a várost, nem hajógyár, 
ámde olyan lakosok, kik avval 

mi megvan, élni tudnak." 
(Alkaiosz)

N
e csak a turisták ostromolják kíváncsi kérdésekkel a múltat! Ahogy 
szüleinket és azok szüleit szeretjük, tiszteljük, nagykorúságunk 
további kérdéseket tesz fel. Hiszen annyi minden befogadására késztet 

életünk; a plázák is folyton teletömik postaládáinkat, miért pont a több 
mint 700 évet megélt városfalat hagynánk figyelmen kívül, oktalanul?!

„Az ember, aki csak családban 
indulhat meg a fejlődésben, 

teljes érettségét csak a poliszban érheti el, így 
tehát, természeténél fogva, városi állat!" 

(Arisztotelész)

2010-ben nemcsak amiatt foglalkoztatott a városfal sorsa, mert a kultúra, 
sőt Európa érdeklődésének homlokterébe került a város, hanem azon 
egyszerű oknál fogva, hogy tapinthatóan mostohagyerekként kezeli a 
köztudat. Hiszek abban, hogy a városlakó múló közönye ma csak felvett 
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álarc. Sőt talán nem is oly közömbös, mint első megközelítésre hihet
nénk, hiszen Tubes-ügyben, Széchenyi tér kapcsán, a Zsolnay-negyed 
fejlesztése okán és egyebütt is egyre gyakrabban hallatja a hangját.
Más felől, azt gondolom, méltatlanul kevés figyelem maradt a városfalra 
a világörökségi helyszínek és a több tekintetben átfogó, de mégsem teljes 
városi keresztmetszetű megújulási szándékok mellett.
Bizony igaz; e falnak annyira nagy a respektje, hogy a barbakán kivéte
lével egyetlen pontján sem tájékoztatja sem a városlakót, sem a turistát, 
egyetlen emlék vagy tájékoztató tábla sem, arról, amit lát. (Nem igaz, a 
Budai kapu a másik kivétel!)
A cikk alapgondolatát egyfajta nosztalgikus közösségi eszmény szülte; 
megtisztelni a város érdeklődő lakóit az itt felsorolt történésekkel.
Ma, miután felsőbb motivációk nem könnyű prédának tekintik a várost, 
hanem - amíg nem késő - a múlt dicsőítésével és a jövő okos építésé
ben gondolkodnak mindannyiunk hosszú távú örömére, büszkeségére, 
lehet, hogy az építészet visszaemelkedik az őt megillető helyre. Ha nem 
is 2010-re, de a nem túl távoli jövőben magáénak tudhat e város a maga 
tekintélyes múltjával és domináns építészeivel, patrióta, mi több „tüke" 
lelkeivel egy hiteles történelmi arculattal rendelkező, élhető és fejlődő 
közösséget, melynek még az aurája is vonzó!

...MERT MI MEG NEM TÖRTÉNT A KÖZELMÚLTBAN?

Pécsi Városi Múzeum 2004-es felújításának tervezője is tudott
L Varról, hogy az épület telkén húzódik a középkori városfal egy 
jelentős szakasza. A már számtalanszor hitelesnek bizonyult térképek 
szerinti (Haüy 1687, telekkönyvi térkép 1722, Duplatre 1777) töréspont
jában kis félkör bástya tagolta, ami kiválóan alkalmas volt az ún. olda
lazó védelemre. A falszakasz térszint alatti maradványainak feltárása és 
annak esetleges felszín feletti részleges rekonstrukciójának gondolata 
heves ellenállást váltott ki a felelősökből...
A felelősség nem egyszerű dolog! Az 1930-as évektől, de konkrétabban 
a 60-as évektől tizennyolc építész és a város felelősségtudata hívta életre 
újra a városfal ma látható részeit. A mai beruházások is a múlt megbe
csülése és szakavatott kezelése összhangjában működhetnének csak. 
Miközben folyton kétezer éves múltunkkal kérkedünk, és a kultúra egyik 
fellegvárának gondoljuk magunkat, az első alkalommal, amint ismét 
tehetnének valamit a városfalért, csak nyűgnek érzik, hiszen a fenti reha
bilitáció veszélyezteti a Rákóczi út 11-es (egyébként értékes kvalitásos) 
épület felújításának és műszaki átadás-átvételének kitűzött (láthatóan
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kőbe vésett) időpontját. Nagy értékű festmények kiállítására készültek 
ebben a felújított épületben, nem beszélve arról, hogy valóban értékes 
épülettel, egy szép múzeummal gazdagodtunk. Mégis joggal merül fel a 
kérdés, felvállalható-e kellően összehangolt, előrelátó, városléptékű hoz
záállás; identitásunk és idegenforgalmunk e 13. századi (mai létünket és 
életformánkat gyökerében meghatározó) épített emlékével szemben?!

Már a hetvenes években szóba 
jött a volt tűzoltólaktanya észak
keleti határán húzódó (még ma 
is látszik a mögötte lévő parkoló
ból) városfalszakasz felújításának 
gondolata. A Rákóczi út 11. ud
vari rekonstrukcióval együtt ez 
újabb 84 m falszakaszt jelentene 
Pécsett, ahol a kulturális kontinu
itás valóban igen régi gyökerek

ből táplálkozik. Példaértékűnek tekintem Hoffecker Ákos diplomadíjas fi
atal építész alkalmazkodó elgondolását, amely egy ún. „Kortárs Építészeti 
Központot" fogalmazott meg a városfal Kórház téri kiszögellésére.
2006 júniusában, a még folyamatban lévő múzeum udvari feltárások jelentős 
részét már elénk tárták e falszakasznak. Ha a tervező eredeti szándékának 
megfelelően az udvar szintje felett megmutatott volna belőle valamennyit a 
rekonstrukció, akkor a múzeum udvara egy bensőséges történelmi kőfalat
moszférával gyarapodna, amely kevéske továbbgondolással alkalmas lehet 
nyáridőben kis kamaradarabok helyszínének. A legkényelmesebb az effajta 
műemlékekről kijelenteni; a nemzetgazdaságnak nem az ún. hozadék olda
lát képviseli, gyarapítja. Nem nehéz belátni, hogy egy városfallal mennyi 
minden történhet: Á turista vagy a helybéli látogató fotózza, lefesti, mellé
állítja kedvesét, megpihen a tövében, olvasgat, meditál etc., tehát elidőzik, 
megnézi a múzeumot, tesz egy jó sétát a városfalsétányon, és előbb-utóbb 
nem kerülheti el a vendéglátó helyiségek vagy a környező templomok vala
melyikét sem. Útikönyvvel a kezében megéli, értelmezi kicsit a múltat, és 
közben így vagy úgy, de költekezik... Közvetett módon tudja, egy ilyen ún. 
„holt műemlék" éreztetni jövedelmező hatását. Nyilvánvaló evidenciákat 
soroltam itt fel, de láthatóan nem vagyunk egyformák!
Az a rövidlátó mentalitás - amely csak a pillanatnak él, a politikai siker
hajhászásnak rendel alá mindent, nem igényli a szakemberek véleményét, 
hanem csak megalapozatlan dátumokban, határidőkben gondolkodik, lát
ványos tartalom nélküli gesztusokkal adminisztrálja magát minden esz
közzel „felfelé" törtetve - alkalmatlan arra, hogy kellő tartással beálljon 
a jó szándékú kezdeményezések mögé! Ma ezt próbáljuk ellensúlyozni!
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Tizennégy éves lánygyermek szemével - 
ÉS EGY KIS VÁROSÉPÍTÉSZET

T
alán megbocsátható, ha egy személyes élményemet mesélem el, 

ígérem, hogy a tanulság kárpótolja az olvasót! Felvittem a Tettye 
sziklái fölé sógornőm kislányát, aki egyébként az Alföld északi részé

ről látogatott ide. Ott megpihenve rácsodálkozott a látványra, majd a 
következő reakciója volt: „De csúnya ott az a nagy kémény... és mellette 
az a magas épület (kamara épülete a Tettye alatt), meg az a világoskék (a 
Szabadság utcában a Vízmű irodája melletti tízemeletes panel) és a 
városfalon belül milyen szép az a sok torony, de ami ott éktelenkedik, ugye az 
az Árkád fénylő teteje?"... és így tovább!
Tulajdonképpen egy nyolcadikos kislány személyesítette meg lokálpatri
óta lelkiismeretünket. Szép sorban okosan kiemelt mindent a városképből, 
ami nem oda való, mindent, ami az elmúlt évtizedek átgondolatlan ostoba 
nagyvárosiaskodó szemléletének a következménye. A panelépítészet 
mögött persze üzleti érdek is húzódott, hiszen a mamut építőipari vállalat 
betontermékeivel megszórta Szentlőrinctől Mohácsig, Barcstól Kaposvárig 
a környező településeket, de arcátlan bátorságában még a hegyoldalra is 
felmerészkedett! (Pollack Mihály Műszaki Főiskola felett.) Mintha ez a kis
lány kicsit konzerválni akarná a múltat? Nem hiszem! Egyszerűen csak érzi 
az emberarcú és emberi léptékű, a többségében még kétkezi munka ered
ményeként megszületett településképet, és elutasítja a tömeggyártás sivár
ságát, a vele járó gyakori léptékvesztést. Nos, anélkül, hogy vitatnánk az 
urbánus robbanás szükségességét, egyszerűen csak az értékek és a fontos
sági sorrend mezsgyéjén hiányoljuk a „mindent a megfelelő helyen" gon
dolkodást! Merthogy példának okáért szemben a völgy másik oldalán még 
jól is mutat az „új" kertváros (persze ma is cinizmusnak tartom a „Rózsa
domb elnevezést), mely tömeghasználatával, sűrűségével, színeivel és 
elkülönülésével egy jól értelmezett terjeszkedési formának könyvelhető el. 
Ezzel a történeti korok, technológiák és gondolkodásmód intelligens egy
más mellett éléséből jött létre Pécsett egyfajta horizontális építészeti tago
lódás. A kislány nemcsak a lelkiismeretünk, hanem turista, akinek fontos a 
tájékozódás. A települések szerves fejlődése megkönnyítheti a mindenkori 
eligazodást. Nemcsak Párizsban, nemcsak Szegeden vagy a hajdani ún. 
ólas-kertes Hajdúböszörményben működik ez jól, de görög, olasz, spanyol, 
egyiptomi vagy millió más példával is illusztrálható az óváros és követ
kezményeinek organikus szerveződése és szétválása. Ha valakinek akkora 
szerencséje van, hogy ez ráadásul egy fallal körülvett óváros, akkor az a 
lehetőségek kimeríthetetlen tárháza kell, hogy legyen, és az is!
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Lokalizálás

„Mennyország? Pokol? Világörökség? 
Hány esztendő a betájolt öröklét? 

ezer, kétezer? Órák? Napok? 
Amíg festményben, városban, névben 
elképzelhető, hogy volt és lesz Éden? 

Amíg egy őrült robbantam fog? 
Honnan az égett bőr-, a szőr-, a füstszag, 

ami a gondolat résein fölcsap? 
Érzel-e mindenkit, aki egyszer itt él? 

Hiszed-e, hogy ötezerben is lesz Pécs?" 
(Bertáik László)

A
z E18° 13,689' hosszúsági kör és a N46° 4,538' szélességi kör között, 
a mai Magyarország dél-, délnyugati részén, a tengerszint feletti 
155 m-en, a „Dunán innen" Baranya vármegye északi felén, a Mecsek 

hegység déli lejtőjén van Pécs. A mészkőhegység oldalára felkúszott 
város sajátos szubmediterrán éghajlatú és terepadottságú város a térké
pen semmivel nem téveszthető össze.
Pécs, Pecuh, Sopianae, Fünfkirchen, Quinque Ecclesiae két évezrede alatt 
jelentős kultúrák rakódtak egymásra, mindegyiket reprezentálják emlé
keik és a névváltozatok. Persze a fenti magyar, délszláv, latin vagy német 
nevek közé beszúrhatnánk egyéb népvándorlás korabeli elnevezést is.
Hogy igazából három városról beszélünk, mikor városunk múltját faggat
juk, az abból adódik, hogy a későbbi nem beintegrálta, hanem eltemette 

a régit. (Emiatt szinte kimeríthe- 
I tetlen, vagyis csak az „újabb kori" 
I építkezések szabnak határt a föld 
I alatt rejlő emlékeknek.) E gondo- 
I latok mentén beszélhetünk késő 
I ókori városról, középkori város- 
I ról és barokk városról, ami a mai 
I szerves előzménye. Éppen ezek a 
I körülmények teszik lehetővé, hogy 
I a város birtokba vegye örökségét. 
I Sopianae város spontán folyamat 
I eredményeként jött létre, pannon 

és kelta törzsek lakta területen, a II.
| század elején. Korábban a Pécs felett 
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magasodó Jakab-hegy volt a terület uralmi központja. A Római Birodalom 
azonban lakosait nem közvetlenül a települések falainál, hanem a biroda
lom határai mellett - a mi esetünkben a Dunánál - védte meg. A Jakab-hegyi 
földvár - gravitációs védelmi rendszere - így feleslegessé vált. A Mecsek 
lábánál (a jelentősebb kereskedelmi utak kereszteződési pontjánál) falu
sias települések sora alakult ki, amelyeket déli oldalról a Pécsi Víz mocsár
területe (a sops kelta jelentése „mocsár"), északról pedig a sűrű erdőkkel 
borított dombvidék övezett. A helymeghatározás tehát a következő: a III. 
század végére markáns közigazgatási központ fejlődött itt ki. Diocletianus 
császár a Dráva és Duna által bezárt területet Galerius Maximianus császár 
felesége után a „Pannónia Valeria"néwel illette.

Hogyan is kezdődött?

A PÜSPÖKSÉGRŐL

ontos megjegyezni, hogy bár mindannyiunkban beidegződött a „két-
L ezer éves város" megjelölés, ez nem jelenti azt, hogy már az őskor
ban is ne éltek volna itt.
PÉCS (SOPIANE, Fünfkirchen, Quinque, Basilica, Quinque Ecclesiae, 
Cinque chiese, Pente ecclesiae), kiejtése: szlovákul Pát’kostolie, horvátul 
Pecuh, németül Fünfkirchen, szerbül Tlenyj vagy Pecuj, a középkorban 
latinul Quinque Ecclesiae, az ókorban latinul Sopianae.
A IX. századtól használatos „ötegyház" elnevezés a késő római város 
ókeresztény egyházi épületeire vezethető vissza, melyek közül öt a nép
vándorlás korát is átvészelte.
(Ismerünk persze egy a spliti császári (Hadriánus) erődítmény építésé
vel összefüggő, öt mártírhalált halt kőfaragó sorsára hivatkozó verziót 
is.) A temetkezések alapján a kereszténység elterjedése a IV. század ele
jére datálható. 853-ban a salzburgi érsek felépítette az első székesegyhá
zat (a mai altemplom).
1009-ben I. István püspökséget alapított Szent Péter tiszteletére, és Bara
nya, Tolna, Valkó, Pozsega és Szerém vármegyéket rendelte hozzá. Máso
dik püspöke idején (Szent Mór 1036-64), 1040-ben építtette fel a pécsi 
Szent Péter-bazilikát Péter király. A püspökvár Sopianae ókeresztény 
temetőjének északnyugati sarkára épült, a település ettől dél-délkeletre 
húzódott. Bár Marcus Aurelius császár alatt Kr. u. 167-ben a szarmata- 
marcoman háborúban elpusztult a város, hamar újjáépült; mondhatnánk, 
hogy az ókortól lakott volt, mégsem igazolható szabályos kontinuitás.
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A középkori Pécs - a mai belváros - szabályos alaprajzú, fallal körülvett 
város volt. Legkorábbi térkép 1687-ből ismeretes; Joseph de Haüy csá
szári hadmérnök tollából, a törököktől való visszafoglalás után.
A településmagot a XI-XII. században a püspökség jelentette a székes
egyházzal és a hozzá tartozó épületekkel, valamint a Keresztelő Szent 
János társas káptalan kápolnájával egyetemben.
Julianus barát 1237-ben megpróbált visszatérni az általa Magna Hungá
riának nevezett magyar őshazába, de csak Moszkvától valamivel kele
tebbre jutott, mert előző úti céljának területét a betörő mongolok közben 
elpusztították. Egy levéllel tért haza Batu kántól, amelyben a mongol 
kán - akárcsak a kunok révén küldött korábbi levélben - feltétel nélküli 
megadásra szólította fel a magyar királyt. íme a levél szövege:
„Én a Kán, az Égi Király küldöttje, kinek hatalmat adott a földön, hogy a meg- 
hódolókat a maguk viszonyai között fenntartsam, az ellenszegülőket pedig 
eltiporjam: csodálkozom rajtad magyarok királyocskája, hogy amikor már harmin
cadszor küldök hozzád követeket, vajjon miért nem küldesz vissza közülük egyet 
sem hozzám? Sem követeidet, sem levelet nem küldtél viszont hozzám. Tudom, 
hogy gazdag és hatalmas király vagy, hogy sok az alattvaló katonád és hogy egye
dül uralkodsz egy nagy királyságban és éppen ezért saját jószántadból nehezen 
hódolsz meg előttem. Pedig jobb és üdvösebb lesz reád nézve is, ha önként hódolsz 
meg előttem. Értesültem arról is, hogy a kunokat, az én szolgáimat pártfogásodba 
vetted. Ezért meghagyom neked, ne tartsd őket továbbra is magadnál, hogy ellen
ségeddé ne legyek miattuk. Könnyebb ugyanis a kunoknak kivándorolniok, mint 
neked; minthogy azok ház híján sátraikkal ide-oda vándorolnak, talán elkerülhet
nek engem, de te házakban lakozol, neked váraid és városaid vannak, hogy mene
külsz meg hát kezemből?!" (Tatárjárás - Wikipédia, 2010)
Az 1241/42-es tatár pusztításkor Batu kán csapatai a befagyott Dunán át
kelve a dunántúli részek kifosztásához fogtak. „1241-1242 telén befagyott a 

Duna. A magyarok mindennap 
törték a jeget, őrizték a Dunát. 
Többször alakultak ki kisebb- 
nagyobb csetepaték a Duna je
gén, de a tatárok nem mertek 
lóval a jégre menni, ezért újabb 
cselhez folyamodtak. Lovakat 
és barmokat hajtottak a Du
na partjára, és azokat 3 napon 
keresztül őrizetlenül hagyták. 
A magyarok azt hitték, hogy el
mentek a tatárok, ezért átkeltek 
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a Dunán, és a maguk oldalára hajtották a teheneket, lovakat. Ezzel maguk bizo
nyították be a tatároknak, hogy lóval rá lehet menni a jégre. 1242februárjában ez 
meg is történt." (Tatárjárás. IV. Béla menekülése. Internet, 2010) Ennek csak 
a kővárak tudtak ellenállni, ami Pécsett vélhetőleg a 13. század közepéig 
nem volt, így 1242 februárjában elbukott.
A tatárjárás után a fentiek védelmére ún. egyházi kővár építtetett.

r A tatárok kivonulása után épített fontosabb kővárak

(Internet; 2010)

A korai védelmi rendszer
re utalnak a barbakán nyak
tagja alatti ásatások leletei. 
A püspöki palota déli hom
lokzata a belső várfalon ül.
A székesegyház mögött 
az Aranyos Mária-kápol- 
na áll. Ennek közelében 
a belső várfaltól délre a 
hajdani püspöki gyümöl
csöskertben került felszín
re az 1367-ben alapított el
ső magyar egyetem több 
maradványa (Anjou Nagy 
Lajos király alapította, Or
bán pápa írta alá, Vilmos pécsi püspök volt a fenntartója). 
Nagyszabású építkezések a püspökvárban a bécsi származású 
Ernuszt Zsigmond (1473-1505) püspöksége alatt folytak: Ezek a vár 
erődítményeinek újjáépítése, délnyugati barbakán, a déli kaputo
rony. (A székesegyházon és a püspöki palotán is jelentős késő góti
kus átépítéseket végzett.)
Szatmári György 1505-1521 közötti további átépítései már reneszánsz 
stílusúak. Püspökségének a törökök vetettek véget, akik 1543-ban elfog
lalták Pécset. A várat jelentős ráfordításokkal megerősítették, a benne 
lévő épületeket vallásuknak, életvitelüknek megfelelően átalakították 
(az altemplom raktár, az egyetem szálláshely stb.).
Az 1664-es téli hadjáratban Zrínyi Miklós magyar főúr és horvát 
bán elfoglalta és felgyújtotta a várost, a vár északi oldalát berob
bantotta, ami az egyetem pusztulását jelentette ugyan, de Zrínyi a 
várat nem tudta elfoglalni.
A romos egyetem feltöltésével ágyúpadot építettek a törökök, megerősí
tették a várfalat és az északkeleti kis körbástyát.
Buda 1686-os visszafoglalása után Badeni Lajos csapatai Pécset is 
visszafoglalták.
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Újjáépítés a XVII-XVIII. században:
- Keresztelő Szent János társas káptalan kápolnáját nem építették újjá;
- új udvarmesteri ház;
- püspöki magtár;
- püspöki gyümölcsöskert az egyetem és az Aranyos Mária-kápolna 

feltöltésével;
- Dóm tér;
- a Szatmári püspök által épített „Aedes Sacmariae" (könyvtár és 

kápolna) XVIII. századi lebontása után, tőle keletre levéltár és plébá
nia (a középkori várfalra támaszkodik);

- a déli középkori kaputorony lebontásával végleg megszűnt a püs
pökvár erődítmény jellege (a déli kaputornyon 1498-as címer volt).

A Dóm tér „végleges" mai képe a székesegyház Schmidt Frigyes-féle res
taurálásával teljesedik ki.

A VÁROSFAL FŐBB ADATAI

várost legkorábban a 13. században a tatárjárást követően kőfallal 
veszik körül, amely a vár északkeleti és délnyugati sarkához csatlako

zik. Az így bezárt négyszöget egy észak-déli és egy kelet-nyugati főút szeli át, 
amely a város kapuihoz vezetett." (G. Sándor Mária)

Városfal =
Várfal külső =

3 km
385 m

Összesen = 3385 m; ~ 3,5 km
Hossza megszakításokkal ~ 3,5 km
Magassága 7,0-7,5 m
Ebből alapfal 1,0 m
Vastagság átlag 0,9-1,10 m
Vizesárkok mélysége 4,0 m
Gyilokjáró szintje (feltehetően fedél nélkül) 5,5-6,0 m
Állványfészkek ölenként
Pártázat mind a három oldalon, a negyediken, az északkeletin nem volt, 
a kutatások nem igazolták.
Pártázat lőrései 2 bécsi ölre egymástól.
Négy kapu volt: 1. Siklósi kapu

2. Budai kapu
3. Vaskapu vagy Hegyi kapu
4. Szigeti kapu
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A VÁR ERŐDRENDSZERE

z első, amely hitelesnek is mondható, a Haüy-féle ábrázolás. 
A második hellyel-közzel értékelhető csak. (Pécs 1664. évi ost

romának kéziratos helyszínrajza.)
Összegezve: 1241/1242. tatárjárás után egyházi kővár épül. A fallal 
és bástyákkal körülvett területen állt az 1355-ben alapított Aranyos 
Mária-kápolna. Mellette a belső várfaltól délre volt az 1367-ben ala
pított első magyar egyetem.
Ernuszt Zsigmond (1473-1505) püspöksége idején erősítette, újjáépítette 
a vár erődítményeit.
A török 1543-tól 1686-ig tartotta a várost uralma alatt.
Az eddigiek egybevetésével részben megtudhatjuk, hogy a Zrínyi-féle 
1664. évi ostrom után a török milyen megerősítési munkákat végzett. 
A középkori védelmi rendszerről és az azt követő évszázadok átalaku
lásairól csak ásatásaink alapján vonhatunk le következtetéseket.
E cikk célja elsősorban az, hogy a vár és a városfal 1967-től számítható 
utóéletére irányítsa a figyelmet, illetve fogja össze az eseményeket a vél
hetőleg bőséges és elégséges forrásanyag alapján.
A székesegyház-püspöki palota együttes feltehetően már a kora Árpád-kor
ban is erődített hely volt (talán faszerkezetű). A tatárjárás után kővár épült. 
Egyszeres kerítőfalként működött, négyszög alaprajzzal, bástyák, tor
nyok nélkül. A külső várfal keleti és északi szakaszán ez mintegy alap
jául szolgált a későbbi XV. századi falnak, tehát nyomvonaluk azonos. 
Vastagsága mindössze 1 méter.
Az északnyugati és északkeleti bástyák, mint a későbbi bővítések alatt 
előkerültek a hajdani derékszögű csatlakozások (tehát valóban bás
tyák nélküli volt az első vár), a déli oldalon is minden bizonnyal csak 
egyszerű kerítőfal volt.
A XIV. századi nagyarányú építések és átépítések (Aranyos Mária-kápolna, 
első magyar egyetem, gótikus püspöki palota...) az erődrendszer kor
szerűsítését hozták magukkal. Ekkor épültek a sarokbástyák, nyugati és 
északi falbástyák, illetve megújult a déli ún. város felőli kaputorony.
Újabb építési fázis a XV. sz. végi újjáépítések Ernuszt Zsigmond püspök 
idején. (Bonfini említi Kinizsi Pál 1491. évi pécsi várlátogatását.) Ekkor 
épül a délnyugati sarkon a barbakán (gótikus stílusú, kör alaprajzú elő
retolt kaputorony, a hajdani püspökvár része) a délkeleti sarokrondella 
és a déli kaputorony, belső falszoros É-i és Ny-i oldalon.
A barbakán fala 1,40 m, falba épült lépcső vezet a fent körbefutó pár
kány gyilokjáróra, mely tölcsérbélletes lőréspárokkal tagolt. Lenti 
falai kőboltozatos lőrésekkel és északra vezető kapuhíddal épültek 
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(egyszerű élszedéssel, külső ívén hengertaggal, a híd kőperselyeivel). 
A barbakánt „nyaktag" kapcsolta a belső kapuhoz, ahol kettős farkas
verem és szintén felvonóhíd volt.
Hasonló barbakán funkciót találunk még Siklóson és Nagyvázsonyban. 
Haüy 1687-ben ezt az Emuszt-féle végkifejletet örökítette meg a közép
kori erődrendszerről. Ernuszt püspök idejében a déli négyszög alaprajzú 
kaputorony előtti széles árkon fahíd vezetett a városba. Ekkor lettek 
némileg átépítve a nyugati és északi oldali falbástyák is.
1543. július 20-án a török elfoglalta a várat és a várost, és nekilátott a 
meglehetősen leromlott állapotú védművek kijavításához. Igen gyak
ran tartottak várvizsgálatot, és ennek folyományaképpen rendszeres 
karbantartást hajtottak végre. A Zrínyi-féle hadjáratkor az északi várfal 
sérült a legjobban, ahol is átmenetileg komoly cölöpfalrendszer állt, a 
szintén autentikusnak tartott ún. „Pécsi Névtelen" által leírt kéziratos 
helyszínrajz szerint. Mindezeket a törökök helyreállították, valamint ők 
is újabb kiegészítéseket építettek (pl. a nyugati külső várfal eredetileg 
négyszög alaprajzú bástyatorony félköríves átépítése.)
A Dóm tér XIX. századi rendezésekor a püspökvár déli kaputornya és a 
délkeleti barbakán sajnos visszabontásra került. Ennek ellenére a nyu
gati, északi és északkeleti XIX-XX. század folyamán az erődrendszerre 
épült épületek szorításából folyamatosan kiszabadított fal ma egyedül
álló városépítészeti elem, az ország kiemelkedő műemléke és méltó 
foglalata világörökségünknek.

Összefoglalva tehát a védelmi rendszer főbb ismertetőjelei:
1. A belváros északnyugati sarkában közel szabályos négyszög alaprajzú 
külső tornyos püspöki vár vagy belső vár. A belső várat tornyokkal erősí
tett fal vette körül, amit falazattal erősített várárok, illetve controscarpával 
támasztott szárazárok övezett.
A védőfalhoz a nyugati oldalon nyaktaggal kapcsolódó kapu egy 1,4 m 
falvastagságú, 7,2 m belső átmérőjű védőfolyosós pártázattal, lépcsőfeljá
róval, északi oldali felvonóhíddal. Másik kapuja négyzetes alaprajzú, szin
tén felvonóhidas a mai Szepessy Ignác püspök szobortól északnyugatra.
2. A városfal vagy ún. külső vár általában 1 m vastag, bár több helyütt 
köpenyezték, 7,0-7,5 m magas, és kerülete mintegy 3,5 km. Terméskő 
anyaga eredetileg a tettyei kőbányából, mai kiegészítései bükkösdi kőből 
épültek. Szerkezete a külső-belső köpenyfal között töredékes, a hely
színen oltott mésszel szilárdított falmag. Félkör és négyszög alaprajzú 
falbástyákkal, tornyokkal erősített fala délnyugatról és északkeletről 
csatlakozott a belső várhoz. Négy kapuja: az északi Vaskapu (Hegyi), - 
keleten Budai kapu - délen Siklósi kapu, nyugati oldalon Szigeti kapu.
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„A város szeretett volna megszabadulni hűbérurától, a pécsi püspöktől, és sza
bad királyi várossá válni. Klimó György püspök ebbe bele is egyezett volna, 
azonban Róma megtiltotta neki. Klimó György rendkívül felvilágosult ember 
volt, ő alapította az ország első nyomdáját. Nevéhez köthető még 1774-ben az 
ország első nyilvános könyvtárának létrehozása (mai Káptalan utca 2.), mely
hez mintegy 3000 könyvet a püspöki könyvtárból adott át. A könyvtár anyaga 
ma a Pécsi Egyetemi Könyvtár állományát gazdagítja. Végül Mária Terézia 
úgy tett eleget a pécsiek kérésének, hogy 1780-ban (más adatok szerint 1777- 
ben), miután a püspök meghalt, a várost szabad királyi város rangra emelte, 
még mielőtt az új püspököt kinevezték volna. Pécs szabad királyi város 1780. 
január 21-étől." (Wikipédia - Pécs, 2010)
Ekkor megkezdődött az erődítményrendszer tervszerű lerombolása. 
„Pécs közel nyolc évtizedig elhúzódó küzdelme a szabad királyi város rang 
elnyeréséért 1780-ban diadallal ért véget..." így a nevezett kiváltságos püs
pöki várost szabad királyi várossá emelték.
„...szabad elhatárolásunkkal kegyesen hozzájárulunk ahhoz, hogy EME PÉCS 
VÁROSA mostantól a jövőre nézve...
TIZENEGYEDSZER: Minthogy a mai helyzet a városfalainak helyreállítását nem 
sürgeti, és mivel a város nem is lesz helyőrségivé, azért a városnak szabadságára 
engedjük, hogy a várost körülvevő falakat lebontsa és a város külső és belső részét 
egybeolvassza, vagy pedig hogy azokat helyreállítsa, vagy akár ki is terjessze." 

„Az 1780. évben Mária Terézia által adományo
zott szabad királyi város státust biztosító szaba
dalomlevél közepén lévő címer két változatban 
- címerpajzs és a nagycímer - használható.
A címerpajzs: ...a pajzs kék színű, melynek 
zöld alsó részéből három hegycsúcs emelke
dik ki. Ezek egymástól elkülönülnek. A kö
zépső, mely a város felé fekszik, a Mecseknek 
nevezett hegyet ábrázolja, és egyszerű arany
koronával van ékesítve. Ennek tövénél a ne
vére való utalással látható ugyanaz a szabad 
és királyi város, melyet fal vesz körül, négy 
sarkánál ugyanannyi tárt kapu, csúcsos tor- 
nyocskákkal, piros tetőzettel. Feltűnő az ötö
dik. a közéven lévő székesegyház tornyának
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arannyal és szabályos rendben elhelyezett ablakainak rajzával díszített építmé
nye. Jobb oldalról az Aranyhegy nevezetű, bal oldalról a másik hegy, a Tettye 
látszik, melynek tövéből ugyanazon nevű folyócska csörgedezik, zöld réten át.
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A bal oldali csúcsos tornyocska vidékéről aranyozott szalag vezet, mely hidat 
jelez. A felső részen egyik oldalról aranyszínű hatágú csillag, a másik oldalon 
ezüstszínű felkelő hold tündököl. A pajzs homlokrészén felül van elhelyezve, 
nemesebb színnel festve, a mi különleges kegyelmünkből a legfenségesebb csá
szárnak, a mi legdrágább fiunknak és a mi saját kezdőbetűink I(osephus) II. 
M(aria) T(heresia) olvasható.
A nagycímer a címerpajzson kívül az alábbiakat is tartalmazza: Az egész paj
zsot egyszerű aranykorona fedi, kétoldalt oszlopok szerepét betöltő alakok áll
nak egymással szemben. Innét a hűség, arany mellvértben, kék tógában, hátul 
lebegő, skarlátszerű uszályban öltözötten. Lábánál homályos foltokkal tarkázott 
fehér kutya hever, melynek nyakát piros orv veszi körül. Amonnét az ipar, hosz- 
szú fehér ruhába öltözötten, mely felett a másik, a rövidebb míniumszínű. Zöl
des uszály a bal vállán átvetve. Baljában ásót tart, lábánál aranyozott méhkas 
helyezkedik el, felül négy méhecske röpköd. Két oldalról egymással szemben az 
alakok a pajzsot tartják." (Wikipédia - Pécs, 2010.)
1967-ben kezdődött a vár és városfal több egységének feltárása, konzer
válása, kiegészítése, városképi kezelése. Ez a folyamat napjainkban is 
tart, a '67-től tartó egyfajta ún. utóéletét kívánja a cikk a köztudat szint
jére emelni. Gosztonyi Gyula 1930-as évektől felvetett régészeti kutatási 
gondolatait 1954/55-től eleinte állagmegóvási tettek követték, melyek 
1967-re fejlődtek a - barbakán és környéke - fejlesztési, helyreállítási 
többlépcsős programjának ekkor már idegenforgalmi szempontokat is 
fontolgató kiteljesedésévé.

Érdekességek a „Pécsi Vár" múltjából

- „...a vizsgálatok alapján alaposan feltételezhető, hogy altemploma egy óke
resztény bazilika körvonalait őrzi. Ennek korai középkori továbbépítése, majd 
az egész épületegyüttesnek középkori, szentistváni alapokon nyugvó újjáépí
tése folytán alakult ki a XII. sz. végére a székesegyház középkori formája, amely 
lényegében ma is fennáll, és így egyetlen, ma is álló, használatban lévő, szentist
váni eredetű püspöki székesegyházunk. [...] már a római korban is volt itt püs
pökség." (MÉ 1939-40, 58. p.)
így mindkettő ősi alapokon nyugszik.
- A fentiek védelmére létesült a Szent István-i időkben a belső vár, azaz 

püspökvár, majd a XIV. század első felében a várost körülvevő (mai 
óváros) külső vár, azaz városfal.

- Az 1064-es tűzvész után, 1093-ban Szent László bullájában emlékezik a 
püspökség alapításáról, ismét kijelöli az esztergomi érsek fennhatósága 
alól felmentett püspökség határait, és több kiváltsággal ruházza fel.
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- A tatárjárás előtt letelepedik két szerzetesrend:
• 1076-ban Benedek-rendiek,
• 1238-ban Domonkos-rendiek;

- Tatárjárás után
• 1280 körül ferences rendiek

- Zsigmond 1416-ban itt tartotta az országgyűlést.
- Mátyás 1476-ban ismét itt tartotta az országgyűlést (ez időben Pécs 

lakossága teljesen magyar)
- Corvin János 1491-ben Pécsett rejti el a Szent Koronát.
- Ugyanekkor Ulászló utasítására Kinizsi Pál nagyvázsonyi várkapi

tány várvizsgálatot tart a pécsi várban.
- A Petrezselyem-forrásból kapta a püspökség az ivóvizet. 1686-ban az 

ennek felrobbantása utáni harmadnapon a védők megadták magukat.
- 1780-ban emelkedett a város a szabad királyi városok közé. A külső vár

ban a város természetes fejlődése feszítette szét a vár (város) falak által 
megszabott szűk kereteket, a főforgalmi utakon elbontották a várkapu
kat, a várfalak meghagyott részeihez, a várárkok fölé házsorok épültek.

- A székesegyház főbejárata a nyugati oldalon volt, ahogy Evlia Cselebi is 
állította a törökök ideje alatt, hiszen a déli homlokzat előtt malmok álltak.

- A XIX. századi belső vár déli és keleti falainak részbeni lebontásával a 
beiktatott ún. Sétatérrel (máig a pécsiek kedvenc találkahelye) kapcso
lódik a külső vár (ma város) szövetébe.

„Ami a belső várnak a környező terepszintekhez viszonyított helyzetét illeti, ez 
különösen az északi, illetve északnyugati irányból mondható igen kedvezőtlen
nek. Maga a vár a Mecsek déli lejtőjének egyik nyúlványán helyezkedik el, tőle 
északra közvetlenül dombhát emelkedik, az erődövek közti zwinger mestersé
gesen emelt talajszintje itt alig magasabb, mint a várárok külső pontja, így a 
domboldalról aránylag nem nagy távolságnál már a vár egész belterülete átte
kinthető. E tény egyik legfontosabb bizonyítéka annak, hogy a vár nem tervszerű 
haditechnikai elgondolás eredménye, hanem függvénye azoknak a már említett 
ősi adottságoknak, amelyek a püspökség szentistváni székesegyházának helyét 
is kijelölték. És mintegy determinálták a püspökség védelmét célzó erődítmény 
helyét, amelynek kiépítése, továbbfejlesztése kényszerű, már eleve jóformán cél
talannak látszó kísérlet volt, különösen attól az időtől kezdve, amikor a tüzelő 
fegyverek feltalálása és kifejlődése a várvédelem és várostrom újabb feltételeit 
állapították meg." (MÉ 1939-1940, 38. p.)
A kutatások eredménye és a Haüy- és Fölsinger-féle rajzok tanúságai is 
abban a határozott véleményünkben erősítenek meg bennünket, hogy a 
külső vár vékony falaival, az előnytelen domborzati adottságokkal, nem 
kifejezetten túlfunkcionált kapuival igazából komoly támadás elviselé
sére, kivédésére soha nem volt alkalmas.
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A KÖZÉPKORI VÁROSFAL KAPUIRÓL

„A négykapus külső vár" (Gosztonyi Gyula)

városfal (külső vár) négy kapuja a következő volt, ahogy márA
korábban említettem.

1. Nyugat felé a Ferencziek utcája
52. és 37. sz. házak között a SZI
GETI KAPU.
2. Délen, a még mocsáron átvezető 
úton a SIKLÓSI KAPU.
3. Keletről a Király utca 44. és 47.
sz. házak között a BUDAI KAPU.
4. Északon az Aranyos kút mellett 
a hegyi út torkolatában a HEGYI 
KAPU. (VASKAPU-nak is említik 
a korabeli írások.)
A szigeti, siklósi és hegyi kapuk 
előtt fapalánk (poliszád-) -szerű kapuerődítmény volt. Egyszerű kivitelű 
négyszögű építmények voltak, alul félköríves záródású kapunyílásokkal. 
A kapukat összekötő falról Evlia Cselebi írja, hogy a fal pártázatos megol
dású mellvédsorát a császári katonaság lőrésekkel szakította meg. Ő 5500 
„mellvédet" említ. Egy mellvéd ~ 80 cm, tehát az 5500 mellvéd kiadja a 
városfal teljes hosszát. Feltételezhető hogy a fal felső részén a gyilokjáró 
(fedetlen), ami a pártázat értelmezéséből adódik és viszont.

„...KI GÉPEN SZÁLL FÖLÉBE..."

...annak ez a táj is térkép. Onnan fentről átüt a múlt, a városfal, és az 
általa előhívott lineáris tendencia, a koszorúérszerűen gyökeret vert 
úthálózat. Az egyre szerteágazóbb erecske szövedéken át pulzál együtt 
Pécs szívével, a történelmi belvárossal.
Ha meggondoljuk, hogy a 330-as Constantinus kori „régi épület" lajstro
mozása, vagy akár a II. Pius 1462-re datált első műemléki törvénye korai 
fogékonyságról tanúskodnak épített környezetünk értékei iránt, bizton 
és büszkén jelenthetjük ki, hogy kevéssel utánuk, a XX. században mi/ 
pécsiek is hiányát éreztük az efféle tiszteletteljes kezdeményezéseknek. 
Sajnos a műemlékvédelem még ma sem a legközkedveltebb diszciplína, 
„haszontalan és felesleges". A gazdaságnak inkább a költség, mint a 
bevételi oldalán érezteti hatását. Nos, ha hinni lehet a statisztikáknak, az
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éves szabadságát töltő ember szabadidejének 30%-át tölti műemlékeken 
vagy azok környezetében, ezzel szemben, sajnálatosan, bevételeik 4%-a 
jut csak vissza azok karbantartására.
E körülmények az 50-60-as években még inkább nehezebbek, gondol
junk a II. világháborút követő helyzetre, a szorongató lakásproblémákra, 
a maitól eltérő társadalmi berendezkedésre etc. Ezek árnyékában szinte 
hősies missziónak tekinthető Ferenczy Károly építész 1962-től készített 
több ütemű ún. kiszabadítási terve.
A fal különböző pontjain szinte apokaliptikus kép tárult a „felfedező" elé, 
melyek még mielőtt identitáskeresésünk felocsúdhatott, egész komolyan 
veszélyeztettek épületeket, járókelőket. Ez volt az oka, hogy elsősorban 
állagmegóvás, majd a konzerválás vált időszerűvé, természetesen meg
előző régészeti kutatások után. A továbbiakban a falat befedő épületek 
szanálásának két városrehabilitációs, illetve fejlesztési cél adott lendüle
tet: egyfelől a távfűtő rendszert kellett a Mecsek lankáira felvinni, más
részt született egy északi elkerülő út gondolata, mindkettő nagyszabású 
szanálásokkal járt. 1969-ben már markáns jelenségként kell számolnunk 
az idegenforgalommal. Ekkor járul hozzá Dr. Cserháti József püspök, 
apostoli kormányzó, hogy a barbakán területe, a teljes alsó püspöki kert 
és a felső déli kert nyugati szakasza (a középkori falszoros) a városi zárt 
idegenforgalmi együttesbe tartozzon.
1979-től Schőnerné Pusztai Ilona Budapesten élő építész az Országos 
Műemléki Felügyelőség színeiben felvállalta a teljes városi védelmi 
rendszer konzerválásának, illetve rekonstrukcióját előkészítő gondolat
körét, elsőként kihangsúlyozva a teljesség, a befejezettség fontosságát. 
Ő az a kedves hölgy, aki azt mondta: „Igen, az egyik felem a városfalé...", 
vagyis lényegében a városfal nyugati felével foglalkozott. Ma még fárad
hatatlanul dolgozik a középkori egyetem rekonstrukciós munkáin.
Dr. Komjáthy Attila, Káldi Gyula, Kovács Péter, Dévényi Sándor, 
Kistelegdi István és Getto Tamás építészek a városfal rehabilitációs, 
rekonstrukciós célú helyreállítói, míg: Szőke Gyula, Szigetvári János, Til- 
lai Ernő, Benedek Dezső, Weiler Árpád, Áspán László, Meskóné Békefi 
Diána, Kulcsár István, Viczencz Ottó tervezők ettől eltérően elsősorban 
esetleges és alkalmi tervezési megbízások kapcsán kénytelenek így vagy 
úgy átgondolni az éppen fellelt városfalszakasz sorsát, állagát, kitéve 
magukat általában régészeti védettségű szituációknak.
Dévényi Sándor mindkét körbe beletartozik, ő ma az egyetlen, aki 
Schőnerné Pusztai Ilona iránymutatását követi, még mindig zászlóvivője a 
városfalügynek. Következetesen dolgozik a minél teljesebb „városfalprog
ramért", természetesen nem annyira közvetlenül, hiszen sajnos ilyen prog
ram nincs, de közvetve, különböző tervezési megbízások kapcsán, melyek 
politikai státusunk okán sokáig tele volt buktatókkal és nehézségekkel.
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A VÁROSFALAT HELYREÁLLÍTÓK EDDIGI RÉSZTVEVŐI 
ÉS A HELYREÁLLÍTÁSOK IDŐPONTJA

(23 szakasz; építészek, régészek és statikusok részvételével)

Felújítás időpontja

1969-1973
1960-as évek
1976
1980-1985
1988
1976
1979,1984/85
80-as évek első fele
1984
1989
1991
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2009

Építész Régész

Ferenczy Károly
Szőke Gyula
Dr. Komjáthy Attila 
Schőnerné Pusztai Ilona 
Schnőnerné Pusztai Ilona 
Dr. Komjáthy Attila 
Schőnerné Pusztai Ilona 
Káldi Gyula 
Szigetvári János
Kovács Péter

Dr. G. Sándor Mária

Dr. G. Sándor Mária
Dr. G. Sándor Mária

Dr. G. Sándor Mária
Dr. G. Sándor Mária

Tillai Ernő (házilagos állagmegóvás)
Benedek Dezső
Meskóné Békefi Diána
Weiler Árpád
Viczencz Ottó
Dévényi Sándor 
Áspán László 
Kistelegdi István 
Getto Tamás

Kárpáti Gábor

Dr. Gere László

Dévényi Sándor 
Kulcsár István
Weiler Árpád Dr. Gere László

Hogyan tovább? - Tanulságok

M
inden bizonnyal nagyon leegyszerűsíteném a problémát, ha arra 
hivatkoznék, hogy az a „kör" lassan már tényleg bezárul. Mégis, 
ha méterekben gondolkodunk, és rápillantunk a városfal térképére, 

akkor láthatjuk, hogy a nehezebben védhető nyugati és északi oldalakon 
már „régi fényében pompázik" a fal.
A KELETI oldalon osztom Schőnerné Pusztai Ilona véleményét, misze
rint az ott húzódó beépítést meg kell tartani. A mai politikai-gazdasági 
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helyzetben semmi sem indokolja a Klímo utcai vagy az Aradi vértanúk 
útjához hasonló szanálási (és ezzel együtt jelentkező lakásépítési) prog
ram végrehajtását, nem beszélve a megváltozott tulajdoni helyzetek
ről. Ma is gyakoriak a foghíjbeépítések, ezeknél az építtetői programot 
kellene abban az irányban motiválni (egy meghatározó városrendezési 
koncepcióra építve), hogy függetlenül a tervezett funkció intim vagy 
nyilvános mikéntjétől, adjon lehetőséget az adott városfalszakasz megte
kintésére. Itt hiányolható egyfajta „folyamatszabályozási eszköz", amely 
a nagy városfal program viszonylagos egységességére törekszik. (Fel
tétlenül tennék minden kis szakaszra egy kis tájékoztató táblát!) Tehát 
hiányzik egy bizottság, amely következetesen és folyamatosan össze
hangolja a hasznosítási, tulajdonosi és hatósági tevékenységet. Nyilván
való, hogy sem az itt lévő beépítési szövet, sem a közlekedés szervezése 
nem ad lehetőséget a nyugati és északi oldalakon jól működő körbe
járásra, szemlélésre, városképi dominanciával itt nem számolhatunk. 
Az viszont méltatlan, hogy a TIT udvarában a jelzésszerű falmarad
vány rejtve van előlünk, hogy a Majorossy Imre utca 3. szám alatti pan
zió udvarában 19 m hosszan ~ 4 m magas fal sárga színű álca mögött 
húzódik, ahelyett hogy egy bájos belső kerthelyiség rusztikus díszlete
ként vonzaná a netán középkori receptekkel is kecsegtető étterem ven
dégeit stb. Nem kalandozom tovább, de Dévényi Sándor soha nem adta 
fel! „Egyéni akcióként" próbálta a városfal délkeleti bástyájának tulaj
donosát rábírni, hogy mutassa meg ő is az örökség e jelentős elemét, ez 
elkeserítő... már amennyit felületes információim alapján látok ebből. 
A kétezer éves múlt, az ókeresztény világörökségi kincs fényében talán 
nem is érdemtelenül áhítoztunk az „Európa Kulturális Fővárosa" címre, 
azonban néha veszni hagyunk olyan értékeket, melyek a városnak nem 
is kerülnek pénzébe, csak egy jól irányzott program okos végrehajtására 
lenne szükség. A keleti oldal - mint nem is pufferzóna, hanem a tényle
ges nyomvonal szerves része - tennivalója egy átfogó városfal-kutatási 
terv és állékonysági vizsgálat végzésében kimerül.
A helyreállítás, netán részleges rekonstrukció költsége vagy az érde
keltté tett kisnyugdíjas, vagy a hasznot remélő beruházó feladata legyen. 
(Tudom, most, a válság kellős közepén ezeknek nincs életszerű alapja!) 
Nem szabad a lelkes építészt magára hagyni, és az is borzasztó zavart 
okoz, hogy a KÖH egy időben két különböző helyszínen (Rákóczi út 67. 
és Rákóczi út 11.) teljesen eltérő álláspontot képvisel. Szerintem nagyon 
jó, hogy van egy „körbástya lakásunk", és az is, hogy Dévényi úr újra-
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gondolta egy új épületben a városfal mai szerepét. A keleti oldal elődei
hez hasonló rehabilitációs gondolata eltúlzott áldozatokkal járna, itt a 
városfal mindkét oldalát érintené egy szanálás. Voltaképpen a puriz- 
mus vádja érhetne bennünket, holott a városfal egyik életfázisa volt a 
rá- vagy nekiépítés. Ha igazán hiteleset akarnánk, akkor arra kellene 
törekednünk, hogy ezt a kezdetektől való hosszú, igen sokrétű folya
matot megmutassuk, akár egy rövid szakaszon. (Ki építette és mikor, 
miért és miből épült, bővítések, állagmegóvások, kapuk lebontása, vár
árok feltöltése, beépítések és azok mai morfózisai, és ez a folyamat hová 
mutat.) Ebbe beleilleszthető még az is, ha valahol kicsit többet enged
nénk meg magunknak a középkori hangulat felidézéséből. Ha ezt több
nyire hiteles helyen tesszük, nem gondolom, hogy műromot építenénk, 
nem más ez csak kis történelemlecke! (Lásd Dévényi Sándor 1989-es 
- Budai kapu - rekonstrukciós tervjavaslata, ami mára valósággá lett.) 
Az „egyféle múlt" kimerevítése hangsúlyeltolódást hozna értékszem
léletünkben. A városfal történetében hozzá nem értő, netán rossz szán
dékú beavatkozások is elemzésre, továbbgondolásra érdemesek.
A DÉLI városfal elszenvedett pár tatárnál és töröknél is borzasztóbb 
támadást. Itt a nagy ellenfél „mi magunk" voltunk. A Konzum Áruház 
építői kotrókkal szedték szét a városfal maradványait a nyolcvanas évek 
elején. Ennél egy fokkal jobban járt a MATÁV Székház örökségi hely
színe, ahol az épület alagsorában „fogva tartott" falszakasz bár áll még, a 
nyilvánosság elől végérvényesen elzárt. Reményt keltő, hogy a volt tűz
oltólaktanya épületei a közeljövőben jobb létre szenderülnek, és így a 
Pátria Hotel sarkától a Rákóczi út 11-ig egy jelentős, szép rész kiszabadul 
és láthatóvá válik az átalakuló városi szövet részeként.
Azt gondolom tehát, hogy a mindenáron való kiszabadítás nem cél. 
Ahol a középkor visszahozható, ám tegyük, ahol az őt „beintegráló" 
várossal tudjuk bemutatni, ott azt tegyük, de ahol megleltük, ott ne 
hagyjuk a sorsára, hadd záruljon be az a bizonyos kör. Bármely formá
ban kerül újra a látókörünkbe, minden esetben, akár magunk, akár a 
turisták számára az érték széles körű közreadása, bemutatása, minden
napi életünkben történő értelmezhetősége, egy értékszemléletű, múlt 
tisztelő magatartás a cél.
A mai Kórház tértől a Kálvária-dombon át egészen az Ágoston 
térig tartó egységes városfalkép (kis hiányosságaival együtt) olyan 
lenyűgöző városképi, kulturális és történeti ajándék, amelyet nagy 
becsben kell tartanunk!
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KIRÁNDULÁS AZ ORDAS-TANYÁHOZ

Baumann József

R
eggel kilenc órakor találkoztunk Petőczpuszta közelében az erdé

szeti sorompónál kővágótöttösi túratársainkkal. Kellemesen süt 
az őszi nap, és bearanyozza a környék fáit. Bemutatkozom, majd rövi

den ismertetem a mai napra tervezett kirándulás útvonalát. Kocsikkal a 
volt IV. üzem parkolójáig megyünk, ahol előkerülnek a hátizsákok és a 
bennük rejlő finomságok. Aki teheti, iszik egy kis finom kajszipálinkát, 
aki nem teheti, az élvezheti finom szétterjedő illatát. Minden korosz
tály képviselteti magát, így indulunk húszán felfelé az erdészeti úton a 
Jakab-hegynek. Időnként az érdekes fáknál, köveknél megállunk, és szo
kásomhoz híven beszélek róluk, kiemelve minden korosztály számára 
az érdekességeket. Mielőtt letérnénk az útról, balra szép kilátásban van 
részünk a leművelt erdő széléről. Egészen Képes-pusztáig kalandozhat 
tekintetünk. A vörös homokköveken óvatosan lépkedve lefelé ereszke
dik a vidám csapat, és a kisgyerekek szorgalmasan szedik a makkokat 
és érdekes kőzeteket, melyről a történetet hallották. A négyes elágazás
nál elmondom, melyik színű jelzés melyik irányban, hova vezet. Innen 
szinte karnyújtásnyira a Magyarok kunyhója előtti emlékoszlop hívogat 
minket. Mindenki rácsodálkozik a szép környezetre és a szép emlékosz
lopra. Kérdéseikre válaszolva körbejárjuk az oszlopot, elmondom a törté
neteket, így a jelképek és évszámok mindenki számára világossá válnak.
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Köszönetet mondok Golubics István kerületvezető erdésznek, aki 
kővágótöttösi lakos, és nagyon sokat segít a környezetvédelem terüle
tén, biztosítja a szállításokat a forrásépítésekhez, a faanyagot az emlék
oszlopokhoz. Várnai József kővágószőlősi lakost is meg kell említenem, 
aki a famegmunkálásokban és a szállításban támogat minket. Köszönet 
segítő munkájukért! Itt mondom el Petőczpuszta történetét, lakóinak 
életét, megpróbáltatásait.
Néhány perces gyaloglás után elérjük a Pipás-forráshoz vezető útel
ágazást. Sajnos a nyilazott jelzést az erdészeti munkánál kivágták, 
pedig néhány hónapja újítottuk fel a jelzéseket. Ezt mielőbb pótolni 
fogjuk. A völgybe lassan ereszkedünk, mert az avar alatt apró kövek 
rejtőzködnek, és eleshetünk miattuk. A forrás csobogása már messzi
ről hallatszik. A mohával borított medence és az aláhulló víz látványa 
mindenkit csodálattal tölt el. Megmérjük a vízhozamot és a forrásvíz 
hőmérsékletét; elmondom, hogy erre miért van szükség, és hogy ezt 
rendszeresen végezzük. A forrás építésének érdekességeit elmesélem, 
és azt, hogy csöves hátizsákkal hordtuk ide a cementet és a sódert, nem 
kis erőfeszítés árán. Az öreg bükkfa kérgébe régi évszámok, nevek 
kezdőbetűi vannak vésve - negyed évszázaddal ezelőttiek is. Lassan 
haladunk felfelé, pihenésképpen előkerülnek a nagyítók, és a virágok 
szirmai közé nézünk. Porzók és bibék színes vigyázzállásban vannak. 
Látjuk a porzók között kalandozó parányi színes bogarakat. Úgy fel

Billog fája

érünk az erdészeti útra, 
hogy sokan észre sem vet
ték a meredek emelkedőt. 
Az irtásban magányosan 
álló vadles mellett elha
ladva érünk ki az autók
hoz. Itt ismét előkerülnek a 
finomságok, eszünk, iszunk 
egy keveset. A kisgyere
kektől elbúcsúzunk, akik 
szüleikkel kisebb sétára 
indulnak a falu közelében. 
Tízen indulunk a fadepó
tól a Balog fájához. Az úton

népes turistacsoporttal találkozunk, akik között sok barátunk integet 
felénk. Nyílt túrások, és legalább negyvenen menetelnek Éger-völgy 
felé. Kicsit szégyenkezve mondjuk, hogy csak pár métert megyünk, és 
folytatjuk gyalog mi is a túránkat. Az elmúlt napok szerény csapadéka
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kicsit felélénkítette a növényeket, életet lehelt beléjük. Fiatal telepített 
erdőben sétálunk és ereszkedünk lefelé az erdészeti úton. Feltűnnek 
a telepített vörösfenyők, melyek tüskéi már sárgulnak az őszi színjá
tékhoz. Most van lehetőség, hogy elmondjam, miért hullanak le ősszel 
a falevelek, és miért olyan szép színesek. A Balog fáját már messziről 
látjuk, amint kimagasodik fiatalabb társai közül. Lombkoronája alatt 
a hatalmas füves területet Golubics Pista és emberei lekaszálták, hogy 
a falu lakói még szebbnek láthassák ezt a famatuzsálemet. Öten érik 
körbe ujjúkat összekapcsolva a koros fát. Valamikor itt legelő volt, és 
egy környékbeli kondást vagy juhászt, akinek Balog volt a neve, itt 
deleltette nyáját. Ez a fa volt már akkor is a legjobb menedék a hőség 
elől. Képeket készítünk a fa körül, majd elindulunk lefelé a Virágos
völgybe, hogy az ott található forrásokat felkeressük. Most csak a Kiss 
Lajos-forrás ad kellemes friss vizet ebben az aszályos időben. A patak
ban gyéren csordogál a víz a vöröses-feketés köveken. A lapos követ 
felfordítva sok vakrák izeg-mozog rajta.
A Csokonay-forrásnál ismét egy kis történelem. Elmondom Sanyi 
bácsi forrásszeretetét és természetvédő tevékenységét, majd beszé
lek a közeli Ordas-tanyáról. Mivel mindenképpen fel kell másznunk a 
gerincre, onnan már csak egy kis ugrás a csend szigete. Halkan beszél
getve, bámészkodva a sok szépségen, jutunk az öreg gerendaházhoz. 
Az ajtót kitárva mindenki láthatja a környék múltját megelevenedni. 
Régi szerszámok, haszná
lati tárgyak, fotók idézik az 
elmúlt száz év eseményeit. 
Az Ordas-tanya évkönyveit 
lapozva eljutunk egészen az 
elmúlt évben elvégzett, és 
írásban, fotókban megörö
kített munkáihoz. Csend 
van, csak a lapok zizegnek, 
amint óvatos kezek tovább
pörgetik az időt.
Sajnos indulni kell, mert 
kint vár a kocsik őrzője, 
akinek biztosan lassabban 
peregnek a percei. A széles földes erdészeti utat követve húsz perc alatt 
ki is értünk az aszfaltozott erdészeti útra. Elbúcsúzunk új ismerőseink
től, barátainktól. Lassan gurulva elérjük az erdészeti sorompót, melyet 
bezárunk magunk mögött, majd elindulunk hazafelé.

229



Évzáró - 2011

ÉVZÁRÓ - 2011

Müller Nándor fotói

230



Évzáró -2011

231



Évzáró - 2011

232



Évzáró-2011

233



Dr. Polgárdy Géza - A Mecsek Egyesület turistája Dél-Amerikában

A MECSEK EGYESÜLET TURISTÁJA DÉL-AMERIKÁBAN

PERU-BOLÍVIA UTAM KIEMELKEDŐ ÁLLOMÁSAI

Dr. Polgárdy Géza

2
oo9 nyarán közel egy hónapos Peru-Bolívia utat tehettem magán
szervezésben, egy tizennégy tagú baráti társaság tagjaként. Ferihegy
ről Frankfurtba repültünk, majd a LUFTHANSA Jumbo óriásgépével 

szálltunk át az óceán felett, hogy Sao Paulóban érjünk ismét földet. Bra
zíliából azonban semmit sem láttunk, lévén a város csupán tranzitállo
más. Érkezésünk után néhány órával már repültünk is tovább Limába, 
Peru fővárosába. Szállodánk közel volt a Csendes-óceán partjához, így 
természetesen első dolgunk volt, hogy felkeressük. Nagy szél fújt, remek 
látványt nyújtottak a paplanernyőkkel a part felett repkedők. Aztán más
nap városnézés következett, az Arany Múzeum, a katedrális a Pizarro 
emlékekkel, és még sok minden más is, amelyekről útinaplómban ugyan 
részletesen megemlékeztem, most mégsem idézem fel valamennyi lát
ványt és élményt, mert szétfeszítené a rendelkezésre álló terjedelmet. 
Július és augusztus folyamán tett dél-amerikai utazásunk Limát köve
tően nagyjából így alakult:
Pachacamac, ásatások, múzeum. Tambo Colorado halpiaca. Paracas, 
innen hajóval a Ballestas-szigetekre: fókák, pingvinek, rozmárok, ten
geri madarak paradicsoma. Ica regionális múzeuma, Huachacina 
homokdűnéi, Maria Reiche Múzeum. Repülés a Nazca-vonalak felett 
kis gépekkel. Autóbusszal a Csendes-óceán partján Arequipába. Város
nézés, Santa Catalina-kolostor. Tovább busszal, Sillustánit érintve, 
Punóba, a Titicaca-tó partjára. Csónakkal a tavon Uro-szigetre. Csónak
kal egy totorák szigetre. Chuquito, falloszok temploma. Átkelés Bolí
viába, Copacabanába. Túra az Inca Horkához. Hajóval a Nap-szigetre, 
majd vissza Copacabanába. Busz, hajó, busz La Pazba, Bolívia fővá
rosába. Kirándulás Tiahuanaco romvárosába, majd a Hold völgyébe. 
Városnézés La Pazban. Busszal és hajóval vissza Peruba, Punóba. Busz- 
szal Cuzcóba, közben Raqechi falu Variacocha templomegyüttesével. 
Cuzcóban a katedrális megtekintése, majd Coricancha, utazás a Szent
völgybe, Pisaq, gyalogtúra. Cuzcóban az Inca Múzeum megtekintése, 
majd busszal Chinceróba, innen Moray, majd Maras sólepárlója. Busz- 
szal Ollantaytambóba, innen vonattal az Urubamba völgyében Aquas 
Calientesig. Minibusszal a Machu Picchura, Wayna Picchu, Inka ösvény 
vége. Vissza Cuscóba, innen repülővel Limába. Limából repülővel Bra-
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zíliába, Sao Paulóba. Sao Paulóban városnézés, majd a következő napon 
repülés Frankfurtba, és onnan Budapestre.
Könnyen belátható, hogy ezt az útvonalat a rendelkezésre álló terjede
lem keretében képtelenség részletesen ismertetni. így - miként a címben 
is utaltam rá -, most csak az általam kiemelkedőnek minősített látniva
lók és élmények említésére szorítkozom.
Nos, Limát illetően számomra a legnagyobb élmény a város katedrálisa, 
abban is Francisco Pizarro, a nagy hódító szarkofágját is magában fog
laló (és róla elnevezett) kápolnája, meg az innen nem túl messze, egy 
parkban található lovas szobrának megtekintése volt. Miért?
A Mecsek Egyesület évkönyveit figyelemmel kísérő Tisztelt Olvasók az 
utóbbi években több írásommal is találkozhattak e kiadvány oldalain, 
évfordulós megemlékezésekkel az egyesület egykori jeles turistáiról, 
így Kiss Józsefről, Bánffay Simonról, Kardos Kálmánról és másokról. 
Érdeklődésem azonban nem korlátozódik sem a turistákra, sem csupán 
a magyarokra. Kiterjed a hegymászókra, világjárókra, felfedezőkre, s a 
magyarokon túl a külföldiekre is. Mindezt azért kellett előrebocsátanom, 
mert Pizarro az utóbbi „kategóriákba" sorolható. (Maria Reiche pedig - 
akire a Nazca-vonalaknál teszek majd említést -, jószerivel egyikbe sem. 
Hiszen egy „megszállott" kutató volt.)
E röpke - és némi magyarázattal szolgáló - kitérő után pedig következ
zenek a limai Pizarro-emlékek.

Lima

E
lőször Lima főterére vezet utunk, amely, 

mint minden más perui város esetében is, 
Arequipától Cuzcóig, a Plaza de Armas (vagy

is a hadsereg tere) névre hallgat. Itt magaso
dik - többek között - a kormányzói palota, ahol 
mindennap fél 12-kor a kicsit operettízű katonai 
őrségváltást nézik és fényképezik a turisták. Itt 
állt Pizarro lovas szobra is, Runssay MacDonald 
bronz - talpazatát illetően pedig gránit - alkotá
sa. 1935. január 18-án állították fel itt, Lima város 
főterén, a város alapításának 400. évfordulóján. 
(A város alapkövének letétele 1535. január 
18-án déli 12 órakor volt, s ki másnak a nevé
hez fűződne, mint Don Francisco Pizarróé-
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hoz, Peru meghódítójához? Egy maroknyi spanyol harcos és a környék 
néhány bámész indiánjának jelenlétében.)
Aztán a lovas szobor itt állt egészen a 2002 évig, amikor a város polgár
mestere egyetlen éjszaka alatt lebontatta és kivitette a Rimac folyó partjához 
közeli Muralla parkba, eredeti felállítási helyétől pár száz méternyire. Vagyis 
olyan helyre, ahol nincs annyira szem előtt, mint korábban, s nem irritálja 
Peru többségi, indián származású polgárait. Mert a szobor áthelyezését tün
tetések és ellentüntetések előzték meg, s így a békétlenség állandósult for
rásává vált. Másképpen fogalmazva: a mai perui indiánokat sértette, hogy 
őseik leigázójának szobrát az ország első számú terén - úgymond - „muto
gatják" A spanyol származású peruiak viszont - s ők sincsenek kevesen, 
noha az indiánokhoz képest feltétlenül kisebbségben vannak - a mai napig 
büszkék rá! A polgármester így salamoni döntést hozott, hiszen a városala
pító szobra változatlanul itt van Limában, bármikor megtekinthető, de még
sem olyan frekventált helyen, ahol sértené némelyek érzékenységét. Hogy 
a döntés helyes volt, azt az idő igazolta, hiszen a kedélyek azóta megnyu
godtak. (Mellékelten két képen is bemutatjuk Pizarro lovas szobrát: először 
az eredeti, majd a mostani helyén, a Muralla parkban.) Pizarro egyébként a 
spanyolországi Trujillóban, egy ősi kasztíliai városban született 1476 körül, 
s e város főterén ugyanennek a lovas szobornak az eredeti példánya áll...

Pizarro lovas szobra eredeti helyén, ▼ Pizarro limai lovasszobra jelenlegi helyéit, 
Lima főterén I a Muralla parkban

A hódító sírja - egyelőre - még most is itt, a főtéren található. Mégpedig Lima 
első számú egyházi épületében, a katedrálisban, amely legkorábbi formájá
ban még 1538-ban készült el. Azóta többször átépítve nyerte el mai formáját. 
Hol kicsinek bizonyult, és kibővítették, hol pedig - így 1687-ben és 1746-ban 
is - földrengések pusztították el, melyeket követően újjáépítették.
Az útikönyvekben írottakkal ellentétben ingyenesen csak mise alatt lehet a 
katedrálist meglátogatni. Ekkor viszont nem lehet benne sem nézelődni, sem 
fényképezni. Ez érthető is! Amikor nincs mise, akkor napközben 10 sol (kb. 3 
ÜSD) a belépő, merthogy a templom egy része kifejezetten múzeum is.
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Belépő Lima katedrálisába

A katedrálisba lépve, annak jobb oldalán az első, 
mozaiküveggel díszített kápolnában található 
Pizarro síremléke. De az egész kápolna a hódító 
emlékét idézi! Belépve, szemben az egész 
betöltő, nagyméretű mozaikkép azt a jelenetet ábrá
zolja, amikor a hódító Gallao szigetén egy vonalat 
húzott kardjával a földön, s felszólította katonáit, 
hogy csak azok lépjék át, akik követni akarják őt, s 
nem gyáván megfutamodva visszatérni a hajóhoz. 
Nos, mindössze tizenhárom bátor embere akadt.
A kápolna jobb oldalán, egy lép 
csőzetes emelvényen áll fekete-fe 
hér síremléke. Ez hosszú időn ke 
resztül nem Pizarro, hanem egyil 
katonájának földi maradványai 
rejtette magába. Az 1980-as ével 
elején aztán a katedrális altemp 
lomában ráakadtak Pizarro való 
di, DNS-vizsgálatok által igazol 
maradványaira. így ma már való
ban a kápolna névadójának csont- _____
jait rejti a szarkofág. Mozaikkép a Pizarro-kápolnában

Pizarro szarkofágja

Ebben a teremben (kápolnában) lát
ható a falra felfüggesztett táblán a 
DNS-vizsgálatok eredménye, egy 
másik táblán pedig a Pizarro csa
lád leszármazási adatait, családfá
ját tüntették fel. A terem padlózatá
ba pedig egy hatalmas betűkből ál
ló szót süllyesztettek. Ez a szó: PAX. 
Vagyis béke.
Kifelé jövet a látogató óhatatlanul ar
ra gondol, hogy egy ilyen esemény
dús, de mondhatnánk azt is, hogy 
egy „zűrös" életút után elkel némi 
nyugalom, parányi béke.
Limából utunkat aztán busszal, hajó
val, vagy éppen gyalog folytattuk.
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A Nazca-vonalak

B
usszal értük el azt az állomásunkat is, a titokzatos Nazca-vonalakat, 
amelyek létezéséről valaha, még itthon Budapesten hallottam elő
ször. Jó régen volt!

Még 1982-ben jelent meg a Magvető Kiadó Gyorsuló idő sorozatá
ban Zelkó Zoltán „A kősivatag titka. A Nazca-vonalak" című könyve. 
Megállapításait, elméleteit (feltételezése szerint óriási öntözőrendszert 
képezhettek a Nazca-vonalak) abban az időben sokan vitatták. Végül 
elfelejtették. (Mivel nem vagyok szakember, jómagam tartózkodom a 
Nazca-vonalak keletkezésével, céljával kapcsolatos véleményalkotástól, 
s mások elméleteinek cáfolásától is. Kételyeim azért persze vannak.)

r

.. .Aztán a könyv elolvasásának ide
jétől eltelt csaknem három évtized, 
s 2009. július 31-én 10 solt leszur
kolva beléphettem a Nazca-vona
lak közeli repülőtérre. Újabb 20 solt 
fizetve pedig már a gépet is megkö
zelíthettem, majd beülhettem Pedro 
kapitány mellé az aprócska, ötsze
mélyes Cesna repülőgépbe. Majd fél 
órán keresztül keringtünk a Nazca- 
vonalak, e titokzatos ábrák felett. 
Mert a földön ballagva, így síkban 
tekingetve e vonalak valóban „csak" 
vonalak. De fentről nézve: ábrák!
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Lljnbb 20 sóiért már repülni is lehet

Pedro kapitány a felszálláskor egy „térképet" nyomott a kezünkbe, fel
irata NAZCA LINES, s ezen - lásd mellékelten - beszámozva szerepeltek
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A térkép, melyet Pedro kapitány felszálláskor a kezembe nyomott-...... -----. -.......-- ---------- -- -....... J
mindazok az ábrák (pók, majom, gyík, fa, kezek, kutya, asztronauta és 
’gy tovább), melyeket repülésünk során felülről láthattunk. Pedro kapi
tány a gép kormányánál, én jobbra mellette, mögöttünk pedig még három 
magyar turista ült a gépben. Szinte nem győztük készíteni a fényképeket. 
Óriási élmény volt - ám kicsit előreszaladtunk.
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A Nazca-fennsík, ahol a titokzatos vonalak találhatók, Peru déli részén, a 
Csendes-óceán partjától, a szárazföld belseje felé kb. 5o km-re található. 
Maga a névadó, Nazca település kb. azonos távolságra van az északra lévő 
Limától, Peru fővárosától, a keletre fekvő Machu Picchutól és a délkeletre 
elterülő Titicaca-tótól, a Föld legmagasabb fekvésű tavától.
A vonalakat a nazcák készíthették, az az indián népcsoport, amely az 
inkák előtt népesítette be Peru délkeleti partrészét a Kr. e. 500 és Kr. u. 
500 között eltelt évezred során. Ám úgy haltak ki, hogy írásos emlékeket 
nem hagytak maguk után.
Vonalakat azonban igen, amelyek a 16-17. sz.-i spanyol krónikaírók 
néhány utalásán kívül lényegében elfelejtődtek, említés nélkül marad
tak. A vonalakat persze nem kizárólag kisrepülőről lehet szemlélni, noha 
kétségtelenül ez a legcélszerűbb. Lehet a vonalak mellett - nem rajtuk, 
mert azt büntetik! - sétálni, és lehet egy toronyból is nézelődni, amely a 
pánamerikai út mellett áll.

A Nazca-vonalak a pánamerikai út mellett álló 
toronyból is szemlélhetekA Nazca-voititlakiiál

A Nazca-vonalaknak nevezett figurális alakzatokra, vonalakra és geo
metriai formákra, e hatalmas méretű rejtélyes ábrákra végül egy perui 
pilóta figyelt fel először 1927-ben, amint átrepült felettük. Aztán évekig 
nem törődött velük senki, mígnem Paul Kosok amerikai régész elkezdte 
„vallatni" a mintegy 500 négyzetkilométeren elterülő vonalakat.
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Később mások is vállalkoztak erre.
A Nazca-vonalak legelszántabb és legkitartóbb kutatója azonban mind
máig Maria Reiche, az 1903. május 15-én Drezdában született német 
matematikusnő volt. Reiche 1945-ben ide, a helyszínre költözött, munká
hoz látott, s ettől kezdve egész életét a Nazca-vonalak megtisztításának, 
konzerválásának, mindenekelőtt pedig kutatásának szentelte.
Ugyanazokat a kérdéseket tette fel, mint elődei, meg a tippelést illetően 
szépszámú követői is.
Mik a Nazca-vonalak? Mi célt szolgáltak? Mire jók egyáltalán?
Elmélete szerint - röviden, mert Reiche persze nem egyetlen mon
datban fejtette ki mondanivalóját - az itt található motívumok egy 
csillagászati kalendáriumot képeznek, amelyből kiszámíthatóak a 
hónapok és a napok, és más csillagászati érdekességek. Az egy pont
ból szertefutó vonalakat csillagszerű halmazoknak nevezte. Ám 
Gerald Hawkins, az angliai Stonehenge köveinek csillagászati szere
pét felismerő asztrológus kimutatta, hogy a nazcai ábrák között sem
miféle csillagászati összefüggés nincs.
Nesze nektek, magyar - és más - turisták!
Ha a rajzok készítésének okát nem is, a készítés módját legalább - felte
hetően - sikerült megfejteni. Eszerint a talajt borító sötét színű kavicsré
tegekbe a nazcák mélyedéseket vájtak, és így a világosabb színű alsóbb 
rétegek kiadták a kívánt formákat.
Miként Maria Reiche vélekedett: „Vala
mennyi választ sosem fogjuk megtudni, de 
éppen ettől jó egy titok."
Évtizedek alatt számtalan geometriai 
alakzatot, óriási állat- és növényábrázo
lást térképezett fel és dokumentált. Maria 
Reichét értékmegőrző tevékenysége min
den más Nazca-vizsgáló fölé emelte. 
Ám ahogy évei teltek, kora előrehaladtával 
érezte, hogy kutatómunkája a vonalak 
titkának megoldásában a vége felé köze
ledik. Ezért utódlásán törte a fejét. Ami
kor 1985-ben a helyszínre érkezett Phyllis 
Pitluga, a chicagói Adler Planetárium 
vezető csillagásza, Maria fellélegezhetett. 
Megfelelő utódra lelt! Merthogy az ifjú 
hölgy elkötelezte magát Maria munkájá
nak folytatása mellett.

Elöl Marin Reiche, 
mögötte utódja, Pitluga
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Közben sorra születtek a képtelenebbnél képtelenebb elméletek. Voltak olya- 
nok, mint Erich von Daniken, akik földönkívüliek (azaz ufók) leszállópályáit 
vélték felfedezni a nyílegyenes vonalakban. (No és az ábrák? Azok mi célt 
szolgáltak? - vethetnénk közbe. - Mert ezeket figyelve biztosan nem lehetett 
leszállni.) Mások szerint meteorológiai naptár látható a fennsíkon. Ismét mások 
vallási motívumokat láttak az ábrákban, szerintük a formák szent ösvények.
.. .Gépünk meg csak repül, kanyarodik, emelkedik és süllyed. Madár. Kutya. 
Gyík. Hal. Majom. És megint madár. Készülnek a fényképek. Közben hosszú

| Nazca-vonalak. Balra „fa", jobbra „kezek", 
középen a pánamerikai út melletti torony

Nazca-vonalak. A „kutya" ábrája

és egyenes vonalak felett repülünk. 
Már írtam, de megismétlem: óriási 
élmény volt!
Ám kikászálódva a kicsiny repülő
ből, a Nazca-vonalak titkát illetően 
persze nem lettünk okosabbak! Vi
szont telítődve az ábrák feletti re
pülés élményével, valahogy az az 
érzésem támadt, hogy az egész élet 
tulajdonképpen egy nagy játék!
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Játszottak a Nazca-vonalak készítői, játszott Maria Reiche és a titokza
tos vonalak többi kutatói, és játszunk mi is, a XXI. század turistái, akik 
fizetünk azért, hogy a vonalak fölé szállhassunk, lefényképezhessük, és 
műveinket - akár a nagyszülők az unokáik fényképeit - otthon mutogat
hassuk a barátainknak, akik hüledezve hallgatják több ezer kilométerről 
származó élményeinket:

Nézzétek! A Nazca-vonalak..."
Lima Pizarro-emlékei és a Nazca-vonalak feletti repülőút (szárazföldi) 
élményei után mi is következhetne más, mint hajózások a Titicaca-tavon, 
s látogatás egy, a tavon úszkáló totorák szigeten.

A Titicaca-tó

A
 Titicaca-tó a Föld legmagasabban (3810 m) fekvő hajózható tava 

az Andokban, amely olyan mély (átlagosan 140-180 m), hogy vize 
egész évben jéghideg, így fürdésre alkalmatlan. Területe kb. 8300 négy

zetkilométer, s 190 km hosszan húzódik északnyugat-délkelet irányban. 
Legnagyobb szélessége 80 km, legnagyobb 
mélysége 280 m. A tó partján készült felvétel 
(egy, a tavat ábrázoló tábláról) jól szemlélteti 
aTiticacát, e természeti csodát.
Az inkák eredetmítoszai közül több is e tóhoz 
és vidékéhez köti népük születését. Van olyan 
is, amely szerint az Isla dél Sol-on, a Titicaca- 
tóban található (ma Bolíviához tartozó) Nap
szigeten jelentek meg az első inkák.
A Titicaca-tó nagyobbik, nyugati része Peru
hoz, kisebbik, keleti része pedig Bolíviához 
tartozik. A tó „fővárosa" Peruban Puno. Hol 
is szánhattunk volna meg e városban, mint a 
zengzetes nevű Titicaca Hotelben.
A Titicaca név eredete bizonytalan. Fordítot
ták már „ólomszirtnek" is, s a hozzá egyál
talán nem hasonló „puma sziklájának" is. A szó második fele egyébként 
(a jelek szerint) nemzetközi jelentésű. Először ugyanis Peruban „nyug
tattak meg" bennünket a helybéliek, hogy a tó tulajdonképpen úgy van 
megosztva a két ország között, hogy övék, peruiaké a „Titi' a többi a bolí
viaiaké. Aztán amikor átmentünk Bolíviába, ugyanezt hallottuk az ottani
aktól, csak fordítva. Vagyis hogy Bolíviáé a tóból a „Titi" a többi Perué...)

Í
 Titicaca tó: A természeti csoda

(Puno bal szélen és Copacabana 
középen, x-szel jelölve)
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Don Piero. A legjobb étterem 
Puno sétálóutcáján

Az említett Puno, a perui part legjelentő
sebb városa. Noha hatalmas, többemeletes, 
vasbeton piaca van, ahol a világon minden 
kapható, mégis, az egész város az idegen
forgalomra, a Titicaca-tavat látogató turis
tákra épül. A városban megszámlálhatatlan 
szálloda van, sétálóutcájában pedig egymást 
érik az éttermek. Mi a Don Pepe névre hall
gatót kultiváltuk, és nem bántuk meg.
Különféle halak, százféle formában, roston, 
levesnek, nem sorolom. Noha négy éjszakát 
is eltölthettünk az említett punói hotelban, 
a város éttermeinek halkínálatát képtelenek 
voltunk végigkóstolni.
Puno kikötőjéből persze többször is hajóra 
szálltunk. Voltunk a Nap-szigeten is. Igaz, 
ide már Copacabanából, a bolíviai bázi
sunkról ment a hajó.

Az egyik perui hajóutunk örök élménynek minősült, akár a nazcai repü
lés. A hétköznapi bárka, amelyre a punói kikötőben felszálltunk, egy - a 
tó vizén úszó - totorákszigetre vitt. A totorák itt, helyben megtermő, egy- 
fajta nád. Igen sokféle hasznosítása alakult ki az ajmarák között évszá
zadok során, hiszen ebből készítik szigeteiket, amelyek egész évben a 
Titicacán úszkálnak, ebből készítik a szigeten álló házaikat, de mivel a 
nád íze édes, meg is eszik. így táplálékul is szolgál.
Amint hajónk kikötött az egyik totorákszigeten, a külföldi turistákból élő, 
rájuk szakosodott és színes népviseletbe öltözött asszonyságok vették kö
rül a csoportot. Majd a sziget egy „főtérnek" tűnő helyére vezettek, ahol
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félkörben leültünk, középen pedig 
egy angolul jól beszélő helyi fiatal
ember előadást tartott a tóról, a szi
getekről, a totoráknád felhaszná
lásáról, végül kóstolót is kaptunk 
belőle valamennyien. Az előadás 
után a népviseletbe öltözött asz- 
szonyságok táncbemutatót tartot
tak. Közben volt közöttük, aki tánc 
közben megállt, mert megszólalt a 
mobiltelefonja, s azt füléhez kapva

líszo totoráksziget házakkal, 
valamint totorák hajó a Titicacán

A meglátogatott úszó totorákszigeten

telefonált. Az egyébként jól mutató 
környezetben ez kicsit illúziórom
boló volt. Aztán a tánc végén e fi
atal helyi asszonyok egyenként ké
zen fogták társaságunk összes fér
fi- és nőtagjait. Egy szemrevaló 
menyecske az én kezemet is elkap
ta, és húzott be az egyik totorák- 
házba (sátorba). Ám a fantázi
ám még működni sem kezdhetett, 
amikor belépve a férj barátságosan 
invitált még beljebb, majd közvet

lenül a televízió (!) mellé leültetett. Mellém meg a neje ült és átkarolta a 
vállam, míg a férj elkért gépemmel elkészített rólunk pár fényképet. De 
már húzott is kifelé a menyecske, s a sátor közelében a totorák talapzatra 
leterített pokrócokra kirakott áruit kínálta.
Tehát erre ment ki a jól megkoreografált előadás, táncbemutató és csa
ládlátogatás! „Nézelődtél turista, most már vásárolj!" És vásároltunk!
Titicaca feliratú kispárnahuzatot és vitrinbe való, totoráknádból készített 
kis hajót, ceruzákat, tollakat, táskákat, zsebkendőket, kabátokat, pulóve
reket, kalapokat, és ki tudná felsorolni az összes eladásra kínált, jelleg
zetes és meg is vásárolt portékát. Ők ugyanis ebből élnek. Ha egy napon 
megszakadna a turisták totorákszigetekre - mert persze több sziget is 
van! - áradása, a szigetlakok feltehetően éhen halnának.
Megszűnne az egyetlen bevételi forrásuk, elmaradna az a pénz, amit a 
turistáknak eladott saját készítésű tárgyaikért kapnak.
Amikor már jól kivásároltuk magunkat, a parthoz úszott egy totorák 
uádból készített bárka, s mi, fejenként 20 solt fizetve az élményért, vala
mennyien a fedélzetre szálltunk. Majd tettünk egy 10 perces utat a tavon. 
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megállnák, s az egyik hátramenetben a legközelebbi kitérőig visszatolat. 
Majd beáll, utat engedve a másiknak. Miután az elment, emez is folytatja 
az útját. A következő „találkozásig", amikor a jelenet megismétlődik. így 
megy ez, míg a busz fel nem ér.
Az utasok meg kapkodják a fejüket: hol a pazar kilátás miatt, hol a 
hátramenet miatti drukk (vajh meg tud-e állni, túléljük-e az utazást?)
okoz némi izgalmat.

Belépő a Machu Piccliulioz /I becrcsztőpont

Felérve a felső végállomáshoz, újabb jegyváltás, majd besorolás a 
beeresztőkapu előtt kígyózó sorba. A belépés után balra emelkedik a 
hegyfal, szinte ezt súrolva lépegetünk előre. Jobbra tátong a mélység, és 
lenn kanyarogva folydogál az Urubamba.

...<? másik Bingham-emléktábla

1
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Baloldalt a hegy falára 1948-ban, illetve kicsit arrébb 1961-ben szerelt 
táblák hirdetik, hogy Hiram Bingham volt az, aki a Machu Picchut 1911- 
ben ismét felfedezte. Hát persze, hogy a messziről jött turisták a táblák 
mellé állnak, s készülnek a felvételek.
Aztán elérkezik a pillanat, ami
kor végre feltárul mindaz, ami
ért érdemes volt idejönni. Előt
tünk a Machu Picchu, mögötte a 
Wayna Picchu. A magyar nyelv 
használja e szót: lélegzetelállító! 
Nos, az itt és most elénk táru
ló látvány valóban az, mert egy 
pillanatra valóban elállt a léleg
zetünk, s a lenyűgöző látvány
tól képtelenek voltunk megszó
lalni. Amikor pedig végre sike
rült, az ember legszívesebben egy mai Faustként szólította volna meg a 
pillanatot: „Oly szép vagy, maradj még velem!"

Lélegzetelállító 11. Lélegzetelállító 111.T
A Machu Picchu jelentése „öreg csúcs", noha magát az egész romvárost 
jelöli e név. S hogy mi minden látható itt? Ezt egyrészt a mellékelt hely
színrajz szemlélteti, másrészt néhány felvétel is. Szerény keretek között, 
hiszen a teljesség itt valóban könyvet igényelne.
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Mielőtt elhagyjuk a dél-amerikai 
utunk legnagyobb élményét jelen-

Búcsúfotó III.tő Machu Picchut, búcsúzóul még 
készül néhány fénykép.
Ki tudja, sikerül-e még ebben a való életben egyszer ide visszajönni? 
Estefelé járt, s csaknem alkonyodott már, amikor a minibuszokkal lefelé 
is megismételtük a felfelé tartó „attrakciót". Gurulás, találkozás a szem
bejövővel, farolás a kitérőhöz, tovább indulás. Újabb találkozás stb. Leér
kezve Aguas Calientesbe, egy remek étteremben vacsora, majd vonatra 
szálltunk, s már éjszaka volt, amikor Ollantaytambóban visszaszáll- 
tunk az egész nap ott várakozó bérelt buszunkra. Aztán megérkeztünk 
Cuscóba a szállodába. Holtfáradtan zuhantunk ágyba.

A
 Machu Picchu felkeresése huszonnyolc napos dél-amerikai utazá
sunk utolsó, egyben mindannyiunk számára legnagyobb élménye 
volt. S még annyit: Peru több szépséget, több kalandot és maradandóbb 

élményeket jelentett, mint Bolívia. Ez a fentiekből is kitűnhetett. 
Cuscóból Limába repültünk, majd innen Sao Paulóba. Itt aztán egy tel
jes nap városnézéssel telt, majd egy hotelban eltöltött éjszakával utunk 
lezárult. Következett az óceán feletti hosszú repülés vissza Frankfurtba, 
majd csatlakozás után immár a végállomás, Ferihegy.

A SZERZŐ MEGJEGYZÉSE

E 2009-es dél-amerikai útról a „SPORTPIAC" című sport-kultúra magazinban több cikk 
révén is beszámoltam. így:
- Francisco Pizarro szobra és sírja Limában (2010. évi 1. szám)
-Aperui Nazca-vonalak és Maria Reiche (2010. évi 4. szám)
- Hiram Bingham a felfedező, aki 100 éve megtalálta Machu Picchut (2011. évi 1. szám)
- Irány a Machu Picchu! (2011. évi 1. szám)
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IRÁN NOMÁDJAI, A TÜRKÖK 
MAZANDARAN TARTOMÁNYBAN

Dr. se. med. Somos Zsuzsanna

E
gyetemi oktatóként dolgoztam. Az egyik angol nyelvű tagozaton tanuló 

perzsa diákom hazalátogatása előtt megkérdezte tőlem, hogy mit sze
retnék az ő hazájából? Én kész voltam a válasszal: könyvet az iráni nomá

dokról és egy pártus herceg szobrot. Mindkettőt megkaptam (1. és 2. kép).

t.kép 2. kép

Ha rátekintünk a fenti pártus herceg szoborra, feltűnő dús haja, amely 
megegyezik a Szent László hermán lévő hajviselettel. Szigeti István 
magyarázata szerint a magyar Szent Korona kerületét a keleti uralko
dók hajdivatjához igazították: belmérete 64 cm, a legnagyobb kalapmé
ret. Ha a Stonehenge-ben lévő szentély külső kerületét elosztják az ókori 
kelet mágikus számával (432), akkor megkapják a magyar Szent Korona 
méretét. Feltűnő továbbá a herceg ruházatán lévő dús ráncolat, az ún. 
méd-pártus viselet, amelyet ugyancsak felfedezhetünk a magyar Szent 
Koronán ábrázolt apostolok ruházatán is.
Többen feltételezik, hogy ez a szobor a carrhae-i csata (i. e. 53.) győztesét, 
Surena herceget ábrázolja. A Római Birodalom két triumvirátust szer
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vezeti a Pártus Birodalom ellen. Plutarkhosz leírásából tudjuk, hogy az 
állandóan hadat viselő, és ebből meggazdagodó konzul, Marcus Crassus 
(aki Spartacust másfél évig üldözte) a mai dél-törökországi Urfától délre' 
eső Carrhae- (mai nevén Harangnál bocsátkozott harcba a pártus sereg
gel. A pártus sereg vezére Surena volt, a magas, daliás, szép férfi: fes
tett arca és középütt elválasztott haja, nőies szépsége nem is illett vitézi 
híréhez, aki pártus szibarita módjára társzekérszámra cipelte ágyasait 
maga után a csatahelyre. Surena remek taktikával győzött a rómaiak 
felett: sivatagos területre csalta be a végletekig kimerült harcosokat, 
seregének nagy részét elrejtette, a látható csapatok napban fényesen csil
logó fegyverzetét bevonatta állatbőrrel, és a csatajelet a vezéri jelvény 
felemelésével adta meg. A pártus harcosokat nem kürttel és trombitá
val, hanem dobszóval lelkesítette, amelyek mennydörgésszerű robajjal, 
vadállati üvöltéshez hasonló hanggal szóltak. A pártusok helyesen ítél
ték meg: az embert valamennyi érzékszerve közül a hallás zavarja leg
inkább, ez kelti fel leggyorsabban az indulatokat és zavarja meg a józan 
ítélőképességet. Ehhez jött még a jól megválasztott haditaktika: Surena 
seregét jól proporcionálta (csoportokba oszolva lőtték ki nyilaikat), az 
eltávolított állatbőrök mögül hirtelen előkerülő fegyverek a napfény
ben ragyogva, csillogva szinte megvakították az ellenfelet. A nyilak a 
rómaiak sűrű, tömött csatarendjét nem hibázhatták el, azok tömegesen 
sebesültek meg. A pártusok színlelt megfutamodásuk közben is lőtték 
rettenetes nyilaikat, elvéve így a futás szégyenét (később a hunok és a 
magyarok is alkalmazták ezt a harci módszert). Crassus a kézitusára 
várt, de miután észrevette, hogy a pártusoknak tevekaraván szállítja a 
nyilakat, rájött, hogy elvesztette a csatát. Közben fiát, az ifjabb Crassust, 
Publiust bekerítették és lekaszabolták a pártusok, levágott fejét mutogat
ták. Ez nagy zavart keltett. Surena újabb hadicselt vetett be: egy dombra 
csalta Crassus seregét, amit porfelhőbe burkolt (felverette a sivatag 
homokját), majd megkezdődött a nyilazás. Egy-egy nyíl mozgásképte
lenné tette a harcosokat azzal, hogy egy harcos több végtagján és törzsén 
is átfúródtak azok. Aztán egy éjszakai pihenést engedélyezett az ellen
ségnek. Crassus köpenyébe burkolózva feküdt szótlanul a sötétben, ahe
lyett hogy seregét lelkesítette, bátorította volna. Reggel ismét támadtak a 
pártusok, leöldösték az ellenséget. Crassus tárgyalni kezdett a pártusok
kal, de egyik alkalommal - kínzó reumája miatt - gyalog érkezett, nem 
lóháton, amit a pártusok sértésként értelmeztek, és megölték. Surena 
elküldte Örményországba Hyrodész királyhoz Crassus fejét és kezét, de 
Szeleukiába indulva az ellenségből kiválasztott egy Crassushoz hasonló 
foglyot, aki királynői ruhába öltöztetve vonult be lóháton a városba.
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Az ál-Crassus előtt kürtösök vonultak, és teveháton néhány liktor ment 
bárdjaikon frissen levágott római fejekkel. A városi zenés hetérák gúny
dalokat énekelve fogadták a „tréfás" díszmenetet.

Nem csalódtam: a könyv egyik fejezetének címe a következő volt: 
Mazandaran tartomány, türk törzs. Valaha Közép-Ázsia sztyeppéin lak
tak a normád törzsek (kimmerek, szkíták, pártusok, szakák, szarmaták 
stb.), amelyeket a „népvándorlás" sodort nyugatra.
Megtudtam a könyvből, hogy Irán lakói közül kb. ötszázezren alkotják a 
nomádokat, akiknek 24 törzsfőnökük van, és egymástól elkülönülten, kb. 
ugyanennyi számú tartományban laknak. A legnagyobb lélekszámú tör
zset a türkök alkotják Mazandaran tartományban, akik a Kaszpi-tenger 
délkeleti részén, a Gorgan folyó mentén elfekvő síkságokon, valamint a 
Türkmenisztánnal határos hegyek között élnek (3. kép). E földrajzi meg
oszlással identikus a valaha volt dicsőséges Pártus Birodalom (4. kép).

3. kép 4. kép - Dr. Benkö István állni készített térkép

A türkök a török és a mongol törzsekhez hasonlóan Közép-Ázsiában 
éltek több ezer évvel ezelőtt. A pártusok Kr. e. 3. században jelentek meg 
a Szír Darja/Jaxartes mentén, akik a perzsák szerint dahák, vagy rabló 
szkíták voltak. A Perzsa Birodalom összeomlása után a szeleukidák ural
kodtak, de ők sosem uralták Mazandarant, Üzbegisztánt és Türkmenisz
tánt. Ezen időben törtek be a pártusok Perzsia területére.
Az első pártus uralkodó, Nagy Arszák Kr. e. 250 táján kezdte megszer
vezni a Pártus Birodalmat Nagy Sándor birodalmának (Szeleukida) rom
jain, és nemsokára az ő családjának tagjai (az Arszakidák) uralkodtak 
Szabinában, a Kaukázustól északra lévő ún. Masszagéta Hunországban, 
Örményországban, Nyugat-Indiában, a Pártus Birodalomban, valószínű
ig a belső-ázsiai ún. Hiungnu-Hun Birodalomban, de lehetséges, hogy 
niég az Erdélyben élő daha-szkíták államában is. Az Arszakida uralko- 
úóház által irányított Pártus Birodalom adott először helyt a keresztény
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ségnek. Görögországba menekült leszármazottai 916-1132 közt a bizánci 
trónon uralkodtak. Az örmény krónikák szerint Nagy Arszák fehér hun 
volt. A Pártus Birodalom 250 évig létezett, és eredményesen ellenállt a 
római hódító törekvéseknek. Bonfini, Mátyás király krónikása a magya
rok rokonainak mondja a pártusokat.

Mazandaran türk törzsének két altörzse van: a „yamoot" és a „gooklan". 
Az év egyik felét a nyári szálláson, a másik felét a téli szálláson töltik, 
életük nagy fokban összefonódott az állattartással.
A türkök nemezsátrakban laknak, amit „oye"-nak (5., 6. és 7. kép) nevez
nek. A sátrak egymás mellett állnak, egy csoportjuk az „obeh", amely 
100 családot is tartalmazhat.

Télen a nők (8. és 9. kép) házimunkát végez
nek: fonnak, szőnek, nemezt készítenek, 
varrnak, a férfiak lovaik körül tevékenyked
nek, lovaspólót, az ősi szkíta sportot játsszák. 
A türkök legjellegzetesebb tulajdonságai a lovag
lás, a lovaspólózás, a szőnyegszövés és a sátorélet. 
A türkök sosem esküsznek Istenre, bár az 
is igaz, hogy ritkán eskíidöznek. Az embe
rek nagyon barátságosak, a vendéget teával 
kínálják. Az üldögélés helyett inkább támasz
kodnak, de vendégeiknek kényelmes párná
kat adnak. Farszi nyelven beszélnek, amely a 
türk és a mazandaran nyelv dialektusa.
Fővárosuk Sári, az egykori pártus város. 
Egyeteme híres, különösen a gyógyszerké
miai fakultás, ahol nálunk is használt gyógy
szereket vontak ki és izoláltak növényekből.
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Epilógus

E
gy elfeledett iráni nép, a szarmaták igen bátor, harcias nép volt: 

a harcos nagytestű lován csúcsos sisakban, pikkelyes vértben 
(páncélzatuk cserélhető bőr mellénybe vert pikkely), 4 méter hosz- 

szú lándzsával, karddal, íjjal félelmet keltett, elszánt bátorsággal. Gya
logságként is bevethetőek voltak. A szarmaták szkíták voltak, a szkíta 
nyelvet beszélték, Hérodotosz szerint pöszén. (Ennek oka az volt, hogy 
idegen feleséget vettek maguknak, az amazonokat, akik sosem tanul
ták meg tökéletesen a szkíta nyelvet.)
A hagyományőrző szamurájok ma is ilyen bőrbe vert páncélpikkely vér
tet használnak a régi dicsőséget felelevenítő játékaikon, amely ára egy jó 
japán ház árát teszi ki.
Támadás előtt a lándzsára zászlót kötöttek, amelyen ábrák voltak, így 
vörös sárkányfej a szélzsákon (draku = drake = sárkány) a vágtató 
harcossal lobogva dermesztő hatást váltott ki az ellenségből. Gazdag 
ötvösművészetük volt. Legszentebb szimbólumuk a földbe szúrt kard 
volt. Nem voltak templomaik, a földbe szúrt kardot imádták. A kard 
egy adott civilizáció legfejlettebb technológiájának terméke volt, mági
kus erőt és eredetet tulajdonítottak a törzsnek, amelyik birtokolta. Mint 
pogányok, négy elemet imádtak, a földet, a szelet, a tüzet és a vizet - 
mindegyikre szükség volt a penge kovácsolásakor, ezért a penge ezen 
elemeket is tartalmazta, mágikus ereje ettől volt.
Római lovassági hagyomány szerint a meghódítottak bekerültek a 
római hadseregbe, így kerültek a rómaiakkal szarmaták a brit hadse
regbe: ez volt a Hadrianus-fali VI. légió. Ázsiai szarmaták képezték ki 
a brit-rómaiakat, miközben maguk is britekké váltak. Kr. u. 130-ra elké
szült Hadrianus-fal elválasztotta Britanniát Caledoniától (Skócia). A IV. 
században mindenki sárkányos zászlót vitt a vörös sárkány mögött.
A szarmaták hozománya a kőből kihúzott kard volt. A britek ősi iste
neiknek kardot dobtak a tó vizébe, ezért találnak Angliában gyakran a 
tavak mélyén kardot.
A szarmaták egyik törzse az alánok, a mai oszétek.
A Kaszpi-tenger vidéki szakák, dahák, madák, szarmaták a VII. 
századi honfoglaló magyarság népeivel embertani hasonlóságot 
mutatnak az archeológiái leletek szerint. Úgy tartják, hogy ma is élő 
leszármazottaik a jászok.
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A MUNKA OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA
A 2011-ES ÉVRŐL

Baumann József

A
 Munka Osztály az éves munkatervének megfelelően végezte 

munkáját. A tél folyamán rendszeresen etettük a madarakat az 
Ordas-tanya környékén. A hóolvadás után nekiláttunk a források tisz

tításának. A négy kijelölt forrásnál rendszeresen méréseket végzünk. 
Felmértük GPS-szel a források és forrásmezők helyét munkáink során 
Jónás Istvánnal és Nagy Balázzsal.

Forrásfelmérések a Kelet ¡-Mecsekben. Balról: Források bemérése.
Jónás István, Baumann József Nagy Balázs I Balról: Nagy Balázs és Jónás István

Forrásvédelem

R
észlet Dr. Reuter Camillo, a Mecsek Egyesület alelnöke írásából 

1938-ból: „Látjuk tehát, hogy a természetvédelemnek milyen fontos része a 
forrásvédelem. De nemcsak a városban szükséges ez. Légitámadás esetén a városi 

lakosság egy része az erdőkbe fog menekülni. Hiszen azt mondják, hogy a hegyolda
lon való sátrakban lakás biztonságosabb védelem a gázálarcnál is. Itt tehát megint 
a források fontossága fog szerepelni. Azonban amikor a város lakóinak tömegei 
menekülnek esetleg a Mecsekbe, a forrásoknak teljesen rendben kell lenniük. Tud
jak, hogy minden erdőt járó ember a pásztortól, az erdőkerülőtől, a vadász emberig 
lgyekszik a forrásokat megvédeni, ez az erdőtulajdonosnak is érdeke. Mégis afor- 
rásvédelem nincs megszervezve, pedig, erre van szükségünk. Elsősorban a turistá
kat illeti elismerés, mert a legtöbb forrást ők foglalták eddig. Sajnos ezek többnyire 
kispénzű emberek, egyesületek. A forrásokat védelmi területtel kell körülvenni,
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amelyen belül a fákat nem szabad kivágni, különös tekintettel kell lenni a forrást 
beárnyékoló fákra. A források fekvését minden útról, kocsiútról ép úgy, mint turis- 
tautakról, gyalogösvényekről hozzáférhetően jelezni kell. Légitámadás esetén a 
tilos területek forrásait is szabaddá kell tenni. Mindez csak hatósági rendeletekkel 
történhetik. Ezért kell ezt a hatóságnak kezébe venni, s a természetvédelmi tanács 
útmutatása mellett a forrásvédelmet meg kell szervezni. Ezzel tartozunk a város 
adófizető polgárainak és tartozunk saját becsületünknek, ha a mintaváros nevet 
meg akarjuk tartani. Salus populi superma lex esto!"

f A pécsi Művészeti Ginin. és Szakközépiskola 
I diákjai madárodúkkal (elöl: Wagner László)Az Aranyeső-forrásra szerelt szökőkút

A

A Balokányligetben az Aranyeső-forrást teljesen felújítottuk a Víz Világ
napjára. Látványnak és a tó vízminőségének javítása érdekében a forrás 
falazatába egy szökőkút vízlövő rendszerét építettük be a TM. HIDRO- 
SZER Kft. támogatásával, melyhez a szivattyút a Tettye Forrásház Zrt. 
biztosította. A Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészete 30 db madár
odút ajándékozott, melyeket a ligetben a pécsi Művészeti Gimnázium 
és Szakközépiskola diákjai segítségével kihelyeztünk. Négy alkalom
mal nagyszabású takarítást szerveztünk, melyen több tagtársunk is részt 
vett. A szemeteszsákokat és a szemét elszállítását a város biztosította. 
Ötven tő nőszirmot ültettünk a tó környékén, amit Lakatos Árpád gyűjtő 
ajánlott fel, melyek szépen virágoztak a tó partján. Az Aranyeső-forrás 
előterét havi rendszerességgel algátlanítjuk sikálásos módszerrel.

Az Aranyeső-forrás takarítása

F
orróság izzítja a Balokányliget környéki épülettömböket és utakat. 
Csak a tó és a szökőkutak hűsítő hatására lehet elviselni a nagy mele
get. Csendes a környék, mindenki árnyékot keresve igyekszik dolgára. 
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Az Aranyeső-forrás és szökőkút tisztítását szeretném elvégezni. A vízsu
garakhoz húzódok, és műszeremmel a víz hőmérsékletét mérem meg, 
mielőtt a takarításnak nekiállnék. A nagy nyomással kiáramló három 
vízsugár egyikéhez nyomom műszerem érzékelőszondáját. A vízsuga
rat megbolygatva arcomon pillanatok alatt vízcseppek csorognak lefelé. 
Ránézek a kijelzőre, és látom, hogy 15,4 fokot mutat. Megmérem az alatta 
csordogáló Aranyeső-forrás vizének hőmérsékletét, ami most 14,7 fokos. 
Összeszedem szemeteszsákomba az előtér közelében lévő szemetet, 
műanyag zacskókat és flakonokat. A fölső járóosztály korlátáiból ismét 
ledobáltak jó néhányat, és a támasztóköveket is utánuk gurították. Alig 
bírom a köveket odébb vonszolni a járdán. Egy vállalkozó megbontotta a 
fölső járóosztályt, mert nem fizették ki neki az elvégzett munkát. Felsöp- 
röm az előteret, majd lapátommal a kialakuló algaszigeteket eltávolítóm 
a kis vízelvezető mederből és környékéről. Bő vízzel lesöpröm a járóla
pokat. A víz hatására a résekben kinőtt a fű, és ezeket is ki kell tisztítani. 
A virágágyásokban is terebélyesedik a fű és a gaz. Utat törne magának, 
de nem számol vele, hogy időnként megjelenek, és kordában tartom sza
porodási terveit. Mire mindennel végzek, ruhám, cipőm átnedvesedett, 
de ez most igen kellemes ebben a melegben. Sajnos a szivattyúház ajta
ját és falazatát unatkozó „emberek" sárcsomókkal összedobálták, most 
ezt is megtisztítom. A tóból vizet hordok, és a levakart sár nyojnait több 
mosással sikerül eltávolítani. Körbesétálom a tavat, és elvégzem a többi 
vízmérést. Lassan időszerű lesz a takarítás, mert mindenütt eldobált sze
métbe botiok. Elszomorító látvány! A tó közepén lévő szökőkút össze
beszélt a napsugarakkal, és pompás szivárványt rajzoltak a vízsugarak 
alá. így már boldogabban indulhattam a parkolóban pihenő autómhoz.

Forrásjavítások

itisztítottuk az Órás-forrást és foglalómedencéjét. Szárazon rakott
L\ kőfallal elfedtük a tisztítónyílást a behulló szennyeződések meg
előzése érdekében. A Jószerencsét-forrásnál a foglalásnál agyagos 
zárógátat készítettünk a jobb vízhozam érdekében. Az előteret fafo
nattal megerősítettük, a forrástábla betűit és az útjelzéseket újrafestet
tük. A Kálmán-forrásnál az előteret és a vízelvezető árkot kitisztítottuk. 
A Melegmányi-forrásnál a bal oldali elmosódó agyagfalat szárazon 
rakott kőfallal pótoltuk és megerősítettük. A vízelvezető árkot kitisztí
tottuk, a forrás tábláját felújítottuk. A Kánya-forrás előterét a sok iszap
tól és kőtől megtisztítottuk. A Mariska-forrás szárazon rakott falazatát
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megerősítettük, a forrás fölötti vízelvezető árkot kimélyítettük. A Rigó- 
kút kifolyócsövét vandálok ellapították. A megmaradt vascsövet szépen 
lefűrészeltük negyvenöt fokosra. A Szent Imre-forrás környékét az erdé
szet lekaszálta, és a megbeszélésnek megfelelően a tó gátját az eredeti 
magasságra visszatöltik. A forrást kitisztítottuk, a táblát újracsiszoltuk és 
festettük. A forráshoz vezető útjelzéseket felújítottuk. A Madaras-kutat 
és a tavat a kövektől, az iszaptól megszabadítottuk, most ismét szép a 
környezete. A Darázs-kutat az állandó vízbiztosítás érdekében átalakí
tottuk úgy, hogy eredeti épített értékeit nem változtattuk meg. Favédő
vel átkentük a fából készített forrásjelző táblákat.
Kijavítottuk a Rigó-forráshoz és a Bükkös-forráshoz vezető lépcsősort, 
lejáratokat.

Sírgondozás

N
egyedévente megtisztítjuk Kiss József sírkertjét. Megemlékezések 
előtt megtisztítjuk elődeink sírjait és környezetüket.

Petőczpusztai kápolna

H
eti rendszerességgel takarítjuk a kápolnát, és az adományokból 
friss virágot helyezünk el alkalmanként. A régen itt élt lakosok 
és hozzátartozóik is felkeresik a kápolnát és a temetőt. Sajnos a temető 

rossz állapotban van. Összefogással ki kellene tisztítani a benőtt fáktól, 
bokroktól. A kápolna tetőszerkezetét Temmert József, aki itt született és 
most kővágószőlősi lakos, saját pénzén kijavíttatta.
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Időjelző házikó karbantartása

S
zükség szerint takarítjuk az időjárást jelző házikót, karbantartjuk a 

műszereket, és frissítjük a propagandaanyagokat.

Ordas-tanya

H
eti rendszerességgel ellenőrizzük a kis házat. Rendben tart

juk környezetét, és a házon javításokat végzünk, hogy minél 
tovább őrizze elődeink emlékeit. Javítjuk a madárodúkat, etetőket. 

Figyeljük a védett virágokat, hüllőket és bogarakat, és megfigyelése
inket az Ordas Naplóban lejegyezzük. Túrát vezetünk a környéken, és 
bemutatjuk elődeink munkásságát.

/I védett télteniető

263



Baumann József - A Munka Osztály beszámolója a 2011-es évről

1
 Kedves vendégek az Ordas-tanyánál. Balról: 

Galambos Márta, Baumann Józsefié, 
Varga Ferenc, Kiss Lajos, Tóth Klára

Emlékoszlop a Tripammer-fánál

Á
rpád-tetőhöz közel, a Zsolnay-kút szomszédságában található 
a Tripammer-fa kirándulóközpont. Évekkel ezelőtt a vándor
táboroknak volt egyik szép állomáshelye. Jelenleg esőbeálló, tűzrakó 

hely, padok, asztalok várják az erre kiránduló turistákat. Itt található a 
Tripammer-fa emlékhely, melyről a terület a nevét kapta. Az idős kocsá
nyos tölgyet kerítéssel körbevették, és előtte áll a Tripammer-fa emlék
oszlop. A 2011. évi felújítását a Mecsekerdő Zrt. és Baumann József, a 
Mecsek Egyesület Munka Osztályának osztályelnöke végezte.

Ünnepség a Tripanuner-fánál
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A Tripammer-fa története

T
ripammer Károly volt Pécs első erdőmestere, városi erdőtiszt. 1872-

1926 között élt. Nevéhez fűződik a mecseki erdőgazdaság kez
deti, talán legnehezebb időszaka. Ő valósította meg a mecseki irtások 
helyén az első előnevelő csemetekerteket. Sokat tett a Mecsek erdészeti
és turistaútjainak kiépítéséért. Az Orszá
gos Erdészeti Egyesület tagja volt. ő ter
vezte 1903-ban a mecseknádasdi községi 
malmot is. Életének 55. évében hunyt el. 
Az emlékére bekerített és táblával ellá
tott öreg kocsányos tölgy a hetvenes 
évek elején egy viharban derékba tört 
és elpusztult. Az emlék továbbörökíté- 
sére az erdészet egy, a kidőlt fa közelé
ben álló fiatal kocsányos tölgyet jelölt ki. 
Fakerítéssel körbevette, és egy emléktáb
lát helyezett fel Tripammer-fa felirattal.

Összegzés

A
z elmúlt év munkában és élményekben gazdag volt. Úgy terveztük 

a munkákat, hogy azok a legkisebb költségvetéssel elvégezhetőek 
legyenek. Sok mindent saját pénzünkön vettünk, és az útiköltségeket is 

magunk teremtettük elő.
Tudjuk, hogy napjaink pénzszűkös világában nehéz a boldogulás, de 
bízunk benne, hogy az elvégzett munkáink segítik majd, és jó érzéssel 
töltik el az erdőt járó kirándulókat.

További terveink

S
zakmailag segítünk a bakócai Fekete István-kereszt újjáformálásá- 

ban. Kitakarítjuk és felújítjuk az Eta-forrást és környezetét. A Szent 
Imre-forrás előtti tó gátját eredeti magasságára emeljük. Részt veszünk a 

balokányliget megújításában. Tovább folytatjuk az elmúlt évek gyakor
latát, a feladatokat a 2012. év munkatervében határozzuk meg.
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Munkáinkat segítették: Baronek Jenő, Baumann József, Baumann 
Józsefné, Feketéné Czifra Éva, Golubics István, Hohn Miklós, Horváth 
Péter Brúnó, Horváth Ákos, Horváth Zoltán, Jónás István, Kriston 
Barnabás, Kollár Tamás, Kovács József, Kóczán Zsuzsanna, Kovács 
Szabó János, Lakatos Árpád, Nagy Balázs, Pintér Ottó, Ripszám István, 
Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Strasser 
Péter, Szemere Attila, Tasnádi János, Tóth Klára, Tóth Mihály, Varga Jenő, 
Várady József, Várnai József, Wágner László, Zwick Zoltán.

Köszönöm tagtársainknak és segítőinknek az elvégzett munkát, mellyel 
hozzájárultak a Mecsek hegység és környezetének megóvásában, szé
pítésében. Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes és 
szép munkát végezni.

Köszönjük a Mecsekerdő Zrt.-nek az anyagszállításokat a terepen. 
Köszönjük az erdei bútorokat, információs táblákat, melyeket kihelyez
tek a turistautak mentén. Köszönjük a Tripammer-fához a tölgyfageren
dát, melyből emlékoszlopot készítettünk.

Köszönjük a DDNPI támogatását a forrásépítések engedélyeztetésében.

Köszönjük a szorgos munkát azoknak a „névtelen" segítőinknek is, akik 
2011. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, 
összeszedték a szemetet, és óvták környezetünk tisztaságát.
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A TERMÉSZETJÁRÓ OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA
A 2011-ES ÉVRŐL

Biki Endre Gábor

A
 Természetjáró Osztály 2011-ben sokszínű munkát és feladatot vég
zett. A technikai munkák mellett elindultak a „Falujáró túrák", 
melyek igen népszerűek lettek a természetjárók körében.

Falujáró túrák vezetése

2
011 februárjában indult az első „Falujáró" tóra, melyet Biki Endre 

Gábor vezetett. A tórán résztvevők Boly és Békéspuszta nevezetessé
geit tekintették meg. Érdekes látnivalót kínált az Agrártörténeti Gyűjte

mény, a Békási-vadászkastély, valamint Bolyban a Helytörténeti Múzeum, 
a római katolikus templom és az éjszakai fényárban pompázó mauzóleum.

Később havonta került megrende
zésre egy falujáró túra. Lakatosné 
Novotny Sarolta túravezető Felső- 
egerszegre, Vargára, Marázára, Ge- 
resdlakra, Kismányokra, Hidasra, 
Regölybe, Székelyszabarra, Nagy
palira, Erzsébetre és Kékesdre ve
zette a túra résztvevőit. November
ben Szűcsné Kis Olga Sellyére ve
zette a túra résztvevőit.

Új turistautak létesítése a Baranyai-dombságban

Á
téli időszakban megkezdődött a tervezett új turistautak helyszíni 

bejárása a Baranyai-dombságban. Egy hosszú távú túraútvonalat ter
veztünk a BMTSZ-szel, így a Szekszárdról induló sárga sáv jelzést Véménd 

irányából meghosszabbítottuk, egészen a kátolyi elágazásig (Ruzsek- 
malom). A helyszíni bejárást Péter Nándor vágásvezető erdésszel tettük 
meg, majd a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához 
adtuk be az engedélyhez szükséges kérelmet. Kisebb leágazások is készül
tek, mint például a Székelyszabarra levezető sárga négyzet, vagy a Liptód- 
Pusztai-völgyből a sárga háromszög jelzés, mely felvezet a Kéméndi-tetőre. 
Ez az út köti össze a máriakéméndi turistautakat a sárga sáv jelzéssel. 
Véméndről egy sárga kör jelzést festettünk az Ötvályús-forrásig. Ezenkívül
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Terepbejárás a Szabari-erdőben Uj jelzések Máriakéménden

Máriakéménden új kék négyzet jelzést festettünk fel az Új-hegyen át a pin
cesorig, valamint átjelzést (zöld kör) festettünk a Lankás-forráshoz. 
ADuna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával történt megállapodás alapján 
újrafestettük Mohácson a Nagypartosi Tanösvény jelzéseit a Duna-parton. 
Meglévő turistautak felújítása a Geresdi-dombságban:
Felújítottuk és nyomvonalat változtattunk a zöld sáv jelzésű turistaút 
Erdősmecske, volt vasútállomás - Hesz-kereszt közötti szakaszán.
Felújítottuk a sárga sáv jelzésű turistautat Véméndtől a hármaskúti 
részen át a tolnai megyehatárig.
Az útjelzések szorgalmas festői Ficsor Endre, Biki Endre Gábor és 
Markesz István voltak.

Új honlap készítése

A
 régi honlap helyett egy új internetes honlapot készítettünk a 
Mecsek Egyesület számára. A honlap felületét és a dizájnos része
ket Barta Ákos készítette el, az adatfeltöltést pedig Biki Endre Gábor 

végezte. A honlap az egyesület 120 éves évfordulójára, 2011. április 
30-ára készült el. Áz új honlap címe: www.mecsekegyesulet.hu

Forrásfelújítások

A Vályús-forrás felújítása

árcius 12. A Mecsek Egyesülettel és a Máriakéméndi Hagyo
mányőrző és Sportegyesülettel a Vályús-forrás felújítását kezdtük

el Máriakéménden. Szederkényből indulunk Benkő Gáborral Máriaké- 
méndre. A kocsi tele van a forrásépítéshez szükséges hordókkal és egyéb
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eszközökkel. Kállai Jánoséknál van a találkozó. Bolyról Marcella csatlako
zik hozzánk. Egy kis biztató pálinka és kávé elfogyasztása után 12 fővel 
- köztünk gyerekek is - elindulunk fel a „hegyre". Szerszámokkal felsze
relt népes csapatunk szorgosan igyekszik a napsütötte meredek domb
oldalban felfelé. Jó látni, ahogy ennyi ember egy cél érdekében vonul 
fel a faluban. A temetőn megyünk át, majd a napsütötte domboldalról a 
Keleti-Mecsek két legmagasabb tömbje kacsint ránk, nekik ez a munka 
már ismerős. Tudja a hegy, ha ásókkal, csövekkel közelítenek felé, akkor 
mindig újjáépülnek az erdei források. így van ez már hosszú évtizedek 
óta. És így van ez most a Baranyai-dombságban, Máriakéménden is.
Gondolataimat a szántás barázdái rázzák vissza a mai munkára. Kis idő 
után elérjük az erdő szélét és a hársas erdőbe térve gyorsan a forráshoz 
jutunk. Elmondom segítőimnek a forrásfelújítás menetét. Marcellával és 
Gáborral elkezdjük bontani a beszakadt tetejű kutyaól formájú forrás
házról a palatetőt, majd sorban a téglából és mészkőből épített forrás
ház oldalait. A hátsó falat nem bontjuk le, mert az nagyon stabil, és jól 
megfogja a talaj ráomlását a forrásra. A gyerekek téglákat gyűjtenek egy 
kupacba, és a volt vadászház mellé teszik. Közben nekiállunk a hatalmas 
ülepítőmedence kiméréséhez, aminek mérete egy kisebb konyha alapte
rületével (3 m x 1,5 m) is felér. A medence tele van tégladarabokkal, óriás 
terméskövekkel és palatetővel, de tulajdonképpen mindennel, ami az 
elmúlt évtizedek elhanyagoltsága alatt bele tudott kerülni. Ahogy mer
jük a vizet és az iszapot, úgy látszanak ki a kövek belőle.

A romos forrás a felújítás előtt y Forrásépítés közben, a lebontott vadászháznál

Néhány nagyobb kő kicsákányozásában Zsolti segít, majd rövidesen egy 
vascsövet vesz észre. Kicsit gyorsabban merjük a vizet, mert gyorsan telik 
a medence. Valamikor a forrás építésénél ezt a csövet használták a víz 
elvezetésére, amíg falaztak és betonoztak. Később ezt betömték, és 50 cm- 
rel felduzzasztották a vizet. Mi most ezt az alsó csövet fogjuk használni a
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végleges kifolyáshoz, mert így stabilabb vízhozamot remélünk, és így a 
víz sem lesz felduzzasztva. Most még majdnem egyméteres gödröt kell a 
medencébe ásnunk, amibe az 50 literes műanyag hordót besüllyesztjük. 
Ezt Zsolti, a kútásó csinálja. A régi vascsövön csak nagy nehezen tudjuk 
átdugni a műanyag csövet, de végül sikerül, és össze tudjuk kötni a hordó
val. Zsolti ügyesen elvégzi a forrás foglalását, mi csak nézzük és adogat
juk hozzá a téglákat. Ezzel töltjük fel a forrásmedencét, mert ez egy durva 
szűrő szerepét tölti be. Többen is szólnak, hogy megindult a 25 m hosz- 
szú cső végén a víz. Van még két forrásmező innen 30 m-rel lejjebb is, de 
azok bekötése a munkálatokat nagymértékben megnövelné, ezért csak ezt 
a vizet vezetjük majd a kifolyóhoz, ahol egy kis falat építünk majd.
Marcella eközben összegyűjti az eldobált szemetet a forrás új helyénél. 
Még nekiállunk betemetni a csövet, aztán összepakoljuk a szerszámo
kat, és elindulunk vissza a faluba. Jani bácsiéknál lesz a munka utáni 
ebéd. Asztalokhoz ülünk, és már érezzük a finom pörkölt illatát. Ebéd 
közben megosztjuk a forrásépítés történetét azokkal, akik itthon marad
tak és főzték nekünk a finom pörköltet. Ebéd után még sütit is kapunk. 
Jó érzéssel állunk fel az asztaltól, mert egy jó csapatot alkottunk megint. 
Március 13. A Mecsek Egyesülettel és a Máriakéméndi Hagyományőrző 
és Sportegyesülettel a Vályús-forrás felújítását folytatjuk Máriakémén- 
den. Benkő Gábor jön velem, aki ma is hajnalban kelt, hogy Pécsről a 
megbeszélt időre Kéménden legyen. Jani bácsiék háza előtt tesszük le 
az autót, majd kis beszélgetés után elindulunk a forráshoz. A rövidebb 
úton, a temetőn át megyünk. A forráshoz érve az első lépés, hogy meg
nézzük, folyik-e a csőből a víz. Jó látni, hogy folyik. A vízhozam 2 liter 
percenként és 7,1 °C fokos. Gáborral elkezdjük a forrásmedence feltölté
sét téglákkal. Közben megérkeznek a gyerekek és Csabáék is, majd kis 
idő múlva Varsány Pistiék. így már gyorsabban megy a munka, és több
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munkaterületen is tudunk dolgozni. Egyszerre készül a forrásmedence 
zárása, a csővezeték betemetése, a bozótirtás és a tereprendezés. A fal 
bontása közben egy pelét veszek észre. A kis állat még téli álmát alussza 
és össze van gömbölyödve. Óvatosan kiveszem és serpenyőbe teszem.
Lefotózzuk, majd egy odvas fa alá rejtjük és levelekkel megágyazunk 
neki. Ezek a kis állatok áprilisig téli álmot alszanak.

Forrásépítő gyerekek Fiatalok dolgoznak a forrásnál

Segítőinknek dél felé menni kell, délutánra csak a gyerekek maradnak 
segíteni. Öten dolgozunk a terepmunkáknál, és alakítjuk ki az új falazat 
végleges helyét. A gyerekek hihetetlen nagy „energiabedobással" dol
goznak, és több köbméter földet mozgatnak meg. Szépen alakul a meder 
rendezése, valamint az elszáradt fák és bokrok kivágása. Már éppen a 
szerszámokat pakoljuk és indulásra készen állunk, amikor túrázók érkez
nek felénk. Megállítjuk őket, és megkérdezzük, honnan jöttek és merre 
tartanak. Elmondják, hogy a gyerekekkel Szajkról jöttek, és végigjárták a 
„kéméndi körtúrát", most a Török-vár az úticéljuk. Egy útleírást tartanak 
a kezükben, amit a honlapunkon találtak és kinyomtattak. Itt látták, hogy 
új turistautak készültek, és ezért jöttek el errefelé kirándulni.
Március 14. A Mecsek Egyesülettel és a Máriakéméndi Hagyományőrző- 
és Sportegyesülettel a Vályús-forrás felújítását folytattuk. Szederkényből 
indulunk édesapámmal terepjáróval Kéméndre. Jani bácsiéknál meg
beszéljük az anyagszállítás részleteit, majd elindulunk a Kéméndi-tető 
felé. Az utolsó pincénél van egy sáros szakasz, de könnyen vesszük az 
akadályokat, és átjutunk rajta. A szántás és az erdő határánál, a magas
lesnél megállunk, és bevárjuk a többieket. Addig egy talicska cementet 
letolunk a völgybe, és megnézzük a forrást. Mire visszaérünk, a kistrak- 
torral megérkeznek Jani bácsiék a gyerekekkel, és a liptódiak is, kezük
ben a szerszámokkal. A terepjáróról a homokot, a cementet, a talicskát és 
a többi szerszámot is átpakoljuk a kistraktor platójára, mert a forráshoz
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csak ezzel lehet lemenni. A vízmosásos, gödrös úton csak lassan halad a 
jármű, de biztonságosan lejut ezen a 300 m-es szakaszon. A munkameg
osztás után elindul az élet a forrás környékén. Én építem egész nap a kőfa
lat, Jani a „segédmunkás", mert ő adogatja és töri a köveket a megfelelő 
méretre. Jani bá' és segítői adagonként keverik a maltert. Pisti és Gergő 
az árok ásásában és visszatemetésében segítenek, majd motoros fűrész
szel kivágják a kiszáradt, útban lévő fákat. Ottó és Csaba folyamatosan 
hordják talicskával a szép fehér mészköveket a régi lebontott forrásház
tól. Ezeket beépítem az új falba. Erre a vidékre ez a kőzet jellemző, hiszen 
a közeli felhagyott szederkényi kőbányából valók. Ebből épült egykor a 
Török-vár is. Jani bácsi lépcsősorokat ás a könnyebb lejutás érdekében.

Épül a kőfal y Szalonnazás pihenőidőben

Dél felé kis pihenőt tartunk és tábortüzet gyújtunk. Nyársakat vágunk, és 
krumplit, szalonnát sütünk, amihez jólesik a lila hagyma is. A gyerekek is 
körbeülik a tüzet, és egymást megelőzve rohannak a kenyereskosárhoz. 
Ebéd után még két helyen tüzet gyújtunk, és a kiszáradt fákat elégetjük. 
Közben tovább épül a fal, kora délutánra már a névtábla is beépítésre

kerül. A dagonyás meder helyere 
farönkökből átjáró készül. A forrás 
falazatát kifugázzuk, majd szivacs
csal lemossuk a felesleges maltert. 
A hagyomány őrzése végett egy kis 
vályút építünk be a kifolyócső ala, 
amibe majd belecsorog a víz. A for
rás előterét és a vízelvezető meder 
első szakaszát szép lapos kövekkel 
lekövezzük. Gergő, Ottó és Jani ba 
egész nap fotókat, videofelvétele
ket készítenek a munkálatokról. 

272



Biki Endre Gábor - A Természetjáró Osztály beszámolója a 2011-es évről

Fóliával letakarjuk az építményt, mert kezd nagyon beborulni, és zápo
rokat mondtak estére. A vizet majd később, ha megkötött a betonozás, 
bevezetjük a kifolyócsőbe. Munkánk végeztével elindulunk ki a völgy
ből, és a csapat fele a traktor platóján jut vissza a faluba, a liptódiak és 
én pedig autóval. Jani bácsiék a pincében - a szokott módon - vacsorával 
várnak minket. Szakácsunk, Csiszár Tibor, és segítője, Marika hatalmas 
lábosban babgulyást főztek. Éhesen ülünk asztalhoz, és mindenki jól- 
esően lakmározik. Vacsora után kuglóf a ráadás. Mielőtt hazamennénk, 
még lőgyakorlatokat végzünk, és kipróbáljuk Gergőék nyilait és íjait. 
A közös munka összehozta a két falu (Máriakéménd és Liptód) lakóit, és 
szorosabb barátságok kötődtek.

Elkészült a forrás Vályús-forrás elkészülte után egy hónappal 1

Lankás-forrás felújítása

Á
prilis 16. Breitenstein Ferivel mentünk ki Máriakéméndre, hogy 

a Lankás-forrás felújításához nekifogjunk. Az eredeti terv az volt, 
hogy első nap lebontjuk a régi forrás téglafalazatát. A hordót nem is vit

áik ki a forrás foglalásához, mert úgy gondoltam, hogy a bontás kitölti a 
napot. Feri elkezdett leásni a falazat mellett, hogy kiderüljön, hova vezet 
a fal, én pedig ott kezdtem ásni, ahol a talajból feltört a víz. Ez az épít
ménytől kb. 6 m-re volt. Meglepetésemre a föld alól egy nagyméretű, 
kék színű műanyag cső került elő, amiből folyt a víz, de mellette is tört 
fel a víz a talajból. Szóltam Ferinek, hogy jöjjön, nézze meg. Most már 
mindketten a cső környékét pucoltuk. Sikerült kiszabadítani a csövet, és 
eltávolítottuk a körülötte lévő földet, így már 20 cm szabad hely lett a cső 
alatt. Feri közben több mint egy méter mélyre ásott az eredeti építmény
nél, és már meg is jelent a víz. A kitermelt földet az építmény bal oldala 

fölé dobtuk. A medence végén két régi, rozsdás vascsövet fedeztünk fel, 

273



Biki Endre Gábor - A Természetjáró Osztály beszámolója a 2011-es évről

középen pedig egy hatalmas vaskeretes tákolmányt. Nem tudtuk, hogy 
ezek milyen célt szolgáltak, de megmozdítani sem bírtuk őket. Erősen 
akadályozta az ásást, hogy kétrétegű fólia volt a talajban elhelyezve. Ezt 
ki kellett tépni. Mint később kiderült, miután a szőlőterületeket az 1980- 
as években már nem művelték, a forrás medencéjét fóliával befedték 
és földdel betakarták, ami az elmúlt években még inkább feltöltődött. 
Az építménynél a vízkifolyás szép lassan elhalt, csak tőle lejjebb szivár
gott. Most, hogy feltártuk a forrást, ismét újjáéledt, és megindulhatott a 
vízkifolyás. Mivel a földmunkákkal sok időnk ment el, a munkát abba
hagytuk, és megbeszéltük, hogy legközelebb folytatjuk.

Megkeressük a föld alatti forrást Megtaláltuk a régi csövet

Április 17. Kijelöltem a zöld sáv elágazásától az ösvényt, ami majd a 
forráshoz vezet. A 600 m-es úton kivágtam az útban lévő fákat, majd 
karos ollóval lenyestem a belógó bokrokat és az elvadult növényzetet. 
Felfestettem a turistajelzések alapjait, majd száradás után ismét átken
tem zománcfestékkel.
Április 18. Délután, munka után jöttem ki a forráshoz. Felfestettem a 
zöld kör jelzést.
Április 29. Délután találkozunk Kállai Jánosnál, hogy traktorral kivi
gyük a forráshoz a követ és a homokot. A fehér színű mészköveket 
az udvaron található nagy kőrakásból szedjük össze, a homokot pe
dig a volt vadászháztól hozzuk le, mert a múltkori forrásépítésből a fe
le megmaradt. Schweininger István segít nekünk az anyagszállításban. 
Április 30. A mai nap a forrásmedence feltárását folytattuk. Nagy 
erőfeszítések árán sikerült kiemelni a nagy vaslemezt. A forrásme
dence kiásása közben elkészült a lépcsősor, mert a forrás egy völgy 
közepén egy gödörben van.
Sikerült megfejteni a forrás kialakításának okait: a nagy, 2 m magas 
2,5 m hosszú és 1,5 m széles medence egy vízgyűjtő akna volt. Állí-
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Nagy erőfeszítéssel kiemeltük a régi vízszűrőt

tólag a kút ettől 15-20 m-re volt, 
és onnan vascsővel vezették ide a 
vizet. A kút a kis dombocska letö
résénél lehetett, ott van is egy kis 
bemélyedés, és nedvesebb a talaj. 
A lefedett kút bizonyára meg is 
van, csak ezt mi most nem tártuk 
fel. A nagy munka hevében több 
szerszámot is sikerült eltörnünk. 
Jani bácsi, meglátva a törött szer
számokat, mondta is: „csak az 
nem töri el, aki nem dolgozik..."

Május 7. A mai nap cserkészek segítségével sikerült folytatnunk a mun
kát. Kimertük az összes iszapot a forrás medencéjéből, és a vizet is lemer
tük. Megtaláltuk a medence alján a régi vascsövet, ami egy fával be volt 
dugva. A fát nagyon nehezen tudtuk kiszedni, mert bedagadt a csőbe. 
Sajnos ezt az eredeti csövet nem tudtuk hasznosítani, mert teljesen el 
volt dugulva, pedig csőgörénnyel próbáltuk kitisztítani. Ezért elkezdtük 
kivésni az akna oldalfalát, hogy új csövet elhelyezve vezessük ki a meden
cebői a vizet. A falazat itt már nagyon kemény volt, és nehezen lehetett 
vésni. A cserkészfiúk a meder kiásásában nyújtottak hasznos segítséget.

Medret (isiiák a cserkészek Bontás közben

Május 8. Nagy Balázzsal és Jónás Pistivel jöttünk ki a forráshoz. Sikerült tel
jesen levésni az akna oldalát, így lesüllyesztettük a 60 literes műanyag hor
dót a forrásmedence közepére. Szerencsére itt találtunk egy lyukat, ugyanis 
Valamikor itt volt a szivattyú helye. Kiástuk a gégecsőnek az árkot, és bekö
töttük a cső egyik végét a hordóba, a másikat pedig a vastag kék műanyag 
Ccsőbe. Gyorsan megindult a víz, és már folyik is a cső végén. A medencét fel- 
töltöttük téglával, ami szűrőréteget képez, majd letakartuk fóliával. Sajnos 

délben abba kellett hagyni a munkát, mert elkezdett esni az eső.
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Beraktuk a horaot

Május 13. A 13.05-ös kéméndi 
busszal utaztam hazafelé Pécsről. 
A buszon iskolások utaztak, és ket- 
ten is felajánlották, hogy segítenek 
a forrás felújításában. Megbeszél
tük, hogy csináljuk most délután. 
Szederkényben leszálltam a busz
ról, átöltöztem, megebédeltem, és 

autóval átmentem Kéméndre. Fél háromra beszéltük meg a találkozót, 
és a réten, a hídnál már vártak is a srácok. Elkezdtük betemetni a forrás
medencét, közben újabb segítőnk érkezett a faluból. Zsolti hallotta, hogy 
dolgozunk a forrásnál, így ő is eljött segíteni. Este hétig dolgoztunk a 
forrásnál. Gyakorlatilag mindent készre elvégeztünk, hogy holnap már 
csak a falazással kelljen foglalkozni.
Május 14. Szokás szerint Jani bácsiéknál van a találkozó. Innen indu
lunk a forráshoz. Ma többen is jöttek segíteni Kéméndről és Pécsről 
is. Jani bá' kihozta traktorral a cementet a forráshoz. (Traktorral a 
forrás felülről, a Lankás dűlő felől közelíthető meg.) Mindenki meg-

Mar az új csőből folyik a víz y Forrásépitők

találja a testhez álló feladatát, így 
van medertisztítónk, talicskás 
kőhordónk, vízhordónk, beton
keverőnk, kőtörőnk és falazónk. 
Estére készült el a forrás kőfa
lazata a névtábla és a lépcsők 
kialakításával.
Május 18. Javításokat végeztem a 
forrásnál, kifugáztam a hézagO' 
kát, és leszedtem a forrásról a víz
elvezető csövet.
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A KlIM ILLA-FORRÁS FELÚJÍTÁSA 

szigetvári Zrínyi-vár köze
lében, a sárga kör jelzésen 

található forrást Szabó Péter és ba
rátai újították fel a Jobbik Magyar
országért Mozgalom, az Aqua 
Híd Kft. és Szomor Ferenc vállal
kozó anyagi támogatásával. A for
rástáblát még 2010-ben a Mecsek 
Egyesület készítette el Biki Endre 
Gábor tervei alapján.

Falépcsők kihelyezése a Török-várhoz

A
Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészetétől deszkákat és cölöpöket 

kaptunk, melyeket a Vályús-forráshoz és a Török-várhoz helyez
tünk ki. Ebben az évben 165 lépcsőfok készült el a Vár-hegy északi mere

dek oldalán, a kék rom jelzésű turistaúton. További faanyagot kaptunk 
az ősz folyamán, melyeket kezelés után várhatóan 2012 tavaszán fogunk 
kihelyezni a Török-várhoz. A kb. 300 fokból álló lépcsősor Baranya 
megye leghosszabb falépcsősora, mely kirándulóhelyen létesült.

Falépcsők készítése l Munkára indulunk a Török-várhoz

Épülnek a lépcsők
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Forrástisztítások

E
bben az évben több mint száz 
forrást tisztítottunk ki a Me
csekben. A Baranyai-dombságban 

is gondoztuk, tisztítottuk a forrá
sokat. Túráink alkalmával kitisztí
tottuk az utunkba eső forrásokat. 
Célunk, hogy a természetbaráto
kat és az erdészeteket is bevonjuk 
a források tisztításába. Az István-kút takarítása a Baranyai-dombságban

Túravezetés a Keleti-Mecsekben

M
ájus 21-én túrát vezettünk a II. Országos Túratárstalálkozó 
résztvevőinek a Zengőre Hosszúhetény-Völgyi-rétek-Zengő- 
Réka-kunyhó-Réka-völgy-Döngölt-árok-Obánya-Kisújbánya-Cigány- 

hegyi-kilátó-Hárs-tető-Püspökszentlászló útvonalon.

A Róka-völgyben túrázunk

Vízmintavételezések

V
ízmintát vettünk a Baranyai-dombság területén található Mária-for- 
rásból, Vályús-forrásból és Lankás-forrásból. Szerencsére nitrátot 
csak egyben találtak, azt is jóval a határérték alatt. Mikrobiológiai szem

pontból azonban nem bizonyultak ihatónak. Mivel a forrás felújítása és a 
mintavételezés között rövid idő telt el, ezért a forrásokat újra kifertőtlenit- 
jük, bízva abban, hogy vizük így rendszeres fogyasztásra is alkalmas lesz.
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Török-vári Napok

A
 Baranya Megyei Termé
szetbarát Szövetség 2011. 
július 2-3-án tartotta Máriaké- 

ménden a Török-vári Napokat. 
Szombaton egy vezetett túra in
dult Erzsébetről Máriakéméndre, 
vasárnap pedig egy tájékozódá
si túraverseny és egy rövid nyílt 
túra is volt. Délután a Máriaké- 
méndiek ebéddel várták a túra 
résztvevőit. Az esemény 138 fő 
részvételével sikeresen, jó hangu
latban lezajlott. Elindult a csoport a Török-vári Napok nyitó túráján

Török-vári Napok Máriakéménden

Archív fotókat gyűjtöttünk

A
rchív fotók gyűjtésébe kezdtünk Máriakéméndről és környéké

ről. A helyiek nagyon sok használható fotót juttattak el hozzánk, 
helyek természetjáró és kultúrtörténeti vonatkozásban is érdekesek 

nekünk. A következő fotók ebből a válogatásból származnak.
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A kis vadászház régen y Felépült az új vadaszhaz

A régi és az új vadászház Az újabb vadászház terasza

Vadászat a Kérnéndi-vadászháznál 1 Kirándulók a Kéniéndi-vadászháznál
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Munkánkat segítő szervezetek

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Magyar Természetbarát 
Szövetség, Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 
Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészete, Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz
gatósága, Cartographia Kft., Új Dunántúli Napló, Régió Rádió, Baranyai 
Élmény Magazin, Turista Magazin, Pannon Volán Zrt., Görcsönydoboka 
Önkormányzata, Kátoly Önkormányzata, Kisnyárád Önkormányzata, 
Liptód Önkormányzata, Máriakéménd Önkormányzata, Orfű Önkor
mányzata, Palotabozsok Önkormányzata, Somberek Önkormányzata, 
Székelyszabar Önkormányzata, Véménd Önkormányzata, 217. számú 
Keresztény Munkás Ifjú Cserkészcsapat, Buzádi Kft.

A MUNKÁBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

Arató Máté, Báranovics Kornél, Barta Ákos, Bedő László, Bedő Lászlóné, 
Benczes Gábor, Benkő Gábor, Berki Zoltán, Biki Endre, Biki Endréné, 
Biki Endre Gábor, Baronek Jenő, Biros Márta, Buzádi Balázs, Breitenstein 
Ferenc, Csiszár Gyula, Csiszár Tibor, Csörge Barnabás, Dávid Jenőné, 
Dobosy György, Dobosy Györgyné, Dománszky Zoltán, Domonkos 
Bódog, Dorber László, Farkas Katalin, Fauszt József, Ficsor Endre, 
Földesiné Kövi Ildikó, Füziné Kajdy Zita, Goóg Csaba, Guth Ágota, 
Györgyné Nagy Marcella, Halász Csaba, Halász Hanna, Halász Szabolcs, 
Halász Viktória, Hajdú Örs, Hajdú Zsolt, Hauck Nándor, dr. Hochmann 
Andrásné, Horváth János, Horváth László, Horváth Tibor, Husvéth 
Ilona, Iványi Zalán, Jónás István, Kállai János, Kállai Jánosné, Kelemen 
Gergely, Kis Tünde, Krámos Csaba, Krámos László, Kriszbacher Gergely, 
Kovács András, Lakatosné Novotny Sarolta, Mester Ferenc, Major Tamás, 
Markesz Gergely, Markesz István, Mogyorósi Martin, Müller Nándor, 
Nagy Balázs, Nagy László, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Péter Nándor, 
Petrovics Ottó, Ripszám István, Ritzl Jánosné, Rónaki László, Rostás 
Gabriella, Rott Ferenc, Rüll József, Scheitler Adrienn, Schweininger 
István, Soós Kálmánná, Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Péter, Szajkóné 
Gyimesi Krisztina, Szarvas András, Szigeti Borbála, Tátrai Bea, Toldi 
Dániel, Toldi Gábor, Toldi Márk, Trubicsné Csibi Nóra, Varga József, 
Varsány István és Végh Károly

Köszönjük valamennyi segítőnknek
a természet érdekében végzett önkéntes munkát!
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2
011. február 2-án tartottuk meg az évi rendes közgyűlést. A közgyű

lés az alábbi napirendi pontok alapján végezte munkáját.

1. A 2010. december 2-án megbízott Jelölőbizottság megerősítése, 
a Mandátumvizsgáló és a Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

2. Beszámoló az egyesület 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Börcsök György, titkár

3. Az egyesület 2010. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása 
Előterjesztő: Baronek Jenő, ügyvezető elnök

4. Az egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása 
Előterjesztő: Baronek Jenő, ügyvezető elnök

5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2010-es egyesületi évről (szóbeli) 

Előterjesztő: Dománszky Zoltán, az Ellenőrző Bizottság elnöke
6. Az egyesület 2011. évi tervei, elképzelései (szóbeli)

Előterjesztő: Börcsök György, titkár
7. Az egyesület 2011. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Baronek Jenő, ügyvezető elnök
8. Javaslat a 2011. január 1-jétől érvényes tagdíj megállapításáról

Előterjesztő: Baronek Jenő, ügyvezető elnök
9. Az egyesület Alapszabályának módosítása

Előterjesztő: Baronek Jenő, ügyvezető elnök
10. Az egyesület Tisztikarának, Választmányának és Ellenőrző 

Bizottságának megválasztása
Levezető elnök: Benczes Gábor

11. Egyebek

A
 tagságnak lehetősége volt a 2010. évi Mecsek Évkönyv átvételére, 

valamint a 2011. évi tagdíj befizetésére.
A közgyűlés elfogadta és megszavazta az éves tagdíjmódosítást is- 
Ennek értelmében egységessé vált a tagdíj, mely mindenki számara 
3000 forint. Az egyesület közgyűlésének végén Baronek Jenő köszön
tötte az új tisztikart.
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VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK

2
011-ben is három alkalommal volt választmányi ülés. Az első, janu

ári ülés a Mecseki Erdészeti Zrt. tárgyalójában volt, a következők - 
áprilisban és szeptemberben - a Városháza kistermében lettek megtartva. 

Az első választmányi ülésen a közgyűlés előkészítése volt a feladat. 
A választmány tagjai lemondtak és jelölőbizottságot választottak az új 
tisztikar megválasztása érdekében.
Az áprilisi választmányi ülés feladata az új honlap és a közelgő konfe
rencia megbeszélése volt.
A szeptemberi választmányi ülésen az értékelésé volt a főszerep. Itt került 
megbeszélésre az örökös tiszteletbeli tagok előterjesztése és a jutalmazás
sal kapcsolatos gondolatok. Baronek Jenő bejelentette, hogy a 2011-es 
egyesületi évről szóló Évkönyv anyaga összeállt. Itt jelentette be, hogy 
a 2011-es év utolsó, rendhagyó Ötórai beszélgetése a Lyceum templom
ban lesz megtartva. A műsort dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó, az Ifjúsági 
Osztály elnöke szervezi.

Rendezvények

avaly egyesületünk két konferencián képviseltette magát.
1- 2011. április 30-án a Mecsek Egyesület fennállásának 120. évfordu

lója alkalmából rendeztünk konferenciát. A szervezésben a Történeti 
Osztály aktívan vett részt.
A konferencia célja a múlt és a jövő összehangolása volt.
A szakmai program során érdekes előadások mutatták be múltunkat. 
Az egyik ilyen előadás a „Jelvények a Mecsekről" címet viselte. Rayman 
Jánostól megtudtam, hogy nagy érdeklődéssel fordult a jelvények felé. Itt 
nemcsak a hagyományos értelemben vett kitűzők jelentek meg, hanem a 
botra felvert jelvények is. Az előadó évek óta kutatja ezt a témát, össze
hasonlításokat végzett más - a Kárpát-medencében működő - egyesüle
tek jelvényeivel kapcsolatban.
A jövő felé vezető ív az Ifjúsági Osztály feléledése. Az osztályelnök, 
dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó egy pályázatot hirdetett meg közép- és 
általános iskolások számára. E pályaművekből kapott ízelítőt a konfe
rencia közönsége. Az ifjú hölgyek és urak sok érdekes személyt mutat
tak be a Mecsek Egyesület vezető személyiségei közül. Voltak nagyon 
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színvonalas előadások. Úgy gondolom, ez lehet az egyik lépés a fiatalok 
bevonására. Végül a legfiatalabb korosztály képviselte magát. Földesiné 
Kövi Ildikó vezetésével az óvodáskorúak is bemutatkoztak. ők lehetnek 
a kapocs a gyerekek és a nyugdíjasok között, hisz ők szüleikkel járják az 
erdőt és a mezőt. Nekik sikerülhet visszacsábítani az aktív korúakat a 
természetbe, a természetjárásba.
2011. november 3-án a „IV. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei - Konferencia a 
Dél-Mezőföldért" a Duna-Dráva Nemzeti Park szervezésében került meg
rendezésre Pakson. Egyesületünk itt partnerszervezetként jelent meg.
A konferencia célja a Dél-Mezőföld természeti értekeinek bemutatása 
volt. A magas színvonalú programon egyetemi oktatók tartottak elő
adást. A szakemberek saját kutatási területüket mutatták be.

Ötórai beszélgetések

program régi hagyományokra tekint vissza a tagság egy rétegé-
nek körében. A szervezésbe mindig próbáltam a hallgatóságot 

bevonni. Ebben az évben is bekerült néhány olyan előadás, ami nem a 
kirándulásokról szólt.
Februárban Wágner László mutatta be „Élet a kertben" című összeállítá
sát. A közönség nagy örömmel fogadta a hétköznapi növények és állatok 
megjelenését és az előadó gondolatait.
Márciusban a természet csodáit villantottam fel bolygónk születésével 
kapcsolatban.
Áprilisban Pásztor Andrea filmvetítésére került sor, mely a Hotel Kike
letről szólt. A film a harmincas évek végére repített vissza, és mutatta 
be a kort és a tájat. A résztvevők nagy örömére feltárult az a világ, 
amit gyermekként láthattak levelezőlapokon. A fiataloknak az tűnt 
fel, hogy alig vannak fák, ill. milyen fiatal állomány alkotta az akkori 
parkerdőt a hotel környékén.
Májusban az irodalom szárnyán repülhettünk. Darida Miklós színész
rendező közvetítésével a Mecsekről és Pécsről hallhattunk verseket és 
novellarészleteket. A versek zenével és képekkel lettek kiegészítve, így 
teljes körű élményt kaphattak a résztvevők.
A nyári szünetet követően, szeptemberben az állatvilág rejtelmeit figyel" 
hették meg a jelenlévők. Az előadás lenyűgöző felvételek segítségével 
mutatta be az élőlények kialakulását és fejlődését.
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Októberben Temesi Endre - a Francia emlékműhöz kapcsolódóan - egy 
novellával mutatta be a magyar-francia barátságot.
Novemberben Biki Endre adott tájékoztatást az erdőben folyó 
munkálatokról.
Decemberben a rendhagyó Ötórai beszélgetés a Lyceum templom
ban igazi csemege volt a zenekedvelő közönség számára. A hangula
tot fokozta a meghitt környezet, a csodálatos freskók. A program az 
iskolások műsorával kezdődött, majd két pécsi művész varázsolta el 
a hallgatóságot.
A programokon átlagosan 10-15 fő vett részt. Többnyire ugyanazon tag
társaink látogatták az előadásorozatot.

Osztályok munkája

Munka Osztály

lelkes osztályelnök, Baumann József 2011-re is sok feladatot tűzött 
ki célul. Ezek között szerepelt a madarak téli etetése az Ordas

tanya környékén, majd a források tisztítása a négy kijelölt forrásnál. 
A következő nagy feladat a Balokányligetben lévő Aranyeső-forrás 
~ a Víz Világnapja alkalmából történő - felújítása, helyreállítása volt. 
Szükségessé vált a tó környékének takarítása is, amit szintén felvállalt 
a Munka Osztály.
A források javítása az Órás-forrás tisztításával indult, majd a Jó szeren
csét-, a Kálmán-, a Melegmányi-, a Kánya-, a Mariska-forrás, a Madaras 
es a Darázs kút következett. E munkák mellett az osztály rendszeresen 
méréseket is folytat a források vízhozama miatt, amit regisztrálnak. Másik 
tevékenység a víz minőségének ellenőrzése az ANTSZ munkatársaival. 
A Munka Osztály más szervezetek munkáiba is bekapcsolódik, így a Ter
mészetbarátokéba, és segítette a Tájfutó Szövetség munkáját a Szenior 
Tájfutó Világbajnokság lebonyolításában.
A sírok gondozása is hozzátartozik a munkájukhoz. Az idei évben Kiss 
József és dr. Szabó Pál Zoltán sírját tették rendbe.
Az Ordas-tanya Baumann József egyik kedves területe, így itt rendsze

resen tevékenykedik az osztály. Ezt az Ordas Naplóban meg is örökítik. 
A Tripammer-fához egy díszes emlékoszlopot és tartószerkezetet készítettek.
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Lakatosné Novotny Sarolta a „Falujáró túrákat" indította el. A túrák
havonta egyszer olyan kis baranyai falvakba vezetnek, melyek nem

túl népszerű kirándulóhelyek, holott számos értékkel rendelkeznek.
Az osztály továbbra is együttműködik új turistautak felfestésében a 
Baranyai-dombságban, összesen 50 km hosszúságban. A Mecsek Egye
sület 120 éves évfordulójára elkészítették az új honlapot, mely naponta 
ad friss információt az érdeklődőknek.
Két forrás felújításában a máriakéméndi cserkészek is segítettek. így lett 
helyreállítva a Vályús- és Lankás-forrás.
Új fa lépcsősor készült el a máriakéméndi Török-vár romjaihoz. Az anya
got az erdészet biztosította. E mellett a túrák vezettek.
A „Törökvári Napok" rendezvényen a baranyai természetjárók megis
merhették a Baranyai-dombságban létrehozott értékeket, kipróbálhatták 
az új turistautakat.

Magashegyi Osztály

evékenységük elsősorban a Mecsekhez kötődik. Rendszeresen
JL szerveznek túrákat. Többször kitekintenek a szomszédos terü

letekre, a Zselicbe, a Papukra. A korábbi egyhetes túrához hasonlóan 
2011-ben Kárpátalján jártak. Intenzíven segítik a Munka Osztály forrás
tisztító, forrásfeltáró tevékenységét. Bekapcsolódtak a Szenior Tájfutó 
Világbajnokság szervezési feladataiba.

Ifjúsági Osztály

z osztály aktívan vett részt a Mecsek Egyesület megalakulásának
L V120. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő konferencián. 
A programban pécsi általános iskolás tanulók mutatták be a Mecsek 
Egyesület jeles személyiségeit. Korábban pályázati felhívást juttattak 
el az iskolák igazgatóinak. Pályázni lehetett egy híres egyesületi tag 
életútjának ismertetésével. A témában önálló kutatással egy bemutató
anyagot kellett készíteni.
A konferencián az igazgatók és a felkészítő tanárok is részt vettek.
A tanulók bemutattak egy-egy neves elődöt, vetítettképes rövid elő
adással.
A felkészítő tanár és a tanuló munkáját a Mecsek Egyesület évkönyvé
nek egy-egy példányával köszönték meg.
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A Bakancsos Óvodások csoportja a legfiatalabb korosztály a Mecsek 
Egyesületben. Csatlakozásuk az Ifjúsági Osztály munkájához az 
utánpótlást jelenti.

Megemlékezések

H
agyomány, hogy minden évben egy jeles dátumhoz csatlakozva 

koszorúzásra kerül sor. 2011-ben elsőként Horvát Adolf Olivér- 
emléktúráját említeném meg. A egyesület egyik jeles nagy alakja ő. 

A szerzetes paptanár egyéniségével fiatalok sokaságát „fertőzte meg" 
a természet szeretetével és a természetben való barangolással. Szemé
lyesen ugyan nem ismerhettem, de Temesi Endre lelkes elbeszélésé
ből és az írott forrásokból vannak képeim a nagy elődről. Azt hiszem, 
tanárként egy olyan minta, amit ma már talán nem is lehet megta
lálni. Az emléktúra a Közép-Mecsekben indult a Mandulástól, és 
haladt nyugat felé a Jakab-hegy rejtett útjára, ahol az emléktábla van 
elhelyezve. 2011-ben Horvát Adolf Olivér születésnapján volt a túra. 
Az előző évekhez hasonlóan egy műalkotásnak beillő, a tájjal harmo
nizáló kompozíciót helyeztünk el. A megemlékező beszédet Endre 
olvasta fel, és méltatta egykori tanárát, későbbi kollégáját.
A túrán - a hideg ellenére - sokan vettek részt.
A másik jeles dátum - dr. Szabó Zoltán születésének 110. évfordulója 
- augusztus végére esett. Az emlékező gondolatokat dr. Polgárdy Géza 
mondta el. Géza lelkesen készült erre a „visszatekintésre". Hogy ez 
valóban érdekes és magasztos legyen, zenés-verses keretbe foglaltuk. Itt 
ismét a fiataloké volt a főszerep, akik talán évek múlva visszatekinte
nek, és az egyesület tagságát vállalva dolgoznak azokért az eszmékért, 
melyeket nagyjaink örökül hagytak nekünk. A két ifjú előadó: Kecericze 
Dávid - vers, Börcsök Péter - zene.
Az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy a nagy elődök 
nyomdokaiba lépjen.
Az elmúlt év során az ifjúság különösen aktívan vett részt az egyesü
let életében. A tagság átlagéletkora egyre magasabb, ezért igen fontos a 
fiatalok megjelenése. Nem szabad legyinteni, hisz tudjuk, hogy sokkal 
izgalmasabb programot kínál számukra a média. Hiszek abban, hogy ha 
sikerül a fiatalok egy piciny szeletét elcsábítani, akkor már megérte, és 
nem dolgoztunk hiába!
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TURISTAUTAK A BARANYAI-DOMBSÁGBAN

Biki Endre Gábor

Bevezető

A
 Baranyai-dombság turistautakkal feltárt területe Baranya megye 

délkeleti részén, Pécsvárad és Mohács között helyezkedik el.
Északról határos a Geresdi-dombsággal, keletről a Duna, délről a Villá
nyi-hegység, nyugatról pedig a Mecsek vonulata határolja.

Közlekedés

A
 térségben halad keresztül az M6-os autópálya, így a terü

let Budapest irányából könnyen megközelíthető. Pécsről elér
hető még az M60-as autópályán, melyekről a bólyi csomópontnál 

kell lehajtani. A terület egyetlen vasútvonala a Mohácsot Villányon 
át Péccsel összekötő vasútvonal, mely azonban csak kisebb részben 
érinti a Baranyai-dombságot Mohács, Nagynyárád, Boly térségében. 
Korábban ezen a területen üzemelt a pécs-bátaszéki vasút, melyen 
1997-ben szűnt meg a közlekedés. Eleinte csak szüneteltették, később 
véglegesen megszűnt. Korábban jó közlekedési lehetőséget biztosított 
ez a vonal Erdősmecske-Feked-Véménd-Palotabozsok közlekedésé
ben. Hátránya volt azonban, hogy a vasúti megállóhelyek a telepü
lésektől távol helyezkedtek el. A terület közúton megközelíthető a 
Mohácsot Péccsel összekötő 57-es főúton, illetve Pécsvárad-Szeder- 
kény, Pécsvárad-Geresdlak-Mohács vagy a Pécsvárad-Véménd- 
Mohács mellékutakon.

VÍZRAJZ

A
 terület patakvizei általában északról déli irányba folynak. A legje

lentősebb vízfolyás a Karasica, de jelentősebb vízmennyiséget szál
lít még a Vasas-Belvárdi-vízfolyás, a Berkesdi-patak, a Szilágyi-patak, a 

Pécsváradi-patak, a Lánycsók-Marázai-víz, a Csele-patak és a Véméndi- 
patak. Legjelentősebb tavak: Hásságyi-halastó, Olaszi-tó, Erzsébeti
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halastavak, Erdősmároki-halastavak, Himesházi-tavak, Csele-víztározó, 
Lánycsóki-halastó, Sombereki-víztározó. A terület forrásai általában 
ingadózó vízhozamúak és csak időszakos működésűek. Vízhozamukat 
nagyban befolyásolja a területen hulló csapadék mennyisége. A legje
lentősebb vízhozamot produkáló forrás a Közmosó-forrás Nagypallon, 
melynek hozama tartósan is 100 liter/perc feletti. Véménd és Szebény tér
ségében jelentősebb hozamú vízkilépések is ismertek. A terület további 
kiépített forrásai: Kereszt-forrás (Szűr), Flórián-forrás (Babarc), Őrszem
forrás (Szederkény), Szent-kút (Palotabozsok), Ötvályús-forrás (Véménd), 
Mária-forrás (Maráza), István-kút (Liptódpusztai-völgy), Domonkos-kút 
(Szellő), Vályús-forrás (Máriakéménd), Lankás-forrás (Máriakéménd) és 
a Kéméndi-csorgó (Máriakéménd).

Földtani felépítés

Baranyai-dombság területén kőzetek kevésbé fordulnak elő,
Z V többségük a felszín alatt található. Az egykori hegylábak és 
medencék dombsággá szabdalt felszíne az alsó és középső pleisztocén 
időszakban alakult ki.
A terület legjellemzőbb kőzete a negyedidőszaki lösz, lejtőlösz és a 
homoklösz, mely Erzsébet, Maráza, Liptód, Máriakéménd területén 
a szurdokvölgyekben jól megfigyelhető. A Liptódpusztai-völgyben 
a Péter-sarok környékén löszbe települt homokkő-kibúvás talál
ható. A középidőből származó mészkő, dolomit, mészmárga, márga 
és agyag sokfelé előfordul a területen. A felhagyott szederkényi és 
máriakéméndi kőbányákban fehér színű mészkő található zöldes és 
vörös erezettel. Ezek a jó minőségű kőzetek kiválóak építkezési célra, 
régebben a házak alapjai ebből készültek. Máriakéménd és Monyo- 
ród határában 100 m-es mélységben egy fedett kriptotönk talál
ható. A tönkös lepusztulási szintek geomorfológiai helyzete alapján 
a felszín alá süllyedt kréta tönkfelszín található. A máriakéméndi 
kőbánya kőzetei rosszabb minőségűek, mint a közeli szederkényi 
bányáé, mert az morzsalékos és mállékony. Ezek a mészkövek talál
hatók meg Monyoród és Versend környékén, ahol korábban szin
tén kőfejtők működtek. Elhagyott mészkőbányák találhatók még 
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Mohácstól északnyugatra, Székelyszabar és Lánycsók térségében. 
Az agyagos és löszös területeken a vízmosásokban löszbabák is elő
fordulnak, melyre szép előfordulási példa a marázai Mária-kápolna 
feletti szurdokvölgy.
A gránit Fazekasboda, Véménd, Erdősmecske, Lovászhetény, 
Geresdlak térségében fordul elő. A felszínhez legközelebb Erdős
mecske és Geresdlak kisgeresdi részén találhatók ezek a kőzetek. 
Az erdősmecskei gránitbányában szépen megfigyelhetők a külön
böző kristálynagyságok és az ásványos összetétel. Mind a szürke, 
mind a vörös színű gránit és ezek színváltozatai megtalálhatók itt. 
A gránitvonulat fiatal üledékekkel takarva nyugat felé is folyta
tódik, Erzsébet irányába. Fazekasboda térségében két felhagyott 
gránitbánya is található, itt viszont szürkéssárgás gránit található. 
Ezek az óidei alacsony exhumálódó röghegység tönkfelszínének 
maradványaiból keletkeztek. Szintén itt található még miocén kori 
kavics, homok, valamint lajtamészkő. Fékedtől délre felső miocén 
kori homokbányák találhatók, melyekben a sárga színű szemcsés 
homok lelhető fel.
A térség patakvölgyei a holocén időszakában alakultak ki. Bolytól délre, 
Pócsa és Töttös környékén a felső pleisztocénben lösszel megmagasodott 
hordalékkúp alakult ki.

Településhálózat

Baranyai-dombságban a településhálózat közepesen sűrű,
nyugat felé haladva egyre ritkább, de azon a vidéken az apró

falvakat nagyobb települések váltják fel. A dimbes-dombos vidéke
ken jellemzőek a kis lakosságszámú zsákfalvak, míg a Duna mentén 
és a Mohácsi Kistérségben a települések nagyobbak, de egymástól 
távolabb helyezkednek el. Sajnos az 1970-es évektől kezdve a kis tele
pülések lakosságszáma folyamatosan csökken, egyes térségekben ez 
az 1990-es évek után felerősödött. Azokon a települések, melyek a 
nagyobb városoktól messzebb helyezkednek el, munkahely hiányá
ban az elvándorlás jellemző. Sajnos a népességfogyást erősíti a szü
letések számának csökkenése is.
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Turistaút-hálózat

Túracélpontok gyalog és kerékpárral

Túrák jelzett utakon

Sárga sáv jelzés
Véménd - Palotabozsok - Mária-kápolna - Szent-kút - Sombereki 
halastavak - Somberek - Sombereki horgásztó - Horpács-patak völgye 
~ Templomrom - Görcsönydoboka - Nagy fa - Hímesi-sarok - Szabari- 
erdő - Szabari vadászház - Molnár-hegyi vadászház - Kisnyárád - Szent 
János-kápolna - Erdősmároki halastavak - Liptód - Liptódpusztai-völgy 
' Kátolyi elágazás - Ruzsek-malom. Táv: 44 km.
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A sárga túra Szekszárdról indul és Tolna megyében, a Geresdi- 
dombságban kacskaringózva, a Hármaskúti résznél éri el a baranyai 
megyehatárt. A Baranyai-dombságba érkezve, túránk Véméndről indul, 
ahová Pécsváradról vagy Mohácsról menetrend szerinti autóbuszjárattal 
utazhatunk. Véménd hosszú főutcáján vezet végig a jelzésünk.
A kelet-baranyai Véménd település szelíd dombok között húzódik meg. 
Már a bronzkorban lakott volt, hiszen előbb a mészbetétes kultúra, 
később a kelták szórványleletei erről tanúskodnak. Első említése 1332- 
1335 között történt Ernőn néven, csupán az 1700-as évek első harmadá
ban jelenik meg a Vemen forma. Émen vagy Émel középkori magyar 
falu, a török hódoltság alatt elnéptelenedett. Véménd egy Véma nevű 
szerb asszonyról kapta nevét. 1690 körül rácok telepedtek meg itt. 1748 
körül érkezett az első német telepes csoport. A németség gyors ütemben 
növekedett. A rácok száma az I. világháborúig lassan fogyott. 1920 után 
az itt élő szerbek zöme Jugoszláviába optált. A szájhagyomány szerint a 
mai település csak 300 éves, korábban nyugatabbra feküdt a falu. A szer
bekben élénken élt a tudat, hogy Szerbiából a török elől menekültek ide 
a „nagy költözés" idején vagy még korábban, s a környező völgyekben 
létesítettek ideiglenes településeket. Őrizték azt a hagyományt is, hogy 
vissza kell térniük, ha hazájuk felszabadul. A németekben is mindvé
gig tudatos maradt, hogy az akkori német birodalomból vándoroltak be, 
a közelebbi hely neve azonban elhomályosult. Egyes kutatók szerint a 
Rajna vidékéről, Szászföldről, Frankfurt és Fulda környékéről, valamint 
Ausztriából jöttek. A kolerajárványok elől is sokan ide menekültek a kör
nyező falvakból. 1945 után a németek egy részét kitelepítették, helyüket 
bukovinai székely családok foglalták el. A teknővájó cigányok egy része 
a mecseknádasdi, erdősmecskei, majd a fekedi erdők cigánytelepeiről 
vándorolt be. 1936-60-ig a Kohlentalban, 1975-ig a Kirchengrundban 
laktak, végül a faluba telepítették őket.
A faluból kiérve a következő szakaszt a műút mellett az egykori Pécs- 
Bátaszék vasútvonallal párhuzamosan tesszük meg. Következő állomá
sunk Palotabozsok, ahol szintén végigmegyünk a falu főutcáján.
Palotabozsok Baranya megye délkeleti részén, légvonalban közel a bara
nyai-tolnai határhoz terül el. A település története a bronzkorig nyúlik 
vissza, amelyet több szórványos lelet és hamvasztásos sír bizonyít. A falut 
a középkorban először az 1015. évi pécsváradi bencés apátság alapító
levele említi. A Zsigmond-kori Okmánytár Bosok néven tartja számon. 
1499-ben már Palutha-Bosok a neve. Ez bizonyíték lehet arra, hogy a tele
pülésen palota áll ekkortájt. A török hódoltság ideje alatt a falu elnéptele
nedik. 1687-ben szabadítja fel a települést a török alól Lotharingiai Károly 
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herceg. 1694-től érkeznek rác telepesek a községbe, hogy benépesítsék 
azt. A német telepesek 1724-ben a Dunán tutajon érkeznek a dombok
kal övezett, patakok szelte völgybe. A falu fejlődését III. Károly és Mária 
Terézia uralkodásának köszönheti. A betelepített német ajkú lakosság 
szorgalma, szakértelme és kitartása gyors fejlődést, gyarapodást eredmé
nyez az itt lakóknak. A mezőgazdasággal, állattartással, szőlőműveléssel 
foglalkozó lakosság csodálatos települést, termő határt varázsol magá
nak. Az akkori közigazgatás mintafalunak szánja a települést. A szép fek
vésű völgy közepébe helyezi a középületeket, e köré karéjban elnyújtva 
egy sorba épülnek a házak. A plébánia 1773-ban épül, 1732-től működik 
önálló iskola, 1916-ban nyitja meg kapuit az óvoda. A település a nevét 
1903-ban változtatja meg Palotabozsokra, megkülönböztetésül az ország 
többi Bozsok nevű településétől. 1904 és 1911 között épül meg a Pécs- 
Bátaszék vasútvonal, amelynek egyik állomása Palotabozsok. Sajnos 100. 
„születésnapját" nem éri meg, mert 1997-től részlegesen, 2002-től végleg 
megszűnik a vasúti közlekedés lehetősége Pécsvárad-Bátaszék között. 
Az I. világháború a település lakói közül 81 áldozatot követel. Számukra 
állít emléket a hősi szobor. A német lakosság nagyobb részének „kollektív 
bűnösként" el kell hagynia lakóhelyét. Helyükre a Szlovákiából elűzött 
felvidéki magyarok és bukovinai székelyek kerülnek. A kezdeti súrlódá
sok után a 3 népcsoport példásan él és dolgozik együtt. Megtanulták és 
átvették egymás szokásait, kölcsönösen tisztelik egymást, együtt ápolják 
a hagyományokat: értékeket őriznek és teremtenek. Jelenleg a település 
lakosainak száma 1000 fő körüli.
A templomnál balra fordulunk, és egy mellékutcán megyünk tovább. 
A keresztnél a faluból kivezető útra térünk. Egy kis magaslaton áll a 
Szent Rókus-kápolna.
Az 1839-ben pusztító pestisjárványt követően épült Szent Rókus tisztele
tére a máig jó állapotban megőrzött Rókus-kápolna.
A kápolnát és a falu házait elhagyva szántók és erdősávok mellett 
megyünk el, majd hamarosan megérkezünk a Mária-kápolnához, ami
nek falából folyik a Szent-kút vize.
A Mária-kápolnát vagy Szentkúti-kápolnát 1892-ben emelték Sarlós Bol
dogasszony tiszteletére. A kápolna tulajdonképpen az itteni Szent-kút 
fölé épült. A kút előzménye egy kő alól feltörő forrás volt. A helyiek sze
rint a csodatévő forráshoz emberemlékezet óta jártak a környékbeliek 
betegségükben enyhülést keresni. A helyi hagyomány szerint a török 
előtti időkben itt állott a régi Bozsok falu temploma. Lerombolása után 
itt a forrás közelében kőoszlopot állítottak Mária-képpel. Ekkoriban a 
határrész egyik tulajdonosa ugyanis mérgében amiatt, hogy bevetett
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Mária-kápolna a Szentkúttal

földjét az odajáró zarándoklók letaposták, a kőoszlopot szekérre rakta és 
hazavitte. Az ökrök útközben elpusztultak. Más változat szerint a gazda 
a korábban ott állt templom köveit vitte haza lovaival, majd családtag
jai hirtelen meghaltak. Miután lovaival szerencsétlenül járt, a visszavitt 
kövekből kápolnát emeltetett.
A kis pihenő után átmegyünk 
a halastó gátján, és a völgyben 
folyamatosan déli irányban hala
dunk. Több tó mellett megyünk el 
(Sombereki-halastavak), majd egy 
vízmű épülete után elérjük Sombe
rek határát. (Az időnként hallatszó 
„lövésektől" nem kell megijedni, 
az a közeli gázágyúk hangja, ami a 
madarak elriasztását szolgálja.) 
Somberek Baranya megye keleti 
részén terül el. Mohács város vonzáskörzetéhez tartozik, attól 12 km-re 
található. A Somberek környékének legrégebbi régészeti leletei a rézkor
ból származnak, melyek a pécsi Janus Pannonius Múzeumban találha
tók. A vidék az emberek által folyamatosan lakott település, így gyakran 
fordul elő, hogy az eke római kori emlékeket fordít ki a földből. Hatá
rában a honfoglaláskor szláv törzsek éltek. A XIV. század elejéig Bar- 
Kalán nemzetség birtokaihoz tartozott. A falu első írásos említése egy 
oklevélben, 1382-ben történik. Somberek nevét a történelem folyamán 
többféleképpen írták, s a falunév valószínűleg a som növényre, valamint 
a sombokrokkal benőtt cserjés helyre utal. Az 1526-ban bekövetkezett 
mohácsi csatavesztés után a lakók elmenekültek, de később a szétszóró
dott nép lassan visszatért a faluba. A török megszállás alatt szerb lako
sok is települtek be a községbe. Ennek két oka volt: hazájukban a török 
elnyomta a szerbeket, a Magyarországra települőket támogatta, arra gon
dolván, hogy a katolikus magyarok és a görögkeleti szerbek majd nem 
férnek össze egymással, és ezáltal, mint hódítóknak, kevesebb gondjuk 
lesz az őslakosokkal. A hadjárat során elnéptelenedett magyarországi 
falvakba új adózókat akartak telepíteni. 1732-ben a falu a Sauska család 
birtokába került. A török hódoltság után az új fölbirtokosok a lakatlan, 
illetve a gyéren lakott településeket, vidékeket igyekeztek benépesíteni. 
A németség Somberekre költözése 1745-ben kezdődött.
A Petőfi Sándor utcán jutunk be a faluba, majd érintjük a szerb ortodox 
templomot és a római katolikus templomot is. Az önkormányzat és az 
iskola épülete mellett megyünk át a főúton, majd egy meredek úton (ez
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az út a temetőhöz vezet) jutunk fel a falu feletti tetőre. Innen egy darabig 
dél felé, majd ahol tábla jelzi, egy zúzott köves úton jutunk le a Horpács- 
patak völgyébe. Itt egy nemrég kialakított halastavat találunk, mellette 
turistaház áll. A völgyben most északi irányban megyünk tovább, majd 
egy hídnál rátérünk a Sombereket Görcsönydobokával összekötő földes 
útra. Utunk ezen szakaszán a szántás kellős közepén találjuk az egykori 
templom romjait, mely a sárga sáv jelzéstől kb. 250 m-re található. A rom 
az útról is jól látszik, de tábla is jelzi a letérés irányát. Ha a romot meg
néztük, akkor utunkat folytatva Görcsönydobokára jutunk.

A ma Görcsönydoboka néven is
mert település eredetileg két kü
lönálló falut alkotott. A lakosság 
etnikai összetétele homogén képet 
mutatott, hiszen ezeket a falvakat 
kizárólag magyarok lakták. Gör- 
csöny és Doboka első írásos em
léke 1333-ból maradt fenn, ekkor 
saját pappal rendelkeztek, és te
kintélyes népességgel bírtak. Fel
tételezések szerint a két telepü- 

--------------------------------------------------lés már a tatárjárás idején is léte
zett, bár Doboka nem a jelenlegi helyén, a völgyben, hanem a dombtetőn 
terült el. Később Görcsöny új neve Ráczgörcsöny lett, Dobokát viszont 
nem érintette a szerb betelepedés. A kuruc harcok után Ráczgörcsöny 
a Szekcsőn lakó Bésán család birtokába került, de 1720-ban Dobokával 
együtt - „pusztaként" - Somberekhez csatolták, mivel népességük any- 
nyira megfogyatkozott, hogy önálló településekként már nem volt létjo
gosultságuk. Mária Terézia trónra kerüléséhez köthető a legfontosabb, 
máig kiható változás Ráczgörcsöny és Doboka életében. Az uralkodó 
rendelete alapján német telepesek költözhettek be többek között a Dél- 
kelet-Dunántúlra. A német ajkú betelepülők folyamatosan, több hullám
ban érkeztek új hazájukba, Ráczgörcsöny és Doboka telepesei 1745 kö
rül költöztek be a falvakba. Mivel a településnek nem volt országútja, 
később többen elhagyták a falut. Görcsönydobokán 1950-től két nemze
tiség alkotja a falu lakosságát, a német és a szlovákiai magyarság.

A falut a Nagyfa utcán, egy szépen rendben tartott nagyméretű kápolna 
mellett hagyjuk el. Egy szurdokút vezet ki a faluból. Egyik oldalunkon 
erdősáv húzódik, alattunk pedig a Csele-víztározó helyezkedik el. Fel
érve a tetőre, csakhamar megérkezünk a Nagy fához.
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Görcsönydoboka délkeleti felén, a 181 m-es magaslaton magányos 
cserfa áll. A cserfa kerülete 318 cm, becsült kora kb. 125 év. A fa mellett 
egy kis fehérre meszelt képoszlop áll, de kép már nincs benne. A kép
oszlopot a község állíttatta egykor, amikor elfagyott a vetés. Orbán-nap- 
kor ide zarándokoltak, a szentet a vándorok patrónusaként is tisztelték. 
A fát „Eichenbaumnak" is nevezték. Fontos tájékozódási pont. A fa mel
lett 2001-ben emlékoszlopot állítottak fel a következő felirattal: „ÁMUL
TÁT ŐRZÖM, A JÖVŐT VIGYÁZOM. ORSZÁGÉPÍTŐ ALAP, 2001." 
Utunk következő szakasza hosszan a gerincen vezet, többnyire szántó
földek mellett, de a falura néző kilátás kárpótol bennünket. Kis kacska- 
ringózás után utunk legszebb szakaszához érkezünk. A Szabari-erdőben 
folytatjuk utunkat. Egy fiatalos erdőben egy hosszú lénián megyünk 
végig, majd a himesházi műútra térünk, ahol kb. 250 m-t az út szélén 
megyünk, majd betérünk a szemközti idősebb erdőbe. Ez a Szabari- 
erdőtömb, melynek legértékesebb része a vöröstölgyállomány.
A vöröstölgy jelentősége: a gyorsan növő tölgyek közé tartozik, 
ezért megfelelő termőhelyeken érdemes jobban felkarolni. Hazája 
Eszak-Amerika, ahonnan 1721 óta kezdték Európában is elterjesz
teni. Magyarországon mintegy 80 éve telepítik. Ma már csaknem 1000 
ha-on találunk vöröstölgyállományt. Termőhelyi igénye: hazájában a 
mélyebb fekvésű, üde termőhelyeken vannak a legszebb állományok, 
ahol tulipánfával, amerikai kőrissel, szillel, hárssal és dióval alkot ele
gyes állományokat. Nálunk kedvezőtlenebb körülmények között is jól 
növekszik. Éghajlatigénye a kocsányos tölgyhöz hasonló, talajigénye 
azonban nagyobb. Kerüli a szélsőségesen hideg és a száraz sík vagy 
kopáros területeket. Legjobban kedveli a homokos, vályogos talajo
kat, a barna erdőtalajokat, a lejtőhordalékot, a váztalajokat, az agya
gos kötött talajokat, a meszes talajokat. A levegőtlen lápi és pangóvizes 
talajokat nem kedveli. Fiatalon szintén árnyéktűrő.

Viidászház a Szubari-erdobcn1 Kirándulok a Sziibari-crilőbeii
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Szép gyertyános-tölgyes erdőben déli irányban haladunk, majd egy 
szépen rendben tartott vadászházhoz érünk. A Kis-háznak nevezett 
épület mellett, asztalokat, padokat, szalonnasütőt és egy régi kutat, a 
ház túlsó oldalán bekerített csemetekertet találunk. Utunkat folytatva 
a völgyben haladunk. Egy helyen utunkból kiágazik a sárga négyzet 
jelzés, mely a közeli Natúr Életmódtanyát (lovarda) érintve vezet Szé- 
kelyszabarig. A Szabari-erdő védett növényei között megtalálható a 
nagyezerjófű, epergyöngyike, pirítógyökér, jerikói lonc, szennyes ínfű, 
tarka nőszirom, erdei borkóró, bíboros kosbor, fehér madársisak, tava
szi hérics, gömbtermésű sárma és a magyar repcsény.
A mi utunk öreg tölgyek mellett vezet, majd egy kis ösvényen fiatalos 
erdőben folytatjuk utunkat. A tetőre felérve utunk kicsit kacskaringóssá 
válik, és időnként lénián, majd szekérúton baktatva jutunk a kisnyárádi 
műúthoz. Itt egy zúzottköves úton megyünk tovább, majd a vadföldek
nél elérjük a Molnár-hegyen álló kétszintes vadászházat. Az udvarán és 
teraszán elhelyezett asztaloknál megpihenhetünk. Utunk tovább a Mol
nár-hegyen ösvény nélkül, vöröstölgyek között vezet ki a kisnyárádi 
műútra. Egy darabig az alacsony forgalmú műút szélén gyalogolunk, 
majd ezen az úton jutunk be a faluba, Kisnyárádra.
Kisnyárád Lánycsóktól kb. 8 km-re északnyugatra található. Nevét 1285 
körül említik egy oklevélben. A település ekkor a királyi tárnokok job
bágyainak a földje volt, és IV. László odaadta (Németi) Leunard fiai
nak. 1292-1297 körül egy oklevélben idevaló lakosa tanúskodásáról van 
szó. 1335-ben papja 8 báni pápai tizedet fizetett. A török időkben a falu 
lakossága megfogyatkozott. A 18. században német telepesek érkeztek a 
faluba. Ma többségében németek lakják.
Végigmegyünk a kis falu főutcáján, érintve a templomot, majd az autó
busz-fordulónál felfelé indulunk. Nagy támfalas pincerendszer mellett 
megyünk el, majd egy szurdokúton a tetőn álló képoszlophoz jutunk. 
Itt szántóföldek, majd erdő mellett jutunk le az Erdősmároki-halastavak 
völgyébe. A Szent János-kápolnát közvetlenül az út mellett találjuk.
A Szent János-kápolna az 1830-as években épült. Oltárképén Keresz
telő Szent János áll. Korábban is állt itt egy kápolna. Régebben június 
24-én, a búcsú napján zenés körmenettel zarándokoltak ide. A kápolna 
közelében volt egy kiépített forrás, melynek neve Csoda-forrás volt. 
A forrás az 1970-es években elapadt, építménye már nincs meg. A tör
ténete az, hogy egy vak ember megmosta benne a szemét, és vissza
nyerte látását. Egy kisgyermek szeme is meggyógyult a forrás vizétől. 
A közeli rétet Kápolnás-rétnek nevezik.
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közel 60 százalékát kitevő horvát népesség hű hagyományaihoz, a jeles 
ünnepeken a falu még mindig magára ölti a színes sokác népviseletet.
A Kátolyi elágazástól menetrend szerinti autóbuszjárattal utazhatunk 
tovább Szederkénybe, Pécsre vagy Pécsváradra.

Tó a gránitbánya területen, Erdosmecskencl

Zöld sáv jelzés
Erdősmecske, volt vasútállomás autóbusz-megálló - Kisgeresdi-erdő 
- Kisgeresd - Geresdlak - Hidáki-völgy - Maráza - Lókúti-pihenő - 
Liptód - Szilvás - Váralja - Török-vári pihenő - Máriakéménd, autóbusz
megálló. Táv: 25 km.

A zöld sáv jelzésű turistaút a 
Geresdi-dombságból, Fékedről in
dul, és Erdősmecske volt vasútállo
másnál éri el a Baranyai-dombság 
határát. Ezt a pontot legkönnyeb
ben Pécsváradról közelíthetjük meg 
menetrend szerinti autóbusszal. Az 
egykori vasútállomás épülete mel
lett, egy hídon átkelve a gránitbá
nya melletti területre érünk. 
Egy kocsiúton betérünk az erdő
be, és egy széles kijárt úton egy 
szurdokvölgy mellett kaptatunk 
felfelé. Csodálatos gránitkő szik
lakibúvásokat látunk a meredek 
oldalfalakon. Kezdetben idős 
tölgy- és bükkerdőben haladunk, 
majd a gerincen fiatal akácosban 
rójuk a kilométereket. Az erdő 
Kisgeresdnél elfogy, és a kis tele
pülés központjába jutunk. 
A mindössze egy utcából és néhány 
házból álló település szépen rend
ben tartott központjában, a harang
láb mellett megpihenhetünk. Jel
zett (aszfaltos) utunk innen jobbra 
kivezet a kis településről, majd dé
li irányba fordul, és szántóföldek, 
szőlők mellett ér be Geresdlakra.
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Geresdlak a Geresdi-dombság délkeleti részén, Pécsváradtól délke
letre, Himesháza és Fazekasboda között fekvő település. Két falu, 
Geresd és Püspöklak egyesítéséből jött létre 1968-ban. Geresd már az 
Árpád-korban lakott hely volt. Nevét 1292-ben említették először az 
oklevelek Gueresty néven. A falu ekkor több birtokos kezében volt; így 
például öröklött része volt itt Geresdi Tamásnak, aki 1302-ben a böször
mény Mizse nádor testvérének, Ayza ispánnak híve volt, és részt vett 
a megyei közéletben is. 1312 előtt Geresdi Tamás megvette Hazugdi 
Péter és felesége, Neste itteni földjét, és vejének, Hásságyi Pálnak adta 
át. Az átadott birtokban volt egy Sebastyanyulese nevű falu, a Gyön
gyösön (Gyungys) túli trágyázott föld fele, az egész kaszáló, a mezei 
szántóföldek fele és a földhöz tartozó erdő. Az 1293-ból fennmaradt 
feljegyzések a geresdi nemeseket olasz eredetűnek mondták. 1295 előtt 
egy további birtokrész felett a baranyai várjobbágyok perlekedtek Győr 
nemzettségbeli Óvári Komáddal, de később lemondtak róla Konrád 
javára, aki azt öröklött birtokának mondta. 1295-ben Óvári Konrád a 
nádorfehérvári püspökkel szemben is megvédte e birtokát. 1330-ban 
Konrád unokái osztották ketté egymás közt a birtokot.
A falut jelző táblánál egy majorság mellett vezető széles kocsiútra térünk. 
Jobb oldalon szántóföldek, bal oldalon erdősáv mellett visz utunk. Egy 
kereszt mellett megyünk el. A Hidáki-völgy kereszteződésénél újabb 
keresztet találunk. Á marázai bekötőútnál érünk ki, és már megpillant
juk a települést jelző táblát.
Maráza Geresdlak és Kékesd között fekvő zsáktelepülés. Még az 
1887. évi kataszteri térképen is fel volt tüntetve a mai Maráza elődje 
Alsó- és Felső-Hidága Maráza északi és keleti felén. Hidága nevét az 
oklevelek 1292-1297 között említették először Hidagay néven, mint a 
hídágai nemesek birtokát. A hídágai nemesek gyakran szerepeltek a 
megyei közéletben, részben mint a Gyulaiak megbízottjai: 1319-ben 
Artolf nevét, valamint első feleségétől született fiát, Domokost emlí
tette egy korabeli oklevél. A falu a török uralom alatt elnéptelenedett, 
és a régi falutól délebbre, mai helyén alakult ki az új falu; Maráza. 
1720-ban délszláv, majd tíz évvel később, 1730-ban német telepesek 
kezdték benépesíteni a falut, később magyar nyelvű lakosok is letele
pedtek itt. A magyarok érkezésével egy időben pedig megkezdődött a 
sokácok elköltözése. A 20. század elején Baranya vármegye Pécsváradi 
járásához tartozott. Ma 200 lakosa van Marázának. Nevezetessége a 
falu határában álló Mária-kápolna.
Marázát déli irányban hagyjuk el. Egy szántás és erdő szegélye mellett 
a nyiladékon, a zöld kör jelzésen (200 m) juthatunk a csodálatos környe
zetben álló Mária-kápolnához és a Mária-forráshoz.
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A Mária-kápolna Marázától délre, 
alig 1 km-re az erdő szélén, a nyila
dék végében található. A földút egy 
völgyben, egyik oldalán dús erdőtől 
kísérve kiszalad a faluból, majd egy 
szántáson át egy hívogatóan zöl
dellő nyiladék felé vezet. Az eny
hén emelkedő nyiladék végén áll 
a Mária-kápolna. A bámulatos kis 
épületet a közelmúltban újították 
fel társadalmi munkában a marázai 
lakosok. Az erdőből kellett kibon
tani a már romos épületet. Jégli Péter, marázai díszpolgáré a felújítás ötlete, 
és a megvalósítást szolgáló önzetlen adománya. A kápolna tetejét Zsolnay- 
kerámiák díszítik, mint ahogy a kútét is. A szépen kiépített Mária-forrás 
kapcsán lett híres, s ezért épült mellé a kápolna is, mert csoda történt itt. 
Egy, a közeli szőlejében kapáló horvát asszony vak lánya a forrás vizében 
megmosakodva visszanyerte látását. A csoda ma is tart. Egy kis ékszer ez 
a Mária-kápolna az erdőben, ahova a hívők még ma is elhozzák máshol, 
búcsúkban, zarándokutakon vásárolt ereklyéiket. És a szeptember ,8-án 
szokásos falunapnak is programja az itt tartott mise. A most már foglalt for
rás tiszta, hideg vizéért még ma is gyakran kisétálnak az emberek a pácolt 
fából készült feszület által őrzött kápolnához.
Egy erdősáv mellett haladunk, és a gerincen balra fordulunk. Egy fenyves
erdőnél jobbra letérünk a völgybe. Csodálatos réten megyünk keresztül.

A Lókúti-pihenőhelyre a zöld kör 
ji jelzés vezet be (100 m). Itt esőbe-

■ állót, tűzrakót, asztalokat, pado- 
I kát és vezetékes ivóvizet találunk.
■ A rét nyaranta a cserkészek ked- 
I veit pihenőhelye. Egy ligetes er

dőben barangolunk tovább, majd 
a völgyben épült Liptódra jutunk. 
Ebben az erdőrészben 2011-ben

’ tarvágás volt, ezért a táj arculata 
sajnos megváltozott.

* Liptód Babarctól északra található 
kicsiny zsáktelepülés. Liptód egyike azon 41 településnek, amelyet még
I. István király 1015-ben a pécsváradi Szt. Benedek-rendi apátságnak ado
mányozott. A községet a török hódoltságig kizárólag magyarok lakták.

Lokuti-piheno

302



Biki Endre Gábor - Turistautak a Baranyai-dombságban

Az 1690-es években a lakosság összetételében változás következett be, 
mivel itt telepedett le a juhtenyésztéssel, pásztorkodással foglalkozó 
szerb és rác nemzetiségű népek egy része. A jelenlegi német ajkú lakos
ság az 1751-es évtől kezdődően egyenként telepedett le. Ettől az időszak
tól kezdve a lakosság döntő részét a német nemzetiségűek adták és adják 
napjainkban is. 1945-ben magyar családokat telepítettek be Szomolyáról, 
akik egy-két éven belül elhagyták a falut. 1947 és 1948-ban a kitelepí
tési hullám - az utak járhatatlansága miatt - kevésbé érintette az itt élő
ket. 1930-ban, miután a délszláv lakosság elhagyta a települést, a német 
anyanyelvű lakosság aránya 96% volt. 1980-ban a német anyanyelvű 
lakosság aránya 91%, s ez országos viszonylatban a harmadik legma
gasabb arány. Napjainkban a falu lélekszáma 200 fő. A falu vonzereje a 
csend és a nyugalom. A település négy domb közé beékelődve, azok völ
gyében helyezkedik el, igen szép, festői környezetben. A falut egy déli 
irányból észak felé folyó patak szeli át. A falunak csodálatos szépségű 
műemlék jellegű római katolikus temploma van.
Egy meredek úton indulunk kifelé a faluból. A temető után a meredek
szurdokút felvisz a gerincre, ahol szántóföldekhez érünk. Jobbra, majd 
pár száz méter után ismét jobbra fordulunk. Innét ismét erdőben vezet 
tovább utunk. Egy hosszú elnyúló, lankás, száraz völgyben vezető széles, 
kijárt kocsiúton jutunk le Váraljára. A terület egy a török időszakban itt 
létezett településről kapta a nevét, mely egykor a mai Máriakéménd várá
hoz tartozott. A dűlő azóta is őrzi az elpusztult falu nevét. A szántóföld és 
rét sarkánál jelzést a villanyoszlopon találunk. Innen utunk nagyon han
gulatos erdei úton vezet. Egy zsombékos, nedves réten haladunk tovább.
Nyáron ezen a szakaszon magasra no a buzogány és a gyalogútat is elbo
rító sárga virágú szolidágó. A réten érdekes fotótémát kínál a magányosan 
álló nagy fa. Kicsit lejjebb, a magaslesre festett jelzés mutatja a továbbha
ladás irányát. Újra erdőben haladunk, majd kiérünk a szántásra. A négyes 
út elágazásánál (a túloldalon vadkerítés), Sloszberg nevű domb mentén,

nádas mellett megyünk el. Egy 
hídon átkelünk a kis patakon (mely 
nyáron szinte mindig kiapad), és 
vegyes erdőben haladunk. Nagyon 
szép ligetes erdőben folytatódik 
utunk, míg elérjük a kék rom jelzés 
elágazását. A Török-vári pihenő
helyig együtt haladunk az említett 
jelzéssel, majd az felmegy a közeli 
Török-vár romjaihoz.
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Török-vár romjai

Jellegzetes díszítés 
egy máriakéméndi lakóházon

A pihenőhelyen asztalokat, padokat, kutat, szalonnasütőt és WC-t talá
lunk. Ha megpihentünk, folytathatjuk túránk utolsó szakaszát, mely a 
Patkányos-patak völgyében vezet. Egy dombhátra felérve szépen látszik a 
halastó. Innen már feltűnik a közeli falu templomának tornya is. A halas
tónál utunkból ágazik ki a zöld kör jelzés, mely a Lankás-forráshoz vezet. 
Egy szép mezőn, a volt sípályánál, az útjelző oszlopnál találkozunk a kék 
irányított kör jelzéssel. Máriakéméndre betérve az előbbi jelzés a kegy
templom felé indul, a mi utunk pedig a Szent Márton-templom érinté
sével a település autóbusz-megállójánál (Rákóczi Ferenc utca) ér véget. 
Máriakéménd már a csiszolt kőkorban is lakott hely volt, később trák- 
illír népcsoport, kelták majd rómaiak is letelepedtek a környéken, az 
egykor itt áthaladó híres római borostyánút mellett. Nevét 1015-ben már 
említette a pécsváradi apátság alapítólevele is, mint apátsághoz tartozó 
birtokot. 1237-ben a Győr nemzetséghez tartozó Óvári Konrád birtoka
ként említik az oklevelek Minori Kemud néven, Óvári Konrád baranyai 
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uradalmának a központja volt. Régen három falu létezett itt: Kiskéménd, 
Nagykéménd és Váralja.
Máriakéméndről menetrend szerinti autóbuszjárattal utazhatunk tovább 
Szederkénybe, Pécsre vagy Pécsváradra.

Túrák jelöletlen utakon

1. Olasz - Hidor-hegy - Hásságy, táv: 6 km.
Olasz település déli feléről, a római katolikus templom közeléből indulunk. 
Olasz Pécstől délkeletre (kb. 20 km-re), az 57-es főút közelében fekvő tele
pülés. Olasz nevét az oklevelek 1181-ben említették először Uloz néven, 
1295-ben Olozy, 1316-ban Olaz néven írták. Az itt letelepedett francia-val
lon földművesek alapították a XII. században, akiket akkor tévesen ola
szoknak hívtak. 1295-ben a Győr nemzetségbeli Óvári Konrád birtoka volt. 
Később Héder nemzetségbeli Henrik fia, János foglalta el. 1316-ban Károly 
Róbert király visszaadta Konrád unokáinak, az övék volt még 1330-ban is. 
Itt Olaszi, Hásságy és Héder melletti Szentága-forrásnál állt egykor a pécsi 
pálosok Szent László kolostora is 1295 körül. A kolostor a mai település és 
a birjáni patak között helyezkedett el. Az egykori telepesek magas szintű 
szőlőművelést honosítottak meg a kedvező adottságú területen, amelyet a 
szerzetesrend a török időkig folytatott. A török hódoltság alatt sem népte- 
lenedett el a magyarok lakta falu, kolostora azonban elpusztult. Az 1700- 
as években katolikus délszlávok és németek telepedtek le itt, s később 
magyarok is. Olaszi a Batthyány család birtoka volt. 1950-ben a település
hez csatolták a vele szomszédos Hidor falut is. A település lakóinak száma 
kb. 600 fő. Látnivaló: veteránjármű-kiállítás.
A falu belső utcáján átmegyünk egy hídon, majd a sportpálya után a cso
dálatos környezetben található Olaszi-tóhoz érkezünk, mely a horgászok 
kedvenc helye. A tó magánterület, a benne található szigetre, melyre egy 
fahíd vezet, engedéllyel lehet bemenni. Akácos, majd vegyes állományú 
erdőben megyünk nyugati irányban tovább a völgyben, majd a foglalat- 
lan nagy, kivájt medencéből eredő Szent László-forrás előtt jobbra for
dulunk, és a szántás szélénél felmegyünk a Hidor-hegyre. Szép fekvésű 
pincesoron és szőlők között a fennsíkon haladunk Hásságy irányába.
A Szentháromság-kápolna környezetében megpihenhetünk, majd 
egy árnyas tölgyerdőben jutunk le a Vasas-Belvárdi-vízfolyás völ
gyébe. A Szent Rókus-kápolna mellett érünk be Hásságyra, és csakha
mar megérkezünk a nagy kiterjedésű Hásságyi-halastóhoz. Túránkat 
a falu központjában, a Páduai Szent Antal tiszteletére szentelt római 
katolikus templomnál fejezhetjük be.
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Az Árpád-kori Hásságy település neve az oklevelekben 1058-ban tűnt fel 
először Hashag néven. A falu a 13. század végén Győr nemzetséghez tar
tozó Óvári Konrád birtoka volt. 1291-ben Kórogyi Fülpöst említik, majd 
pár évvel később, 1296-ban Lőrinc nádor fia Keménnyel együtt kirabolta és 
lerombolta a falut. 1311-ben Óvári Konrád fia, Jakab e településről nevezi 
magát. 1312-ben a korabeli iratok egy idevaló szerviemét említik, majd 
később Héder nemzetségbeli Henrik fia, János foglalta el a falut, de Károly 
Róbert király visszaadta Jakab árváinak. 1330-ban Jakab fiai osztoztak meg 
rajta, és az osztozkodáskor a határában levőnek mondják a Szent László- 
monostort, melyet még 1295-ben Óvári Konrád alapított Hásságy és Hidor 
között, a Szentága-forrás mellett. Látnivaló: fafaragó-kiállítás.

2. Boly - Békáspuszta - Herendi-erdő - Töttösi-erdő - Majsi-erdő - Majsi- 
erdészház - Majsi-halastavak - Majs, táv: 16 km.

Túránkat a bólyi autóbusz-váróteremtől indítjuk, és a Batthyány-kastély 
csodálatos parkján, sétautakon keresztül megyünk nyugati irányba.
Boly: Az egykori dél-baranyai sváb falvak egyik gyöngyszeme. A telepü
lés 1997-ben kapta meg a városi rangot. Története, ahogy ezt a földből elő
került régészeti emlékek bizonyítják, a késői kőkorba nyúlik vissza. Ez 
azt jelenti, hogy Kr. e. több mint 3000 évvel e területen már pattintotta 
és csiszolta szerszámait az ember. Bolyról 1093-ból, Szent László idejé
ből származik az első írásos emlék, mely Bolok néven, egyházi birtokként 
emlegeti a települést, bár a temetőben található római castrum korábbi 
idők emlékét idézi. A török hódoltság alatt szinte teljesen elnéptelenedett. 
1703-ban Boly - a törökök kiverésében jelentős érdemeket szerzett - Bat
thyány Ádám gróf tulajdonába került. A kialakuló uradalmi központot 
Mária Terézia uralkodása alatt német jobbágyok népesítették be, akiknek 
utódai ma is lakják e települést. A XIX. század végén a falu és az uradalom 
- házasságkötés révén - a Montenuovo hercegi család birtokába került, és 
maradt 1945-ig. A Batthyányak-Montenuovok idején alakult ki a település 
mai arculata, ligetes, széles utcáival, közterületeivel. Ekkor lett térségi köz
ponttá, vált híressé kézműipara. A II. világháború után a Németországba 
kitelepítettek helyére felvidéki és bihari magyarok érkeztek. A falu bir
tokosai fokozatosan fejlesztették ki az elhagyott, elhanyagolt földeken a 
gazdaságukat. 1792-től pusztáikon nagyüzemi gazdálkodást vezettek be, 
s fejlesztették, korszerűsítették a szőlőművelést is. 1770-ben svájci tehené
szetet létesítettek a gazdaságban foglalkoztatott szakemberek irányításá
val. A termékeny földeken jelenleg is gazdagon virágzó növénytermelés 
folyik. A mezőgazdasági nagyüzemeinek gabona- és vetőmagtermelése
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európai hírű. A települést övező 
lankákon dúsan terem a zamatos 
borszőlő, melyből a híres pincesor
ban készül a hegy leve.
A házakat elhagyva aszfaltúton me
gyünk Békáspusztára, ahol a Békás 
Panziót, vadászházat, a Szent Jó- 
zsef-kápolnát és az Agrártörténeti 
Múzeumot találjuk (előzetes beje
lentkezés szükséges).
Ha megnéztük a látnivalókat, 
akkor a kereszttől dél felé indu

lunk, majd egy földúton érünk ki a borjádi műútra. Innen ugyanezt 
az irányt követve szántás mellett haladunk, majd betérünk a Herendi
erdőbe. Az erdőt elhagyva egy rövid részen szántóföldön megyünk, 
majd betérünk a Töttösi-erdőbe. Átmegyünk az erdőben vezető vas
úti síneken, majd egy hosszú lénián délkelet felé tartunk. Az erdőből a 
töttösi műúton érünk ki, és az erdészházat jelző fatáblánál nyílegyenes 
úton érünk be a Majsi-erdőbe. Jó gombázóhelynek számít ez a tölgyes 
erdő, környékén és a tisztásokon gyakran előfordul a pöfeteg. Hamaro
san fenyőfák árnyékában megbúvó erdészházhoz érünk, mely előtt szép 
nagy rét van szalonnasütő hellyel, asztalokkal, padokkal.
Innen továbbmegyünk a nyiladé
kon, majd az erdőből kiérve ha
marosan a Majsi-halastavakhoz 
érünk. A szép környezetben ér
demes megpihenni. A tavakat el
hagyva hamarosan megérkezünk 
túránk célpontjához Majs telepü
lésre, ahol érdemes megtekinteni a 
híres szerb ortodox templomot.
Majs (Majsa, Egyházas-, Kis-, 
Nagy-) nevét az oklevelek a pécsi 
püspök szerint 1235-ben említették 
először Moysa néven. A település a 13. század végén a Héder nemzet
ség birtoka volt. 1285 előtt Henrik fia, Miklós nádor [Buzád nemzetség
beli] Ponit fia, Jakabnak adta. 1310 és 1312 között Henrik bán fiai, János 
és Péter átadták rokonuknak, Bán fia Miklósnak tartozékaival együtt, 
azonban Károly Róbert király ezt Becsei Töttösnek adta, aki ezt 1338- 
ban Nagymajsa néven birtokolta. Ettől délre feküdt Kismajsa, a nemesek
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faluja. 1327-ben e nemesek közül került ki Maj- 
sai Jakab, aki a baranyai ispán megbízottja volt. 
1335-ben papja 5 garas pápai tizedet fizetett.

Kerékpáros túrák

1. Szederkény - Boly - Kisbudmér - Kisjakab- 
falva - Mária-kép - Villány.

2. Pécsvárad - Erzsébet - Szellő - Máriakéménd 
- Szederkény - Olasz - Hásságy - Ellend - 
Pereked - Berkesd - Szilágy - Pécsvárad.

3. Pécsvárad - Nagypall - Kékesd - Erzsébet - 
Pécsvárad.

4. Mohács - Lány csók - Kisnyárád.
5. Mohács - Kölked - Erdőfű.
A felsorolt túraútvonalak kerékpárutakon vagy alacsony forgalmú autó- 
utakon vezetnek.

Látnivalók, helyi értékek

Kegytemplom Máriakéméiuieii

fíalthyány-Monlenuovo- 
kastély Bolyon

T
ájház (Belvárdgyula), Templomrom 
(Belvárdgyula), Fa harangláb (Er
zsébet), Kegytemplom (Máriakéménd), 

Tájház (Szederkény), Agrártörténeti 
Múzeum (Békáspuszta), Batthyány- 
Montenuovo-kastély (Boly), Mauzóleum 
(Boly), Mézeskalácsos Műhely (Boly), 
Szent Ambrus-vízimalom (Borjád), 
Kékfestőműhely (Nagynyárád), szerb 
ortodox templom (Majs), Szabari-erdő

(Székelyszabar), Tanmúzeum (Hímesháza), Sárga- 
és Fehér-kastély (Bár), Szent Miklós-vízimalom 
(Mohács), II. Lajos-emlékmű (Mohács), Kanizsai 
Dorottya Múzeum (Mohács), busójárás (Mohács), 
szerb ortodox templom (Mohács), Fogadalmi 
templom (Mohács), Mohácsi Történelmi 
Emlékhely (Sátorhely), Fehér Gólya Múzeum 
(Kölked), Kiskastély (Erdőfű), Béda-Karapancsa 
Tájvédelmi Körzet (Duna-Dráva Nemzeti Park).
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Borutak, borok, pincék

A
máriakéméndi nagy pincesoron valamikor több száz pince 

volt, melyek egészen a Török-vár irányába, a liptódi szegé
lyig húzódtak. Számtalan beomlott pincelyuk még ma is fellelhető. 

A sok elpusztult pince ellenére a falu pincesora ma is igen jelentős, 
több mint 1 km hosszú. A helyiek jellemzően fehérborokat készítenek. 
1936-ban rekordtermés volt, hordók hiányában hektoliterszám öntöt
ték le a borokat a domboldalon. Ebben az időben Bécsben még önálló 
máriakéméndi borkimérés is működött.
A liptódi kék pohár út jelzése 2008-ban létesült, ötletgazdái és megalkotói: 
Petrovics Ottó és Markesz István liptódi borosgazdák. Eredetileg a két 
gazda présházát kötötte össze a történelmi pincesoron végighaladva 
1,5 km hosszan. 2011-ben 400 méterrel hosszabb lett, az új szakasz a fa
lut köti össze a pincesorral, illetve csatlakozik a sárga és a zöld sávval jel
zett turistaútvonalhoz. Az útvonal megalakításának fő céljai, a helyi bor
kultúrával kapcsolatos hagyományok, szokások megőrzése és a gazdák 
közötti kapcsolattartás. Programok: Vince-nap - „Hutzlkretje" (máglya
gyújtás böjt első vasárnapján) - Emmausz (pincejárás húsvéthétfőn), va
sárnap délutáni bortúrák. Liptód település a Mohács-Bóly Fehérborút
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legkisebb tagja. A szőlősgazdák többsége csak saját fogyasztásra készít 
bort, kb. 75% fehér és 25% vörös arányban. Fő fajták a juhfark, olaszriz- 
ling. A borok testesek, kellemesen savasak, igen jó minőségűek, rendsze
resen jól szerepelnek a helyi és a megyei borversenyeken.

Tiiritstatérké'p Máriakéinénd térségéről

Ajánlott turistatérképek

Mohács-Bóly Fehérborút turistatérkép (1:35.000), kiadás éve: 2006.
Mecsek térkép Geresdlak - Máriakéménd térképe (1:60.000), kiadás éve: 2011.

310



I

Baronek Jenő -100 éve alakult a TTE Pécsi Csoportja

A TERMÉSZETBARÁTOK TURISTA EGYESÜLETE 
PÉCSI CSOPORTJA

Baronek Jenő

A
 Természetbarátok Turista Társasága 1910. január 

22-ére meghirdette a toborzó túráját, ami Pomáz, 
Csikóvár, Lajos-forrás, Dömörkapu, Szentendre útvo

nalon vezetett. Talán az első nyílt túra volt.
Alig két hét múlva, 1910. február 4-én megtarthatták az egye
sület alakuló gyűlését. Ezt a Conti utca 8. alatti kávémérés
ben hívták össze, amely Redlinger Adolf tulajdonában volt. 
Király Albert vázolta az egyesület célját, a nemzetközi 
kapcsolatok előnyeit, és javasolta a TTE-nek megalakítá
sát. Neumann Ede pedig ismertette az eddig foganatosí
tott előkészületeket, mire a tárgy komoly megvitatása után a közgyűlés az 
egyesület megalakítását lelkesen és egyhangúlag kimondta. Ezzel megala
kult a Természetbarátok Turista Egyesülete, a TTE.
Az új egyesület célként az jelölte meg: ...„hogy a testi és szellemi megújulását 
munkásosztály körében a modern, népies turistáskodást terjessze. A népies turistásko- 
dás alatt értjük a munkástömegekkel a szabadban, erdőben, mezőkön, hegyekben való 
tartózkodás és barangolás kellemeit megismertetni. ...Ez úton pedig a természettudo- < 
mányos gondolkodás terjesztését, a nagy természet helyes értékelését kívánjuk elérni"... 
Márciusban beterjesztik jóváhagyásra a belügyminiszterhez az alap
szabályokat, és körlevél formájában közzéteszik „Felhívás a szervezett 
munkásokhoz" írást, ebben fejtik ki nézeteiket a természetjárásról, és ' 
agitálnak e sport mellett.
Az alapító vezetőség: elnök: Redlinger Adolf nyomdász, jegyző: Király Albert 
nyomdász, pénztáros: Neumann Ede nyomdász, ellenőr: Brumiller László j 
nyomdász, szertáros: Stefáni Gyula nyomdász. Választmányi tagok: Mayer / 
József és Mandl Emi nyomdászok. Számvizsgálók: Löwy Lipót és Weisz * 
Jakab könyvkötők, Szuhodovszky Rezső nyomdász. Választmányi póttagok: 
Frisch Árpád, Szmolkra Szaniszló és Sonnenfeld Rezső nyomdászok.
A TTE hihetetlen gyors fejlődésnek indult. Az alapító 30 tag száma egy éven . 
belül 2660 fölé emelkedett. Miután vidékről is több érdeklődő levél érkezett, 
felhatalmazta az egyesületet a közgyűlés a munkásturisztikának a vidéken K 
való terjesztésére. Ehhez felhasználták a kettős ünnepeket. Az első vándor
gyűlésüket december 10-én tartották Gyöngyösön, majd Kassa, Nagyvárad, 
Pécs és Miskolc következett, ahol egyben csoportok is alakultak.
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1911

t
911. március 19-én megalakult a Természetbarátok Turista Egye

sülete (TTE) Pécsi Csoportja, amely a munkás természetjárás fej
lesztését tűzte zászlajára.

Az alakuló ülést a Pécsi Munkás Otthonban tartották a Zrínyi u. 13-ban. 
A központ, a Magyar Turista Szövetség részéről megjelent Kisgadó Géza, 
mint az előkészítő bizottság elnöke, aki a mozgalom megindítója, vezetője 
és lelke volt. Jelen volt még Sziebl Antal, Beck József és Stengi Fülöp is. 
ATTE helyi csoportjának vezetői lettek: elnök: Rieger János, alelnök: Scheid 
József, pénztáros: Szabó Lajos, ellenőr: Ferter János, jegyző: Kisgadó Géza, 
szertáros: Nagy János lettek. Megállapodtak abban, hogy minden pénte
ken összejönnek a Munkásotthonban, és az alakulást közzéteszik a „Mun
kás"-bán. Elfogadták a programot is. Minden tavasszal a turistaidényt 
nagy tórával kezdte meg az egyesület. Rendszeresen szerveztek tórákat 
a Mecsekre, de az első hosszabb tórát Fiúméba tervezték május 12-13-án.

* fej’.. roZ . i bARnl’Cr. AURISTA HGYuÜLE'x'En pécsi csoportjának 

1911 év r.ároius hó 19. történt megalakulásakor volt alapitótapjai

Ecvleti tisztáé»; iLL k forlalkbz<is a r- lakisi*."?
E’lnök: Rifs r János szabó

n.5 ■ í
Nyíl utca 1 (

Alánok: boheid dózsef '■'i’'ály u.15.
Pénztáros: Jzabó Lajos w Bal atonbop-llr
Ellenír:

_______ Eorber János w Budapest
Jegyzó: Kisgadó Géza V napba!t
Jzertárnok: Ka-y János •r

■ Antónia u.2.

A Városi Tanács 1911. május 29-én terjesztette fel az alapszabályt jóváha
gyóra a BM-hez. Mellékelték a belépési nyilatkozatot, a jegyzőkönyvet és 
a központ igazolását. Ebben az időben csoportok működtek még Miskol
con, Sopronban, Székesfehérváron, Egerben, és Budapesten a VII. kerület
ben. A magántisztviselők csoportját Stromfeld Aurél vezette.
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JtQTlötölTV.

815

l»ly falHtuUll b >f»ra4»»»thardtok farlBtB-egyaallat«' 

pdaai *«!yl  •••partjdaah alakuld gytldUa, Ma«, Muakda Ot*««  

Irinyi a. !•.«•. »11. 4vi aír««!«« hd W.

*1 »Byhahirdb mvBUb li»|*U  Mii alak * kkapaat M(bii,tt> 

Ja BdvB.li a MgJ»l»nt»h»l 4» loditv4nyM»,b»gy M alakuld v»„t4> 

adra agy BlaBkBl 4a agy Jatyadt vdlaaaanak a naly akdp »lakait 

nag. IlaBk, Bagy Jinoa, Jagyad.Hagadd «daa Ívtak aagrdlaaatva. 

IlaBk babatdaa iaaarlata a J.rulai.tbardtok tariata IgyaattlaU*  

n,k*  alap»»abdlyait,Mjd a luriaatika taatadad •rkBlaaaeaaaitd 

haltait a tagak Jagl kBtalaaadgalt agyBtaaan laaartata da HgBI 

faltáéul a kdrddat a kalyl aaapart aagalakitíaCra a el agykMB"*  

lag elfogadtak."
IlaBk kdrl a helyi aeayarl aeietdadhea a helyi »eaatdadg

laaaUadt a aaly a kBvalkaadkdp tBridet. llaBkt Mgar<Jda»a,alal" 

nBki Sokaid Jdaaaf pdaatdrnek íaabd Lajaa, elleadr farié» Jdava, 

Jegyad Hegedd Maa, akartára« Begy JtwB arak letek 

ía adgfll au «14» egyhangúlag alfegadla.hagy 

jBvatalt tart a nunkda othanbaa 4a hogy eladón hdtaa kBall 

a*aahAa*  lapban.
I lufik felölve,a a kBipeal által kflldSt »OrgBayt.eelyboa 

voaaik tudandaul aagalakaldauakat aai tadondavl vdtatatt.

TBbb aad non 14v4n aa IlaBk aa B14at la,írja.

II. akt bltolealldki Jegyed
l^y Jdeaa a.k. Sahold Jdaaef e'k. Hegedd 04,a o.k.

1912

egtartotta alakulása óta első közgyűlését március 29-én a TTE .'
Pécsi Csoportja, amely ekkor 30 taggal rendelkezett. Beszámol

tak az előző évi tevékenységükről, mely szerint 9 egész napos és 2 fél
napos túrát szerveztek. Jellemző szegénységükre, hogy az előző évi 
bevételük 92 korona, kiadásuk 68,6 korona volt. Összehasonlításként: a / 
Mecsek Egyesület (ME) közgyűlésén 14 főt vettek fel örökös tagnak, akik ’ 
személyenként 100 koronát fizettek be a pénztárba. A választás során 
Krausz Arnold lett az elnök, Pintér József alelnök, Bech János a pénztá
ros, és túrabizottságot alakítottak. A Munkásotthonra és a „Munkás" c. 
lapra a csoport 5-5 korona támogatást szavazott meg. Elhatározták, hogy 
a jó kapcsolat érdekében a csoport elvileg belép a Mecsek Egyletbe, és ' 
e célból kiváltottak egy tagsági könyvet is. Március végén a TTE buda
pesti csoportja Pécsre látogatott, és együtt túráztak a Mecseken, majd 
vándorgyűlést tartottak. A pécsi csoport tagjai elhatározták, hogy egész •
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évben rendszeresen szerveznek túrákat. A TTE képviselői részt vettek a 
Pécsi Munkás Testedző Egyesület létrehozására összehívott tanácskozá
son. Tavasztól késő őszig igen élénk volt a természetjárás is. Az ME és 
TTE szinte minden hétvégén rendezett túrát.
A Természetbarát 1. évfolyamának 2. számában a Pécsi Naplóból idéz: 
„A szervezett munkásság soraiban alakult meg nemrégiben a Természetbarátok 
Turista Egyesülete, amely Pécsett is megalakította fiókját." - Méltatja még a 
fent jelzett lap célkitűzéseit, amely kizárólag a magyarországi természeti 
szépségek feltárásával foglalkozik. A TTE közgyűlésén határoznak, hogy 
belépnek a Mecsek Egyesületbe Kisgadó Géza javaslatára. Kétoldalas, 
kettő képes cikket közölt a lap „Két nap a Mecsek hegységben" címmel Sté
fani Gyula (Budapest) tollából, Dubitzky István felvételeivel. A felvételek: 
az Éger-völgyi részlet, és Pécs, Tettye, háttérben a Misinával. Az ez évben 
induló Természetbarát című lapról a Pécsi Napló véleménye: „Érdekes 
megállapítani azt, hogy míg egyéb turistalapjaink túlnyomó számban svájci és 
egyéb idegen országbeli illusztrációkat és leírásokat hoznak, addig éppen ez a lap 
kizárólag a magyarországi természeti szépségek feltárásával foglalkozik."

1913

913. március 30-án tartot
ta közgyűlését a TTE Pécsi 

Csoportja, és beszámoltak az
előző év működéséről. A beszá
moló szerint nagyon fontosnak 
tartották „...hogy a munkássá
got a kocsmáktól és a dorbézolás
tól elvonva a természet szépségeit 
megismertetni velük". Döntöttek 
abban, hogy a Munkás Test
edző Egyesület (MTE) ala
kuló közgyűlésén Weisz Pál 
képviselje őket. Valamint a 
csoport tagjaiból bevonultak 
hozzátartozóit kívánták segé
lyezni. Ugyancsak egy létesí
tendő menház javára 5 koronát 
szaVaztak meg. A TTE az épülő 
mélyvölgyi turistaháza javára 
gyűjtőívet bocsátott ki. Nagyon

- 1 -

bájyassrttlag hoia 
latoikkal sgy« 
illatra « halyi e 
a kUsgyüláahas lobot folobboinl 
g/uláat sogslosolag tlioanágy i

M. *• agyosülot 'igáit * kasgrttláa, a 
válaaitauiny oaoportok roaatoaágol látásik. Ai 4»

Ssákholyoi Bodapsst. KhtáskBro kitárjad a stagyar korona 
a(4a> torülotáro.

Ai ogroattlot oálla 4« a kltttsOtt o41 oláráaáro atolxAH MlkBiblU
8.5. Ab ogyoattlst föladatául tuii kli 
a/ tagjaiban a tarvásist Ír inti aaaratatat falábrosttanl 

4a a turlatasággaj rokon tastadiáat ■Uralni!
b/a taraiakat ssápaágoinak soglaMriaáro alkalnat nyúj

tani)
o/ tanaáaiottudoarfnyl lmorotok torjaastása.
8.5. i oálok alSaoidltáaára a »Olgáinak! 
a/ kirándulások; a
b/ fololraaásokt 
o/ könyvtár 4a kiadandd aaakktJalöny,
V kodvoMáayoo vasúti Jaayak kiooskbtláso, 
a/ id&akácti társas öaaiajbvatalak tartása,
f/ turistautak jolaáso 4a sanadákháaak látásitáso, 
g/ baaouló torakvások t4»o«at4sa.
4. J. As alffbbl alakaa»bán Jolsott törskváosk oláráaáro 
a/ a rondaa tagsági Aljak.
V áldozások, tmlataágok jBvodolaol, adományok, hagyo- 

nányoiások 4a sastlagaa sás bovátolok.
4 tmk lőni 4a BMs1mb4m1.

5. f. A*  ogyosülot tagja lobot naol kdlbnboág nálkül sln- 
. aki a magyar korona torülotán tartdskoálk 4a a köanou- 
U vagy valsnoly hol/1 oaoport vo«at4»4g4n41 folvátolro 
rábbá, ha kdtoloii magát as alapaaabályok 4a as alapasa- 
ott határosatok pontos betartására.
A tagfelvátol a kötponti válaostaány. illatra a helyi 

oaoportok ve»otoaigstn»k hatáskörába tartósík. A folvátolro jelentse» 
■ináén indokolás nőikül elutasíthat«.

Hlnden ogyooülotl tag rálaastjkápaa 4a válaostható. A 
válásit jog asonban oaak asseályaasn gyakorolhat.Hindin tagnak joga van tároasBaesoJtf»
tál»kin 4a kirándulásokon ráaitvsnni.

szolgálnakt
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szerettek volna egy saját otthonhoz jutni. Március hónapban a Fővárosi 
Csoport (TTE) 20 tagja látogatott a Mecsekre, húsvéti ünnepek alkalmá
ból. A közös túra a Jakab-hegyre, onnan - Szentkúton és Lapison át - a 
Misinatetőre vezetett, másnap a Dömörkapuhoz tettek sétát. A TTE veze
tősége havonta ülésezett, és mint az MTE tagjai elhatározták, hogy Weisz 
Pál képviselje a csoportot a szakszervezetben és viszont. A szakszerve
zettel közös kirándulást szerveztek a Jakab-hegyre.

■ÍW1 ttc iw^**'*** “ ‘“or hlT*nM,‘ »•. ‘V rwiM
-x— ál.., . LÍSíF^Í*  hatí*kor4ti., Mlyr*  M 0M(M tagak a váX.a.t-■aZlíüíái, t"tíÍna£} ' -*  pír »44.1 Xagalább tl.wmígyf^ppai .i<Jbb 
«—•. r.1^.:.gt;fií’u:is:í?2s.:.:;r“ 
rum aalő a»4a MUm»W aUa. benyújtott falabbaiiaak

.u>. ‘—-

ro*aa.toalt4mk  U4tt . -gy. 
s^r^r»-se^-ttX“^aK«=u-^- 

t<Sbba4uai »»rtiJ.’wí 4* homtala amaara »ti-

^-Hr-^.:%^^4s^ruVjReu!.!.,x! Hríly llbart a.k. 
•lnOk.

8.4.: WJ2HZ1212*
V...

Uttn a «ajjynr klrüyl balÜgyBlnlartar, 
Mapaat,lM3.4n oktábar M 11.-4«

'' A
X- ’ .

r«X.UTitM<ünu

A munkás sportegyesületekről - a TTE kivételével - s azok működésé
ről nem sok maradt fenn. A „Munkás" c. újság hírül adja, hogy 1913. 
június elején a VFTK létrehozta túrakerékpáros szakosztályát. A pécsi 
kerékpáros sport újraélesztésével próbálkoztak, illetve néhány fiatalnak 
lehetőséget kívántak adni a kerékpársport űzéséhez. A természetjárás 
kiterjedését mutatja, hogy a Pécsi Iparos Olvasókör ifjúsága is kirán
dulást rendezett Szentkútra. A pécsi katolikus legényegylet újból halla
tott magáról, mert kirándulást szervezett a Jakab-hegyre. A Pécsi Iparos 
Olvasókör ifjúsága kirándulást szervezett Szentkútra.
1913. március 18-án megalakították az MTE-t (Munkás Testedző Egyesü
let), amelynek természetjáró szakosztálya is volt.
A Természetbarát című folyóirat 2. évfolyamának 2. száma tájékoztat a 
TTE Pécsi Csoportja március 3-án megtartott közgyűléséről. Az egyesü
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A

let 5 korona tagdíjjal támogatta a Mecsek Egyesületet. A tagok számát 
20-ról 30-ra növelték. A Mecsek Egyesületről is tudósítás olvasható a Ter
mészetbarát című újságban, a megjelent évkönyvéről (1912). Az évkönyv 
12 ív terjedelemben, szép műmellékletekkel jelent meg Kiss József szer
kesztésében. Az ME 1912. évi taglétszáma: 1403 fő.

1914

TTE Pécsi Csoportja 1914. február 9-én csoportgyűlést tartott a 
Munkásotthonban, ahol Várnai Mariskát díszoklevéllel tüntet

ték ki, mert 143,75 koronát gyűjtött a menedékházra. A „Menedékház" 
alapra 2467,69 korona gyűlt össze, amit a Takarékpénztárnál helyez
tek el. 1914. március 22-én tartották közgyűlésüket. Az elmúlt évben 26 
kirándulást rendeztek, de a résztvevők száma elég alacsony volt. Egy 
alkalommal elutaztak Fiúméba 7 fővel. A taglétszámuk emelkedett. 
A vezetőséget újjáválasztották, és a központ (TTE) engedélyével beléptek 
a Magyar Turista Szövetségbe. 1914. május 5-én újból tartottak csoport
gyűlést, ahol elhatározták a fiata
lok bevonását. Olyan fiatalokkal 
kívántak foglalkozni, akik utolsó 
éves tanoncok, illetve családtagok 
voltak. Minden hét végén vezettek 
egész vagy félnapos túrákat, ame
lyeket Farkas Ferenc, Krausz Benő, 
Veovecz János, Wolf József és Kra
usz Arnold vezettek. 1914. október 
végén a TTE Pécsi Csoportja ülést 
tartott, amelyen bizalmas jellegű 
témát tárgyalt a központi leirata 
alapján: a helyi csoport helyzete a 
háborús viszonyok között. A veze
tőségből s a tagok közül többen 
bevonultak, így a központ java
solta, hogy ha működésképtelenek 
lesznek, mit tegyenek. Miután az 
elnök is bevonult, Wolf József alel- 
nök bejelentette, hogy a csoport még működőképes. A vagyoni helyze
tükről leltárt vettek fel, és elhatározták, hogy a háború alatt a csoport 
nyilvános programot nem ad ki. A kivételes törvény miatt - a gyülekezés 
szabályozása - havonta nem üléseztek, csak szükség szerint.
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SUzar jól és elegánsan 

öltözködni ?

SKészitfesseférfi
öltönyeit

^Krausz Simon
angol divat-8za6ónál
fKirály-utcza fO. ez.

A PÁC, PSC, PTE, valamint a többi 
sportegyesület - kivéve az ME és a 
TTE - megszűnt.

A Természetbarát 3. évfolyamának
2. száma tudósítást közöl a TTE 
Pécsi Csoportjának március 22-én 
megtartott közgyűléséről, amelyet a 
Turistához címzett vendéglőben tar
tottak. „Taglétszámuk 30 fő. A túrabi
zottság jelentése szerint az elmúlt évben

** rendeztek 26 kirándulást, ebből 3 kétna
pos, 14 egész napos, 9 félnapos és 1 ötnapos kirándulás volt Fiume környékére . 
összesen 167 fő részvételével. Várnai Mariska 'Díszoklevelet' kapott. A pécsi 
csoport címe: Várnai Mariska, Pécs, Kinizsi utca 3."

1915

A
 megye és Pécs város sportéletét 
csak a természetjáró egyletek 
képviselték. 1915. február 21-én tartott 

közgyűlésen csupán 17 tag jelent meg, 
és azt követően minden évben meg
tartották közgyűlésüket, sőt a TTE 
csoportja elhatározta egy kerékpáros 
osztály létrehozását is. Krausz Arnold 
elnök - aki bevonult katonának - 
távollétében a csoportot Wolf József 
vezette, pénztárosuk Beck József és 
Váradi Mariska voltak. Jól együtt
működtek az ME-vel, és a TTE tagjai 
vállalták néhány mecseki út karban
tartását. Az 1915. október 5-i ülésen 
megszavazták Wolf József javaslatát, 
hogy jegyezzenek 1500 korona hadi- 
kölcsönt. Később, amikor Wolf József 
fia is meghalt a fronton, az özvegynek eladták a kötvényeket. A TTE a 
háború második évében 71 túrát vezetett. A csoport életébe bekapcsoló
dott Magyar Lajos, a „Munkás" főszerkesztője, és vállalta, hogy a túrák
ról rendszeresen tudósítanak. Ez meg is történt.
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1916

F
ebruár 15-én tartotta ötödik, rendes közgyűlését a TTE, csekély, de 
annál lelkesebb gárda maradt itthon a hadba vonultak nélkül. A TTE 
Pécsi Csoportja ebben az évben 77 túrát vezetett 727 fő részvételével. 

A taglétszámuk: 39 fő. Meghalt az egyik alapító, Kisgadó Géza, Dittrichstein 
Miklós pedig öngyilkos lett és 16 koronáját a csoportra hagyta.

1917

TTE Pécsi Csoportja február 27-én tartotta közgyűlését, ezen részt 
vett Krausz Benő szabadságon lévő hadba vonult. Megemlékeztek 

a háborúban meghalt Braurin Sándorról és Péczeli Ferencről. Mind lelkes 
tagjai voltak a TTE Pécsi Csoportjának. 1917-ben 57 túrát vezettek, 35 fél
naposat, 19 egész naposat és 3 kétnaposat, amelyen 385-en vettek részt, 
151 férfi, 130 nő és 104 vendég. A közgyűlésen részt vett Kiss József, az 
ME titkára, és hozzászólásában méltatta a TTE munkáját. A közgyűlésen 
megköszönték a „Pécsi Napló"-nak és a „Munkás"-nak a közleményeket, 
a „Részvény" Nyomdának pedig az ingyenes munkát.
A menedékház alapra december 31-én 735,90 korona volt elhelyezve 
a pécsi Takarékpénztárba.
A TTE Pécsi Csoportja a világháború harmadik évében, február 25-én tar
totta közgyűlését. A hadbavonult Krausz Arnold elnököt Wolf József alelnök 
helyettesíti. A menedékház alapra eddig 625,39 korona jött össze. Taglétszá
muk 32 fő. A túrabizottság minden vasárnap rendezett kirándulást.

1918

TTE 1918. január 20-án tartotta VII. közgyűlését, amelynek kereté
ben Wolf József szép szavakkal emlékezett meg a munkások test

kultúrájáról, turisztikájáról. Kérte a tagokat, hogy ismerősök körében 
terjesszék a turistaeszméket, kedveltessék meg az erdőbe való tartóz
kodást. A természetjárók fokozott buzgalommal szervezték a túrákat. 
A TTE irodája átköltözött a Deák Ferenc utcába, jobb körülmények 
közé. Március 5-én ülést tartott a TTE vezetősége, és megállapították, 
hogy a menedékház alapra 976,66 korona jött össze. Május 5-én döntöt- 
tek. hogy 10 koronával hozzájárulnak a kassai természetjárók üdülő
telepének építéséhez. 1918. decemberben összejövetelt tartottak a TTE 
tagjai is. Wolf József meleg szavakkal üdvözölte a hazatért katonákat. 
Az ülésen felvetődött, hogy tartozzanak-e tovább is a TTE központhoz, 
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amikor abból semmi hasznuk nincs. A Szerb-Horvát-Szlován Királyság 
csapatai (SHS) megszállták Pécset és a megye négyötöd részét. Előtte a 
magyar katonaságot gyorsan kivonták Pécsről, ekkor a természetjárók 
csak a megszállt területen belül tevékenykedhettek. Ebben az évben 
35 túrát szerveztek, ezen részt vett 112 férfi, 85 nő a tagok közül, és a 
túrákon még részt vett 63 vendég is. Taglétszám 55 fő, a pénztárban 
471 korona volt. A menedékház alapra 1270 korona gyűlt össze, Krausz 
Arnold személyesen 200 koronát adott az alapra.

1919

TTE tagjai 1919. június 1-jén megtartották VIII. közgyűlésüket az
L V. Mecsek Egyesület menedékházában. Wolf József alelnök a közgyű
lésen erélyesen tiltakozott az ellen, hogy az ME a sajtó útján toborzást 
indított a munkások között. „Mi, akik majdnem mindannyian munkásem
berek vagyunk, tiltakozunk ez ellen a propaganda ellen" - mondotta felhábo
rodva Wolf József. 1919. december 7-én ülést tartott a TTE. Wolf József 
alelnök megemlékezett Krausz Arnold elhunyt elnökről, és javasolta, 
hogy a Mecseken építsenek egy „Természetbarát" pihenőt. A pihenőn 
Krausz Arnold-emléktáblát helyezzenek el. Ismertették a PMSC levelét, 
mely szerint az irodahelyiségüket minden héten egy napon átengedik 
a TTE-nek, amit örömmel fogadtak. Az 1919. november 27-i választmá
nyi ülésüket, amelyen kiegészítették a választmányt - már ott tartották. 
Tagjai: Farkas Ferenc, id. Mauer Béla, Krausz Benő, Krausz Simon, Kétyi 
Aladár, Hillebrand Győző.

1920

A
 TTE február 22-én tartotta IX. rendes közgyűlését. Elnök Wolf
József, alelnök Krausz Arnold, pénztáros Putz Mihály, jegyző 

Hillebrand Győző. Májusban belső vita támadt a TTE háza táján. Jelent- > 
keztek az inasok, hogy szeretnének belépni az egyletbe, de a tagdíjfize- ) 
tésnél kedvezményt kérnek, és a rendes tagdíj felét fizetnék. Az egylet 
vezetése egyetért a szakmunkástanulók kérésével, de Wolf József elnök 
megköti magát, és kitart a teljes tagdíj mellett, végül ő kerekedik fölül, ‘ 
s a szakmunkástanulók elmaradnak. így élik a maguk szerény életét. 
1920. június 27-én a „Gutenberg Dalkör" 10 éves fennállásának ünnep
ségein zászlóavatást rendeztek, és a TTE egy emlékszeget ver a zász- 
lórúdba. 40 tag jelent meg a tisztikaron kívül. A Mecsek Egyesület 100 
koronát adott a menedékház alapba. Az év úgy fejeződött be, hogy a
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M

TTE meghirdette, hogy ettől az évtől kezdve téli túrákat is szervez
nek. 44 túrát szerveztek 1609 fő részvételével, több forrást felújítottak. 
Kiépítették a Farkas-forrást és az Éger-forrást, míg a múlt évben kiépí
tett Kantavári-forrást kijavították.

1921

egtartotta X. rendes közgyűlését a TTE is 1921. február 20-án 
az Arany Hajó Szálloda különtermében. Wolf József beszámolt

arról, hogy az elmúlt évben a tevékenység visszaesett, s a választmányt 
is többször össze kellett hívni, mire egyszer határozatképes lett. ‘Elha
tározták, hogy február végén díszközgyűlésen ünnepük meg 10 éves 
fennállásukat a tettyei vendéglőben, és erre meghívják az összes pécsi 
munkás egyesületet és egyletet, és a Megyek Egyletet. A Tettyén kaba
réval egybekötött ünnepséget rendeztek, a Gutenberg Dalkör működött
közre. A TTE rendszeres hétvégi túrái mellett - különösen húsvétkor - 
részt vett más városokban rendezett turistatalálkozókon, foglalkozott a 
gyermekek túráztatásával is. „...a TTE Pécsi Csoportja vasárnap, folyó hó 
23-án gyermekkirándulást rendez Kantavárra... Felhívjuk a' tagság figyelmét
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arra, hogy gyermekeiket elhozhatják a találkozóhelyre, de nem föltétien szüksé
ges, hogy a szülők részt vegyenek a kiránduláson, teljesen reá bízhatják a veze
tőségre gyermekeiket, csak lássák el őket egész napra élelemmel és ivópohárral. 
A kiránduláson lesznek gyermekjátékok és egyéb szórakozások, a vezetőség min
dent el fog követni, hogy a kis vendégeik jól érezzék magukat. A kirándulást a 
vezetőség még többször is meg akarja ismételni."

A Pécsi Napló 1921. november 3-ai száma a TTE túrájáról adott hírt.
Az egyesület rendszeresen tartott összejöveteleket, vetítéseket, ter
mészettudományos és földrajzi előadásokat a Pannonia pincében 
lévő helyiségeiben.

A TTE Pécsi Csoportja elérhető volt: ifj. Hillebrand Győző, Pécs, Vilmos 
utca 29.
Minden csütörtökön este fél 8 órakor volt pénztári és könyvtári óra, 
ugyanakkor tagösszejövetel. Hivatalos helyiség: Pécs, Király u. 3., az 
Arany Hajó Szálloda.
1921 nyarán azonban már mind több szó esett - bár a megszállók által 
cenzúrázott sajtó tagadta - Pécs és Baranya kiürítéséről. Az Antant 
befejezte a játszmát - megszületett a döntés a Horthy Magyarország
hoz való csatolásáról. Horthy Miklós kormányzó többszöri időpont
változtatás után 1921. október 6-án érkezett Pécsre, és tekintette meg 
a sportbemutatót, amelyről dicsérően szólt: ,,..a mi ifjúságunk rendkívül 
rátermett a sportra. ..eddigi olimpiákon már 6 aranyat szereztünk, pedig eddig 
csak a hivatalnokok sportoltak, most a vidék is részt vesz, ez reménykeltő. 
A katonai testnevelést is elfogadják végre..." így ért véget Pécs és Bara
nya sportéletében egy olyan jelentős időszak, amikor a háború pusz
tításának utolsó évében újjáalakulnak a sportegyesületek, mint a BTC 
és PMSC (munkás sportegyesületek), s a Tanácsköztársaság hatására 
többségében munkásegyesületekké szerveződnek. A háború alatt is 
működött a Mecsek Egyesület és a TTE Pécsi Csoportja is.

A Természetbarát folyóiratban megjelent „A mi Mecsekünk" címmel 
Bihari Ödön tollából egy egész hasábos cikk. Leírja, hogy 35 éve lakik 
a Mecsek alján, de a természet szépségeit most fedezi fel. A látható 
panorámát csodálja a Jakab-hegytől a Zengőig, a csodálatos szőlőket, a 
kőzeteket, forrásokat dicséri a Mecsekben.

321



Baronek Jenő - 100 éve alakult a TTE Pécsi Csoportja

1922

A
z év elején jelent meg a TTE Pécsi Csoportja „Értesítő" című kiad

ványának első száma. (Egy szerény kiállítású, de csinos kivitelű 
Opalographon előállított munka volt Hillebrand Győző szerkesztésé

ben.) A tagtársak boldogan üdvözölték a kis kiadvány első megjelenését. 
A csoportnak 80 000 korona értékű könyvtára volt, amely 269 könyvből állt. 
Az évben kiadott programfüzet, a gazdag programon felül a könyvtárban 
található könyvek jegyzékét is tartalmazta. Az első tudományos vetítettké
pes előadás 1922. október 25-én volt, amelynek tárgya a Magas-Tátra volt, 
amelyhez az egylet központja biztosított anyagot, és Brunmiller László, a 
központ alelnöke tartott hozzá felolvasást. Az előadásokat Kun Kálmán, 
a polgári iskola igazgatója tetté lehetővé az egyik tanteremben. A máso
dik előadás november 28-án volt, amelynek témája: Három megye határa: 
Abaúj-Torna, Rozsnyó, Szomolnok, Gömör és Pelsőcz körletei kerültek 
bemutatásra. A menedékház alapra gyűjtésként több mulatságot rendez
tek a Sorházban, a Tettyén, Szentkúton és a Pannoniában. Egyénektől is 
kaptak adományokat: Filkó Endre Amerikából küldött 1 dollárral váltotta 
meg igazolványát, ami akkor 820 magyar koronának felelt meg. Bednárcz 
Ferdinánd frankot küldött a csoportnak. A Mecsek Egyesület 3000 koroná
val támogatta a menedékház alapot. A csoportba ebben az évben 332 ren
des tag és 100 családtag iratkozott be. A budapesti testvércsoport látogatott 
Pécsre Loydl Ödön vezetésével, Wolf József elnök és Krausz Simon alel- 
nök várta őket az abaligeti vasútállomáson, majd több csoportra szakadva 
Jakab-hegy-Remeterét-Tubes-Misina útvonalon keresztül összetalálko
zás után érkeztek Pécsre. Wolf József indítványozta, hogy a csoport lépjen 
be a Mecsek Egyesület örökös tagjai sorába. Ezt a választmány elfogadta. 
A Kantavári-forrást újra foglalták, Mischl András keze által lett újjáépítve. 
Az átjelzéseket is rendszeresen felújították Hillebrand Győző, Buche 
József, Franc Ignác, Darvas Géza, Hillebrand Lajos, Mészáros Dezső 
munkájával. Megjelent a csoport jubileumi évkönyve. A közgyűlésen 
rögtönzött gyűjtés alapján a menedékház alapra 966 korona jött össze. 
A csoport 2 háromnapos, 30 egész napos és 2 félnapos kirándulást 
vezetett 4604 fő részvételével.
A Dunántúl beszámolt: „Január 10-én a TTE bált adott a Pannóniában. 
A bál célja anyagi alap létesítése egy turista menedékház építésére. Január 
19-én műsoros estet rendeztek, szintén szórakoztató jelleggel. Az estek bevé
teléből 2000 koronát adtak át a Mecsek Egyesületnek a mecseki utak rend
behozatalára. Gyakori összejöveteleket tartottak a Pannónia pincében lévő 
helyiségekben, ahol vetítettképes előadások szerepeltek a programban. Az elő-
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adások jövedelmét szintén a saját turistaház építésére, illetve a mecseki utak 
rendbehozatalára és térkép készítésére használták."
Március 1-jén a Dunántúl beszámol a TTE közgyűlésről. A beszámo
lóban Wolf József elnök az alábbiakban értékelte az egyesület munká
ját: „...a munkásságot a kocsmáktól és a dorbézolástól nagymértékben sikerült 
elvonni, és a természeti szépségeket velük megismertetni..." Március 15-én a 
Dunántúlban is és a Munkásban is megjelent az egyesület tagtoborzó 
felhívása. Az egyesület céljáról a következőket írták: „...a munkásokat és a 
zárt levegőjű szobákban dolgozó tisztviselőket turisztikára nevelje..., szívleljék 
meg a fentieket és aszerint cselekedjenek..., olyanok legyenek az új tagok, hogy 
barátsággal belekapcsolódjanak és tovább agitáljanak az egyesület érdekében.... 
mert nem elég az, ha sok tagunk van papíron... kirándulásainkon tömegesen 
vegyenek részt, mert csak így tudják megtartani egészségüket." Április 16-án, 
húsvétkor a munkás turista egyesületek találkozóját rendezték meg a 
Misinán. A találkozón budapesti, miskolci és kaposvári turisták vettek 
részt. Szállásuk a Tettyén volt, a találkozó színhelyét, a Misinát öt túra
vonalon közelítették meg (csillagtúra).
A jó idő beköszöntével rendszeresen vezettek nagy túrákat a Mecsekre. 
Május 7-én például a következő útvonalak közül lehetett választani.
I. Hadapród - Rácváros - Patacs - Cserkút - Kővágószőlős -Jakab-hegy;
II. Pius internátus - Makár-hegy - Üszög - Égervölgy - Jakab-hegy;
III. Sétatér - Lapis - Remeterét - Vörös hegy - Jakab-hegy.
Vezette: Makay Antal. A túrák általában reggel 6 órakor, esetleg még 
korábban indultak.
A Természetbarát című folyóirat márciusi számában Bihari Ödön tollá
ból cikket közölt a Jakab-hegyről. „A Jakab-hegy csúcsán az erdőkkel öve
zett tisztáson a vadászlak mögött romokat találunk..." A „Húsvét a Mecseken" 
címmel csaknem 3 egész oldalas cikk jelent meg a mecseki kirándulásról, 
ahol a TTE pécsi vezetője kalauzolta a vendégeket.
„Pécs és Miskolc Budapesten" címmel közöl egy fényképpel illusztrált cik
ket a folyóirat, amelyben részletesen ír a programról, a vendégszeretet
ről és a barátságról, amely a természetjárókat összeköti.

1923

A
TTE 1923-ban kiadta nyomtatott értesítőjét, forrásokat foglaltak, \ 

utakat jeleztek. A túra vigalmi, menedékház bizottságaik sora k 
kiegészült a Fenyő Gárda kultúrcsoporttal. Juniálisokat, teadélutánokat 

tartottak, tagtoborzás, és nem utolsósorban bevételeik növelése céljá
ból. Újszerű programjuk volt a gyermekek részére Kantavárra szerve
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zett kirándulás, melyen az első alkalommal már 50 gyermek vett részt. 
A TTE-nek 270 kötetes könyvtára volt, amelyet ebben az évben 448 eset
ben látogattak a tagok. Az egyesület könyvtára folyamatosan bővült a 
tagság legnagyobb örömére. Az év folyamán 23 kirándulást szervezett a 
túrabizottság 1945 fő részvételével.
A Természetbarát című folyóiratban megjelent Bihari Ödön tollából 
a „Mélyvölgy, Mánfa, Máré-vár" című írás, amelyben méltatja a mély
völgy, a mánfai templom szépségét, majd leírja, Hosszúhetény-Csurgón 
keresztül hogyan jutottak el Máré-várig (a magyar Svájcon keresztül).

1924

A
 TTE Pécsi Csoportja február hó 3-án (vasárnap) délután 2 órakor 

a Gambrinus vendéglő nagytermében a tisztikar, a választmány 
76 rendes és 30 családtag, valamint egy rendőrtiszt és két rendőr jelenlé

tében tartotta meg évi rendes közgyűlését. Ügyvezető elnöknek Kocsis 
Józsefet választják. Wolf József kijelenti, hogy nem vállalja az elnökséget. 
A könyvtárban 468 kötet áll a tagok rendelkezésére. Megvásárolják 1924. 
július 5-én a Csurgó dűlői (istenkúti) telket, külön telekbizottságot alakí-
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tanak. Ebben az évben 1 tíznapos, 3 kétnapos, 6 félnapos, 29 egész napos 
túrát szerveztek 1669 fő részvételével. Túrák voltak Mohácsra, Zengőre, 
Hidashátra és Jakab-hegyre. Bár a meghirdetett túrák többsége a ház
hoz vezető munkatúra volt, mégis jutott idő a Mecsek más tájaira vezető 
túrák szervezésére is. A TTE is kivette a részét az útjelzési és egyéb fej
lesztési munkálatokból. Külön terület kijelölését kérték az ME-től, melyet 
azután már ők gondoztak, utakat jelölve, forrásokat foglalva.
A Természetbarát című folyóiratban Bobánovics Árpád tollából levél jele
nik meg a pécsi TTE csoportról, amely tanúskodik aktív tevékenységükről.

1925

A
TTE február 15-én tartotta közgyűlését, amely beszámolt a meg
alakulás utáni 14. évről. Elkezdték a Csurgó dűlői (istenkúti) 
menedékház építését.

1926

Pécsi Naplóban rendszeresen jelennek meg a csoporttal kapcso-
¿V latos hírek, a Dunántúl című újság csak fizetett cikként hajlandó 
közölni azokat. Majálist tartottak a menedékház alap javára, amely 
3.500.000 koronát eredményezett. A menedékháznál tartottak taggyű
lést, ahol adományokból több száz korona jött össze. Szentkútra családi 
kirándulást szerveztek, tekeversennyel egybekötve. A szervezett túrák 
többsége munkatúra volt, a menedékház építése kötötte le ez évben tevé
kenységük, idejük nagy részét.

1927

rausz Simon öreg tagtársnak köszönhetően Wolf József ismét elvál-
LXlalta az elnöki tisztséget. Alelnök: Bihari Ödön. A tagdíjat 3,20 pen
gőben állapították meg. A testnevelési tanács csak menedékház építésére 
adott volna támogatást, de üdülőtelepre nem, így a Csurgó dűlői ház 
építését nem támogatták. Fehér János tagtárs felajánlotta, hogy az üdü
lőtelepnél a kőművesmunkát elvégzi díjtalanul, csak a hozzávalókat és a . 
segéderőt adja az egyesület. Elhatározzák, hogy 10 fillér legyen a Csurgó 
dűlői üdülőtelep (menedékház) belépti díja, hogy legyen miből a házat 
tovább építeni. A budapesti vendégek és Pécs lakossága - akik nem ter
mészetjárók - csodájára járnak a Csurgó dűlőben történt építkezésnek. 
A Pécsi Napló 1927. április 10-i számában az alábbi jelent meg:
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A Természetbarátok Turista 
Egyesülete is összeforrott közös
ségként dolgozott már. 1927 hús- 
vétján a TTE Újpest-ferencvá
rosi csoportjait látták vendégül. 
A budapesti munkásturisták Aba- 
liget vasútállomásig utaztak vo
nattal. A pécsiek négy útvonalon 
indultak, s Abaligeten találkoz
tak. Innen együtt indultak Pécs
re. Vendégeiket otthonaikban 
szállásolták el. A találkozó utol
só napján Tettye-Kisrét-Kanta- 
vár-Melegmány-Mélyvölgy-Zsi- 
dóvölgy-Tubes-Misina-Tettye 
útvonalon közös túrát tettek. Kü
lönböző rendezvények bevételé
ből, és saját munkaerejükkel épí
tették istenkúti . menedékházu
kat. Érdekes a Pécsi Naplóban 
1927-ben megjelent farsangi nap
tár, mely keresztmetszetét adja a 
- bálokon keresztül - a kor moz

galmainak: Nemzeti Kaszinó bálja - Turistabál - Bőrgyári Dalárdisták 
bálja - Kereskedelmi alkalmazottak bálja.

1928

A
z 1928-as esztendő a TTE életében is jelentős dátum. Elkészült 
Istenkúton a megye első munkás-turista menedékháza. A szept

ember 8-i avatáson ünnepi beszédet mondott Papp Kálmán, a Magyar
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Turista Szövetség főtitkára, részt vettek (a budapesti, pécsi, köztük az 
ME) szervezetek képviselői, és mintegy 500 főnyi turista természetbarát. 
A következő években a ház lett a fő bázisa az egyesületnek, ide vezették

4
^természet barát, hM(r.>'/ l.TR.1 RÁTOK 11 l’b'TA EGYESÜLETÉJIEK ME.XtnÉKIlÁZA BS VIH'l Ő 1 F.LEPE. 
ÉPÜLI 19? S ÉVBEN építette a pécsi csoportBARÁTSÁG -

túráik jelentős részét. Közben nem feledkeztek meg a turistatevékeny
ségükről sem, ezt bizonyítja az évi statisztika: 57 túra 1106 résztvevő
vel, 4 félnapos, 24 egész napos, 2 kétnapos és 1 többnapos túra volt. Ettől 
kezdve főleg a Nyugati-Mecsekben a háztól vezető utakat festik, javítják, 
itt foglaltak forrásokat pl. Farkas-forrást. Az üdülőtelep és a menedék
ház a berendezésekkel együtt 5646 pengőbe került, amelyből 1400 pengő 
kölcsönt vettek fel, amelyet egy éven belül kellett kiegyenlíteni.

1929

A
 pécsi csoport 30 pengő támogatást adott a Mecsek Egyesületnek, 
tovább ápolták a két egyesület nem mindig felhőtlen kapcsolatát.

A Csurgó dűlő menedékházra felvett 1200 pengő hitelből 200 pengőt tör
leszteni tudtak, és Pécs városától kaptak 600 pengőt a törlesztésre.
A túrabizottság jelentése szerint 3 félnapos, 22 egész napos, 3 kétnapos, 
8 munkatúra volt, és ezen 708 fő vett részt.

1930

H
avonta tartottak választmányi, félévente taggyűlést, és a vezetőség 
koordinálta az egyesület munkáját. Törlesztettek tartozásukból 180 
pengőt. 1000 pengő támogatást kértek a várostól, de azt fedezet hiányában 

a város elutasította, a Mecsek Egyesületnek viszont 10 000 pengős támo
gatást szavazott meg. Véglegesítették a Farkas-forrás építményét. A szerve
zett túrákon 650 fő vett részt. A Pécsi Rotary Club szép körsétautat épített a 
Mecseken, amely megkerüli viszonylag egy szintben, 500 méter tengerszint 
feletti magasságban a két Tubes-csúcsot, és visszatér kiindulópontjára.
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1931

A
 pécsi csoport 20. jubileumi közgyűlését tartotta. A közgyűlésen 
egyik felszólaló megkérdezte, hogy a vezetőség miért nem szer
vezett térképismertető és mászó tanfolyamokat. Wolf József lemond az 

elnökségről. Krausz alelnököt bízzák meg az ügyek intézésével. A Hűvös
völgyben megtartott 20. évforduló jubileumi ünnepségén beszédet tar
tott a szociáldemokrata Esztergár János és Dick György. Egyre nehezebb 
gazdasági és politikai körülmények között végezték munkájukat. A Pécs 
városhoz benyújtott segélykérelmüket elutasítják. A Pécsi Napló nem 
közölte híreiket. „Megkérdezték miértjét, a válasz: Az egyesület jelvényében 
szovjet csillag szerepel". Május 10-én kimeszelték a menedékházat, hogy a 
vendégek jól érezzék a tisztaságban magukat. Éjszakai túrát szerveztek 
Abaligetre, ahonnan a vendégeket kalauzolták a Csurgó dűlői menedék
házba. Bővítik turistaházaikat, szinte a semmiből, csak a tagság önzetlen 
adományozásából és rengeteg társadalmi munkával. Pl. Mészáros Dezső 
saját pénzéből kölcsönzött 500 pengőt az egyesületnek. Ezen felül mégis 
jutott idő és energia a sporttevékenység fokozására. Télen sítúrákat vezet
tek, szánkót és sítalpakat kölcsönöztek. Ez az egyesület népszerűsítette a 
munkás sportölők körében a ródli- és sísportot. A téli időszakban folytat
ták az oktatást, művelődést. A taglétszám: 85 fő volt.
Országos Magyar Turista Ki
állítás volt Budapesten május 
16. és június 21. között, ame
lyen részt vett az ME és a TTE 
is. A kiállítás része volt a Me
csek hegység domborzati tér
képe is 1:25 000 méretarány
ban. Készítette: Kiss Béla. Egy 
üvegszekrényben a Mecsek 
Egyesület alkotásai lettek ki
állítva: Wachter Jenő-emlé-
kek, külön a jégcsákánya és kötele, dr. Vigyázó János Mecsek Egylet
béli díszoklevele, és az általa készített Mecsek hegység 1:75 000 méretű 
turistatérképe. Kiss József Pécs és a Mecsek részletes útikalauza.
A Természetbarát március-májusi száma a TTE pécsi csoportja fennállá
sának 20. évfordulójáról tudósít, és felkéri a többi tagszervezetet, hogy 
pünkösdkor vezessenek túrát a Mecsekbe, ezáltal is szolgálják a termé
szetbarát szolidaritást.
Túraprogrammal a pécsi csoport készségesen szolgál, sőt az elszálláso
lást is biztosítja. A pécsi csoport 1000 koronát küldött a lapalapra.
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t

Póos szab.kir.város 
pplgárrjesterétó'l. Tárgy:, Természet Barátok Turista Egyesület 

.titkárának, Mészáros Bezsőrieké
<**WVÍwíimftirkÍ3obb  épitkuzéaru von.’.t-
k.zó tejolontéso^;^^^^^

A mérnöki iúvátalnak joluntÓBO alapján a 
HMMréWiM azon bojolontÓBÓt, hogy az Istenkutl

tárgybell egyesület 
3887/3 .JielyraJ znz.

turista házánál a mellékelt tervszerlntl toldalék építkezést kívánják végre- 
hajtani,

az építési ezabályrondolot l.§-a alapján a ronnos építési eljárás 
mollőzósóvol tudomásul voszom és ozon turvba vott kisebb tormószutü 
építkezés végrehajtása ollon kifogást nőm toszok.

Kikötöm ozenbrn, hogy a munkálatok elkészültét a mérnöki hi
vatalnál szóval be kell Jelenteni.-

forrás vizet használnak.
Az épitkozosnel toi*WTOunátw»xiwwi«w«mM»áMm<it«r*wi*wmw.f»

rUnirt,------- -Pa---- fi 11»I ft«hB—————------fillér Jpj. -r
tósi vizdijat koll befizetni a város mómölH atr.l úzunl pénztárá
ba. A mérnöki híva osztálya őzt az összeget a vízvezetéki

vételbe Írja elő és a befizetést ellenőrizze, az esetleges 
,Hlnnil vágtáét jel»nt.in,-_

Erről értesítem:
1. / a mérnöki hivatalt, a munkál.|tő^|JJ^yQ-|ifje végett,
2. / Mészáros Bezsö titkárt, pécsi lakóét kagyriórtán u

a ./. alatti tervvel. mi «5

3 Sztipánovics György felolos müvetotőt. Mlndszent
ovember

le.

u 6.

lytj ért. rész szerint. 
. Erb.

A^p^mírmes^r 

műszaki főtanácsos

Z

n. b.
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1932

1
932-ben örökös díszelnökké választják Wolf Józsefet, az új elnök dr. 

Balázs Győző lesz. Ügyvezető elnökké Mészáros Dezsőt választot
ták, aki később feleségével együtt a pécsi munkaturizmus legendás alak

jává vált. Ebben az évben, november 12-én avatták fel a „Béke-forrás"-t, 
az istenkúti turistaház udvarán, amely alkalomból Monus Illés „Ember

csoport száma 30-ra emelkedett.
Évi 100 túra indult. Hivatalosan is 
megalakult a síszakosztály Sziebl Antal vezetésével, ősszel szobaedzé
sekkel készültek fel az idényre. Ez később kamatozik: az 1935-ös PAC- 
PEAC lesiklóversenyt a TTE tagja, Katics András nyerte. Télen Sziebl 
Antal síoktatást tartott kezdőknek és a nők számára is. Miskolczy dr. 
elsősegély-tanfolyamai, majd a túrabizottság térképolvasó tanfolyamai 
jelentették a téli programot. Megkezdődött a Barátság-forrás építése a 
Páfrányosban, amely később túrák célpontja lett. A nyár folyamán pedig 
egy nagyon humánus kezdeményezés indult: szegény sorsú gyermekek 
ingyenes üdültetése az istenkúti menedékházban. 21 napon keresztül 
17 munkásgyermek élvezte a menedékház jó levegőjét, sok szép túraél
ményt szerezve. 1446 vendége, 116 hálóvendége volt a menedékháznak. 
A forrás előtti park kialakítására a várostól kaptak 60 db fenyőfát, a rét
re pedig hársfát és gesztenyefát ültettek. A várostól kérték a villany fel
vezetését a házhoz, amit meg is kaptak 100 pengőért, a belső szerelés 48 
pengőbe került. A városnál Dich Győző intézte az ügyet.
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Pécsett az első sí távfutó versenyt a Mecseken 1932. február havában a 
TTE rendezte, közel 25 résztvevővel. A megindult munka azonban akko
riban a síeléstől még idegenkedő pécsiek körében nehezen talált termé
keny talajra. A harmincas évek elején Pécsett a PPTE és PSC-ben működött 
síszakosztály. Még e hónapban megalakult a Magyar Sí Szövetség Pécsi 
Kerülete: Mecsek Egyesület, TTE, PÁC, PEAC és PSC tagegyesületekkel.

1933

TTE sokat segített az úthálózat javításában. Abaligetről a Jakab- 
hegyre, majd a Remeteréten át a Mecsek gerincén kilátók érintésével 

a dömörkapui menedékházhoz, a Tettyére, onnan a városba vezető útnak
színnel történő jelölését végezték. ATTE pécsi csoportja 105-ről 145-re tudta 
növelni létszámát. Volt 37 egész napos gyalogtúra, 5 egész napos sítúra, 
23 egész napos munka túra, 2 félnapos sítúra, 5 éjszakai gyalogtúra, strand
túra, 1 egyhetes gyalogtúra, 2 monstre tóra, 1 olaszországi túra, 10 napos, 
1 teadélután. Az összes résztvevő száma 988 fő volt. Már 31 fő síző van az 
egyesületben. A munkabizottság 23 munkatórát szervezett, amelyen 262
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tag és vendég vett részt. Felépítettek a Baratsag-forrást. 48,5 km utat jelez- 
tek, ezek voltak a 0,24,9,8,5 számjelű utak, valamint Abaligettől a Tettyére 
vezető piros nyíl jelzésű út. Átvették az ME-től a Nyugati-Mecsek átjelzé
sei és források rendben tartását. A Barátság-forrás Katics András tervezése 
és munkája, szeptemberben készült el, költségét dr. Kaufer ügyész adomá
nyozta. A menedékházban 1545 látogató volt az előző év 1446-tal szemben, , 
hálóvendég 137 az előző évi 116-tal szemben. A menedékház adósságából 
500 pengőt törlesztettek, ami a Balatonyi cég ajándéka volt. A felszerelésre 
a pénz Berkovits Mihály tagtárs adományából és gyűjtéséből jött össze. 175 
pengőért vettek egy rádiót. A várostól kaptak 10 mázsa szenet és 2 kocsi fát. -
A Béke-forrásra vasajtót csináltattak.

A CSOPORTOK CÍMJEGYZÉKE.
Arad: Olajos Sándor, Ilona-utca 38. 
Budapest: Király Albert, II, Zárda-utca 16. 
Eger: Gramanlik László, Tél-utca I.
Fiume: Kemper Péter, Munkásbiztositő pénztár. 
Gyöngyös: Babják I., Zsidókórház-kőz 397. 
Kaposvár: Polgár Dezső, József-utca 3.
Kassa: Békefi Adolf, Fő-utca 57. 
Komárom : Hacker Dezső, Kossuth-lér 7.
Miskolc: Steiner Ferenc, Szelényi és Társa nyomda, 

Széchenyi-utca.
Pécs: Kisgadó Géza, Tettye-utca 21.
Pozsony: Maszár Ágoston, Munkásbiztositő pénztár. 
Resica: Haudek István, Mária Terézia-utca 22. 
Selmecbánya: Melczer Ferenc, Jocrges-nyomda. 
Sopron: Fűrész Gyula, Ujleleki-utca 54. 
Temesvár: Magyari Lajos, Muzslay-u. 29. 
Versec: Krein Antal, Kővágó-utca 28.

Elnök: dr. Balázs Győző, alel- 
nök: Krausz Simon, ügyveze
tő alelnök: Mészáros Dezső, / 
ügyész: dr. Kaufer Imre, jegy- ) 
ző: Hortnung Gyula, pénztá
ros: Mészáros Dezsőné. Választ
mány: Hillebrand Jenő, Gödöny '*  
László, Katics András, Sza- ■ 
bó István, Gyura Hanka, Lo- \ 
vas Ferenc, Guttmann Vilmos, 
Wallensok Endre, Gella József, 
Sziebl Antal, Csapiár István, 
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Keltnecker Pál, Shóber Géza. Az új elnök programja a menedékház fej
lesztése, a Mecsek Egyesülettel szorosabb kapcsolat kialakítása a többi 
szokásos program mellett. Az új vezetőség az ügyeleteseket egy hónap
ra előre választja meg. Tolnai József indítványozza, hogy az egyesület 
küldöttsége keresse meg a polgármestert, hogy az egyesület részére se
gélyt kérjenek, amelynek eredményeként kaptak segélyt a várostól.
A Természetbarát január-márciusi száma a pécsi csoportnál azt tudó
sítja, hogy igen aktív munkát végzett, 11 mecseki forrást gondozott, 85 
km hosszú útjelzést vett kezelésbe. A csoport létszáma a gazdasági vál
ság ellenére szépen növekszik.

1934

TTE február 2-án tartotta közgyűlését. Weisz Pál a Magas-Tátrában
Z V. lezuhant a Lomnici csúcsról.
A Magyar Turista Elet június 8-i számában „ Tavasz a Mecseken " címmel 
jelent meg csaknem két egész oldalas cikk Péchy-Horváth Rezső tollából. 
A Svájcra emlékeztető Nagymélyvölgy-Kőlyuk-Mánfa-Magyarszék- 
Sikonda-Mánfa-Melegmány-Kereszkunyhó útvonalon írja le a szép 
patakokat, forrásokat, és a Mecsek csodálatos tavaszi virágait.

1935

TTE közgyűlését február 6-án tartotta, ahol a jegyzőkönyv hitelesí-
Z V tésére Gödöny László és Muskát Ede lett felkérve. 25 fővel csökken 
a létszám a múlt évhez képest. Ebben az évben 122 fő a taglétszám. Síver
sennyel kezdték az évet február 17-én, melyen az első helyezett Katics 
András, TTE lett a vidékbajnok Kereszty előtt. A túraszakág jelentése sze
rint vezettek 1 többnapos, 1 négynapos, 1 háromnapos, 9 hétnapos, 28 egy
napos, 5 egynapos sítúrát, 3 éjszakai túrát, 24 munkatúrát, 1 strandtúrát, 
3 monstre túrát, 1 tíznapos külföldi túrát összesen 1271 résztvevővel. Fel
hívják a figyelmet a túrák közbeni magatartásra, és hogy a túra vezetője a 
vendégek magatartásáért is felelős. 24 km utat jelöltek, és teljesen befejez
ték a Barátság-forrás építését. A Barátság-forrás avatása a rossz idő miatt 
elmaradt, másodszori időpontban is kellemetlen volt az idő, ennek elle
nére 31 tagtárs vett részt az avatáson. A 24 munkatúrán 352 fő vett részt, 
ebből 3 útjelző túra, 2 forrásépítő túra, 19 menedékház-építő túra.
A menedékháznál 200x70 cm hűtőt építettek, amelyen a forrás vize volt 
keresztülvezetve. A szokásos őszi nagytakarításkor mind a három helyi
ség ki lett meszelve a menedékházban. A támfalakat meg kellett erősíteni,
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mert félő volt, hogy a tavaszi olvadás kárt 
tesz benne, erre 500 pengő kölcsönt vettek 
fel, 200 pengőt kaptak a budapesti központ
tól, 300 pengő privát kölcsönre is szükség 
volt. Megállapodtak, hogy tavasszal esővíz
csatornát kell a házra vásárolni, és a feljárati 
lépcsőhöz villanyt kell szerelni. Ebben az 
évben 1492 fizető látogatója volt a háznak, 
ebből 181 volt azoknak a száma, akik több 
napot tartózkodtak a házban. Ismét kaptak 
a várostól két kocsi fát és tíz mázsa szenet. 
A Magyar Turista Szövetségtől kaptak 100 
pengő támogatást, amellyel a tartozásukat 

törlesztették. Dr. Balázs Győző jugoszláviai útjáról vetítettképes előadást 
tartottak, Kolacskovszky Lajos „A magyar hegyek betyárromantikája" című 
előadását Mészáros Dezsőné olvasta fel.
A Magyar Turista Élet július 1-jei száma „Vadvirágos Mecsek 1935 Pün
kösdjén" címmel közöl cikket Kassovicz Artúr dr. budapesti ügyvéd, szö
vetségi túravezető tollából. A cikkben szó van a dömörkapui házról, a 
Mecsek Egyesület segítségnyújtásáról. Szörnyülködik, hogy mi lesz a 
Mecsekből, ha minden rajongójának, jótevőjének emléket állítanak, ezt a 
temetőben tegyék a családtagok - mondja. Az útjelzéseket kusza össze
visszaságnak tartja, az útjelzéshálózatot át kell dolgozni az egységes sza
bályzat szerint - írja. A Keleti-Mecsek kilátópontjairól nem jó a kilátás, ’ 
szerinte a Lencsekút-tető legnyugatibb pontjáról gyönyörű a kilátás.
A Turisták Lapja „Másfélnapos vándorlás a Keleti-Mecsekben" címmel hat 
képpel illusztrált cikket közölt Kolacskovszky Lajos tollából. Hármas
hegy, Püspökszentlászló, Zengő, Máré-vári és óbányai völgy, Kárász 
útvonalon folytatott túra érdekességeit és szépségeit örökíti meg.

1936

TTE január 19-én bált rendezett, amelynek bevételéből kifizették a 
felvett 200 pengős privát kölcsönt. Február 2-án tartották az éves ren

des közgyűlésüket, amelyen Muskát Ede olvasta fel az új vezetőség névso- “ 
rát. A választmány tagjai között találhatjuk Muskát Ede és Gödöny László \ 
nevét is. A taglétszám csökkenése volt tapasztalható, 67 rendes tag, 24 csa- k 
ládtag, összesen 91 fő volt tagja az egyesületnek. Ebben az évben meg
szigorították a Mecseken a turistáskodást, mert nagyon sok kárt okoztak 
a nem természetbarátok a kirándulásaik alkalmával. Az igazi természet-
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járó tiszteletben tartja a tulajdonjogokat, és hálás annak az erdőtulajdo
nosnak, akinek az erdejében bolyong. A helyi hivatalos lapban is reagált 
a TTE, hogy tagjai és azok vendégei a kirándulásokon tanúsított magatar
tásukért felelősséget vállal. Felszólították tagjaikat, hogy tartózkodjanak 
a nem hivatalos túrázástól. Ebben az évben 9 sítúra volt népes résztvevő 
gárdával. Gyalogtúra 5 félnapos, 54 egynapos, 11 kétnapos, 5 többnapos 
és 5 munkatúra, valamint 4 monstre túra volt 1300 fő részvételével.
A Balaton-parton tizenkét sátorban nyaraltak a TTE tagjai. Az isten
kúti menedékházban 1857 látogató volt, ebből 308-an a szállást is 
igénybe vették. Ebben az évben ünnepelte a TTE fennállásának 25. 
éves évfordulóját szerény keretek között. Pünkösdkor az időjárás nem 
kedvezett az aránylag kevés számú érdeklődőnek, akik részt vettek a 
jubileumi ünnepségen az istdnkúti menedékháznál. Monus Illés kép
viselte a budapesti központot, több budapesti osztály és a Mecsek 
Egyesület is képviseltették magukat az ünnepségen, akik meleg sza
vakkal üdvözölték a jubiláló egyesületet. Számos köszöntőlevél érke
zett más csoportoktól, sőt a megszállt területekről is. Az alapító tagok 
közül három fő ezüst jelvénnyel lett kitüntetve 25 éves tagságuk miatt. 
Wolf József, Krausz Simon és Weovetz János. Dr. Balázs Győző ötéves 
elnökségének elismeréseként emléklapot kapott. A megrendezett bál 
35 pengő jövedelmet hozott, amelyet azonnal tartozásuk fejében tör
lesztettek. Az egyesület ebben az évben is kapott a várostól tíz mázsa 
szenet és egy öl fát, valamint 200 pengő segélyt, illetve támogatást. 
A Magyar Turista Szövetségtől 100 pengő támogatást kaptak. Ebben 
az évben 600 pengőt törlesztettek adósságukból a váltó tartozás még 
900 pengő, a központi tartozás pedig kb. 300 pengő volt.
A Magyar Turista Élet január 30-i száma Péchy-Horváth Rezső tollából cik
ket közöl „A Mecsek hegység gyönyörűségei" címmel. Az írás a Keleti-Mecsek- 
ről szól, csodálja szépségét, a Zengőn felépített új kilátótornyot dicséri, 
ahonnan ellátni a Bakonyig, sőt a Balatonig és a horvátországi hegyekig. 
Ebben az újságban jelent meg „A Mecsek gyönyörűségei" című cikk második 
része a Nyugati-Mecsekről. Leírja a Jakab-hegy tisztásán álló erdészlakot, 
amely egyben vendéglő is. Az Abaligeti-cseppkőbarlangról, a Misináról, a 
Kisrétről, Kantavárról ír, ahol palabánya működik, és az ott lévő házat rövi
desen a természetbarátok veszik kezelésbe, turistaházzá alakítják.
A Magyar Turista Élet július 15-i számában „Hív a Mecsek..." címmel 
Péchy-Horváth Rezső cikkében a vadvirágos Mecsekre hívja fel a figyel
mét a lap olvasóinak. Részletesen leírja, hogy a Mecsek mely része alkal
mas pihenésre, és mely része kirándulásokra. Sikondafürdőről is ír, mint 
a Mecsekben lévő fürdési lehetőségről, ahol hatalmas építkezések vannak
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tervbe véve, sőt vasútvonalat is terveznek ide, esetleg Komlóról villamos 
vasutat építenek a fürdőhelyig. A Mecsek Egyesület áldozatos munká
járól is ír, kiemeli Kiss József tevékenységét, megírja, hogy a turistautak 
számozással vannak ellátva a könnyebb eligazodás segítése érdekében. 
A Magyar Turista Élet szeptember 30-i száma „Pécs a Mecsek gyöngye" 
címmel írást közöl dr. Csury Jenő tollából. Pécset mint a száz forrás 
városát említi, a Harsányi hegyet „ördög szántotta hegy"-nek nevezi, 
és leírja érdekességeit. Pécs múltjáról ír a magyar sors szemszögéből. 
Ebben a számban „A Farkas laktól a Nagyregéig" címmel a jó tollú Péchy- 
Horváth Rezső ír cikket, amelyben Terecsenypusztáról, Hollófészekről, 
Kánról, Melegmálról, a Nagyrege és Várkapu csúcsokról letérve Bodára. 
Egy másik cikk „A Melegmányi völgy vízesésének titka" címmel tudomá
nyos írást közöl Balázs Ferenc tollából. Rajzokkal illusztrált tudományos 
magyarázatot ad a mésztufa vízesések kialakulásáról.
A Magyar Turista Élet szeptember 30-i számában „Október 17-én másfél
napos kedvezményes turistavonatot indít Pécsre a Magyar Turista élet" cím
mel felhívást közöl.
A vonatok szombat délután indultak Budapestről Pécsre, és vasárnap 
délután indultak vissza. A szállás Abaligeten, Pécsett a Mecsek Egyesü
let dömörkapui menedékházában, magánosoknál és szállodákban volt. 
„A vadvirágos Mecsek tája turistát hívja, várja". A hívó szóra figyeljen fel 
minden magyar turista, s ezen a napon legyünk csakugyan mindany- 
nyian Pécsett és a Mecsekben - fejeződik be a felhívás.

1937

A
 Mecseken több síversenyt rendeztek, amelynek többségét a TTE 
rendezte, mert a természetjárók szívesen síeltek télen a gyalogtú
rázás mellett. A mecseki síversenyek rendszeres résztvevői voltak a TTE 

tagjai is. Február 3-án tartották közgyűlésüket, amelyen dr. Balázs Győző 
elnök tolmácsolta a budapesti központ üdvözletét, ahol meg voltak elé
gedve a pécsi csoport munkájával. A pénztári egyenleg az előző évről 5,51 ,i 

.pengő volt. Ismét dr. Balász Győzőt 
választották elnöknek. Az üdülő
szálló (Hotel Kikelet) építése miatt 
a város támogatás vonatkozásában '•» 
elhanyagolta mindkét egyesületet, 
állapítják meg a jegyzőkönyvek. 
Mészáros Dezső a legaktívabb tag 
az egyesületben.
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1938
z éves rendes közgyűlést február 9-én tartották. Az elnök megnyitó
jában elmondta „A vadvirágos Mecsek szikláin kora tavasztól késő őszig, 

apró dalos madarak serege csengő nótaszóval üdvözli a természet gyönyörűségeit".
Gödöny László olvasta fel az új vezetőség névsorát, amely összességében 
nem változott. Gödöny László is bekerült a választmányba. Március 2-án 
Bulgáriáról dr. Balázs Győző tartott vetítettképes előadást. Fruska-Gorára 
szerveztek kétnapos kirándulást, javasolták az egyesület tagjainak, hogy 
minél többen vegyenek részt a kiránduláson, mert a jugoszláv TTE cso
portja várja a pécsieket. A Balaton partján ebben az évben is nyaralhattak 
a TTE tagjai családostul, 22 sátor állt az üdülők rendelkezésére. Ebben az 
évben sokan bevonultak katonának. Az egyesület munkájára a kor politi
kája rányomta bélyegét, a tagság ugyanolyan szétzilált volt, mint a világ 
körülöttük - mondták. A sítúrák kedvezőtlen hóviszonyok miatt megrit
kultak. A gyalogtúrák száma nem csökken, csak a résztvevők száma volt 
kevesebb. A monstre túrák végcélja mindig az istenkúti menedékház volt. 
Túrastatisztika: 2 egész napos, 2 félnapos sítúra, 4 félnapos, 46 egész napos, 
12 kétnapos gyalogtúra, 6 fürdőtúra, 1 munkatúra és két monstre túra (a 
mai teljesítménytúra őse) összesen 721 résztvevővel. A-menedékháznál 
különösebb változás nem történt, öt darab kútgyűrűt vásároltak, amellyel a 
kutat megcsinálták 100 pengő költséggel. Látogató 1938 személy volt, közü
lük 146-an szálltak meg a házban. A menedékház egy jövedelmi forrása volt 
az egyesületnek, ebben az évben 552,59 pengő volt a bevétel és 492,64 pengő 
volt a kiadás. A pénztár egyenlege december 31-én 56,19 pengő volt.
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1939

A
z éves rendes közgyűlést február 8-án tartották. Dr. Balázs Győző 
elnök elfoglaltsága miatt nem jelent meg a közgyűlésen. Móró János 
felolvasta a budapesti központ meleg hangú üdvözlő levelét. Ezen a köz

gyűlésen vetődött fel a menedékház építése a Darázs-forrásnál, ami soha
sem valósult meg. Rajkovicz Dénest választották elnöknek, aki köszönetet 
mondott dr. Balázs Győző hét éven keresztül tartott elnöki munkájáért. 
Mészárosék kilencévi munkáját megköszöni az elnök, és ezt a közgyű
lés jegyzőkönyvben ismeri el. Ebben az évben a Felvidék hozzáférhetővé 
vált a vándorsport számára, lehetőség nyílt arra, hogy megismerhessék a 
magyar turistaság bölcsőjét, a nagy hegyóriások vidékét, festői völgyeit, 
csillogó tengerszemeit. Megállapítják, hogy a turisztika nem duhajkodás, 
hazulról való kiruccanást jelent, hanem szórakozást, szellemi felfrissülést 
és sportot, amelynek rendes űzése közben tárja fel önmaga előtt a turista 
az eddig rejtett természeti szépségeket. Ebben az évben 57 túrát vezettek 
490 résztvevővel. Az év összes turistamegmozdulásán 2100 fő vett részt, 
amely az 57 fős taglétszámhoz viszonyítva nagyon szép eredmény. A TTE 
pécsi csoportjából 50 fő 9-20 napig a Balaton mellett, Golyódon táborozha
tott. A menedékházat 1489-en látogatták, illetve keresték fel. Az egyesület 
adósságából 500 pengőt törlesztettek ebben az évben, és csak 100 pengő 
adósság visszafizetése maradt a következő évre. A felügyeleti hatóságok 
az ügyvitelt és a pénztárkezelést felülvizsgálták, és rendben találták. 
Gödöny Lászlót megválasztották az istenkúti menedékház háznagyának. 
A Magyar Turista Élet január 15-i számától folytatásos formában Papp László 
összeállításában „A turistaság Magyarországon " címmel közli érdekes formá
ban a magyar turistaság eddigi történetét, azért érdekes formában, mert nem 
kronologikus a leírás, hanem történelmi fejezetek formájában taglalja azt.

TERMÉSZETBARÁT}
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1940

F
ebruár 14-én tartották éves rendes közgyűlésüket. Rajkovich Dénes 

elnök üdvözölte a megjelenteket, Gödöny László alelnök számolt be 
az elmúlt év történéseiről. A tagok nagy részének katonai szolgálatra való 

bevonulása ellenére 57 gyalogos, 9 sítúrát rendeztek közel 600 fő részvé
telével. A Csurgó dűlői (istenkúti) menedékházat tatarozták. A menedék
háznak 1336 látogatója volt, 110 fő nyaralt a házban, 114 hálóvendég volt. 
Összesen 1560 volt azoknak a száma, akik a menedékházat igénybe vet
ték, ebből egyesületi tag 1243 fő, vendég 317 fő. 138,2 pengő volt a decem
ber 31-i pénzmaradvány. Az összes adósságukat visszafizették.

A
z egyesület február 26-án 

tartotta jubiláns közgyűlé
sét. A 30 éves jubileum alkalmá

ból tartott ünnepi közgyűlésen 
hangzott el, hogy rendkívüli ne
hézségek közepette is, az egyesü
let elért célját, megmaradt annak 
a turistarétegnek a szolgálatában, 
amelyből alakult. A közgyűlé
sen a budapesti központ küldöt
te Csapó Samu volt. A Mecsek 
Egyesületet Páldy Géza főtit
kár képviselte. Páldy Géza hoz
zászólásában kérte az egyesület 
tagjait a sporttársias, jó viszony
ra az ME-vel, és az eddigieknél 
még szorosabb együttműködés
re a Mecsek kultuszának érdeké
ben. Az egyesületnek az elmúlt 
30 évben a tagdíjon kívül alig 
volt bevétele, de átvészelte az I. 
világháború időszakát is. Szeren
csére soha nem az anyagiak, ha
nem a mindenkori tagok lelkes 
és önfeláldozó munkája biztosí
totta fennmaradását, amely min-
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den aranynál és nemes 
valutánál értékállóbbnak 
bizonyult. Elhangzott a 
közgyűlésen, hogy az 
egyesület keretén belül ki
alakult az igazi természet
barát szellem, egyetértés 
van és jó közösségi mun
ka. A budapesti központ 
képviselője, Csapó Samu 
köszöntötte a közgyűlést 
a központi vezetőség ne
vében, külön köszöntöt
te azokat, akik 30 éven 
át hűségesen kitartottak 
a természetbarátok mel
lett. Huszonöt éve tagja a 
TTE-nek Hillebrand Je
nő és Könye Ferenc, akik 
ezüstkoszorús jelvényt 
kaptak a központi ve
zetőségtől. Csapó Samu * 

hozzászólásának befejező szavai voltak ezek: „Az ember lelkének virága, a 
dal egyformán virágzik öreg, fiatal, és ha ki-kivirul, ugyan ki haragszik a termé
szetbarátokra és a virágokra?!"
Az istenkúti ház három teremből állt, amelyben 18 ágy volt elhelyezve. 
50%-os vasúti kedvezmény illette meg a turistákat. A háborús viszonyok 
miatt korlátozottak voltak a lehetőségek turista szempontból is, ennek 
ellenére vezettek 56 gyalogtúrát, 12 sítúrát, 7 strandtúrát összesen 432 / 
résztvevővel, valamint 8 gyalogtúrát. A munkatúrákon a szokásos mene- ’ 
dékházi munkák elvégzésén kívül a Kantavári-forrás és a Barátság-for
rás átépítésénél voltak, valamint a Büdösvíz-forrásnál, amelyet csak a 
következő év tavaszán tudtak befejezni.
A TTE Pécsi Csoportja is ebben az évben ünnepelte 30 éves jubile- ' 
urnát, szól a tudósítás. A jubiláló csoport ez évben a Barátság- és a 
Kantavári-forrást teljesen újjáépítette, ezen felül megkezdte a Büdös- 
víz-forrás kiépítését.
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1942

árcius 18-án tartották közgyűlésüket. A tagdíj rendes tagoknak 6,5
L V 1 pengő, a családtagoknak 3,5 pengő, az ifjúmunkás tagoknak 4,5 
pengő volt. A szép Mecsek déli lejtőit vasárnaponként az emberek ezrei 
keresik fel. Az egyesület éves munkájára a háborús viszonyok meghatáro
zók voltak. A természet igazi rajongói a bakancsos, hátizsákos, fegyelme
zett turistákból tevődik össze, akik térképeztek, utakat jeleztek, forrásokat 
foglaltak és menedékházat építettek. Ebben az évben 36 egynapos, 2 kétna
pos, 9 sítúrát vezettek, ezeken a tórákon rész vett 118 férfi, 35 nőtagtárs, 120 
férfi és 96 nő vendég. A tórákon a résztvevők száma összesen 369 személy 
volt. A tórák a Mecsek hegységre korlátozódtak ebben az időben. Az anya
giak hiánya miatt nem került sör a Farkas-forrás átépítésére.
Az istenkúti menedékháznál kisebb tatarozásokat végeztek, az emésztőgöd
röt átépítették, és április 4-től ismét rendszeres ügyeletet tartottak. A pénztári 
maradvány december 31-én 60,59 pengő volt. A menedékház látogatóinak 
száma 703 fő volt. Nyaralás céljából 25 személy 191 napot töltött a házban.
Az elkészült sípályán a város vezetősége - a síélet fejlesztéséért - kiírta 
Pécs város síbajnokságát. A versenyen 64 fő vett részt.- A sípálya mel
lett felépült sísáncon rendeztek Pécsett első ízben síugróversenyt, bár a 
hangsúly a stíluson volt, így is 10-14 méteres ugrások voltak a jellem
zők. Említésre érdemes, hogy a Keresztkunyhói léniában kis faház állt, 
amely a TTE kezelésében volt, ahova rendszeresen kijárt Wolf József, 
Medovarszky György, Medovárszky László és Weller nevű suszter.
A Magyar Turista Élet január 20-i száma „Hazánk turistautjai" címmel 
Krizsán Endre összeállításában tájékoztatja olvasóit a Mecsek nyugati és 
keleti részének turistaútjairól.

1943

közgyűlésen nagyon sok tagtárs nem volt jelen a háborús viszo-
Z vnyok miatt. A turisztikában megindult nagy fejlődés a háború 
miatt visszaesett. Az elnökség februárban úgy foglalt állást, hogy a fűtő
anyag-megtakarítás miatt a vasárnapi ügyeletek elmaradnak az isten
kúti menedékháznál. A háborús nehézségek ellenére 23 egész napos, 
3 kétnapos túrát vezetett az egyesület 194 résztvevővel. Az istenkúti 
menedékházban 788 átvonuló, 42 nyaraló család 236 napot töltött. 
Kivágtak két elfagyott fát, és a sövénykerítést is kiszedték, helyére a 
város által adományozott cserjével újat ültettek. Az egyesület székhe
lye ismét a Munkásotthonban volt.
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A
 közgyűlést február 9-én a Munkásotthonban tartották. Elnök Tol

nai József volt. Felemelték a belépődíjat az istenkúti menedék
házba. A vezetőség B. Nagy Gusztáv javaslatára átír a városnak, hogy 

a Mecseken garázdálkodó vandálokat, akik a padokat és a forrásokat 
megrongálják, ítélje el, illetve büntesse meg. Mészáros Dezső szóvá tette, 
hogy a Mecsek Egyesület propagandát csinál magának, és erre javasolja, 
hogy a TTE is fejtsen ki saját érdekében a tagok toborzására megfelelő 
propagandát, elsősorban a helyi sajtó útján.

A belügyminisztérium a háború 
vérzivatarában 1944. április 15-én 
elrendelte a három és fél évtizedes 
TTE feloszlatását. A németek fel
oszlatták az egyesületet, és az isten
kúti menedékházat elkobozták. 
Határozat: A vallás és közoktatá
si miniszter úr a TTE-t feloszlatta. 
A feloszlatott pécsi egyesület pénz
tárkönyvét és pénztári okmányait 
kiadva felhívom a belügyminiszter 

alá rendelt városi számvevőszéket, hogy a feloszlatott pécsi számadása
it vizsgálja felül, állapítsa meg a csoport vagyonát, s erről nekem mielőbb 
tegyen jelentést. Pécs, 1944. május 6. Dr. Vörös h. polg. mester.
1944. március 26-án letartóztatta a magyar rendőrség Mészáros Dezsőt, a 
TTE titkárát. Internálták, soha nem tért vissza. Húsz éven át volt tagja és 
vezetője a TTE-nek, róla nevezték el az istenkúti menedékházat.

1945

P
olgármester Úr!

Szíves tudomásulvétel végett bejelentjük, hogy TTE Pécsi Csoportja a régi ,i 

vezetőség néhány tagja kivételével most, már újból tovább folytatja munkáját. 
Pécs, 1945. április 17. B. Nagy Gusztáv."
Május 10-én tartottak vezetőségi ülést, Gárdosi József elnökölt, köszön
tötte Fellner Jenő budapesti tagtársat, aki a központot képviselte. Feli- S 
ner Jenő ismerteti az Országos Sportközponti átiratát, amelyben a 
Mecsek Egyesület feloszlatását és annak minden ingó és ingatlan vagyo
nát a TTE-nek köteles átadni. Ezek után B. Nagy Gusztáv, Fellner Jenő, 
Móró János és Darányi Béla felkeresték Szécsey Bélát, a Mecsek Egye-
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sülét titkárát, és közölték vele az ME 
feloszlatásának hírét. Fellner Jenő az 
ügyek lebonyolítására „hetes bizott
ságot" alakított. A hetes bizottság tag
jai: Gárdosi József, Móró János, Dorn 
Lajos, Darányi Béla, Katics Andrásné, 
Móró Imréné. A bizottságot már
cius 10-én a TTE választotta meg, aki 
hivatott volt a TTE újjászervezésére, 
az ügyek vitelére, hivatalos óráikat a 
szakszervezeti székházban tartották.
Július 9-én a TTE vezetőségi ülése 
ismét foglalkozott a Mecsek «Egyesü
let átszervezésével. Jogi kérdés merült 
fel. Dr. Balla ügyvédet kérték fel ennek 
intézésére. A TTE részéről Gárdosi
József, Darányi Béla és Móró János vett részt az ügyek intézésében, akik 
kötelesek voltak beszámolni Tolnay Józsefnek.

TERMÉSZETBARÁT!

A TERMÉSZETBARÁTOK TURISTA EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA
XVni. ÉVFOLYAM. 1030. ÉVI MÁRCH'S - APRII.IB HÓ. -* MEGJELENIK ÉVENTE IIATHZOR
.......................... ■■■"■ J

Az országos szervezethez tartozásért 25 pengő tagdíjat kellett az egye
sületnek fizetni. Az istenkúti menedékház belépődíját a tagoknak egy 
pengőben, a nem tagoknak kettő pengőben határozták meg. Ebben az 
évben a „nyaralók" csak saját felelősségükre mehettek ki a házba, de 
ágyneműt kellett magukkal vinni.
A vezetőség úgy határozott, hogy minden kedden tartanak vezetőségi 
ülést. Az augusztus 14-i vezetőségi ülésen megtárgyalták azt a levelet, 
amelyet a budapesti központtól kaptak. Ismét adatokat kértek a Mecsek 
Egyesülettel kapcsolatban, mert csak akkor áll módúkban az ügyet intézni.
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Gárdosi József elnök javasolta új tisztikar megválasztását, mert az új sport
törvény szerint 50 fő taglétszámnál csak teljes vezetőséggel működhet az 
egyesület. Ezután minden tagnak belépési nyilatkozatot kellett kitölteni, 
amely alapján pecséttel és fényképpel ellátott új igazolványt kaptak. Évi 
tagdíj 35 pengő volt, amelyet központilag határoztak meg. Gárdosi József 
bejelentette még, hogy a pécsi Nemzeti Sportbizottság a Mecsek Egyesület 
működését ideiglenesen felfüggesztette. A mecsekszabolcsi Mecsek Egye
sület összes tagja át kíván lépni a TTE-be. Az újjáalakuló TTE közgyűlésén 
részt vett Dóm Lajos, Móró János és Gárdosi József is.
Augusztus 27-én tartott taggyűlést az egyesület. Ezen elhatározták, 
hogy tagtoborzásra a szakszervezeteket kívánják felhasználni, a rendes 
tagok tagdíját 120 pengőben, a családtagok és ifjúmunkás tagok tagdíját 
40 pengőben határozták meg. Az istenkúti menedékház belépője tagok
nak 3 pengő, nem tagoknak 5 pengő volt. Jelölőbizottságot választottak: 
Mészáros Dezsőné, Sziebl Dániel, Rajkovits Dénes voltak tagjai.

V

TÉRKÉPEK
---------------*

Bakony, 1:75.000 ------------- —.50 I’
Balaton és környéke. 1:75.000.

Négy lapon----------------- 4.— P
Laponként --------------------- 1.25 P

Balaton felvidék. 1:75.000 — —.50 P
Budai begyek, 1:375.000 ------ 2 — P
Oerecse-hegység, 1:75.000 — —.30 P
Kőszegi és Borostyánkői

hegység, 1:75.000 ------------- —.30 P
Magastátra, 1:75.000 --------- 1.— P
Mátra, 1:50.000 ----------------- 2.— P
Mecsek, 1:50.000 ----------------- 2.40 P

ÚTIKALAUZOK1
7.— P
4.— P

Bakony
Balatoni Kalauz--------------
Budapest dunajobbparti kör

nyéke — 
Bükk-hegység-----------------
Eger és környéke -------------
Magastátra hegymászókalauza 
Kőszeg és környéke----------
Miskolc és környéke----------
Pécs és környéke-------------
Selmecbánya és környéke _
A^'on és környéke —

3.— P
3.— P
1. — P
5.— P
1.S0 P
2.20 P
2. - P
1.60 P

Szeptember 18-án a TTE vezetőségi ülésének jegyzőkönyvéből kiol
vasható, hogy a várostól egy öl fát kaptak, amelyet az istenkúti mene
dékházhoz szállítottak.
Elhatározták, hogy megszerzik a Lóri vadászházat a turisták szá
mára. Október 5-én rendkívüli közgyűlést tartottak. Az istenkúti 
menedékházat teljesen rendbe hozták, a Bőrgyár és a Zsolnay-gyár : 
ott tartotta ünnepségét.
Kérvényt adtak be a polgármesternek, hogy a Darázs-forrásnál néhány 
hold erdőt kapjanak gyermeküdülő építésére. Móró János fontosnak tar
totta az egyesület feladatára felhívni a figyelmet a források kitisztítására, ‘ 
a madárházak megjavítására.
Megválasztott új vezetőség: díszelnök: Wolf József, elnök: Tolnai József, \ 
alelnök: Gárdosi József, titkár: Móró János, pénztáros: Mészáros Dezsőné 
és Exner Miklós. Ellenőrök: Sziebl Dániel, Rajkovics Dénes, Jegyző: Móró 
Imréné és Darányi Béla, háznagy: Dorn Lajos, könyvtáros: Hollósy Teréz.
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Választmány: B. Nagy Gusztáv, Bischoff Pál, Gödöny Lászlóné, Berkovics 
Tibor, Domján Henrik, Katics Rezső, Katics András, Katics Andrásné, 
Hillebrand Győző, Tátrai Péter, Veller László, Hein József.
Október 24-én választmányi ülést tartanak. Megalakult a túrabizottság: 
vezetője: Hollósy Teréz, tagjai: Katics Rezső, Darányi Béla, Bódis János, 
Hillebrand Győző. Megalakult a munkabizottság: vezetője: Katics Rezső, 
tagjai: Darányi Béla, Martonfalvi Péter, Exner Miklós, Weis Adolf. A síszak
osztályt is megalakították: elnöke: Sziebl Dániel, titkára: Mészáros Dezsőné.

ASí és Hegymászó Sport című szaklap tudósít „Átfestik a Mecsek hegység 
útjelzéseit" címmel. A Mecsek Egyesület, az Országos Szövetség kíván
ságának megfelelően, az ország más hegyeihez hasonlóan áttér a turista 
átjelzések színjelzésére. Az egyesület ezzel egy időben tervbe vette egy 
nyugat-kelet irányú tengelyszerű útvonal lejelzését. Az abaligeti vasút
állomástól kiindulva a 9-es úton a Jakab-hegyre, onnan a 12-es, majd a 
22-es úton a Remeteréten keresztül áttér a 4-es útra a Lapisi vadászhá
zig. Innen a 23-as úton a kozári vadászházig, majd a 7-es úton Zobákra. 
A folytatása a Keleti-Mecsekben az 1-es úton Püspökszentlászlóig, majd 
a 19-es és végül a 14-es jelzésen Pécsváradig. Az útvonalat piros színnel 
jelezték. Az egyesület a Nyugati-Mecsekben 34, a Keleti-Mecsekben 22 
számmal jelzett utat tart nyilván.

1946

lkészült a vagyonleltár. A budapesti központnak felküldtek 2133 
pengőt és 80 db fényképes igazolványt érvényesítésre. Csányi Jenő

egyesületi tag azt javasolja, hogy az istenkúti menedékház belépti díja 
úgy változzon, mint a villamos viteldíja az infláció miatt.
Az egyesület anyagi rendbetétele érdekében február 9-én bált szervez
nek a nőegylet tánctermében, ahol a zenét a Mecsek Tánczenekar szolgál
tatja. A bál megszervezésére hatos bizottságot választanak. Tagoknak 10 
000 pengő, kísérőknek 4000 pengő a belépődíj. A rendezők között találjuk 
Muskát Edét és Exner Miklóst is. A bál bevétele 10 300 000 pengő volt. Ezt 
az összeget borba és kukoricába fektették be, hogy értékét megőrizzék.
Április 26-án tartották rendes közgyűlésüket (35. közgyűlés). Az újjá
alakulás óta másfél éve működik az egyesület. Az elmúlt évben túrát 
nem tudtak szervezni a felszerelés hiánya miatt. Új vezetőséget válasz
tottak: díszelnök: Wolf József, elnök: Tolnai József, alelnök: Gárdosi 
József, titkár: Tátrai Béla, pénztáros: Mészáros Dezsőné, Móró János, 
Exner Miklós és Csányi Jenő. Választmány: Bódis János, Dorn Lajos,

E
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Gödöny Lászlóné, Hillebrand 
Győző, ifj. Herr József, Vörös 
László, Katics Katalin, Katics 
Rezső, Muskát Ede, Tátrai Péter, 
Tészár Imre, Szabó István.
Az istenkúti menedékház adóját 
az infláció miatt babbal fizették 
ki. Megegyeznek abban, hogy a 
nyári estéken a választmányi ülé
seket az istenkúti menedékház

ban tartják. A túrabizottságban Muskát Ede, a munkabizottságban Exner 
Miklós és Gödöny Lászlóné tevékenykedik. A Stiglicfogdosónál lévő 
mozgatható fakunyhót megkapták a várostól, és azt a Darázs-forrásnál 
állították fel. Megigényelték a turisták használatára a mecseki menedék- 
és vadászházakat. Budapesti barlangászok érkeztek a városba, akiket a 
TTE tagjai kalauzoltak. A város helyreállíttatta az istenkúti menedékház
nál a kőtámfalat és a hátsó vízlefolyást.
Ez évben 35 egész napos, 3 félnapos, 5 munka- és 4 sí-, valamint 3 bar
langtúrát vezettek, amelyen 520 személy vett részt. A pénztár egyenlege 
december 31-én 448,51 forint volt.

1947

A
z éves közgyűlésen új vezetőséget választottak, az elnök Tolnai 
József lett, alelnök: Sziebl Antal, főtitkár: Mészáros Dezsőné, tit
kár: Tátrai Béla. Ezen a közgyűlésen vetődik fel először egy új menedék

ház építése Fehérkúton. A budapesti központtól levél érkezett, amelyben . 
leírják, hogy az új menedékház telkét az Állami Erdőhivatal 10 évre adja. 
Menedékház-építő bizottságot választottak, amelynek feladata volt az 
építkezés előkészítése. A bizottság tagjai: Hargitai G., Katics András, 
Dorn, Herr, Fischer, Mischl, Exner Miklós, Rajkovics Dénes. Gödöny }
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László hazatért a fogságból, és a közgyűlésen azt javasolta, hogy olyan 
menedékházat építsenek, amely elsősorban a turisták szemszögéből 
megfelelő. A közös elképzeléseket (hány szoba stb.) több mérnöknek 
mondják el, és a tervek elkészülte után a legjobbat válasszák ki. Addig is 
a rendelkezésre álló 3000 db téglából építsenek egy ideiglenes helyiséget 
a sízők, illetve télen túrázók részére.
Bejelentik az augusztus 6-i választmányi ülésen, hogy a főtitkár az új 
menedékház szerződését kézhez vette. A szerződés 25 évre szól. Évi 
telekár 10 forint, és 25 év után olyan állapotban kell visszaadni a terüle
tet, ahogyan kapta az egyesület. Az ügyvédi vélemény szerint 25 év után 
a ház akkori értékét feltétlenül megkapja az egyesület kártérítésként. 
Elhatározták az év végén, hogy a maradék pénzükön anyagot vásárol
nak az új menedékházhoz. Mészáros Dezsőné dr. Forster mérnökkel kint 
járt a fehérkúti menedékház telkén. A kárpitostól kaptak kilenc matracra 
való fasziácsot, ehhez gyűjtöttek a tagoktól zsákot.
A fehérkúti védkunyhó részére egy tűzhelyet vásároltak 70 forintért. 
Az egyesület engedélyt kapott a barlangkutatásra, amely kizárólag az 
egyesületet jogosítja fel a mecseki barlangok feltárására és kutatására. 
Mészáros Dezső és Rajkovics Dénes a budapesti központtól ezüst
koszorús jelvényt kapott 25 éves egyesületi tagságáért. A budapesti 
központ értesítést küldött az egyesületnek, hogy 25 pár bakancsot 
kaptak, amelyből egy párat tudnak küldeni 140 forintért. Muskát Ede 
azt javasolta, hogy vegyék meg a bakancsot, és a legtöbbet túrázók 
között sorsolják ki, és a szerencsésnek lehetőséget kell adni, hogy 
részletekben fizethesse ki az árát.
Dr. Szabó Pál Zoltán javasolta, hogy előadás-sorozatot kellene indítani pro
pagandacéllal a természetről. A tél folyamán rendezett előadás-sorozatnak 
nagy sikere volt, a városháza közgyűlési termét mindenkor zsúfoltságig 
megtöltötték. Felkérték előadónak többek között dr. Horvát Adolf Olivért.
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A könyvtár átvizsgálása vált szükségessé, mert nagyon sok a régi hasz
nálhatatlan könyv. A nem szükséges könyveket értékesítették, és a 
kapott pénzen pedig újakat vásároltak. A taglétszám 20%-kal emelke
dett. Az újjáválasztott vezetőségben találjuk Muskát Edét és Exner Mik
lóst. Túra-, barlang-, munkabizottságba delegálják Exner Miklóst és 
Muskát Edét. Propagandabizottságba Exner Miklósnét és Muskát Edé- 
nét. A város kereskedőinél tagtoborzó táblákat helyeztek el, és ott mind
járt belépési nyilatkozatot is adtak annak, aki kért.
A túrabizottság jelentése szerint ebben az évben 13 egész napos, 1 kétna
pos, 1 munka, 1 barlang, 4 egész és 1 félnapos sítúrát vezettek, valamint 
egy találkozón vettek részt. Összesen 23 túrán 351 férfi és 107 nő vett 
részt. Ebben az évben hat túrával többet szerveztek, mint a múlt évben, 
és 215 személlyel több vett rajta részt.
Istenkúton szükségessé vált a lefolyócsatorna és a támfal kijaví
tása. A 25 éves egyesületi tagok részére az istenkúti menedékházban 
ünnepséget rendeztek. Az egyesületi tagsági igazolványra fürdő- és 
vasúti kedvezményt kaptak a tagok.
A szakszervezet által megvásárolt Corzó Kávéház épületében az egyesü
let „végleges" elhelyezést nyert. Hetven forintért acéléllel ellátott sítalpa
kat lehetett vásárolni. Az Istenkúti Szabad Művelődési Munkaközösség 
kérte vasár- és ünnepnapokon az istenkúti menedékházat használatra, 
de az egyesület nem bocsátotta rendelkezésre.
Novemberben elhatározták, hogy minden hónapban tartanak az isten
kúti menedékházban tagestét, amelynek bevételéből fedezik az egyesü
let kiadásait. Dr. Jakuts László és a pécsi Tátrai Béla vezetésével budapesti 
barlangkutatók jártak a Mecsekben. Tancsa János régész és Vértes László 
barlangásszal együtt megkutatták - egy hónapon keresztül - a mélyvöl
gyi kőfülkét és az Anyák kútja feletti víznyelőt.

1948

z egyesület ebben az évben a Magyar Sí Szövetséggel együtt - a .< 
honvédség segítségével - sícentrum kiépítését kezdte el. A Kisré- 

ten a nyiladékban síugrósáncot építettek.
A taglétszám 340 fő volt. Az egyesület legnagyobb munkája a fehérkúti ‘ 
turistaház építése volt. Sok pécsi gyár, üzem segítette az építkezést fuva- X 
rokkal. Az építkezés sok-sok társadalmi munkával készült, az építkezés \ 
egyik fő szervezője Tátrai Béla volt. Október 31-én a Goldmark Teremben 
megbeszélés volt a Mecsek turistaútjelzéseivel kapcsolatban. A megbeszé
lésen részt vett a Magyar Természetbarát Szövetség részéről Kováts Ferenc
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szövetségi alelnök, az útjelző bizottság elnöke. A pécsi Természetbarátok 
Turista Egyesülete (TTE) részéről Hargitai Győző és Csokonay Sándor, az 
útjelző bizottság tagjai vettek részt. Alapos vita után úgy döntöttek, hogy 
a számjelzésről áttérnek a színjelzésre a Mecsekben is. Megállapodtak a 
jelzések elkészítésének módjában és az útjelzések vonalvezetésében is.

/ x
Előrelelentkezés

Az utazással járó tárákra ajánlató« lofl- 
alább 1# nappal előbb jelentkezni az Illető 
osztályban, hogv ott a szükséges felvilá
gosításokat (költség, fölszerelés stb.) a 
túra vezetője meg tudja adni. Éppen 
ezért kérjük a túravezetőket, hogy túrá
juk Indulása előtt az osztály tagestélyén 
legyenek jelen, hogy az érdeklődőknek az 
esetleges felvilágosításokat megadhassák.

TERMÉSZETBARÁT
ZSEBKÖNYV

Változások
Az Időközben előforduló vóllozósok (me- 

nelrendváltozás, közbejött akadályok) a 
napilapok szombati számában lesznek kö- 
zölve.

1948

Rövidítések:
Kpu. - Budapest, Keleti pályaudvar. 
Nypu. — Budapest. Nyujjatl pályaudvar. 

Marqlthíd, llfiV-álloiuás. 
Iinja»álloinás. 
vasútállomás, 
villumosvéyálloraáz. 
lárlstavonat. 
lúrlMtakoeMl. 
találkozás.
vezető, 
költség.

Érdekesség volt 
az a kérés, hogy 
a városból, an- 
janak, hogy a 
akik nem tud- 
közlekedési esz- 
rosból indulhas- 
tautakon túrázni,
volt használatos a Mecsekben a turistautakon a szám és a színjelzés.

KIADJA A TERMÉSZETBARÁTOK TURISTAEOYESOlETE 
KÖZPONT : BUDAPEST, IV., HARMINCAO-UTCA 8. 8ZAM

a szövetség részéről 
az egyes turistautak 
nak főteréről indul- 
szegényebb rétegek, 
nak igénybe venni 
közöket, azok a vá- 
sanak a jelzett turis- 
Evekig még együtt

Dr. Angyal Tibor visszaemlékezése szerint a Mária utca 34. sz. ház földszinti 
lakásában volt minden héten kedden az összejövetel, ahol megbeszélték a 
mindenkor aktuális tennivalókat, túrákat stb. Rendszeres előadások, megbe
szélések voltak a természetbarát eseményekről és tervekről. Rendkívül aktív 
élet volt az egyesületben. Megtalálható volt a tagok között a gyermektől az 
aggastyánig, volt kitől tanulni, volt, aki irányított, vezetett nagy lelkesedés
sel, amely a természet szeretetéből adódott. Megalakították a síszakosztályt.
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A Természetbarát szeptemberi száma tudósít, hogy a pécsi természetba
rátok új menedékház építését kezdték meg a Pécsbányatelep feletti Boró
katetőn (fehérkúti turistaház).
A Természetbarát novemberi száma a fenti hírről már részletesen ír. Az új 
menedékház építésén vasárnaponként csaknem valamennyi pécsi termé
szetjáró önkéntes munkával vesz részt az építkezés munkálataiban, fejti a 
követ, ássa az alapot, termeli a fát. A házat még a tél beállta előtt át akar
ják adni rendeltetésének. Az Újjáépítési Nemzeti Vállalat munkaerővel, 
az üzemek és gyárak fuvarral segítik az építkezést.

1949

A
z egyesületen belül egyre aktívabb munka kezdett kibontakozni, 
megindultak az országos túrák is. Diósgyőr-Bánkútra vonattal 
indult a pécsi csoport. Dr. Oppe Sándor és Angyal Tibor vezetésével 

találkoztak az ottani TTE-tagokkal. Nagy élmény volt a turistatalál
kozó, amelynek keretén belül meglátogatták a diósgyőri vasolvasztót 
is. Az egyesület egyre jobban elveszti gyűjtő egyesületi szerepét, mert 
tagjai egyre inkább - az alakuló - kisebb szakosztályokba léptek át, ' 
ami közelebb állt szakmájukhoz, foglalkozásukhoz. Ezek a szakosztá
lyok általában szakmai csoportonként alakultak meg, de nem zártak ki 
maguk közül senkit sem, minden jelentkezőt szívesen láttak.
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A Természetbarát január 1-jei száma hírként tájékoztatott arról, hogy 
megalakult a pécsi TTE síszakosztálya, és a Magyar Sí Szövetséggel és a 
hadsereggel karöltve a magyar síélet centrumát akarja felépíteni. Tervbe 
vették a lesiklópálya meghosszabbítását, amelynek teljes hossza három 
kilométer, tehát az ország leghosszabb lesiklópályája lesz. A honvédség 
a Dömörkapu közelében műlesiklópályát és gyakorlóterepet létesít. A tél 
folyamán Pécsett több országos síversenyt rendeztek.

A Természetbarát június 1-jei száma tájékoztatja olvasóit, hogy Pécs 
város kulturális vezetői a város feletti menedékházban (Dömörkapu) 
múzeumot kívánnak létesíteni, amelyben összegyűjtenék a Mecsek jel
legzetes növényeit és kőzeteit. A Természetbarát november 1-jei számá
ban „Pécsi Képeslap" címmel fényképekkel illusztrált cikket közöl abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség különvonatot 
indított Pécsre. A turisták két napot töltöttek a városban és környékén. 
„A mecseki táj és kultúra története" címmel dr. Szabó Pál Zoltán tollából 
képekkel illusztrált három egész oldalas, hathasábos cikk jelent meg a 
Mecsek kialakulásáról és történetéről.
„Olyan hegység ez, mint az ősi templom, 
Csendet és békét zár magába.
A Mecsek évmilliók történetének templom."
Simái Zoltán írása „Kantavára" címmel érdekes írást közöl a vár állapo
táról, környezetéről és mondájáról.
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1950

E
bben az évben szűnt meg a TTE

Pécsi Csoportja 7330/1946. ME. 
sz. rendelet alapján e tárgyban jel
zett egyesület nyilvántartásból való 
törlését rendelem el, mert az egyesü
let 1950. november 5-én beolvadt a 
Pécsi Magasépítési Nemzeti Vállalat 
sportegyesületébe. Kelt Budapesten 
1950. november 27-én. Aláírás Dinda 
Oszkár osztályvezető. A határozat 
megtalálható a Pécsi Levéltárban is.

Diósgyőri találkozó Bánkúton, 
pécsi résztvevőkkel (1949) Dijátvetel a mecseki standard versenyen

A mecseki standard verseny megnyitója 
(1950. májas 28-29.)

i.gn-inosgyori-recsi i 11. turista-lammuzo 
vendegei es fogadói Pécséit, a főpályaudvaron 

1949-ben
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A mecseki standard terepverseny 
1950. május 28-29.

A verseny elnöksége

A mecseki standard terepverseny 
1950. május 28-29.

Az Első Mecseki Országos Váltóverseny díjazottjai 
(középen a pécsi csapat)

A mecseki standard terepverseny 
1950. május 28-29. 

Pihenő a feliér-kúti állomásion

A mecseki standard terepverseny 
1950. május 28-29. 

Dijak

A TTE diósgyőri találkozójának 
pécsi résztvevői (1949.)

Első sor: Muskátli Edémé, Krampfört Tibor, 
Muskátli Ede, Keller Károly, Hollósi Teri 

Második sor: Beder Ilona, Szlobonyai Tibor, 
Angyal Tibor, ifi. Katics József, Tátrai Béla, 

Tátrai Bélámé, Tátrai Péterné, Katics Józsefié
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Első Országos Terepverseny - Biatorbágy, 1949. 
A pécsi csapat.

Balról jobbra: Csermely Vilmos, Krizmarícs Gyula, Tátrai Béláné, Szlobonyai Tibor, Tátrai Béla

A fehér-kúti ház, 1950.

SfK T4J t ?■. *fr-HM ^^MBg 1



A fehérkúti ház
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A SZERZŐ KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSA

Köszönöm idősebb Gergely Tibornak, Kalmár Lacinak, Tátrai Beának, Karádi Kar- \ 
csinak és Irénkének, Achátzné Áginak, valamint Nagy Balázsnak, hogy jelvények- V 

kel, korabeli dokumentumokkal, régi fényképekkel segítették az anyag elkészítését.

Köszönetét érdemelnek továbbá a Baranya Megyei Levéltár munkatársai.
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Hét turista-szállóige. (Iser József rajza.) — 1. „Balzsamos levegő." 2. „Madárdalos erdő."
3. „A természet lágy öle". 4. „A szabad természet." 5. „Fenséges panoráma." 6. „A vadon 
fia." 7. „A természet közvetlensége."

i
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A Mecsek Egyesület tagsága

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:
Dr. Páva Zsolt

Pécs M. J. Város polgármestere

*• **
Ügyvezető elnök:

Baronek Jenő

Titkár:
Börcsök György

Választmányi tagok:
Dr. Páva Zsolt 
Baronek Jenő 
Börcsök György 
Kis Tünde
Dr. Nagy Gábor

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

Ellenőrző Bizottság:
Dománszky Zoltán 
Jakab Éva
Csiszár Gyula

Osztályok:
elnök: Baumann József
elnök: Biki Endre Gábor
elnök: Pál Krisztina
elnök: Dr. Nagy Gábor
elnök: Jónás István
elnök: Gergely Tibor
elnök: Dr. Jelenszkyné dr. Fábiá
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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 
Mecsekerdő 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 +
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)

Vida János
a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. ügyvezető igazgatója (2011)
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Tiszteletbeli tagok:

Kovács Szabó János 
Aranybakancs-díjas természetjáró, 

az újjáalakult Mecsek Egyesület első titkára (1993-2000)

Somogyvári Imre 
tiszteletbeli osztrák konzul, 

az újjáalakult Mecsek Egyesület első elnöke (1993-2000)
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Rendes tagok:

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

Chlebovics Miklós
Chlebovics Kornél
Csábi Mária
Csapó Julianna
Cseni Andok Éva
Csiszár Gyula
Csóka Péter János
Dobszai János Zsolt 
Dolgos Sándor 
Dománszky Zoltán
Domján Gyula
Elblinger Ottó
Faltis Róbert
Fekete Bálint dr.
Fekete László
Feketéné Móró Erzsébet 
Ficsor Endre
Földesiné Kövi Ildikó 
Földesi Zoltán
Füziné Kajdy Zita
Gál Éva
Gál György
Gál Györgyné
Gálhidy Éva
Gergely Tibor
Gergely Tibor ifj.
Göbölös István
Gida Tibor
Gundrum Károly dr.
Hardicsay Sándor
Harmat Béla
Havasi Ildikó
Hegedűs István
Hegyi Ferenc
Herisztné Kincses Magdolna
Horváth Ákos
Horváth Renáta
Hochmann Andrásné dr. 
Husvéth Ilona
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íjjász István
Iván Attila
Iványi Ildikó dr.
Ivasivka Mátyás
Jakab Albert
Jakab Éva
Jakab Ferencné
Járányi Lászlóné
Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó dr.
Jerszi Lajos
Jobst Tomas
Jónás István
Jónás Istvánná
Jónás Rudolf
Káldy József
Kamarás Júlia
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kaszás Károlyné
Kállai János
Kállai Jánosné
Kállai Csilla
Krámos Csaba
Kecskésné Jáger Ilona
Kelemen Sándor
Keller József
Kiss Lajos
Kis Tünde
Kóczán Zsuzsanna
Kói Csilla dr.
Komlós Attila
Koncz Eszter dr.
Kosa Pál
Kovács Árpád
Kovács János
Kovács Jánosné
Kovács Judit
Kovács Mihályné
Kovács Szabó János
Kovácsné Kincses Ilona

Kovács József
Kovács Orsolya
Kraft János
Kremling Lajos
Kriston Ádám
Kristonné Kenderik Magdolna
Kriston Barnabás
Kriston Barnabás ifi.
Lakatosné Novotny Sarolta dr.
Lárencz László dr.
Lénárd József
Lengyel Zoltánná
Major József dr.
Makoviczky Gyula dr.
Marton István dr.
Martonné Horváth Teréz
Marton József
Maráth Klára
Markesz István
Máté Ágnes
Mátyás Elemémé
Mayer Tiborné
Meinczinger Elvira
Mendly Lajos
Mihály István
Miklós István
Miklós Kristóf
Molnár Margit dr.
Monstko Péter dr.
Morshan Edit
Müller Nándor
Nagy Gábor
Nagy Gábor dr.
Németh Szilárdné
Novreczky Zoltán
Novotny Iván dr.
Nyáry Attiláné
Nyéki Károly dr.
Nyékiné Kincses Márta dr.
Ország János
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Orosz László 
Őri Zsuzsanna 
Pál Krisztina 
Paróczi Anita 
Paróczi Zsolt 
Pálfy Attila 
Pásztor Andrea 
Páva Zsolt dr. 
Perényi György 
Péter Oszkár 
Péterfalvy István dr. 
Plántek István 
Plaszauer István 
Polgárdy Géza dr. 
Pulai Lászlóné 
Pusztafalvi Gábor 
Rábay Ottó 
Rákóczy István dr. 
Rónaki László 
Rónaky Gizella 
Rüll József 
Sallay Árpád 
Schaller Károly 
Scheffer Ferencné 
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 
Szabó László Gy. dr. 
Szabó-Dalecker Ibolya 
Szantner József 
Szászi Tibor

Szecsődi Imre 
Szecsődi Imréné 
Szerémy Péter 
Szőke Emília 
Szirtes Béla 
Szirtes Béláné 
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 Róbert 
Tóth Klára 
Trebbin Ágost 
Tersz Adrián 
Tresz Anett 
Tresz Gábor 
Treszné Baronek Éva 
Turánné Gőcze Irén 
Tihanyi László dr. 
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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ADalkia csoport tagja

A megújuló energia szakértője
Tudta-e, hogy...

...Magyarországon a fenntartható erdőgazdálkodásnak köszönhetően 
évente kevesebb fa vágható ki, mintamennyi a fotoszintézis során újra
termelődik? Ezért nevezhetjük megújuló energiaforrásnak az erdőt.

...3 másodpercenként bruttó 1 köbméterrel növekszik az élőfa
készlet Magyarországon?

...a PANNONPOWER Holding Zrt. beszállítóitól csak fenntartható 
erdőgazdálkodásból származó tűzifát vesz át?

...a pécsi biomassza blokk által felhasznált tüzelőanyagnak mint
egy 40%-át adják az erdészeti nyesedékek és a faipari mellékter-

mékek, mint a széldeszka, a fűrészpor és az 
apríték? A fennmaradó résznek (vagyis a 

teljes mennyiségnek kevesebb mint 
60%-át képező erdészeti tűzifa

mennyiségnek) alig negyede szár
mazik a Mecsekből.

www.pannonpower.hu
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