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A HEGYMÁSZÓ 
KOMARNICKI FIVÉREK EMLÉKEZETE

Dr. Polgárdíj Géza

„A Komarnicki-fivérek"

H
egymászókörökben valaha fogalomnak számítottak e szavak. 
Noha mint testvérek négyen voltak - három fiú és egy leány

„A Komarnicki-fivérek" fogalommá nemesült megnevezés közülük 
csupán kettőt jelentett. Gyulát és Romant. (S nem „Roman"-t, ahogy 
néhol olvasható, mert hogy az egy népnév.)
Mindketten hegymászók, alpinisták voltak, gyakorta egymás kötéltár
sai. S még foglalkozást is egyformán választottak, hiszen mindketten 
jogász végzettséget szereztek. Végül az alpinista irodalmat is mindket
ten gazdagították írásaikkal. Többek között a Mecsek Egyesület tagjai
ként, annak évkönyveiben megjelent írásaikkal, amint arra a 2007-es 
egyesületi évről szóló, (új évfolyam 11. számú) kötetében a Nendtvich- 
Komarnicki családok jeleseiről szóló írásunkban a 65-71. oldalakon 
röviden már említést tettünk.

Származásuk, indulásuk, korai éveik

Komarnicki régi, s amint a nevük mellé illesztet „sas" szócska annak 
idején jelölte, nemesi származású lengyel család volt. E család egyik 

tagja, Tytus Komarnicki hosszabb ideig volt hazája képviselője a Népszövet
ségben, majd lengyel miniszter Bemben. Egy másik rokonuk, dr. Waclaw 
Komarnicki a wilnai egyetem professzora, később lengyel országgyűlési 
képviselő, aki életének utolsó éveit Oxfordban töltötte.

Komarnicki Zsigmond - a hegymászó fivérek édesapja - Varsóban szü
letett és ott is nevelkedett. Mivel a lengyel függetlenség híve volt, az 
orosz cári rendőrség gyakran zaklatta, s 1860 körül az országot is el kel
lett hagynia. Francia földön telepedett le, s Párizsban elvégezte az École 
Centrale-t. Az Oroszországhoz tartozó Varsói Nagyhercegség területére 
azonban nem térhetett vissza, ezért Magyarországot választotta. Francia 
állampolgárként, vasúti mérnöki képesítésével az akkor kiépülő Magyar 
Államvasutaknál vállalt munkát. Feleségül vette a szepességi Késmárk
ról elszármazott Nendtvich család Karolin nevű lányát (1858-1909), s 
hamarosan négy gyermekük született.



A szülök, 
Komarniczki Zsigmond 
és Nendtvich Karolin

Mariska és László mellett a két jövendő 
hegymászó, Gyula Budapesten, 1885. 
február 23-án, és Roman Bécsben, 1887. 
szeptember 18-án. Utóbbi azért a csá
szárvárosban, mert a családját magával 
vivő apát - aki ekkor az osztrák-magyar 
vasutak felügyelője volt - új szolgálati 
helyre, mégpedig ide helyezték.
Komarnicki Zsigmond azonban 1890- 
ben váratlanul elhunyt, özvegye pedig 
gyermekeivel együtt visszaköltözött 
szülőhazájába, és Budapesten telepedett 
le. Gyula is, Roman is a budapesti piaris
táknál jártak középiskolába, és itt tettek 
érettségi vizsgát. Majd tanulmányaikat 
mindketten a Pázmány Péter Tudomány
egyetem jogi karán folytatták, s mind
ketten itt szereztek doktorátust. Gyula 
1909-ben, Roman két évvel később.

Itt azonban néhány sor erejéig meg kell szakítanunk az események sor
rendiségét. Mégpedig azért, hogy a fivérek apai ágának vázlatos ismer
tetését követően mondjunk valamit az anyai ágról is, annál inkább, mert 
a fivérek édesanyjának leánykori vezetékneve (Nendtvich) nem cseng 
idegenül sem a Mecsek Egyesület mai tagjainak, sem az évkönyv esetle
ges más pécsi olvasóinak fülében.
Nendtvich Tamás, a pécsi evangélikus egyház megalapítója (1772-1858) 
ugyan még Késmárkon született, de már Pécsett hunyt el. Négy fia közül 
Vilmos és Gyula nevét most csupán megemlítjük, ám a Pécsett született, 
élt és elhunyt Sándor (1821-1890) személye már érdekesebb számunkra, 
hiszen az ő öt gyermekének egyike volt Pécs kiemelkedően jelentős pol
gármestere, dr. Nendtvich Andor (1867-1951), aki egyúttal évtizedeken 
keresztül a Mecsek Egyesület jó emlékű elnöke is volt.
Nendtvich Tamás másik érdemdús fia (Sándor mellett) Károly, aki egye
temi tanár lett, egyben Gusztáv fia mellett az ő lánya volt Nendtvich Karo- 
lin, a fivérek édesanyja. Tisztában vagyunk természetesen azzal, hogy az 
- egyébként részvételünkkel kidolgozott - Komarnicki-Nendtvich egy
másba fonódó családfák szemléletesebben mutatnák be mindazt, amit 
most szavakban elmondtunk, ennek a családfának a csatolása azonban - 
terjedelmére tekintettel - könyvkötészeti problémát jelentett volna jelen 
évkönyvnél. Kénytelenek voltunk közlésétől most eltekinteni.



Ennyi kitérő után most térjünk vissza Gyulához és Romanhoz.
Az idősebb fivér diplomáját megszerezve díjtalan fogalmazó gyakor
nokként a Kincstári Jogügyi Igazgatóság szolgálatába lépett, öccse 
pedig egyéves kurzust végzett a bécsi kereskedelmi akadémián.
Ezután Román 1912 végén ügyvédi vizsgát tett, s a következő év szeptem
berében felvették az ügyvédi kamarába. Az első világégés alatt mindket
ten behívót kaptak, és az olasz fronton teljesítettek szolgálatot. Egyikük 
sem maradt így ki a háború poklából.

A FIVÉREK ÉLETÉBE „BELÉP" A MaGAS-TÁTRA

Gyula hét-, Roman ötéves korá
ban látta meg először a Tát
rát, amikor szüleikkel Madárházán 

nyaraltak. (Komarnicki Zsigmond 
halálát követően Nendtvich Karo- 
lin ugyanis ismét férjhez ment, a 
maguk között kedveskedve csak 
„Papucs" becenéven emlegetett 
Forcher Adolfhoz, s így a nevelő
apával kiegészülve ismét teljes 
lett a család.) A következő találko
zás a Tátrával csak tizenkét évvel 
később érkezett el, amikor Gyula 
immár az érettségi után Tátraházán töltötte a nyári pihenőt. Ám bármi
lyen meglepőnek és furcsának tűnik is, a Tátra (ekkor még) a legkisebb 
hatással sem volt rá!

A család, középeit Forclter Adolffal

Korholta is volt középiskolai osztály- (majd egyetemi évfolyam-) társa, 
a legnagyobb magyar hegymászók között számon tartott Serényi Jenő: 
Miként lehetséges az, hogy valakit, akit a jó sorsa ide, e fenséges hegyek 
világába vezérelt, ennyire közömbös marad az őt körülvevő világ elbű
völő csodái iránt?
Serényi rábeszélése végül hatott... méghozzá Romanra! így az újabb útra 
ők ketten (Jenő és Roman) indultak a Tátrába, ahonnan visszatérve a fia
talabb fivér elragadtatott hangon mesélt bátyjának az átélt élményekről. 
Majd rávette, hogy immár ők, a két testvér keressék fel együtt a Tátrát! 
Erre aztán sor is került. De hogyan?! 1906. augusztus 14-én városi 
cipőben és ruhában, nyakkendősen, pantallót és lódenkabátot viselve, 
hegymászókötél és csákány nélkül, ám kezükben sétabottal ballagott 
két pesti arszlán Madárházáról a Kőpataki-tó felé... Megjelenésükön ez



Roman és Gyula 1902-ben

ugyan nem látszott, de céljuk a Lomnici-csúcs megmászása volt. Szüleik 
- akiktől a két ifjú reggel azzal vált el, hogy rokonlátogatásra mennek a 
Csorba-tóhoz - minderről semmit sem tudtak! (Jó is, mert ha csak hal
vány sejtésük is lett volna erről, az elképesztő felelőtlenség hatására biz
tos, hogy minden hajuk szála az égnek áll!)
Felszerelés és tapasztalatok hiányában, elképesztően kalandos módon 
(és nagy-nagy szerencsével) végül is komolyabb baleset nélkül sikerült a 
csúcsot meghódítaniuk. Másnap hajnalban pedig, rálelve a vasláncokra, 
leereszkedésük is sikeres volt a Zöld-tóhoz!
Nem történt tehát tragédia, noha akár ez is bekövetkezhetett volna, ám 
gyötrelmes éjszakát töltöttek a hegyen! Hiszen már akkor fekete éjszaka 
volt, mikor a Nagypapirusz-völgy szikláihoz értek. S hol volt még ekkor 
a visszaérkezés! Ruháik összevissza szakadozva, arcuk-kezük véresre 
sértve, éhesen és átfagyva bizony keservesen telt az éjszaka!
Szüleikhez visszaérve megfogadták: soha többé a magas hegyek közé nem 
mennek! (Amint azonban jól tudjuk, a fogadalmak arra valók, hogy meg
szegjük őket. S nem volt ez másként a Komarnicki fivérek esetében sem.) 
Kezükbe került Jankovics Marcell (1874-1949) a kortárs, de ekkor már gya
korlott hegymászó és szakíró Úttalan utakon című könyve - nagy hatást 
téve a fivérekre -, akik ekkor már a főváros környéki hegymászóiskolák
ban gyakoroltak és síelni is megtanultak.



A következő, 1907-es év nyarán aztán - kiegészülve Hefty Gy. Andorral 
(1888-1957), a későbbi ugyancsak klasszis hegymászóval - hárman vág
tak neki a Tátrának. Ezúttal úgy, ahogy kell, megfelelő hegymászóru
hában és megfelelő felszereléssel. Megadva a tiszteletet a hegynek, és 
nagyobb esélyt adva önmaguknak a túlélést illetően.

Megszületik a fogalom „A Komarnicki-fivérek"

metamorfózis megtörtént! Ráéreztek a hegymászás varázsára,
 amely ha egyszer valakit hatalmába kerített: nincs visszaút! 

Naponta túráztak ezután a Tátrában, s 1907. augusztus 4-én már sort 
kerítettek egy ún. „első megmászás"-ra is. Vagyis olyan útvonalat mász
tak a Magas-Tátrában, amit előttük még senki más! Felérve a Fehértavi- 
csúcsra, annak délkeleti gerincén ereszkedtek lefelé.
Majd pár nappal később, augusztus 8-án a Tomasson úton mászták 
meg a Bibircs északi falát. A siker feletti örömükben jókedvűen érkez
tek le a Sziléziai-házba, ahol a „tátrai-triász"-nak nevezett barátaikkal 
(Serényi Jenő, Horn K. Lajos és Wachter Jenő alkották e klasszis hegymá
szóhármast), lett volna találkozójuk.

De egyikük sem jött!

Csak késő este érkezett a tragikus hír: Wachter lefelé ereszkedve a 
Simon-toronyról, a hegymászókötél elszakadása miatt lezuhant és 
halálra zúzta magát!
Lent a mélyben pedig, a bajtárs összetört testén, a tépett ruha egyik 
zsebében megtalálták Wachter névjegyét. Komarnicki Gyula ezt magá
hoz vette, s örök emlékül őrizte haláláig legféltettebb hegymászó-relik
viái között. (Most pedig, hogy Gyula bácsi már régen nem él, a jelen 
sorok írója őrzi tovább a pécsi születésű és a pécsi köztemetőben nyugvó 
Wachter Jenő (1887. július 1. -1907. augusztus 8.) mellékelten bemutatott 
ezen névjegyét, éspedig minden egykori, tragikus véget ért jeles magyar 
hegymászó emléke iránti kegyelettel. Említsük meg végül, hogy Jenő 
édesapja, Wachter Ernő a Mecsek Egyesület tagja volt.)
Talán mondani sem kell, hogy mélységes gyászuk jeleként, melyet 
fiatalon elhunyt, szeretett bajtársuk tragédiája felett éreztek, ekkor 
minden magyar hegymászó hazautazott a Tátrából. Hogyan is tudtak 
volna felszabadultan, a feladatra koncentrálva mindig magasabbra 
(Excelsior!) törni a csúcsok felé, miközben gondolataik egyre a friss 
tragédia körül jártak?



Ekkor és az ezt követő években Gyula és Roman már a legjobb magyar, 
aktív hegymászók közé tartoztak, akik többnyire egymás társaságában 
hódították meg a Tátra csúcsait. Arra nincs lehetőségünk, hogy az 1909- 
1912 közé eső összes együtt tett tátrai útjukat felsoroljuk, néhányat azon
ban feltétlenül meg kell említeni.
Az 1909. június 12-i napja például így telt a fivéreknek: Közép-hegy
ség, keleti mellékorom délkeleti mellékgerince, déli gerinc, lemenetben 
az Északi-Marmotacsorbába, innen gerincátmenet a Déli-Marmota- 
csorbába. Vörös-patak-torony, gerincátmenet a Közép-hegységről.
Aztán július 23-án egy útváltozatot másztak a Kis-Koncsiszta nyu
gati falán, egyenesen a főoromra. Két nappal később következett az 
Omladék-völgyi-csorba, leereszkedés a Kacsa-völgybe, innen fel a 
Jeges-tavi-csúcs északi falán. 28-án a Hátsó-Gerlachfalvi-csúcs, észak
nyugati szakadék a Kacsa-völgyből. 30-án a Nagy-Jégvölgyi-torony 
délkeleti és északnyugati gerince, meg a Középső-Jégvölgyi-torony 
délkeleti és északnyugati gerince. Augusztus 2-án a Kis-Jégvölgyi- 
torony délkeleti és északnyugati gerince.
1910-ben következett a Lomnici-csúcs, a Tölcsér-tó katlanából a Sírkerten 
át, a Középső-Menguszfalvi-csúcs északkeleti fala a Halas-tótól. (Ekkor,
1910. augusztus 5-én fénykép is készült a fivérekről a halastónál, lásd 
mellékelve.) Még ugyanezen a napon a Nagy-Menguszfalvi-csúcs déli 
fala is sorra került a Nagy-Hincó-tó katlanából (alsó falrész).
1911. július 1. szintén eredményes nap volt a fivérek életében. Útvona
luk: Omladék-völgyi-torony délkeletről, Hegyes-torony, a szokásos út 
a torony déli megkerülésével, Hlinszka-torony, északi fal a Hlinszka- 
völgyből, Sárkány-tavi-torony, gerincmenet az Omladék-völgyi torony
ról, déli gerinc, végül a Sárkány-tavi-torony, egyenest az északi gerincen 
a Sárkány-tavi-nyeregből lemenetben.
1912 nyarán a fivérek még együtt mászták a Tátrát. Említsük meg e közös 
útjaik közül a Hegyes-torony nyugati gerincét a Vörös-pádról, a Sárga
torony délnyugati gerincét a Nagy-Tarpataki-völgyből, a Batizfalvi- 
csúcs déli kéményét a Batizfalvi-völgyből, és a Kapor-csúcs északi falát 
a Szmrecsányi-völgyből.
Mindezek a felsorolások persze csak példa jellegűek, hiszen sokkal több 
hegymászást tettek együtt. Nem beszélve arról, hogy magyar és lengyel 
hegymászó társakkal kiegészülve (Hefty Gy. Andor, Teschler Imre, Laufer 
István, Grósz Alfréd, Román Kordys, Jan Nowicki és mások társaságában) is 
tettek utakat, tehát nem csak kettesben.
Roman 1909. június 12. és 1912. július 6. között (vagyis három év alatt) 
jelenlegi ismereteink szerint legalább 35 mászást hajtott végre a Tátrában.



Gyula többet. Hegymászó-pályafutásuk aztán a két világháború között is 
folytatódott úgy a Tátrában, mint az Alpokban és a Dolomitokban. Noha élet- 
koruk előrehaladtával - természetesen - már nem a korábbi intenzitással.
Nos, így és ezért vált fogalommá hegymászókörökben „a Komarnicki fivérek".

Az ÉLETÜK NEM CSUPÁN GYAKORLATI HEGYMÁSZÁSBÓL ÁLLT

1909-ben létrejött a Budapesti Egye
temi Turista Egyesület (BETE), 
amelynek megalakulása hosszabb tör

ténet, így ismertetésétől most el kell 
tekintenünk. Attól azonban nem, hogy 
ennek első elnöke dr. Komarnicki 
Gyula lett, majd 1911-13 között e tisz
tet már Roman töltötte be. Az alig 
egyéves egyesület pedig 1910-ben 
megindította a Turistaság és Alpinizmus 
című folyóiratot, amely a maga nemé
ben - s legyen szabad ennyi szubjektív 
értékítéletet megengedni magamnak - 
minden idők legjobb és legszínvonala
sabb magyar szaklapja volt. 
(Volt, mert 1935-ben, 25 év eredmé
nyes megjelenés, majd felesleges, ám 
ádáz csaták után - sajnos! - megszűnt! 
A rosszakarók, az irigyek aknamun
kája tönkretette!) A lapnál különböző 
tisztségeket betöltve (főmunkatárs, 
társszerkesztő, főszerkesztő) mindkét 
fivér hosszú éveken át meghatározó szerepet töltött be. Azt pedig talán 
említeni sem kell, hogy nagyszámú írásaikkal elsősorban e lap oldalain 
gazdagították a magyar alpinista szakirodalmat.
Hamarosan mindkét fivér megnősült. Gyula 1917. novemberben vette 
feleségül Schmiedbauer Magdát, aki nem vált társává a hegyek vilá
gának gyakori felkeresését illetően, s akitől Tamás fia (1929-1974) szü
letett. Tamást, egyetlen fiát sajnos betegsége korán elvitte, még a 45. 
születésnapját sem érte meg.
A frontról hazatérő Roman 1920. januárban ugyancsak megnősült, s a 
Hüttner Edithtel kötött házasságából három gyermeke született: 1920- 
ban Egon, 1922-ben Gábor, és 1931-ben Edit.

Roman által 
1920-ban aláírt levél



Komarniczki Gyula és családja sírja ■ Komarniczki Edit szülei sírja előtt

Hála a harmadszülött Editnek - akihez a sors kegyes volt és hosszú 
élettel ajándékozta meg, amelyben a túrázás komoly szerepet játszott 
- a Farkasréti temetőben pár éve, halottak napján felkereshettem az 
egyébként zárva tartott Komarnicki-kriptát. S itt, szülei és nagybátyja, 
Gyula nyughelyénél elkészíthettem a jelen írást záró, s őt a nagy tisz
teletnek örvendő Komarnicki-ősök nyughelyénél ábrázoló fényképet. 
Köszönet érte!
Roman a háború után a Központi Pénzintézetnél helyezkedett el jogász
ként, 1922-től pedig ismét ügyvéd lett. A második világháború alatt is 
behívták katonának, végül felmentették a szolgálat alól. 1945-ben több 
eljárás is indult ellene, melyek felmentésével végződtek. Felesége még 
1942-ben elhunyt, 1951. június 16-án pedig lányával (tehát Edittel) együtt 
kitelepítették Kardoskútra, majd Mátraszentistvánra. Hiába tartotta 
magát távol a politikától Gyula is és ő is egész életében, csak 1956-ban 
térhetett vissza Budapestre, s kezdhette újra, immár harmadszor ügy
védi munkáját. Ekkor már közel járt a 70. évéhez.
Roman szakirodalmi munkássága, miként bátyjáé, sem korlátozó
dott a Turistaság és Alpinizmus című lapra. Hiszen írtak a Turisták Lap
jába, s mint fentebb a már említett a 2007-es egyesületi évről szóló 
évkönyvben megjelent írásunkban kifejtettük, a korabeli Mecsek 
Egyesület évkönyvekbe is.
Gyakran együtt, közösen, szerzőtársakként.



Gyula, akit 1918-ban felmentettek a további 
katonai szolgálat alól, előbb a Pénzügymi
nisztériumba került, majd 1928-ban áthe
lyezték a MÁV-hoz igazgatóhelyettesnek. 
Aztán 1934-ben a csőd szélére jutott Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási Rt. rendbeho
zatalával bízták meg. Egyévi megfeszített 
munkával a vállalkozást nyereségessé tette, 
s 1940-ben (ezért is) vezérigazgatói kine
vezést kapott. Ezt a tisztét 1944-ig, nyug
díjazásáig látta el. Feltehetően ennek a 
beosztásának köszönhette, hogy 1951-ben 
második feleségével, Peter Paulával kitele
pítették Erkre. (Mellékelten egy, a fivéreket 
Erken ábrázoló felvételt is bemutatunk. Ez 
már idősebb korukban, a hajdani helyszínre 
történt visszalátogatásukkor készült.)
A Magyar Földrajzi Társaság keretében 
létrejött Hegymászó Szakosztály első elő
adását 1957 decemberében aztán Gyula 
tartotta, természetesen a Magas-Tátráról. 
Hetvenötödik születésnapját 1960-ban 
már házi ünnepség keretében ünnepelték 
meg a MFT rendezésében, miként 1975 
februárjában a kilencvenediket is.

Romait és Gyula 
(ERK1970)

Gyula második feleségével 
(ERK 1970)

Komarnicki Gyula egyesületi tagságai és tisztségei

Fentebb már említettük, hogy a BETE alapító tagja, később elnöke 
volt, de azt, hogy a sajtóbizottságnak is tagja, majd az egyesület tisz
teletbeli tagja, azt még nem. Aztán választmányi tagja volt a Magyar Sí 

Klubnak (1910-től), a Magyarországi Kárpát Egyesületnek (1913-tól) és 
a Magyar Hegymászók Egyesületének (1927-től). A Magyar Turista Szö
vetségnek előbb tanácstagja (1913-26 között), majd társelnöke (1933-38). 
A Magyar Atlétikai Club turista szakosztályának alakulásától megszű
néséig elnöke. Ezzel tagságainak és tisztségeinek korántsem értünk a 
végére, a továbbiak felsorolásától azonban eltekintünk.



!!Komanticki Gyula Komanticki Roman

Gyula a Vaskapu tetején 1933-ban ■ A már idős Roman



Komarnicki Gyula könyvei a Magas-Tátráról

Már egészen fiatalon el
kezdte írni A Magas-Tátra 
hegymászókalauza című munkáját, 

amelyet fentebb említett barátjá
val, az ugyancsak ügyvéd-hegy
mászó dr. Serényi Jenővel készí
tettek el, s amely először 1914- 
ben jelent meg. Sajnos Serényit is 
- mint a fivéreket - az olasz front
ra vezényelték, s 1915 júliusában 
itt halt hősi halált. A könyv má
sodik, 1917-es kiadását így már 
szerzőtársa „S. J. hősi emlékének" 
ajánlotta. A kalauz 1918-ban né
metül is megjelent, 1926-ban pe
dig sor került harmadik magyar 
nyelvű kiadására is.

A már posztumusz megjelent könyv 
borítója

Ez szolgált aztán alapul a Buda
pesten, 1973-ban napvilágot látott, 
Pigler József és Juhász Árpád társasá

gában, velük közösen írt Autóval a Magas-Tátrában, meg a Bucsek Henrik 
gondozásában utolsóként (és posztumusz) 1978-ban megjelent A Magas- 
Tátra hegyvilága című Komamicki-köteteknek is. Közben pedig, még 
1931-ben közreműködésével készült el a Magas-Tátra addigi legjobb, 
1:50000 méretarányú térképe.

Mindketten Budapesten hunytak el, Roman 1973. március 22-én, Gyula 
1975. augusztus 27-én. Halálukkal az alpinizmus hazai történetének 
egyik legszebb fejezete záródott le. Megalapozottan írhatnánk így azt, 
hogy a magyar hegymászás óriásai voltak.
Pedig ennél sokkal többet jelentettek nekünk, hiszen óriások voltak 
mások is.
De ők egyediek voltak. S talán nem túlzás ezt leírni: megismételhetetlenek! 
Ok voltak „a Komarnicki fivérek".



A MECSEK TURISTAÚT HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE

Második rész (1918-1945)
Dr. Bátai István

A turistaúthálózat kialakításának első, intenzív szakaszáról a Mecsek 
Egyesület 2010-es évkönyvében olvashattunk.

Az I. világháborút követő diktátum tette lehetővé Pécs és Baranya jelentős 
részének szerb megszállását. Ezek az évek több közvetlen pusztítást és szen
vedést hoztak a városnak, mint maga a háború'. A természetjárás is visz- 
szafejlődött, a jelzések, utak, pihenők pusztultak. A megszállás után évekig 
jelentős gazdasági válság, infláció, munkanélküliség sújtotta az országot. 
Fejlesztésre, új utak építésére a Mecsek Egyesület se gondolhatott. A helyzet 
súlyosságát jól jelzi, hogy amíg a háború alatt 1918-ig minden évben kiadták 
évkönyvüket, a békében ez szünetelt 1927-ig. A pusztítások helyreállítása, a 
már elkészült utak állagmegóvása mellett új jelzéseket is készítettek. 1918 és 
1937 között még az alábbi utakat váltak járhatóvá.

A Parkerdő területén a következő bővítések történtek:

A Bánffay út felső szakasza eddig nyila
dékban érte el a Kiss József kilátót, ezt 
a részt szerpentinesítették, a Kardos út 
meredekségén is enyhítettek lépcsők 
kialakításával, 1927-ben2.

Nyugati Mecsek:
„0" jelzés: Ürögi völgy (Szentkúttól 
keletre) - Remeterét - Büdöskút.
„25" jelzés: a mai Rábay fa - Anyák 
kútja - Melegmányi vízesés - Mánfai 
templom.
Korábban a Melegmányi vízesés csak a 
Páfrányos felől volt megközelíthető. 
„31" jelzés: Somogy - Komló.
Rövid leágazás a Vágot - Orfű útról 
Vízfő forráshoz.
Vasas vasútállomástól Zobákra (1926). 
A Szaniszló utat továbbra sem jelezték.



Keleti Mecsek:
Számjelzés nélkül piros kör Kárászról a mai Vörösfenyő kulcsosházig.
A Sin - gödörben haladó utat összekötötték Miske tetővel.
„22" jelzés: Farkasárokban haladt, de a mai nyomvonaltól eltérően jött 
ki a gerincre, a mai P- jelzésbe torkollott.
Az Obánya - Kisújbánya szakaszt továbbra is teljesen egyértelműnek, 
elvéthetetlennek tartották és továbbra sem volt jelezve.

AbALIGET - PÉCS PIROS JELZÉS

Mecsekben ekkor még számjelzések voltak, de 1933-ban kialakí
tottak egy színjelzést, a mai, a hegységen átvezető utak ősét. Ez 

fehér mezőben piros nyíl volt, Abaligetről Pécsre vezetett. A megközelítő 
nyomvonal a következő volt: Abaliget - Jakabhegy - Remeterét - János 
kilátó - Kiss József kilátó - Dömörkapui menedékház - Tettye3'4. A híres 
„Angyalos" Mecsek térképen is ez a jelzés látható egy fenyő törzsén.

Ródli-pálya

Mecsek egyesület már korán felkarolta a téli sportokat. A Ródli- 
pálya létesítésének gondolatát ezen felül alátámasztotta a télen, a 

szerpentinek levágásával a szánkózók által okozott tetemes kár is, ami
ről több évkönyvben is olvashatunk.
A pályát 1933-ban kezdték el építeni, a Misinán levő kilátótornyot és a 
Dömörkapui Turistaházat kötötte össze 1312 méter hosszan. A magas
ságkülönbség 153 méter, átlagos esése 11,6%. A mű 1934. január végén 
készült el, a rossz hóviszonyok miatt csak 1934 év végén avatták fel5'6. 
Természetesen hómentes időben turistaútként használták, ettől van köz
vetlen összeköttetés a Dömörkapu és a Misina között, a vonalvezetés 
megközelítően megfelel a mai S- jelzésnek. A Dömörkapu felőli vége 
eltért a maitól. Nagy „S" kanyarral vezetett le a turistaházhoz. Később 
kialakítottak egy közvetlen összeköttetést a Ródli-pálya és a Ptacsek- 
pihenő között, de ez a maitól eltérően a pihenő nyugati oldaláról indult.

Rotary körsétány

Ródli pálya mellett, az időszak talán legkiemelkedőbb turistaútja, 
a mai napig sokakat megörvendeztető alkotás. 1930-ban építette a

Rotary Club, hossza 4 km. A Lapisról indult ki, meredeken indul felfelé, 
majd szintben haladó kényelmes sétaút7.



_______________________________________________

A Ptacsek pihenő 
és a tőle nyugatra kiinduló, 
Misinára vezető turistaút.

Az „Angyalos" Mecsek 
térkép borítója 

az Abaliget - Tettye piros jelzéssel.

A MECSEKI RÓDLIPALYA1

A Ródli-pálya helysztnrajza

A Rotary út kapuja, 
háttérben az 1956-ban megsemmisült 

lapisi vadászház.

Az Abaligeti műút



Kiss József Asztal

Turistautakról értekezve, feltétlen meg kell említeni az 1927 feb
ruárjában megalakult Kiss József Asztalt, akik többek között az 
új utak kijelölésében és a már meglévők karbantartásában a fő szere

pet vállalták. Álljon itt tagjainak névsora, hisz ők tették a legtöbbet, 
hogy 1945-ig jól jelzett turistautak hálózzák be a Mecseket: Asztalfő: 
Kiss József. Az Asztalt alakító társak: Csekey László dr., Enders Frigyes 
dr., Graef János, Kaltneker Pál, Karg Norbert dr., Kiss Ernő, Kékesdy 
(Kőberling) Nándor, Köllőd András, Koszits Béla, Krafft János, Papp 
Jenő, Pintér Ferenc, Pintér János, Reuter Camillo dr., Roth Jenő, 
Szigriszt Lajos, Tóth Béla dr8.

Műutak

em tartoznak a jelzett utakhoz, de a Mecsek feltárását, távolabbi 
túrák szervezését nagyban elősegítették a műutak. Abaligetre 

1928-ban9, a Szanatóriumhoz (hivatalosan a volt Tüdőgyógyintézet)
1931-ben10, a Dömörkapuhoz 1932-ben készült el a műút. A Mandulá
sig Mecseki műút, innét a Szanatóriumhoz a fantáziadús Szanatóriumi 
műút nevet kapta.

Megszűnt jelzett utak

Az új utak mellett emlékezzünk meg azokról is, amik ma már nem 
találhatók.

Ebben az időperiódusban még jelzett út vezetett a Rotary észak-keleti 
részéről a Lapis - Árpádtető közötti műútra majd azzal párhuzamo
san Keresztkunyhóhoz.
A Mandulástól a Lapishoz is a maitól némileg eltérő vonalvezetésű 
úton jutottak el. A 2-es út a Mandulásból elvezetett a mai Erdész úthoz 
(vagy közelébe), a műutat a „nagy kanyar" előtt keresztezte. Itt elága
zott és a mai Bányász utat követve eljuthattak a Lapisra, vagy egy 
innét induló, ma már nem követhető szerpentinen fel lehetett menni 
a Tubesre (egykori Mecsek csúcs).

Amit ma nagyon hiányolnánk, nem vezetett út Bikfa forrástól Vágotra 
és a Zsidó völgy sem volt jelezve. A mai Rábay fától is csak észak-déli 
irányba vezettek a jelzések. A Keleti-Mecsek észak-keleti csücske még



feltáratlan volt, Magyaregregy, Vékény, Szászvár, és Váralja nem volt 
elérhető jelzett úton. Etelka forrástól is csak a Halász patakon keresz
tül vagy Pécsvárad felé lehetett menni.

Színjelzésekre való áttérés

Időközben az országban visszatértek a színjelzésekre, 1940-re már 
csak a Mecsekben tartották magukat a számjelzések11. A színjelzések
hez való visszatérés 1944-ben kezdődött meg, de a háború miatt jelen

tős változás sokáig nem történt12. Az átállás több évtizedig tartott, sokáig 
párhuzamosan jelezték az utakat számmal és színnel is, de erről bőveb
ben egy későbbi évkönyvben olvashatunk.

Felhasznált és ajánlott irodalom

1 Pécs Baranya. 1918-1928. Dunántúl kiadása, Pécs, 1929.
2 A Mecsek Egyesület évkönyve a XXXVII. egyesületi évről. 1927. Pécs, 1928.
3 A Mecsek Egyesület évkönyve a XLIII. egyesületi évről, 1933. Pécs 1934.
4 Dr. Sík Lajos: A Mecsek részletes kalauza. Pécs, 1939.49. o.
5 A Mecsek Egyesület évkönyve a XLIII. egyesületi évről, 1933. Pécs 1934.
6 A Mecsek Egyesület évkönyve a XLIV. egyesületi évről, 1934. Pécs 1935.
7 Mecsek Egyesület Évkönyve a XL. egyesületi évről, 1930. Pécs, 1931.
8 Mecsek Egyesület évkönyve az 51. egyesületi évről, 1941. Pécs 1942.
9 A Mecsek Egyesület évkönyve a XXXVIII. egyesületi évről. 1928. Pécs, 1929.

10 A Mecsek Egyesület évkönyve a XLI. egyesületi évről. 1931. Pécs, 1932.
11 A Mecsek Egyesület évkönyve az 50. egyesületi évről, 1940. Pécs 1941.
12 A Mecsek Egyesület 54. évkönyve. Szerkeszti: Szécsey Béla. Pécs, 1945.



A PÉCSI ÁLTALÁNOS KIÁLLÍTÁS
1888. AUGUSZTUS 11. - SZEPTEMBER 9.

Trebbin Ágost

Az 1888-as Pécsi Általános Kiállítás elsősorban a helyi ipar kiemelt 
seregszemléje volt.

Az 1800-as évek végére Pécsnek már több fontos iparüzeme működött. 
Ennek áttekintésénél jelentős kortörténeti dokumentum „Várady Ferenc: 
Baranya Múltja és Jelenje" (1896, 586-647 p.) c. munkája.
Baranya megyének és Pécsnek meghatározó ipari értékét már akkor 
is a kőszénbányászat képezte. Ennek áttekintésére egy rövid cikkben 
nincs is lehetőség.

A PÉCSI GYÁRIPAR NÉHÁNY FONTOSABB ÜZEME

Több eredménytelen próbálkozás után: „A pécsi vas-gyárvállalatot 
200.000 frtot tevő részvényekre alapították csetnek-pécsi vasgyár-társulat 
cím alatt." A vállalkozás végül is nem volt életképes, és egy másik pécsi 

ipari vállalkozásnak lett a fontos kiinduló bázisa (Höfler Bőrgyár).
A Búza tér ebben az időben meglehetősen sivár, beépítetlen terület volt, 
egyben lehetőséget biztosított annak, hogy itt a belváros közvetlen szom
szédságában ipari üzemek létesüljenek. „A Ruepprech testvérek pécsi cégé
nek a Búza-téren van egy másik nagyobb szabású vállalata, mely harang- és 
érc-öntésre, tűzoltó-szerek, szivattyúk és gépek gyártására a mai modern tech
nika vívmányai fölhasználásával be van rendezve."

Pécs az 1880-as éve •éa (Zelesny Károly felvétele)



„Egy másik nagyobb szabású vas- és gépipari vállalat Pécsett Haberényi Pál 
gépgyára (később Hamerli József gépgyára)."
A Herczeg testvérek pécsi rézárugyára és rézöntödéje a Búza téren volt. 
„Fő termelési cikkei: vagon-fölszerelések réz- és bronzból, lószerszám díszítésére 
szolgáló cikkek réz, nikkel- és pakfongból (alpakka), szivattyús kutak, bor- és sör
csapok, pince-berendezési gépek s különböző rézöntvények..."
„A lakatosipar kiváló képviselője Kindl Ferenc, pécsi gőzgép-, mechanikai és épü
let felszerelési cikkek gyára, melyet 1830-ban a jelenlegi tulajdonos atyja, mint 
szerény terjedelmű épületlakatos üzletet alapított." Gyárának külön érdekes
sége, hogy villanyvilágítással van felszerelve, amivel Pécsett abban az 
időben csak kevés kisebb gyár és üzem dicsekedhetett.
Pécs városa több kitűnő bádogosmesterrel is rendelkezett (Csukás, Romeisz stb.) 
„Hangszerkészítőink közt Angster József pécsi orgonakészítő telepe legnagyobb 
e nemű vállalat hazánkban." „Az első orgonát, mely a pécsi zsinagógában van 
fölállítva, a 60-as években készítette, s ez időtől kezdve kitűnő gyártmányú és 
hangú orgonái számára rohamosan szerezte meg a hazai és ausztriai piacokat, s 
szorította ki belföldről az idegen gyártmányt."
„A közönséges faáruk, szerelvényáruk gyártása terén az első helyet nemcsak 
megyénkben, hanem egy messze kiterjedt vidéken az Engel Adolf és fia gőzfű
rész és talajkocka-gyára foglalja el, melynek alapítója s ez időtől kezdve minden 
későbbi tulajdonos egyenként külön-külön kiváló érdemeket szerzett Magyaror
szág faiparának fejlesztése érdekében." A villanyvilágítással felszerelt gyár 
az akkori időkben Pécs legmodernebb gyárának számított.
„A csekély tőkével alapított, de kiváló szorgalommal, szakértelemmel s erős 
üzleti szellemmel ma már minden tekintetben versenyképes gyárrá fejlesztett 
üzletek szép példáját mutatja a Hojfmann Lajos tulajdonát képező „Első Pécsi 
Bútor-, Ajtó- és Ablakgyár", melyet a tulajdonos atyja, ki mint segéd jött Pécsre, 
1849-ben, mint szerény asztalos-üzletet alapított."
„Megyénkben egyik legnagyobb terjedelmű s kiváló szakerőkkel képviselt ez 
iparágnál első helyen kell említeni a mély kutató elme és művészi erő által lét
rehozott termékeivel a világ összes piacait meghódított pécsi Zsolnay gyárat. 
A magyar műipar terén ma az elsőség határozottan Zsolnay Vilmost illeti, kit a 
modern magyar műipar megalapítójának és mentorának tekinthetünk." 
„Legnagyobb bőrgyárunk a Höfler-testvérek gőzerőre berendezett bőrgyára, 
mely az egész országban egyike a legjobb hírnevű és legnagyobb termelőképessé
gekkel bíró bőrgyáraknak."
„A kesztyű ipar csak Pécsett van képviselve 4 iparos által, kik között az 1861-ben 
alapított Hamerli János nagyszabású kesztyűgyára úgy ízléses kiállítás, mint a bőr 
minőségére nézve a legjobb francia e nemű gyártmánnyal is sikeresen versenyző 
kesztyűket állít elő, s élénk kivitele van Ausztriába, Romániába, Német- és Angol



országba, a belföldről pedig kitűnő eredménnyel szorítja ki az idegen gyártmányt." 
„1859-ben alapíttatott a jelenleg Littke József tulajdonát képező s Littke L. 
alatt folytatott első baranyai bornagykereskedés és pezsgőgyár, melynek francia 
erjesztési mód szerint készített pezsgői, noha csak szívós kitartással folytatott 
küzdelem árán s erős üzleti szellemre valló képesség mellett, de ma már messze 
külföldi piacokra is utat találtak."
„Az adó emelkedést a múlt évben Pécsett fölállított Új Sörgyár (ifj. Scholtz Antal 
sörgyára, alapítva 1894) okozta, mely 300 ezer frt tőkebefektetéssel 40.000 hek
toliter sör termelésére való tekintettel a technika legújabb vívmányai fölhaszná
lásával mintaszerűen van berendezve."
„A másik 2 nagy pécsi sörfőzőnk közül az egyik, a Scholtz Antal és fia tulajdonát 
képező sörgyár régen a város tulajdonát képezte, melytől a jelenlegi cég 1853- 
ban vette meg, s 1893-ban rendeztetett be gőzerőre."

Néhány gondolat a Pécsi Általános Kiállítás előzményeiről „Várady 
Ferenc: Baranya Múltja és Jelenje" (1896, 648 p.) c. munkája alapján:
„E kiállítás eszméje a Baranya megyei gazdasági egyesület és a Pécsi Ipari 
Kamara köréből indult ki s e két testület által valósíttatott meg. A kiállítás ele
inte nagyon szűk keretben, oly formán terveztetett, hogy iparcikkek csakis a pécsi 
iparkamara területéről s mezőgazdasági termények állíthatók ki. A kiállítás iránt 
mindjárt eleinte nyilvánult támogatási készség folytán azonban a kiállítás terve
zete olyképpen bővíttetett ki, hogy mindamaz iparcikkek is kiállíthatok, melyek az 
1881: XLIV. T. ez. alapján állami kedvezményben részesülő gyárakban készülnek. 
A végleges tervezet szerint kiállíthatok voltak továbbá háziipari cikkek, az 
ország egész területéről új találmányú iparcikkek, új szerkezetű munkagépek 
és szerszámok a külföldről is, erdélyországi iparcikkek s az egész országból 
olyan gazdasági termények, melyek terjesztésére érdemes specialitást képez
nek, valamint minden a mezőgazdaság s illetve az összetermelés terén eszkö
zölt kísérletek eredményei."

A PÉCSI KIÁLLÍTÁS VEZÉRALAKJAI

A fővárosban megjelenő folyóirat, a Vasárnapi Újság több cikkben is 
foglalkozott a pécsi kiállítással.

Az 1888. augusztus 12-i számában első oldalas cikkben méltatja a kiál
lítást kezdeményező, létrehozó pécsi vezéregyéniségeket, akik felis
merték azt a fontos, pozitív hatást, amellyel ez a jelentős esemény Pécs 
városát kiemeli a hétköznapok szürkeségéből. Ismertté teszi a város 
nevét az országon, a régión belül egyaránt. Idegenforgalmi tényezővé 
válik, ami jelentős hasznot hoz Pécsnek.



„Ha a térképen Kanizsától fölfelé egy vonalat húzunk éjszakra Sopron alá, 
onnan egy másikat kelet felé a Dunáig, harmadik vonalnak a lefelé siető Dunát, 
negyediknek az ország határát képzeljük: az így befogott négyszögben, Magyar
országnak tehát jóformán egy nyolcadrészében, nem találunk várost, mely Pécs- 
csel úgy népesség, mint különösen városiasság s a művelődés követelései iránt 
való hódolás tekintetében egy színvonalra lenne állítható.
Utcái régóta kövezettek, többnyire emeletes házakkal befogottak, sétatere díszes, 
városháza nagyvárosias, tornyos épület, iskolái, különböző tanintézetei számo
sak, szépek és nagyok, számos templomai régtől fogva páratlanok, különösen 
Székesegyháza, mely a maga nemében, hazánkban unikum.
Körülbelül ezeket írtuk egy Pécset ismertető cikkünkben ez előtt nyolc évvel, a 
király ott járása alkalmából. De Pécs az óta is haladt. Legnevezetesebb monumen
tális épületének restaurációja csak most végződött be, s hogy pezsgő erejének, mun
kásságának, előhaladásának a kéenyéradó tevékenység sokféle ágai terén is jelét adja, 
— most, e hó (augusztus) 11-én megnyitja kiállítását, mely sokkal nagyobb jelen
tőségűnek ígérkezik a helyi érdekű kiállításoknál, noha szerényen csupán Baranya-, 
Tolna- és Somogy-megyék gazdasági és iparkiállításának nevezi magát."

Kardos Kálmán főispán
(Vasárnapi Újság. 1888. 08. 12.)

A kiállítás elnöke Kardos Kálmán Baranya 
megye főispánja. 1839-ben született Hidasdon, 
Baranyamegyében. Atyja Antal, egykor 
Baranyamegye alispánja volt, hová a család 
őse kétszáz évvel ezelőtt származott be Tren- 
csénből. Ott áll a család ősi vára Kardosfalván 
ma is. Kardos Kálmán Pécsett és Budapesten 
végezvén középiskoláit, jogi tanulmányokra 
Bécsbe ment, de Pesten fejezte be azokat, vala
mennyi vizsgálatait kitűnő sikerrel állotta ki s 
ügyvédi diplomát nyert.
1861-ben Baranyamegye másod aljegyzőjévé 
választatott s csakhamar, alig 21 éves korában 
már első aljegyző lett, s az maradt, mígnem 
az alkotmány újabb felfüggesztése következ
tében, az egész hazafias tisztikar lemondott 
hivataláról. 1865-ben, mint 24 éves fiatalem

bert a pécsváradi járás országgyűlési képviselőjévé választotta, s az ország
gyűlésen a kiegyezési tárgyalások alkalmával tartalmas beszédeivel vonta 
magára a figyelmet a Deák-párt soraiban. A koronázás alkalmával a király 
aranysarkantyús vitézei közé sorolta. A következő választásnál Baranyában 
mindenütt az ellenzék győzvén, Kardos a képviselői mandátumtól elesett,



de a megye megemlékezvén érdemeiről, lelkesedéssel sietett őt a mohá
csi járás főszolgabírójává választani; ez állásában három év alatt akkora 
népszerűségre tett szert, hogy 1872-ben már nemcsak a mohácsi, hanem a 
pécsváradi kerület is újból országgyűlési képviselőjévé választotta, ő ekkor 
is a mohácsi mandátumot fogadta el. Ez ülésszak alatt, mint bizottsági elő
adó működött, de 1875-ben visszavonult a politikai pályától, míg 1882-ben 
ismét nagy küldöttség kérte föl Pécsváradról a képviselőség elvállalására, 
aminek nem is állott ellen, s megválasztatván, tevékeny része volt többek 
közt a középiskolai törvény megalkotásában. A következő 1884-iki ülés
szakra is megválasztatott, és mint királyi biztos küldetett a mohácsi sziget 
bonyodalmas ügyének elintézésére, a melyet sikeresen meg is oldott.
1887-ben Pécs város és Baranyamegye főispánja lett, mely állásában már 
is szép eredménye mutatkozik tevékenységének, úgy hivatalos, mint 
társadalmi téren. Állását nem sine-curának, hanem olyannak tekinti, 
melyen a tevékenységi tér és előjog egyszersmind komoly munkára köte
lez, s működésében hogy mily népszerű, bizonyítja az is, hogy a nádasi 
svábok csak „Unser Kálmán"-nak nevezik, s valóban ő a megtestesült 
szeretetreméltóság. Minden mozgalom élén ott látjuk s fáradhatatlansá
gának már eddig is számos nyomaival találkozunk. A pécsi kiállításnak 
ő névleg díszelnöke, valóban, pedig egyik megteremtője.
Maga a pécsi kiállítás eszméje különben a baranyai gazdasági egyesület 
és a pécsi kereskedelmi és iparkamara köréből indult ki. Az előbbinek 
elnöke, Nádosy Kálmán és az utóbbinak titkárja, dr. Záray Károly a kiál
lítás két legtevékenyebb tényezője, kik Baranyamegye társadalmi életé
nek legserényebb mozgatói közé tartoznak.

Nádosy Kálmán
(Vasárnapi Újság. 1888. 08. 12.)

Nádosy Kálmánnak már atyja, Nádosy Ist
ván, mint gróf Széchenyi István, Deák Ferenc 
és báró Eötvös József bizalmas embere, ezek
kel együtt buzgólkodott az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság alapításában. 
Nádosy Kálmán 1832-ben született. Szü
lei katona-pályára szánták s e végből a bécsi 
katonai mérnöki, azután pedig a tüzérakadé
miát végezte jeles sikerrel. Néhány évig, mint 
huszár-kapitány szolgált a hadseregben, míg 
aztán a családi vagyon gondozása végett rang
járól lemondott, helyesebben a kardból sarlót 
csinált. Jelenleg a baranya megyei gazdasági 
egylet elnöke s e mellett, mint a tolna-baranya-



somogymegyei evangélikus egyházmegye világi felügyelője, a közügyek 
terén már évek sora óta igen kiterjedt és sikeres fáradozást fejt ki. A Dunán
túl alsó vidéke legnépszerűbb és legtiszteltebb vezéregyénei közé sorozta. 
Családi tűzhelye a magyar nemzetiség ápolásának és terjesztésének a 
Dunántúl egyik gócpontja, mely felé a háziúr jótékonysága, vendégszeretete 
és joviálissága folytán a vidéki közélet elemei önkénytelenül is húzódnak 
és tömörülnek. Nádosy mint gazda a herceg Eszterházy-féle szentlőrinci 
elhanyagolt uradalmat bérelte ki, s azt rövid idő alatt mintagazdasággá ala
kította, a mi bérleti gazdálkodásnál ritkán szokott előfordulni. A közélet
ben kifejtett érdemei nem csak a közvéleményben, hanem felsőbb helyen 
is méltó elismerésre találtak. Őfelsége a király a Ferenc József-rend lovag
keresztjével, majd meg a magyar nemesség adományozásával tüntette ki.

Dr. Záray Károly 
(Vasárnapi Újság 1888. 08. 12.)

Dr. Záray Károly a pécsi kiállítás titkára, s 
mint ilyen tulajdonképp főfő mozgató eleme 
és tevékeny harcosa. Tanári pályára készült, 
de később a jogra tért át, s az államtudomá
nyokból tudori szigorlatot tevén, a közgazda
sági pályára lépett, a melyen tulajdonképpeni 
elemébe találta magát. Még, mint jogász 
megalakította a pécsi kereskedelmi és ipar
társulatot és meggyőzően okadatolt emlék
iratával nagy része volt abban, hogy Baranya, 
Somogy és Tolna megyéből Pécs székhellyel 
új kereskedelmi és iparkamara alakíttatott, 
a melynek ő választatott titkárává. Lanka
datlan buzgóságot fejt ki itt évek óta. E téren 
teljesen otthon van. Fölterjesztéseit, mun
kálatait alapos tanulmány, a meggyőződés 

heve jellemzi, mellyel néha kíméletlenül is síkra száll, kivált a hol a féltett 
ügyet igazságtalan vagy méltánytalan támadás fenyegeti. A hol csak a 
legkisebb közgazdasági mozgalom mutatkozott, mindig ott volt az elsők 
között, s a fizetetten munka java része többnyire rá hárult.
Ő maga több, ma már virágzó vállalat érdekében indított mozgalmat, 
s a pécsi kamarai kerület kereskedői és iparosai benne mindig őszinte 
tanácsadót és buzgó védőt találtak. Működési tere jelentékenyen kibő
vült azzal, hogy a földművelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter őrá 
ruházta Pécs szab. kir. város közgazdasági előadói tisztét, s mint ilyen, 
áthatva e tisztség jelentőségétől, ő volt, ki az összes közgazdasági elő
adók közt mozgalmat indított meg arra nézve, hogy a tisztséget ingyen



viseljék; a minek következtében az állam évenként 30,000 irtot takarított 
meg. Közhasznú működése ismertté lévén, megkínálták kereskedelmi 
konzulátusi hivatallal is, de ő úgy vélvén, hogy mostani állásában ottho
nosabb és működése sikeresebb, az ajánlatot nem fogadta el. Irt három 
közgazdasági művet, melyek közül a Kereskedelmi jogisme a hazai 
kereskedelmi világ vadémecumává lett, s igen elterjedt.
A pécsi kiállítás - mint azt általánosan elismerik, - legnagyobb részben 
az ö fáradhatatlanságának köszöni létét."

A KIÁLLÍTÁS KÜLSŐ KÉPE

A Pécsi Általános Kiállítás, 
vagy hosszabb nevén Bara
nya-, Tolna- és Somogy-megyék 

Gazdasági és Iparkiállítása 1888. 
augusztus 11-én nyitotta meg 
kapuit a számos résztvevő és 
érdeklődő előtt.
A nagy sikerű pécsi kiállítás 1888. 
szeptember 9-ig tartott nyitva. 
Helyének a város az akkor még 
beépítetlen püspökkertet jelölte meg. 
Ez a terület, melynek határait a Kert 
utca (ma Dischka Győző utca), Deák

1888. évi kiállítás Intéző Bizottsága 
(Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár 

Helyismereti Gyűjteménye)

utca (ma Jókai utca) és a Gyár utca (ma Várady Antal utca) között jelölték ki. 
A kiállítás díszes főkapuja a Kert utcára nyílott. Tetejét (valószínűleg 
Zetényi Csukás Zoltán pécsi ornamentikus és bádogos alkotása) Hun
gária istenasszony és a Magyar Génius szimbolikus alakjai díszítették.
A Pécsi Általános Kiállítás megnyitásáról a Vasárnapi Újság 1888. 
augusztus 19-i száma is részletesen beszámolt
„A pécsi kiállítás sikeréről összhangzatosan szól minden tudósítás. A kiállítás 
rendezői jól átgondolt terv szerint működtek, s azt derekasan keresztül vitték, 
Baranya, Tolna és Somogy megyék egész buzgósággal csatlakoztak a kiállítás
hoz, mely e három megye gazdasági és ipari képét változatosan és dúsan tárja a 
szemlélő elé. Készben azonban az egész országból találhatni tárgyakat, olyanoka t, 
melyek a három megyében nem igen készülnek, vagy pedig állami segély gyámo- 
lítja, mint a gépipart, a szövőipart. A kiállítás helyisége is megnyerő. Az érdek
lődés nem is hiányzik, Pécs város közönsége, a szomszédos megyék lakossága 
sűrűn látogatják, s Budapestről is számosan érkeznek. A látogatókat a „Kiállítási 
kalauz" tájékoztatja, melyet a helybeli lapszerkesztők állítottak össze.



A kiállítás főkapuja
(Vasárnapi Újság. 1888. 08. 26.)

Pécsi Figyelő

1888. 08. 26.

E hó 11-én, a megnyitásra az idő is kedvezett, hogy e nap Pécs város igazi 
ünnepe legyen. A Kereskedelmi Minisztérium, az Országos Iparegyesület, 
több vidéki kamara, a kiállító három megye és Pécs város hatósága küldöttsé- 
gileg voltak képviselve.
A megnyitó beszédet Kardos Kálmán főispán tartotta. A megnyitás után rögtön meg
kezdődött az élénkség a csarnokokban. A közönség kényelméről is jól gondoskodtak.
Maga a kiállítási terület csinos sétáló hely, melyet este villamos fény világit, és 
szól a zene. Van étkező helyiség, és cukrászat. A mozgalmas élet nemcsak a kiál
lítás területén mutatkozik, hanem az egész városban, s ezzel kapcsolatban járnak 
a mulatságok, lakomák. A megnyitást követő napon Kardos főispán a budapesti 
küldöttség tiszteletére adott lakomát. Kedden a gyümölcs-kiállítás nyílt meg a 
baranyai kertészeti egylet ügyes rendezésében.
E napon tekintette meg a kiállítást Dulánszky püspök is."

Látogatás a híres pécsi kiállításon

Az első útikalauzunk a Pécsi Figyelő 1888. augusztus 25-i számá
nak közlése:

„Amint a bejáraton át a kiállítás területére lépünk, szemben látunk egy gyö
nyörű kis pavilont, melyet Hoffmann Károly pécsi előnyösen ismert bútorgyá
ros tervezett és készített finom ízléssel, csínnal és ügyes beosztással. A pavilon 
főbejáratánál négy faoszlopon nyugvó, díszesen kifűrészelt tetőzet alatt kis elő
csarnok foglal helyet. Innen juthatni a főterembe, mely a kiállítási igazgatóság 
helyiségéül szolgál. A hátsó portálé szolgál a lakásberendezési pavilon bejára
tául. Balról az első helyiségben egy teljesen berendezett konyhát találunk, mely
ben a gyönyörű és minden tekintetben praktikus takaréktűzhelyet Kindl Ferenc



pécsi géplakatos állította ki, a többi konyha-felszerelvények Pacher E. pécsi cégtől 
valók. A konyha mellett levő helyiség ebédlőnek van berendezve, terített asztal
lal. Oly pompás kis berendezés, hogy az ember az első pillanatra kedvet kap az 
étkezésre, oly ízlésesen, oly kényelemmel van fölterítve. Az asztalkendők Krause 
Ignác helybeli rőföskereskedő üzletéből valók. Az ebédlő átellenében van a háló
szoba, szintén ízléses berendezéssel. E szoba mellett van egy kis fülke fürdő
medencével, díszes talajkockákkal kirakva. A legszélső kis helyiség árnyékszék. 
Az egyszerű és mégis csinos bútorok Hoffmann bútorgyárából kerültek ki s eddigi 
jó hírnevét újabb sikerrel tetézik. A szobafestés ifj. Buday Béla, a díszítés Kremling 
Károly műve s mondhatjuk mindkettőnek dicséretére válik. A gazdag színpompá
val díszeskedő talajkockák Zsolnay Vilmos majolikagyárából kerültek ki."
riTy.' 1------ \------------------------ t--------- !-----------------------------------------------------------------------------

Részlet a kiállításból (Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye)

Második útikalauzunk a Vasárnap Újság (1888. augusztus 26.) beszámolója: 
„A Hungária és geniusok sok alakjaival koronázott díszes főkapu mögött festői kép 
terül el. Balra az első pécsi cukorkagyár pavilonja, szemben a kiállítási iroda, jobbra 
Rumbold díszítőcég, Littke s a zenepavilon, az előtérben Zsolnay szép kerti vázájá
val, első tekintetre lebilincselik  figyelmünket s örömmel szemléljük a friss fenyők és 
leveles növényektől üdített szép teret. A ki tudja, mi és milyen volt e hely néhány 
hó előtt, alig hisz a szemének. Még a gorombán összetákolt színkör is, mintha a 
falaira rakott csinos medallionok, s a környező fenyőfáktól levetkőzte volna esetlenül 
nehéz, fekete alakját, egészen megifjodva tekint maga körül. Kissé beljebb a nőegy-



let lombos kertje igen kedves üdülőhely, a melyre különben az egyenlítői hőségben 
nagy szükség is van. Legváltozatosabb kép gyönyörködteti a szemlélőt, ha a kapun 
belépve, szemeit jobbra a tornacsarnok, s az oldala mellé épített pavilonok függö- 
nyös kapuja s az épület mögött elterülő gazdasági gépcsarnokok felé veti.
Még ezentúl is a nagyarányú iparcsarnok és élénk környéke, a nagy négyszöget 
bezáró félfedelű csarnokokkal, sörmérő s más helyiségekkel egyetemben, már kül
sőleg is szinte imponáló hatásúak. S a mit a külső ígér, beváltva találjuk, ha a 
tágas terű helyiségek belsejébe lépünk is.
A csinos kiállítási iroda fenyőfából épült svájci pavilon, mely egy kisebb nyári 
helyiséghez kötött igények szerint van beosztva és berendezve. Az elfogadó-szoba 
most az irodán kívül jobbra ebédlőt, balra hálószobát, hátulsó szárnyaiban pedig 
a mellékhelyiségeket és egy Zsolnay-féle, perzsa stílben festett majolika burkolat
tal berakott fürdő-szobát foglal magában, a mely szintén kiállítási tárgy."

A Pécsi Általános Kiállítás kiemelt fontosságú kiállítóiról a „Kiállítási 
Kalauzban" további részletes bemutatást kapunk.
A kiállítás elsőrangú látványossága a Zsolnay-gyár termékeinek bemu
tatása. Ekkor már a Zsolnay márka név nemcsak Magyarországon, de 
Európa több országban is jól ismert.
Élénk üzleti forgalmat bonyolított le több ismert, előkelő céggel és üzlet
házzal. A fővárosi „Testory és fia" áruházzal, Wahliss bécsi porcelán
nagykereskedővel és a Dittmar-féle bécsi lámpagyárral.
„Zsolnay Vilmos (1828—1900) majolika, porcelán és tűzálló-agyag cikkeinek hír
neves gyára eredetileg 1855-ben egyszerű téglavető telep volt, melyen egy-két 
év után kályhákat, házdíszítési cikkeket, kőgyurmákat és agyagcsöveket kezdtek 
készíteni. Erre kísérletet tett Zsolnay közönséges használati edényekkel; és sikerrel.

Részlet a kiállításból
(Vasárnapi Újság. 1888. 08. 26.)

Zsolnay Vilmos 
porcelángyáros



Innen kezdődik az edények gyártása, melyek közt a magyar stylbeli ékítményekkel 
ellátott különféle kancsók a főbb szerepet játszották. Ezután felöltetett a majolika és 
egyszerű porceláncikkek gyártása. így fejlődött, emelkedett e gyár, folyton újabb és 
újabb cikkek gyártását véve fel, miközben azonban a régebbi közönséges agyagipari 
cikkek gyártásának tökéletesítésére is kiváló gond fordíttatott.
Az 1873-ik év nevezetes fordulópontot képez e gyár történetében. Ugyanis a gyár 
tulajdonosának, Zsolnay Vilmosnak folytonos kísérletezés és kutatás után egy sajá
tos, elefántcsont színű porcelánt sikerült előállítani, mely a kereskedésben a Zsol
nay-féle ivoir porcelán elnevezés alatt ismeretes. E porcelán, melynek imént említett 
sajátossága részint az agyag, részint pedig a máz vegyi összetételében rejlik, a gyár
nak kiváló specialitása, s ezt még egy porcelángyárnak sem sikerült utánozni.
Ezen alapanyagra most keleti perzsa és indiai stylusban tartott díszítések 
alkalmaztattak a leggondosabb technikai kivitellel. S mind ezzel egyúttal ritka 
tökélyre emeltetett e gyárban a tűzi zománcolás (email au grandfeu).
A legutóbbi párizsi világkiállításra küldött Zsolnay-féle edények általános föltű
nést s osztatlan tetszést nyertek. A gyárnak hírneve ez alkalommal lett megalapítva. 
A kiállítás után mindenfelől sűrűn érkeztek megrendelések, melyeknek csak úgy lehe
tett megfelelni, hogy a gyár tetemesen kibővíttetett. S a megrendelések azóta folyton 
szaporodnak. Zsolnay gyártmányainak kelendőséget leginkább az biztosít, hogy Zsol
nay folyton újabb meg újabb specialitású gyártmányokkal jelenik meg a piacokon. 
Zsolnay nemcsak Ausztriában és Magyarországon, hanem általában a külföldön 
is az első keramikusok közé tartozik s hazánk méltán büszke ezen ipartelepére.
A Zsolnay-féle díszművek úgy a színek elevensége és finomsága, valamint a rajz 
és idom korrektsége és stylszerűsége tekintetében a legjobb e nembeli angol ter
mékek mellett is fényesen állják meg a versenyt.
Az anyag kedves meleg színe az oiron-fajánszra emlékeztet. A máz alatt levő 
páte-email színek annyira összhangzók az alappal, hogy e nemben mi kíván
nivalót sem hagy fenn.
A gyárban előállíttatni szokott magyar genreii (zsáner) korsók, kancsók stb. igen 
sikerültek, s nagy önállóságra mutatnak. Zsolnay tavaly óta sajátságos sárga 
színű relifes s bizarr aranydíszítéssel ellátott magyar korsókat készít, melyek 
kizárólag Amerikába küldetnek, hol igen kedveltek. Tavaly óta mintegy 2000 
drb. Ilyen korsó exportáltatott Amerikába. Darabja átlag 7 frtba kerül.
Zsolnay-díszmű gyártmányain az ízlés irányát illetőleg kétségtelenül látszik 
azon nemes hatás, melyet Oven Jones, Readgrave, Racinet s különösen Audsley 
pompás publikációinak alapos ismerete és azok orientalizáló befolyása keltett. 
Ezen irány helyes alkalmazása mint igazi típusa a síkdíszítményeknek, gazda
gon gyümölcsözött is eredményeiben.
Zsolnay gyárában átlag 460 munkás van alkalmazva. Ezek közül fiú tanoncok részint 
a festészetnél, s részint a mintázásnál. E tanoncok hetenként 2-5 frtot keresnek.



Zománckitöltéssel, mázfelrakással 120 női munkás foglalkozik, kiknek heti kere
sete a munkásnő ügyessége és szorgalmához képest 3-8 frt. A porcelánfestők 
száma 150 volt, kiknek heti keresete szintén a munkás szorgalma és ügyessé
géhez képest 8-20 frtig hullámzik. Egyes művészi képzettségű festők hetenként 
25-40 frtot is keresnek. A korongozással 60, az égetésnél s egyéb közönséges 
munkánál 100 munkás van alkalmazva. A napszámosokat kivéve, minden mun
kás darab számra fizettetik.
Zsolnay gyárában van egy 60 és egy 15 lóerejű gőzgép. Az agyag előkészítésére 35 
különféle gép u.m. őrlők, törők, zúzák, gyúró, keverő stb. használtatik. Az agyag 
iszapolására és szűrésére a legújabb rendszerű készülékek állíttattak fel tavaly.
A porcelán 4 nagy körkemencében, a terracotta és majolika 4 íves kemencé
ben égettetik. Ezen kívül 15 fiókos kemencében a finomabb majolika és aranyo
zott díszművek égettetnek. Ez égetésre használt legmagasabb hőfok 1700-1800 
celziusz. A tüzelés kőszénnel történik, kivéve a finomabb majolikát, melynél fa 
használtatik tüzelőszerül.
Zsolnay gyárában a majolika és porcelán cikkeken kívül előállíttatik még: külön
féle technikai célokra szolgáló tűzálló anyag, minden alakú és formájú tűzálló 
téglák, görebek, csövek, műépítészeti terracotta cikkek, közönséges használati 
edények (ólommáz nélkül) gyógyszertári és vegyészeti edények stb.
A gyárban tavaly készített nagyobbszerű gyártmányok közül kiemelendők a 
budapesti műegyetemi épület részére mintegy 35000 frt értékig megrendelt 
különféle terracotta és majolika művek, u.m. párkányzatok, domborművű díszí
tések, domborművű mellképek stb.
A Zsolnay gyárában előállíttatni szokott minden gyártmányfajból egy-egxj 
mintadarab van a gyár múzeumában elhelyezve. E múzeumban a gyárnak 
keletkezésétől kezd
ve minden gyártmány 
fajtából lévén egy da
rab elhelyezve, a gyár 
mikénti fejlődéséről ér
dekes képet nyújt.
Az export-gyártmá
nyok értékesítését 
Wahliss bécsi porce
lánkereskedő eszköz
li. Zsolnay e gyárt
mányokat kizárólag 
Wahlissnak szállítja, 
ki aztán azokat a világ 
minden részébe küldi."



A Kiállítási Értesítő 1888. augusztus 29-i számában Hoffmann Károly 
bútorgyárosról olvashatunk.
„Hoffmann Károly (1823-1890), egy köztisztelet- és közbecsiilésben álló derék 
iparos neve, kit városunkban s a megyében mindenki előnyösen ismer. Nem 
nagy vagyonnal kezdte pályafutását, nem őseitől öröklött érdemekkel és hírnév
vel szerezte vagyoni jólétét, boldogságát s azt az elismerést, melyben mindenki 
részesíti; hanem üres zsebbel, de dolgos kézzel, kitartó szorgalommal s becsület
tel teljesített munkával és maga alapította meg önmagának s szeretett családjá
nak erkölcsi és vagyoni jólétét, boldogságát, hírnevét.
A vidékről, az ország minden részéből kiállításunkra zarándokolt idegenek a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkoznak Hoffmannról. Nem állított ki sok mindenfélét, 
csak egy díszes pavilont teljes házi bútorberendezéssel és egy könyvszekrényt. 
A pavilon az alsó kiállítás ékességét képezi s a szekrény a fölső kiállításon dísze
leg. Büszke lehet Hoffmann mind a két alkotására; a pavilon a maga egyszerű
ségével, s mégis oly szép és finom ízlést tanúsító alakjával és berendezésével 
általános tetszést keltett. A könyvszekrény pedig, mely a székesfehérvári kiállí
táson aranyéremmel lett jutalmazva, s melyet Hoffmann a város közönségének 
ajándékozott, az asztalos iparnak valódi remeke.
Hoffmann Károly ki a magyar iparnak kiváló alakja, azt hisszük, méltán megér
demli, hogy vele hosszabban foglalkozzunk.
Hoffmann Károly született 1823-ban, január 24-én Nyitrán. Iparos szülők 
gyermeke. Az atyja kesztyűs volt, kit még zsenge gyermekkorában veszített el. 
Édesanyja 8 éves korában tanoncnak adta Schwartz Rókus nyitrai jómódú asz
talosmesterhez, kinél fel is szabadult. Érdekességnek tartjuk megemlíteni, hogy 
már mint 13 éves kisfiú saját maga kereste meg fönntartásához összes szükség
leteit. Nagyon ügyes fiú volt, szerette is a mestere, mert akármit bízott rá, jól 
elvégezte a kisfiú a megbízatást.
Később, hogy elérkezett a vándorlás ideje, útnak indult s bejárva Bécset, Pozsonyt, 
Budapestet, Szegedet 1843-ban Pécsre jött, s itt telepedett le, s 5 évig dolgozott Eltér 
pécsi asztalosnál, s azután 13 váltóforinttal önálló üzlethez fogott. Igazán meglepő 
adat: -13 váltóforinttal rendelkezett akkor, s ma 100.000forinton felül álló vagyon
nal rendelkezik. Úgy látszik mégsem szerencsétlen szám az a 13. Hoffmann ezzel 
kezdte, s ugyancsak szépen fölvitte munka és szorgalom által. A szabadságharcban 
is részt vett, mint nemzetőr. Majd a mozgalmak lecsillapodása után elővette hű 
szerszámait, s dolgozott serényen, szívós kitartással. Az üzletek azonban rendkívül 
lassan mentek akkoriban. 1849-ben megnősült. Az üzlet aztán kezdett kicsinyen
ként gyarapodni, javulni, míg nem hosszas fáradság után, verejtékkel összegyűjtött 
pénzecskéjén 1873-ban az Ó-posta utcában házacskát vett, szép nagy telekkel, s 
épített nagy műhelyt. 1882-ben díszes emelet épült az előbbi szerény hajlék helyére, 
s az üzlet gőzgéppel rendeztetvén be, bútorgyárrá fejlődött. Eleinte persze csak



2 és V2 lóerejű gőzgép végezte a 
munkát, de mindinkább felsza
porodva a dolog, egy 8 lóerejű 
gőzgép vált szükségessé. S ma 
már mint értesültünk, a külön
ben nagy műhely, s nagy telek 
is szűknek bizonyulván, a sik
lósi-utca alsó végén nagy gyár
telepet rendezett be Hoffmann, s 
oda már a jelenlegi 8 lóerejű gép 
is kicsi lesz; már egy 16 lóerejű 
gőzgépet rendelt meg.
Jelenleg a gyárában 30-35 

munkás dolgozik állandóan. Képzelhető, hogy egy olyan provinciális bútorgyár, 
mely gőzerővel s 30-35 munkással dolgozik állandóan, meglehetősen szép piacot 
teremthetett már bútorainak.
De nemcsak bútorgyártással foglalkozik Hoffmann, mint épületasztalos is igen 
keresett. Munkájáról mindenütt nagy elismeréssel nyilatkoznak. Az asztalos-
munkát ő végezte a Loewy-féle palotánál, 
az I. Kölcsön-segélyző Egyesület gyönyörű 
házánál, a Pénzügyigazgatóság épületé
nél stb. Most készíti Biedermann mozsgói 
új palotáján az összes asztalos munkákat. 
A székesegyház mennyezete s a városház 
közgyűlési termének díszes berendezése is 
az ő munkáját hirdetik, s dicsérik.
Eddig két kiállításon vett részt: a székesfehér
várin és a budapestin. Az elsőn, mint már 
föntebb jeleztük, aranyérmet nyert, s az 
utóbbin szintén az elsőt, a kiállítási nagyér
met kapta jutalmul.
De nemcsak, mint iparos, hanem mint városi 
polgár is azok közt foglal helyet, akikről elis
merőleg s dicsérőleg kell megemlékezni. 
Huszonhét éve tagja már a városi képviselő
testületnek. Boldogultt Nagy József polgár
mestersége alatt lépett a municzipium kebelébe 
mint képviselő, s azóta meg is állta becsülettel 
a helyét. Tagja a közigazgatási bizottságnak s 
a kereskedelmi és iparkamarának.

Hoffmann Károly egykori háza, 
Pécs, Perczel u. 14.



Igen szép tulajdonsága a jószívűség; szíves készséggel áldoz mindenkor nemes 
és jótékony célokra. Meg is áldotta az Isten.
Ma már teljes nyugalommal, szívbeli s lelki boldogsággal élvezhetné munkájának jól 
megérdemelt gyümölcsét, nyugodtan tehetné le üzlete gondjait, mert hiszen fiai, külö
nösen Lajos fia, ki méltó utóda lesz nyomdokain haladva, valóságos jobb keze, teljes 
mindene az üzletben, s mint ilyen becsülettel helyt is állana egy maga. De nagyon csa
lódnak, a kik azt hiszik, hogy pihen az „öreg Hoffinann ", aki, mellesleg legyen mondva, 
soha nem öregszik meg, mert még ma is oly ifjú erővel, élénkséggel sürög-forog, mint 
ezelőtt 25-30 esztendővel. Szó sincs róla. Lót-fut, tervez, számít, s dolgozik lankadat
lanul; mindössze, ha egy évben 1-2 hónapot fürdőn tölt, a gondjai akkor is itt járnak.
Szóval, Hoffinann olyan iparos, a milyen kevés van s a minőnek soknak, kellene 
lenni s a magyar ipar rövid idő alatt, fölvirágoznék.
Az Isten sokáig éltesse!"

A Pécsi Figyelő helyi napilap további fontos kiállítókat mutat be:

A Pécsi Figyelő 1888. augusztus 25-i számában Angster Józsefről (1834- 
1918), a híres pécsi orgonagyártóról olvashatunk:
„A tornacsarnok nagytermében kiállított tárgyak közül legelsősorban Angster 
pécsi orgonaépítőről kell megemlékeznünk.
Angster József, ki már majd az egész Magyarországot látja el jobbnál jobb orgo
nákkal, 1867. augusztus havában, tehát épp 21 éve alapította orgonaépítő gyárát, 
mely a József utca 30. sz. alatt van berendezve. A kezdet nehézségeivel küzdve 
nehezen kapott nagyobb munkamegrendelést s csak 1869. tavaszán készült el az 
első orgona a pécsi izraelita templom számára, mely műve oly hamar hírnévre jut
tatta Angstert, 1871-ben a kalocsai dóm számára kapott megrendelést s a nagy-



szerű mű kitűnő sikere után Hajnald Lajos kalocsai érsek Angsternek a kalocsai 
érseki orgonaépítő címet ajándékozta. Ugyanez évben Angster légnyomatú szer
kezetet talált föl s arra kizárólagos szabadalmat nyert, 1879-ben már a székesfe
hérvári kiállításon arany éremmel tüntettetett ki. Nagy hatást ért el a „crescendo" 
és decrescendo orgonái által, melyeket Magyarországon eddig egyedül ő gyárt. 
Tavaly készítette el a századik orgonáját, mely éppen az új székesegyház számára 
épült, de mely még nem állíttatott föl. A kiállításon látható szép nemes góth stylű, 
14 solo változatú crescendo orgona Abaúj-Szikszó ref. község megrendelésére 
készült, s ez már a 116-ik műve, s épp most még 5 orgona áll munka alatt. Egy 
indifferens szakértőtől hallottuk a napokban, hogy a bécsi és müncheni kiállításon 
bemutatott orgonáknak határozottan fölötte áll Angster ezen műve, mely pedig 
még nem tartozik a legnagyobbak közé. Angster a nagyszámú megrendelések foly
tán gyárát e nyár folyamán egy kétemeletes műhellyel nagyobbította meg, mely
ben legközelebb az új székesegyház orgonáját fogja összeállítani és meghangolni."

Ugyancsak a Pécsi Figyelő 1888. augusztus 25-i számában nyerhetünk 
fontos ismereteket Jánosi Engel Adolfról (1820-1903), a jelentős pécsi 
fanagyiparosról:
„Most már újra visszatérhetünk a bútoripari osztályba. Ott találjuk Engel Adolf 
és fiai pécsi fa nagyiparosok kiállítványát egymás mellett két csoportban a terem 
északkeleti sarkában. A főcsoport egy teljes szobaberendezésből áll. Gyönyörűen 
faragott keményfa bútorok, vörös mennyezetű s oldalt szintén vörös drapériá
val körített fülkében. Közvetlen emellett egy nagy, nehéz keményfából készült 
ebédlőbe való edényes szekrény s egy nagy ebédlőasztal foglal helyet. Mind a két 
darab becsületére válik az Engel cégnek.
E cég a budapesti országos kiállításon nagy feltűnést keltett, s úgy a szakfér
fiak, mint a lelkes nagyközönség tetszését, elismerését, s dicséretét vívta ki az 
erdőgazdaság s faipar terén tanúsított fáradhatatlan buzgalmáért, s az elért 
sikerteljes eredményért. A faiparnak ez idő szerint egyik legkiválóbb képviselője 
a pécsi Engel Adolf és fiai cég. Oly időben, midőn minden üzleti mozgás csak 
vajúdott hazánkban az ipar iránt kevés kivétellel csaknem mindenki közönyt 
mutatott: alapította meg Engel Adolf 1860-ban az első dél-nyugatmagyaror- 
szági gőz-fűrészelő gyárat Pécsett, s ez neki nagy fáradtságba, gondba s anyagi 
áldozatba került, mert minden oldalról akadályokba ütközött és számos nehéz
séget kellett leküzdenie, A gőz-fűrészelő gyár berendezése az évek hosszú során 
át mindig javult, fejlődött, úgy hogy manapság már a maga nemében csaknem 
páratlanul áll. Készít mindenféle gyártmányokat vagonépítéshez, bányákhoz, 
ácsok, kádárok, asztalosok számára stb. Franciaország, Holland, Olaszország 
részére. Szerbiába s Romániába is voltak nagy kivitelei. 1885-ben Fiúméba szál
lított mintegy 4000 négyzetméter talaj-kockát (parketta), melyeknek egy része 



tölgy és diófából, s József főherceg megrendelésére, ottani pompás villája szá
mára készült. A gyár legdíszesebb s legművészibb kivitelű talaj-kockákat állít elő. 
A belgrádi királyi palota nagy része az Engel által készített remek kivitelű talaj
kockákkal van lepadlózva. A talaj-kocka gyárral asztalosok, ácsok és más építé
szeti mesterségekre szükséges nagyobb szerkezetű műhelyek vannak összekötve. 
A gépházban működik állandóan két gőzgép, az egyik 65, a másik 15 lóerejű. 
Használatban van két óriási törzs-fűrész, 9 gyalu gép, 14 körfűrész, 2 szelvény
fűrész, 1 szalag és egy lombfűrész, valamennyi ördögi gyorsasággal működik s 
különféle munkát végezve csudálatos halmaz készítményt produkál. Naponta 
100-120 munkás foglalkozik a gyárban, s keresi kenyerét. A gépcsarnok mel
lett óriási fatelepek terülnek el, felhalmozva különféle fajú szál, hasáb s részben 
kidolgozott fával. A fahordás vasúti kocsikon s vassíneken történik.
A derék család múlt évben „Jánosi" előnévvel, magyar nemességgel lön kitüntetve."

A Pécsi Figyelő (1888. augusztus 
25.) csak egy rövid sort szentel Pécs 
akkortájt leggazdagabb emberének, 
Schönwald Imrének (1865-1937), az 
egykoron messze földön híres pécsi 
aranyművesnek és kereskedőnek. Az 
ő tulajdona volt a Király utca egyik 
legelőkelőbb üzlete a „Hattyú" ház 
(később a Nemzeti Kaszinó) épületében: 
„Az aranyművesek közt Schönwald J. 
kirakatában saját kezűleg készített régi 
erdélyi ékszerutánzatokat s igen szép 
email-munkákat találunk."
Ezenkívül a Kiállítási Értesítőből tud
juk, hogy Dulánszky Nándor püspök 
körutat téve a kiállításon, hossza
san elidőzött Schönwald Imre éksze
rész tárgyai előtt. A Kiállítási Értesítő 
szeptember 4-i számában pedig arról 
olvashatunk, hogy a tornacsarnokban 
kiállított anyagaiért Schönwald Imre 
kiállítási érmet nyert.

Schönwald Imre kínálata
(Vasárnapi Újság. 1904.12.18.)

A Vasárnapi Újság (1888. augusztus 26.) a pécsi kiállításra ellátogató ripor
tere még további érdekességekre is ráirányította a közönség figyelmét: 
„A bejárattól jobbra ott találjuk legelőször Sipőcz István gyógyszerész kis pavi-



Ionját, melyben, a nap hevében kimerült látogatók hűtő és üdítő italt kapnak 
málna- és citromlevet szikvízzel. Sipőcz István alapította meg nálunk az első 
szikvízgyárat, s az által előállított szikvíz általánosan kedvelt s igen kelendő. 
Tőle nem messzire Littke J. pezsgős pavilonja foglal helyet. A nagy kerületű és 
fővárosias eleganciával berendezett pavilon körül citromfák és különböző egzo
tikus dísznövények zöldellnek, igen kellemesen hatva a szemre. Benn köraszta
lok s körüliik székek vannak elhelyezve s a közepén lévő emelvényről jégbehűtött 
„Sport” pezsgők kacsintgatnak hívogatólag a járókelő közönségre."

Nagyobb pécsi üzletházak közül nem sokat említ a kiállítás sajtója. 
Talán egyet feltétlenül mutassunk be közülük, a Pacher Ede kereskedé
sét és raktárát, amelynek bemutatását a Pécsi Lapok 1881. január 1-jei 
számában találjuk: 
„Legolcsóbb bevásárlási forrás: 
Pacher Ede. Üveg, porcelán, 
díszáru, lámpák és konyha-fel
szerelési cikkek kereskedése, Pé
csett, Széchenyi-tér Zsolnay-fé- 
le bazárban.
A Zsolnay-féle üzlet átvétele óta 
minden törekvésem oda volt irá
nyozva, hogy t. vevőimet a leg
jobb szolgálat mellett minél na
gyobb előnyökben részesíthes
sem, miről a n.é. közönségnek volt is alkalma meggyőződni. Jelen alkalommal azon 
örvendetes körülményt vagyok bátor köztudomásra hozni, hogy a bel- és külföld 
leghíresebb gyáraival nagyobb összeköttetéseim által azon kellemes helyzetben va
gyok, hogy dúsválasztékú óriási készlettel rendelkezem és cikkeim nagy részének, 
különösen a porcelán-áruknak árait jelentékenyen alább szállítottam. Továbbá igen 
nagy készlet áll a t, ez. közönség rendelkezésére közönséges és kristálymetszett, va
lamint préselt üveg-nemükből, úgyszintén csehországi és belga táblaüvegekből.
Egyúttal becses figyelmébe ajánlom dúsválasztékú nagy készletemet virágtartók 
és virágcserepekből, egy, két és háromosztályú gyümölcsös tálak, gyümölcsös 
tányérok és állványokból (Aufsatz). Porcelánétkező, teás, kávés és feketeká
vés készletekből, mosdó készletek és vasmosdó asztalokból, a legegyszerűbbtől 
a legfinomabbig. Üveg asztali terítékekből, sörös, boros és likőrös készletekből 
a legjobb minőségű Berndorfer-féle kínai és alpakka ezüsttárgyakból, alpakka
ezüst, alpakka, cinacél, steyr és angol acél evőeszközökből, asztali, függő, fali és 
kerti porcelánlámpákból, csillárokból és gyertyatartókból. A legjobb minőségű 
emaillírozott pléh és vasedényekből, mindennemű kávéfőző gépekből, gyorsfő- 



zőkből, kávépörkölők és kávédarálókból, petróleumfőző gépekből, húsvágó gépek
ből, szódavíz gépek és fagylaltkészítő gépekből, rézmozsarak és téglázó rezekből, 
cink ülő- és fürdőkádakból, faszínre fényezett (lakírózott) cink vizeskannák, víz
tartó sajtárok és víztartó vedrekből és borhűtőkből, lakírózott pléhtálcák, fa-, 
alpakka- és nielló-tálcákból és mindennemű konyhaeszközökből, fáskosarakból, 
széntartókból és kályha állványokból.
Utazó bőröndökből (koffer), női kézitáskák és finomfonatú kézi kosarakból. Finom 
bőrárukból, u. m. pénztárcák, dohány-, szivar-, és szivarka-tárcákból. Esőernyők 
és férfi napernyőkből, sétapálcákból, tájt- és faszivarszipkákból, török- és valódi 
selmeci pipákból, a legjobb minőségű illatszerekből, mosdószappanokból, fogpor 
és fogszappanokból, fog, haj és ruhakefékből, optikai és kirurgiai cikkekből, min
dennemű kaucsuk árukból, madárkalitokból, arany haltartók és arany-halakból, 
légyfogók és kerti tükör-golyókból, és lignum-sanctum kuglizó golyókból. 
Minden versenyt felülmúló olcsó árakon.
Ablakok bemetszése, valamint képkeretek elkészítése gyorsan és olcsó árakon 
eszközöltetnek.
Kitűnő rum és tea, nemkülönben tiszta pécsi borok is kaphatók.
Magam a n. é. Közönség becses pártfogásába ajánlva maradok kiváló tisztelettel: 
Pacher E."

Befejezés

Még számtalan sok résztvevőt illett volna felsorolnom, de most 
csak ennyire volt lehetőségem...

A kimaradóktól ezúton is szíves elnézést kérek...

Az 1888-as kiállítás érmei



Jelen tanulmányomat „Várady Ferenc: Baranya Múltja és Jelenje" (1896, 648 
p.) c. munkájából vett alapadatokkal kezdtem, most az epilógusban - 
néhány mondat erejéig - szintén visszatérnék rá:
„A kiállítók száma közel 1500-ra rúgott. A külföldi a kiállításon bolognai, drez
dai, boroszlói, frankfurti, müncheni kiállítók által volt képviselve."
„A kiállításban résztvevő kiállítók részére a következő kitüntetések és elismerések 
állapíttattak meg:

Díszoklevél
Dicsérő oklevél
Elismerő oklevél
Állami ezüst és bronz-érem
Kiállítási érmek

Állami érmeket csak a pécsi iparkamara területéről kiállított iparosoknak és ipa- 
rostanoncoknak adták."

Az 1888. évi pécsi kiállítás számtalan technikai érdekességgel lepte meg 
a látogató közönséget. Itt most csak egyet említenék. A kiállítás területe 
villannyal volt megvilágítva akkor, mikor még a pécsi villany-közvilágí
tásnak még csak a gondolata sem merült fel.
A Vasárnapi újság 1888. augusztus 26-i száma így összegezte a pécsi kiállítást: 
„Most már semmi kétség, hogy a pécsi kiállítás egészséges eszme volt, várakozá
son fölül sikerült, hogy szép erkölcsi, sőt ha a jelek nem csalnak, kielégítő anyagi 
sikert is fog felmutatni. Pécs és vidékének egyhangú társadalmi és kulturális éle
tében mindenesetre jelentékeny esemény, mely, mint ilyen elég messze elgyűrűző 
hullámokat vet arra, hogy távolabb vidékek is siessenek megismerkedni vele."



A SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT 
DR. MÓCS SZANISZLÓ EMLÉKEZETE

Dr. Polgárdy Géza

Aminap a Mecsek hegység
ben jártam, s egy tünemé
nyesen szép helyre érve, mint 

megfáradt vándor, leültem kicsit 
a Szaniszló-pihenőre. E termés
kőből épült pihenőbe fekete 
márványtáblát süllyesztettek fel
avatásakor, melynek felirata 
elárulja névadójáról a legfonto
sabb tudnivalókat. Ez áll rajta:

Dr. Mócs Szaniszló ciszt. r. tanárnak, a természet lelkes barátjának, 
a Mecsek Egyesület buzgó munkásának emlékére tisztelői és barátai 
támogatásával állította a Mecsek Egyesület 1905. évben.

Igen, a legfontosabb tudnivalók leolvashatók a Szaniszló turistapihenőn álló 
tábláról, de ennél talán több ismeretet is megérdemel a jelen vándora számára 
Szaniszló atya, a Mecsek Egyesület régi jelese, hajdani turista. Mindezek 
felidézésére kiváló alkalom a mostani kerek évforduló, hiszen idén, 2012 
nyarán van pontosan 150 éve, hogy 1862. július 30-án a Bács megyei Kula 
községben meglátta a napvilágot. Vagyis a Délvidék szülötte volt.
Gimnáziumi tanulmányait sem messze, hanem a bajai ciszterci 
gimnáziumban végezte, majd 1880. szeptember 4-én belépett a rendbe. 
Fogadalmat tett 1885. augusztus 4-én, s öt nappal később, augusztus 
9-én pappá szentelték. Hivatásának gyakorlását Székesfehérvárott 
kezdte meg 1884-86 között, majd 1886-87-ben már Pécsett folytatta. 
Később tanári oklevelének megszerzése céljából Budapestre költözött, 
ahol magyar-latin szakot végzett. Útja innen Egerbe vezetett, majd 1890- 
ben ismét Pécsre került tanárnak, ahol aztán haláláig oktatott és hódolt a 
természet iránti rajongásának. Merthogy megszállott turista volt, aki ha 
csak tehette, a természetet, e másik „ szentély"-t is felkereste.
Miután véglegesen Baranya székhelyére került, hamarosan (1892- 
ben) doktorált. Életének ez az utolsó, Pécsett töltött stációja sajnos 
nem tartott sokáig, hiszen földi létezésére mindössze negyvenkét év 
engedélyeztetett. Elhunyt Berlinben, 1904. február 24-én.



Dr. Mócs Szaniszló a létezés e rövid ideje 
alatt is apostola volt a szabad természetnek, 
aki szívvel és lélekkel, de tettekkel és tollal 
is munkálkodott annak nem csupán fenn- és 
megmaradásán, de fejlesztésén is. Noha nem 
vett részt az országos turista mozgalomban, 
odaadó és rajongó barátja volt a Mecsek 
hegységnek, hazánk eme elbűvölően szép, 
s különösen nekünk, a Mecsek Egyesület 
tagjainak fontos természeti egységének. 
Rendkívül aktív tagja volt a Mecsek 
feltárására, ápolására, idegenforgalmának 
fejlesztésére, de - mondjuk így: minden 
módon való támogatására „felesküdött" 
a társaságnak - a Mecsek Egyesületnek. 
Amint másodszor is és immár végleg Pécsre

került, dr. Mócs Szaniszló nem csupán tagja lett az egyesületek, de annak 
választmányában is munkálkodott, s nem mulasztott el egyetlen alkalmat 
sem, hogy az egyesület céljait, értékeit támogassa. Ezen túl pedig - s 
pap-tanárról lévén szó, ez sem lényegtelen - tanítványaiba is beoltotta a 
természet szeretetét.
Szerzetes volt, aki kötelességének tekintette a rászorulók támogatását. 
Szép példája ennek - többek között - hogy elhunyt testvéreinek árváit is 
segítette, istápolta.
írt tudományos folyóiratokba - például „Kéziratos pálos iskoladrámák az 
Akadémia könyvtárában" (Bp. 1891) vagy „A magyar gerundium - alakok 
történeti fejlődése" (Bp. 1891), s mert jól ismerte az olasz nyelvet, gyakorta 
fordított is. A pécsi főgimnáziumban pedig, ahol tanított, külön olasz 
tanfolyamokat is szervezett.
Aztán nyaranta a szünidőkben minden évben pár hétre felkereste 
Itáliát. Ott is főleg azokat a helyeket, ahol turistáskodhatott. Bormio, 
Abetone és Via Reggio voltak itteni időzéseinek legkedveltebb helyei. 
De járt persze Rómában és Firenzében is - s mert Kiss Józsefék, dr. Bokor 
Emilék, ekkori Mecsek Egyesület-béli túratársai erre nem vállalkoztak 
- így egyedül kapaszkodott fel a Vezúvra! Járt Németországban is, meg 
bejárta az Északi- és Keleti-tenger partvidékeit.
Most pedig adjuk át a szót vele kapcsolatban Kiss Józsefnek, a Mecsek 
Egyesület akkori, ám minden időben elsőszámú és legendássá 
vált titkárának, aki hosszú évtizedeken át irányította, mozgatta, 
vezette egyesületünket. Hogyan, milyennek látta ő, gyakori túra
társa dr. Mócs Szaniszlót?



„Itália és az Alpok! - ezek voltak vágyódásának tárgyai, s míg egészsége 
engedte, fölkereste azokat, hogy tíz hónap terhes munkájától kifáradt 
szellemét pihentesse, s új erőt gyűjtsön nemes hivatásának további 
teljesítéséhez. 1901-ben még együtt barangoltunk az Alpesek örök 
változatú, fenségesen szép hó és jégmezőin, de a következő év nyarán 
már fájó szívvel vált el tőlünk Dölsachban (Tirol), hogy az Alpesek éles 
levegője helyett Olaszország enyhe égalja alatt keressen betegségére 
enyhülést. Mert akkor már komoly beteg volt, bár ezt maga sem 
hitte. Vesebajának tünetei már ekkor mutatkoztak, de a Via Reggio-i 
pihenés jót tett neki s látszólag meggyógyultan tért vissza Pécsre, hol 
odaadó buzgalommal teljesítette tanári kötelességeit. 1903-ban sokat 
betegeskedett, nagyobb kirándulásra egyelőre nem is gondolt, s a téli 
hónapok délutánjain már csak megszokásból vett részt a munkában. 
Ebben az évben - orvosai tanácsára-Karlsbadban keresett gyógyulást."

/—------------------------------------------- :-----------s

Azután a Tátra fenyvesei közé ment üdülni, meg az ugyancsak felvidéki 
Bártfán is pihent. Ám 1904 februárjában Berlinbe kellett mennie 
operációra, s innen - sajnos! - már többé nem tért haza. Ott hunyt el, 

s ott is temették, a berlini Weissene- 
Kirchhof „E" szektorában, ahol a 
25. sor 36. sírjában nyugszik ma is. 
(Mellékelten dr. Bokor Emil felvételén 
Kiss József látható itt, berlini sírjánál, 
amint szeretett és nagyra becsült 
túratársa emléke előtt tiszteleg.) 
Földi maradványai ugyan minded
dig nem jutottak haza, tisztelői, ta
nítványai és egyesületi társai nem en
gedték, hogy emléke feledésbe me
rüljön. Az ő adományaik - és Károlyi 
Emil építész tervei nyomán - a Me
csekben megépült a Szaniszló-pihe- 
nő, amelynek avatását 1905. szeptem
ber 5-én tartották. A száz főnél is na
gyobb létszámú közönség e napon a 
Tettyén gyülekezett, s gyalogosan ju
tott el a Szaniszló út mentén emelt pi
henőhöz. Itt aztán Balogh Károly, az 
egyesület akkori alelnöke mondta 
az avatóbeszédet, megemlítve, hogy

Dr. Mócs Szaniszló sírja Berlinben 
dr. Bokor Emil felvétele



Szaniszló útja, Szaniszló pihenője! Legyetek most és a távoli jövőben 
hirdetői annak, hogy a mi sivárnak nevezett korszakunk is meg tudja 
becsülni azt, aki hivatásának szerény és becsületes munkása, aki igaz 
barátja, buzgó és munkás tagja volt az Egyesületnek, s aki rajongó sze
retettel szeretett Téged, örök, szép, fenséges természet!"

Ezután Majorossy Imre, Pécs városának akkori polgármestere köszönte 
meg a Mecsek Egyesületnek, hogy megépítették a Szaniszló-pihenőt.
... amelyen üldögélve a minap magam is új erőre kaptam, s így ballagtam 
tovább a szépséges Mecsek fái között. Arra gondolva, hogy dr. Mócs 
Szaniszló születésének 150. évfordulóján, vagyis az idei, 2012-es évben 
az egyesület évkönyvében is megérdemel egy megemlékezést.



A PÉCS-BELVÁROSI TEMPLOM RÖVID TÖRTÉNETE

Trebbin Ágost

Várostörténeti kutatómunkám során akadtam erre a számomra kuri
ózumnak tekintett, érdekes cikkre a Pécsi Napló 1905. december 
24-i számában.

A Pécsi Napló számára lejegyezte: Expodesta (amely álnév mögött megítélé
sem szerint Aidinger János (1846-1906) nyugdíjba vonult polgármester rejlik.) 
A pécsi belvárosi templom, az egykori Gázi Kászim dzsámijának törté
netét már sok, neves kutató feldolgozta.
Az előszóhoz hozzátartozik, hogy a templomot a különböző korokban 
többször átépítették. Nem is említve a számos rekonstrukciót, ásatást, 
amelyen az utóbbi két-háromszáz év alatt átesett.
A fentiek ellenére ez a cikk is hozzájárulhat Pécs város egyik nevezetes
ségének megismeréséhez.

„Pécs szab. kir. város főterének, az úgynevezett Széchenyi-térnek északi részén 
áll. Ez idő szerint egy épület, mely sajátságos építési modorával és szimmetria 
nélkül való fekvésével, méltán feltűnést kelt.
Ezen épület egyik része hamisítatlan tiszta mór, vagyis helyesebben, arabs stíl
ben épült merész ívezetű kupolás, mohamedán mecset - melynek nyugati olda
lán hajdanában két minaret állott - másik, észak felől hozzá épített része pedig, 
u.m. a szentély, torony, kápolna és sekrestye ugyancsak úgynevezett „copf", 
vagy „jezsuita" stílben éktelenkedő csinálmány, s ezen épület a mai belvárosi 
plébánia templom.
Kétségtelenül igaz, hogy ez építkezési „mixtum compositum" (keverék) nem 
csak az ahhoz értők, hanem még a laikus emberek előtt is feltűnő és csodálatos, 
hogy mindez ideig nem akadt ahhoz értő szakember, ki ennek a sajátságos és 
éppen ezért felette érdekes épületnek viszontagságait, újra születését, szóval 
történetét megírta és a hozzá fűződő hagyományokat megörökítette volna. 
Kissé nehéz feladat ugyan még olyan embernek is, ki hivatásszerűen foglalko
zik történeti kutatásokkal, mert a városunk felett elviharzott századok minden 
emléket elsöpörtek, a sok viszontagság, mely ezen szerencsétlen várost érte, az 
ide vonatkozó adatokat is elenyésztette, mindazonáltal mégis megkísérlem, azon 
gyér adatok alapján, melyre a történet mezején való műkedvelő kalandozásaim 
közben itt is ott is véletlenül rátaláltam, ezen különös épület és a benne működött 
egyének vázlatos történetét elmondani."



Szent Bertalan-templom

Azon a helyen, ahol ma a belvárosi plébánia templom áll, hajdan 
egy másik templom állott, mely Szent Bertalan apostol tisztele
tére volt emelve és a városi lakosság azon részének, mely a várost övező 

falakon belül lakott, egyik plébánia templomául szolgált, megjegyzendő, 
hogy már a legrégibb időkben Pécsett összesen három plébánia volt és 
pedig a falakon belül - de civitate - kettő, az egyik a szóban levő Szent 
Bertalanról címezve, a másik Szent Benedekről nevezve, a falakon kívül, 
extra muros, pedig egy, a mai Mindenszentek egyháza.

A Szent Bertalanról elnevezett plébánia templom, hogy mely évben épült 
s hogy létrejöttét kinek köszönheti, erre nézve biztos és határozott ada
tunk nincsen ugyan, de van egy följegyzés a mai belvárosi hivatalnál 
őrzött eredeti anyakönyvekben (l. a megholtak anyakönyvét I. kötet) mely 
kétségtelenül valamely jámbor egyházi férfiútól ered, és amely minden 
valószínűség szerint szóbeli hagyományon alapul és amely azt mondja, 
hogy ezen templomot Bertalan nevű pécsi püspök alapította és építette. 
Ezen Bertalan nevű pécsi püspökről azt tudjuk, hogy Burgundiából 
származott s, hogy a 13. század közepe táján ült a pécsi püspöki szék
ben, továbbá feljegyezve találjuk róla, hogy a tatárokkal vívott sajói 
ütközetben részt vett, ottani működéséről pedig az mondatik, hogy, 
Bertalan pécsi püspök, ki a királyi sereghez jelentékeny számú csapa
tot vezetett, látván a sereg veszedelmét, futásnak eredt, s nem is a ren
des úton, hanem a mezőkön keresztül igyekezett menekülni, miközben 
találkozva a király segítségére siető László gróf csapataival, azokhoz 
csatlakozott, és ennek segedelmével az őtet már üldözőbe vett tatárok 
elől szerencsésen megmenekült.



Továbbá, midőn IV. Béla király a tatárok elől menekülve, az ország 
határain kívül volt kénytelen tartózkodni, környezetében találjuk Ber
talan pécsi püspököt is, az 1243-ik évben, pedig a király követségbe 
küldi IV. Ince pápához (1242-1254).
A kérdéses templom építésének ideje tehát valószínűleg a 13.-ik század első 
felének 30-as éveire esik. Az épület maga a jelenleg beépített területnél vala
mivel nagyobb volt, ami néhány év előtt még látható alapfalak kiterjedé
séből, de különösen azon körülményből következtethető, hogy a mostani 
épületnek az 1880-as évek alatt történt külső tatarozása alkalmával két sírbolt 
találtatott, melyek közül az egyiknek fedőlapja teljesen ép és az időjárás befo
lyásától megkímélt állapotban maradt fenn, miből joggal következtethető, 
hogy ezen sírbolt, mely a mai templom keleti főfalától keleti irányban 2-3 
méter távolságban az ugyanakkor feltárt régi alapokon belül létezett, védett 
helyen - tehát minden valószínűség szerint a régi templom belsejében volt.
Ezen most említett sírboltokra nézve feljegyzésre érdemes, hogy az egyik 
a posztókészítő és szabó, hajdan virágzó céheknek közös sírboltja volt. 
- A fentebb említett fedőlap bükkösdi vörös márványból való, simára 
csiszolt felső színe két egyenlő részre van osztva, mindkét részben lát
ható egy-egy jobb sarkon lecsonkított címerpajzs, melyek közül a felső
ben egy posztónyíró, az alsóban pedig egy szabó olló van domborúan 
kivésve mi világosan mutatja, hogy ez a kallósok, vagyis posztókészítők 
és szabók céhének közös sírboltja volt.
A mecseki terméskővel kifalazott sírbolt 30-40 hulla befogadására volt 
alkalmas. Tölgyfából készült koporsók és azokban emberi maradványok 
találtattak, sőt még ruhafoszlányok és ezeken velencei üveggel díszített 
aranyszövetű paszomántok és csipkék is kerültek elő. Ezen vörös már
vány fedőlap, - egyéb alkalmas hely hiányában - a városi majorba lett 
szállítva, a hol talán ma is feltalálható.
A másik sírbolt, mely az előbbitől 5-6 méter távolságban, északi irány
ban feküdt, dúlás és pusztulás kétségtelen nyomait viselte magán, külö
nös rendeltetése - fedőlap, felírás vagy más egyéb jel hiányában nem volt 
megállapítható s csakis össze-vissza hányt emberi maradványok találtat
tak benne. Hogy a szent Bertalanról címzett, régi templom minő stílben 
volt építve, azt a fennmaradt csekély számú töredékből, - a melyek külön
ben is a jelenlegi épület falaiba belerakva vannak - egész biztonsággal 
meg nem lehet állapítani, - az azonban a látható csekély töredékes nyo
mok alapján is határozottan állítható - hogy gót stílben nem volt építve. 
Megjegyzendő, hogy a régi templom helyén épült török mecset, vala
mint az ehhez hozzáépített szentély, torony, sekrestye és kápolna nagy 
részben a régi templom épület anyagának felhasználásával épült.



A régi templom és plébánia a székesegyházi főesperesség alá tartozott, s 
volt benne egy a Ferdeus-nek nevezett boldogságos szent szűz tisztele
tére alapított oltár, melynek külön állandó papja volt, ki ezen javadalom 
után évi 24 aranyat élvezett.
Ezen javadalmat, miután ez Nezmel Antal halálával megüresedett, II. 
Gyula pápa (1503-1513) 1506. évi július hó 7-én egy András nevű pécsi 
papnak adományozza.
Fennmaradt két plébánosnak emlékezete is, az egyik volt Kozma 
(Cosmas) kiről a Berengár Jakab és Bonofatói Raimund által Magyaror
szágon szedett pápai tizedről szóló 1332-1335. évi számadásokban fel
jegyezve találjuk, hogy Cosmas a szent Bertalanról címzett Pécs városi 
plébános ezen három évben fizetett évenként fél márkát. Évi jövedelme 
tehát volt ezen plébánia javadalom után 5 évi márka, vagy is félannyi 
mint egy káptalani tagnak, mert egy-egy kanonokság jövedelme évi 10 
márkára volt becsülve, amely után járt pápai tized fejében 1 márka.
A másik plébános volt 1539. évben Gara Mátyás pécsi székesegyházi kano
nok, kinek ebbeli minőségét feljegyezve találjuk az 1514. évben, Bécsben 
nyomtatott és jelenleg Esztergomban őrzött misemondó könyvben.
Néhai Aigl Pál a pécsi székesegyház káptalan jeles tagjának „História 
brevis venerabilis capituli cathedralis ecclesiae Quinque-Ecclesiensis" 
című munkája nyomán azt is tudjuk, hogy a szent Bertalanról címzett

.. ...........  Xegyház plébánosi lakása és hivatala, 
a mohácsi vészt megelőző időkben 
a templom északi felőli szomszéd
ságában fekvő házban volt.
Ezen ház a török uralom megszűn
tével a Jezsuita rend birtokába ke
rült, mely abban a bormérés jogát 
gyakorolta, később ugyanezen ház
nak helyén néhai Országh András 
volt pécsi éneklő kanonok eme
letes házat építtetett, mely eladás 
útján özv. Prandau bárónő szül, 
gróf Pejacsevich Anna tulajdonába 
ment át, ma pedig Nádosy Kálmán 
tulajdonát képezi.
A szent Bertalanról nevezett plébá
nia templom sorsáról annyit tudunk, 
hogy az épségben fennállott és ren
deltetésének szolgált 1526, illetőleg

HISTÓRIA BREVIS
VEXERABII.I.S CAPITl 1,1
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1543-ig, vagyis a mohácsi vész, illetőleg a török uralom kezdetének idejéig. 
Az 1526.-ik évben a mohácsi nagy vereség után néhány nappal, tehát min
den valószínűség szerint még augusztus havában megjelentek a diadalittas 
török csapatok a város falai előtt s miután a megriadt és különben is nem 
nagyszámú őrség megfutamodott, a lakosság túlnyomó nagy része pedig 
a hegyek közé menekülve elrejtőzött úgy, hogy csak a betegek, tehetetle
nek és menekülni képtelenek maradtak a városban, ezek pedig ellenállásra 
még csak nem is gondolhattak, a török úgy a várat, mint a várost könnyű
szerrel birtokába vette, ami elvihető és elvivésre érdemes volt, elvitte és 
azután a várost felgyújtotta, s hogy ezen alkalommal a szóban forgó temp
lom is a lángok martaléka lett, több mint valószínű, mert az egykorú hiteles 
feljegyzések szerint, csakis a székesegyház és a várban lévő többi épületek 
maradtak épségben, a város többi részei pedig kivétel nélkül, tehát a Szent 
Bertalanról nevezett templom is, a tűznek áldozatul estek.
A török elvonulása után az elmenekült és elrejtőzött lakosság lassanként 
visszatért, a történt pusztulás nyomai eltünedezvén, a város előbbi alakját 
kezdette visszanyerni s hogy a leégett templom is helyreállíttatott s előbbi 
rendeltetésének visszaadatott, az kétségtelen, mert mint fentebb láttuk az 
1539-ik évben Gara Mátyás pécsi kanonok, mint plébános működött benne.

Török idők

z 1543-ik évben azonban, midőn Szulejmán negyed ízben támadt
Z V Magyarországra és hadseregét a megszokott úton t.i. a Duna men
tén Buda felé vezette, Pécs városa is, mégpedig július 20-ik napján végle
gesen török uralom alá került. A város ismét éppen úgy, mint az 1526-ik 
évben, a lángok martaléka lesz s a Szent Bertalanról nevezett templom, 
miután körülbelül háromszáz esztendeig szolgált rendeltetésének, meg
szűnt a keresztény hívek egyháza lenni s már 1543. évi augusztus hó 
26-án, tehát a város eleste után egy hó és hat nap múlva a törököt talál
juk benne, ki hatalmába véve a várost, ezen templomot keresztény jelle
gétől megfosztotta és mohamedán imaházzá alakította át.
Az átalakított templom „dzsámi" vagy is főtemplom jellegével bírt és az 
abban működött egyházi személyzet fizetése, valamint a templom egyéb 
dologi kiadásainak költsége az államkincstárt terhelte.
Hogy mennyi ideig szolgált ezen templom ilyen átalakított formá
ban a töröknek vallási célokra, az kellő adatok hiánya miatt, ponto
san meg nem állapítható, valószínű azonban, hogy a török uralom 
megszilárdulásával a 16-ik század második felének elején épült a régi 
templom helyén a mostani mecset.



Gázi Kászim dzsámija 
Vasárnapi Újság 1865. augusztus 13.

A mire nézve Aigl Pál fentebb hivatkozott munkájában a következőket 
találjuk: - megjegyzendő, hogy a pécsi káptalan most nevezett nagy tudású 
jeles tagja e munkában említést tesz egy névtelen, de kijelentése szerint 
kétségtelenül hitelt érdemlő kéziratról, mely a Szent Bertalanról címzett 
templom helyén épült török mecsetre vonatkozólag ezeket mondja:
Az élő hagyomány szerint a törökök idejében egy keresztény fogoly a pécsi 
basának elárulta, hogy bizonyos félreeső helyek falában kincs van elrejtve 
és miután kiderült, hogy a fogoly igazat mondott a jelentékeny kincs onnét 
elvitetett és a pécsi basa által közcélokra fordíttatott, nevezetesen építtetett 
nagy és fényes mecsetet, melyet a jezsuita atyák keresztény templommá 
alakítottak át és a melyben jelenleg az isteni szolgálat végeztetik, az utcákat 
kék márvány kövekkel, - minőkkel a pécsi Mecsek nevű hegy bővelkedik - 
kiköveztette stb. s ezen kívül több nyilvános fürdőt is emeltetett.

Ezen mecset építésére vonat
kozólag élt még egy hagyo
mány a nép száján, s maga 
ezen sorok írója hallotta annak 
elbeszélését Simon József volt 
városi tanácsostól, ki a múlt 
század 80-as évei alatt halt el 
94 éves korában.
A hagyomány ugyan sem
mi történeti adattal támogat
va vagy igazolva nincsen, de 
azért mégis olyan, mely a nép 
között élt és nemzedékről 
nemzedékre szállva az embe
rek között beszéd tárgyát ké
pezte feljegyzésre érdemes
nek látszik, ugyanis:
Mikor a mecset főfalai készen 

voltak és a török építőmester a kupola építéséhez hozzá kezdett, - a 
merész ívezetű boltozat még félig sem lévén készen, nagy robajjal össze
omlott és számos keresztény munkást maga alá temetve megölt, az épít
tető basa emiatt nagy haragra gerjedt és haragjában az építő mester fejét, 
miután a bajt csak is az ő tudatlanságának vagy gondatlanságának tulaj
donította, egyszerűen leüttette.
Az ennek helyébe alkalmazott másik török építőmester éppen így járt, a 
minek következménye az lett, hogy az építés folyamatára senki sem mert 
a törökök közül vállalkozni.



Ekkor jelentkezett a basánál egy Horváth nevű magyar ember ki kész
nek nyilatkozott a munka folytatására, s dacára azon figyelmeztetés
nek, hogy fejével játszik, a vállalkozástól nem riadt vissza, a basa tehát 
az építéssel megbízta.
A munkát Horváth azzal kezdette, hogy az addig használt közönséges 
méretű téglák helyett vékonyabb és kisebbeket égettetett s ezekkel fogott 
a kupola boltozatának készítéséhez.
Munkája sikerült és a ma is meglevő gyönyörű ívezetű kupola szeren
csésen elkészült.
Természetes, hogy az építtető basa Horváthot bőséges jutalomban 
részesítette.
Hogy ezen hagyomány mennyiben bír alappal és mennyiben nem? Hogy 
nem tartozik-e azon meseszerű hagyományokhoz, melyeket a nép élénk 
képzelete, tapasztalás szerint, minden nevezetesebb épület létrejöttéhez 
fűzni szokott? Vagy, hogy az építkezés közben esetleg történt és a nép
képzelet segélyével kiszínezett, valamely nem közönséges esemény nyo
mai keresendők e a meseszerű történetben? Azt ma már meghatározni 
nem lehet, - miután erre vonatkozólag éppenséggel semmi közvetlen 
adatunk nincsen, annyi azonban kétségbevonhatatlanul bizonyos és 
erről mindenki meg is győződhetik, hogy a kupola boltozata csakugyan 
jelentékenyen vékonyabb és más méretű téglákból van előállítva, mint a 
minők azon időben közönségesen használatban voltak.
A mecset tehát a szokottnál nagyobb méretekben és fényesebb kiállítás
ban felépült, a keleti oldalon három tágas bejáró ajtóval, a teteje ólom 
lemezekből készült és nyugati főfalánál, az azon időbeli térképek tanú
sága szerint két karcsú torony (minaret) díszelgett, melyeket azonban 
a jezsuita atyák azon alkalommal, midőn a mecset keresztény egyházi 
célokra lett átalakítva, azon okból, mert azokba harangokat elhelyezni 
nem lehet - lebontatták.
Nagyon valószínű, hogy a mecsettel egy időben épült, ennek keleti 
szomszédságában az ott létezett nyilvános fürdő és dervis zárda, mely
nek lakói a mecsetbeli vallási szolgálat végzésére voltak hivatva.
Kétségtelen, hogy a mecset felépítéséhez az elpusztított Szent Bertalan 
templom anyaga lett nagy részben felhasználva, amiről meg lehetett 
győződni akkor, midőn az 1880-as évek alatt a mostani templom, ille
tőleg a régi mecset főfalainak külső színe cement vakolattal lett ellátva, 
mely alkalommal ugyanis a külső régi vakolat egészen eltávolíttatván, 
tisztán láthatóvá lettek a befalazott havi hegyi, többnyire faragott kövek 
és díszítmények töredékei, amelyek pedig máshonnét mint a Szent Ber
talan templom lebontott falaiból nem származhattak.



Ugyanekkor tűnt elő a mecset keleti főfalán a fentebb említett hármas 
bejárat is, a bejáratok feletti csúcsíves boltozatok néhány évig láthatók is 
voltak, a legutóbb történt tatarozás alkalmával, azonban a régi emlékek 
iránti kegyelet hiánya azokat ismét eltüntette.
Mint már fentebb mondottam ezen mecset dzsámi vagyis főtemplomi 
jelleggel bírt, személyzetét az állam fizette, a dologi kiadások költsége 
szintén az államkincstárt terhelte.
Isza emín számadása szerint a pécsi dzsámi személyzetének illetményei 
voltak 1543-tól 1546-ig és pedig:
1543. évi augusztus 26-tól 1544. évi február 23-ig: 2861 akcse.
Továbbá:
1544. évi február 24-től augusztus 18-ig a siklósi és pécsi dzsámi és 
mecset személyzet illetményei a gyertya és gyékény árával együtt kitet
tek: 11801 akcse.
Továbbá:
Mohammed bin Kászim emín számadása szerint ugyanazon évi novem
ber hó 15-től 1545. évi május hó 11-ig ugyanezen címeken kiadatott 16026 
akcse, ebből adatott a siklósira 11801, a pécsire pedig 4225 akcse stb.



A TÖRÖK KIŰZÉSE

Igy maradt az állapot és semmi említésre méltó eseményről nem tud 
a történet vagy hagyomány az 1686-ik évig, amidőn is október havá
ban Lipót király győzelmes hadai a törököt városunkból kiűzik s a szóban 

forgó mecset is megszűnik eddigi céljainak szolgálni, ugyanis a mecset és 
az annak nyugat felőli szomszédságában levő nagy telek, mely ma Kar
dos Kálmán, Apáca utca és Scitovszky tér által határoltatik, a rajta létezett 
csekély számú épülettel együtt a császári cameralis adminisztráció részé
ről a jezsuita rendnek adományoztatott, s a rendnek itt levő tagjai - kik 
egyébiránt a török uralom idejében is gyakran a városban tartózkodtak, 
rendes lakhelyük Hosszúhetény községében lévén - az adományt nyom
ban birtokba veszik, elfoglalják azon épületet is, mely még a török uralom 
ideje előtt a Szent Bertalanról címzett plébánia hivatalos épülete volt és 
abban bormérést folytatnak, - amint ezt már fentebb említettem - elfog
lalják azon, hajdan káptalani épületet is, mely a mai belvárosi fiúiskola 
helyén állott és amely valószínűen Szatmáry György (1459-1524) volt 
pécsi püspök idejében épült - legalább a régi épület lebontása alkalmával 
talált kőfaragványok, díszítmények és címermaradványok erre engednek 
következtetni és azt a rendi székháznak (residentia) átalakítják s a klérus 
tiltakozásának ellenére használják, a mecsetet pedig, régi külső formáját 
meghagyván, keresztény isteni szolgálat céljaira berendezik, átalakítják 
és ezen célra a városi lakósággal együtt használják is zavartalanul.
Midőn a Duna és Dráva között lakó rácok, vagyis az úgynevezett görög 
nem egyesültek Radanay Mátyás (1630-1703) volt pécsi püspök fárado
zásai folytán a katolikus egyház kebelébe tértek, az erre vonatkozólag 
tett ünnepélyes fogadalom 1690-ik évi január hó 18-án ezen templomban 
történt és 1692. évi húsvét másnapján, vagyis április hó 7-én ugyancsak 
ezen templomban tette Pécs város tanácsa azon ünnepélyes fogadalmat, 
hogy soha más mint római katolikus vallásúnak a városban lakhatást 
meg nem engedi, amiből azután nagy veszedelem származott a temp
lomra és az egész városra, mert az 1704. évi március hó 26-án történt 
pusztítás, rablás és gyilkolás, melyet Rákóczi hadai ellen Pécsre irányí
tott rácok véghez vittek, nem volt egyéb mint bosszú azért az erőszakos 
térítési törekvésért, melyet Radanay püspök a jezsuiták közreműködésé
vel a városban volt rácok irányában kifejtett oly annyira, hogy azok még 
a városból is kiűzettek.
Ezen gyászos pusztításnak részletes leírása nem tartozik e sorok kere
tébe és azért csak közbevetőleg említem, hogy ezen alkalommal a temp
lomok, rendházak kirablásán, a belváros nagyobb részének és az összes



külvárosok felgyújtásán kívül, a húsz pópa által vezetett fanatizált rácok 
egy kanonokot, két Ferenc rendű és négy jezsuita atyát agyonlőttek, s a 
török mecsetből átalakított ezen keresztény templomot is kirabolták és 
mindent, ami elvihető volt belőle, elvittek.
Az 1694-ik évben Széchenyi György (1592-1695) akkori esztergomi prí
más a jezsuitákat itteni javaikba ünnepélyesen beiktatta és a városban 
levő egyetlen plébánia ellátását, melyet ugyan eddig is már, míg pedig 
az 1686-ik évtől kezdve ideiglenesen kezeltek véglegesen rájuk bízza és 
részükre 50000 frtos alapítványt tesz.
Ezen megbízás alapján kezelte a Jezsuita rend a jelenlegi belvárosi plébá
niát az 1704-ik évig, a midőn is a rácok fentebb említett pusztítása által 
okozott károk helyreállítatván, - a káptalan kezelésébe került és ott meg 
is maradt az 1781-ik év végéig, a templom azonban nem szűnt meg a 
Jezsuita rend tulajdona lenni.
Megjegyzem, hogy a templom még az 1687-ik évben, a boldogságos 
Szent Szűz tiszteletére lett felszentelve.

Említésre méltó az is, hogy a 
szigetvári katonai parancsnok 
gróf Auersperg György 1713. 
évi március hó 20-án kelt ren
deletére a mecseten eredetileg 
volt ólom fedőlemezek onnét 
levétettek és Szigetvárra szál
líttattak, hol hadi célokra t.i. 
golyó öntésére lettek felhasz
nálva, s ezen időtől kezdve 
az 1860-as évekig a kupolát 
fazsindely fedte.
Az 1750-54 közötti évek alatt 
a Jezsuita atyák pécsi háza

nagyobb szabású építkezéshez fog, nevezetesen megépül kétemeletes új 
rendházuk (a mai főgimnázium) a tulajdonukat képező mecset, illetőleg 
az abból alakított templomhoz szentélyt, tornyot, sekrestyét és kápol
nát építenek, a templomot összekötik fedett boltíves folyosó segélyével 
rendházukkal és a kápolna (A mai Szent Alajos kápolna) feletti emeleten 
berendezik a kórust. Az építkezést vezeti bizonyos fráter Procopius nevű 
rendtag, s felhasználják a régi Bertalan templomnak még ottan heverő 
maradványát is. Néhai Aigl Pál fentebb hivatkozott munkájában emlí
tett kézirat - mely legkésőbb a 18-dik század első tizedeiben íratott meg, 
- ugyanis azt mondja, hogy a Szent Bertalan tiszteletére emelt, a város 



közepén levő és a törökök által elpusztított plébánia templom, mely
nek északi része, romokban ugyan, de ma is látható, a miből arra lehet 
elég bizonyossággal következtetni, hogy a régi falak azon része, mely a 
mecset és ezzel kapcsolatos épületek létesítésénél fel nem használtatott, 
ott maradt és romokban hevert. De igazolja ezen állítást azon körülmény 
is, hogy a Pécs belvárosi plébánián őrzött „meghaltak anyakönyvében" 
ezen évek valamelyikénél feljegyezve van, hogy az említett régi temp
lom maradványainak lebontása alkalmával egy régi fal ledűlt és három 
ott dolgozó embert agyonütött. A régi templomnak faragott kőmaradvá
nyai egyébiránt a mostani torony és szentély falazatában ma is láthatók. 
Amily mértékben elismerésre méltó a Jezsuita atyák azon áldozatkész
sége, hogy mindez építkezések jelentékeny költségét, minden más hoz
zájárulás vagy segítség nélkül, kizárólag a maguk erejéből fedezték, s 
ezzel a vallás ügyének nem közönséges áldozatot hoztak, épp annyira 
kell helytelenítenünk azt, hogy a szépészeti követelményekre semmi 
tekintettel sem voltak, mert figyelemmel kellett volna lenniük arra, hogy 
a főépület, a régi mecset, mely a maga nemében kiváló épület volt, mór 
stílben épült és ezzel legalább összhangban kellett volna a többi toldalék 
épületet készíteni, ezek azonban a főépülettől egészen elütően, az össz
hang és összbenyomás nagy kárára, az úgynevezett „copf" stílben épül
tek, a mi pedig a szemlélőre nagyon kedvezőtlen benyomást gyakorol és 
jogosult szépészeti igények nagy sérelmére szolgál.
Nagy és helyrehozhatatlan hiba volt az is, hogy a mecset nyugati oldalán 
létezett két minaret lebontatott, mert ezáltal a fő épület t.i. a régi mosché 
legszebb díszétől lett barbár módon megfosztva.
Merész vállalkozás volt és a vezető építőmester nagy szakismerettel 
párosult ügyességét bizonyítja azon munkálat, melynek során a temp
lomhoz ragasztott szentély és a templom hajója közötti összeköttetés 
létesítése céljából a mosche északi főfala, - melyen pedig a szokatlan 
méretű és merészívű kupola nyugszik, majdnem egészen eltávolíttat
ván, aláboltoztatott, anélkül, hogy ezen munkálatok következtében az 
egész épület bármi említésre érdemes kárt szenvedett volna. Ezen műve
let felett több hazai tekintély, de különösen néhai Henszlman Imre elis
merését nem is késett kifejezni.
Az építkezés az 1754-ik évben befejeztetett, a helyreállított templomot 
azonban a Jezsuita rend nem sokáig birtokolta, mert az 1773-ik évben 
eltöröltetvén egyéb vagyonával együtt a királyi kincstár tulajdonába 
ment át. A templomot azonban a püspöki hatóság vette kezelése és gon
dozása alá, de a város lakossága s különösen a tanuló ifjúság használta 
tovább is és az isteni tisztelet fennakadást nem szenvedett.



A város az 1780-ik év elején hosszú vajúdás és perlekedés után a szabad 
királyi városok sorába emeltetvén, az erről szóló és az 1780. évi január 
hó 21-én Bécsben kelt királyi kiváltság levél 8-ik pontja szerint kegy
úri jogot nyer és részére plébánia templomul a Jezsuita rend tulajdonát 
képezett ezen templom jelöltetik ki, de még is azon, már korábbi kirá
lyi rendelkezéssel meghatározott megszorítással, hogy abban a tanuló 
ifjúság is, - még pedig mint teljesen egyenjogú tényező akadálytalanul 
végezhesse áj tatosságait.
A templom a püspöki hatóság 1780. évi június hó 28-án kelt okirat sze
rint az összes szerelvényekkel együtt a városnak át is adta, megjegy
zendő, hogy a püspöki hatóság ezen templomot az 1773-ik évtől a most 
érintett átadásig, mint fiók egyházat kezelte.
A fent érintett királyi rendelkezésen felül az 1781. évi augusztus 31-én 
kelt királyi oklevéllel a város részére történt előbbi királyi adomány meg- 
erősíttetik és kibővítést nyer azzal, hogy nem csak a templom, hanem 
annak minden szerelvényei is, melyek az 1780. évi június hó 24-én kelt 
leltárban elősorolva vannak, a városnak átadatnak, s ezen felül a város a 
tanulmányi alapból egyházi célokra 4110 forint adományban is részesül. 
A városi Tanács tehát a templomot szerelvényeivel együtt 1780. évi 
június hó 28-án birtokba vevén a plébánia létesítéséhez és berendezé
séhez haladéktalanul hozzáfog. Az épület alapos kijavítását és tatarozá
sát elrendeli, miután annak falai az idő viszontagságai, de különösen a 
rendkívüli jégverések folytán pusztulni kezdettek, a festés pedig a hiá
nyos tetőn keresztül hatoló eső következtében elmosódott. Rendel új



orgonát Schwandtner Károly gráci orgonakészítőnél 300 forint költsé
gen, mely orgona 10 változattal bírt, a Jezsuita atyák által annak idején 
beállított régi orgonát pedig a havi hegyi kápolnába helyezteti át.
Megállapítja a belvárosi plébánia javadalmát, mely alkalmas lakáson 
kívül évi 1500 frt készpénzfizetésben határozta tik meg, mely összegből 
azonban három káplánt, két kántort és két ministráns fiút köteles tartani. 
Első belvárosi plébánosnak pedig megválasztja 1780. évi szeptember hó 
15-én Faitser Ferencet (1733-1793), ki szombathelyi címzetes kanonok és 
a Pozsonyi Gimnázium igazgatója volt.
A plébániák elfoglalása azonban akadályba ütközött és a megválasztott 
plébános arról értesíti a város hatóságát 1780. évi október 27-én kelt leve
lével, hogy helyét el nem foglalhatja mindaddig, míg a püspök a jelen
leg ott működő plébánosnak máskénti alkalmazását nem eszközli, ami 
pedig úgy látszik hamarjában nem történt meg, mert 1781. évi október 
30-án újból sürgeti a város az akkori püspök Eszterházy Pál László gróf
nál (1730-1799, akit 1780. évben pécsi megyéspüspökké neveznek ki) a 
megválasztott plébános beiktatását.
A tanulmányi alapból nyert 4110 írtról szóló kötvényt a város az 1783-ik 
évben állítja ki és ugyanekkor adja át Faitser Ferenc most már rendesen 
működő plébánosnak. Amint fentebb érintettem, a város hatósága a belvá
rosi plébánia templom épületének kijavítását az 1780-ik évben elrendelte 
és foganatosította is, mely alkalommal a kupola tetején volt és Jézus szent 
nevét környező sugárcsillag alsó gömbjébe egy odaforrasztott vaspléh 
dobozban a következő okmányok helyeztettek el, melyek a templomnak az 
1880-as évek alatt történt tata
rozása és a tetőzet kijavítása 
alkalmával, - amidőn is a jel
zett sugárcsillag újból leendő 
megaranyozása végett levéte
tett - találtattak meg és pedig:
1. Az 1780-ik év elején felsza
badult Pécs városának a sza
bad királyi városok sorába 
történt ünnepélyes beiktatá
sa alkalmával 1780. évi ápri
lis hó 18-án és július 4-én le
folyt ünnepélyek leírása.
2. Jegyzéke azon mesterembe
reknek, kik a templom helyre
állításánál közreműködtek.



Az egykori dzsámi a századfordulón 
(1800—1900) 

Wurm Károly rajza

Aidinger János polgármester 
és hely történész

3. Két ereklyetartó azon szentek neveinek sorozatával, kiknek földi 
maradványaiból némely részecskék az ereklyetartókban foglaltattak.
4. A templom akkori gondnokának irata, egyéb tárgyak és iratok, melye
ket azonban más alkalommal fogunk ismertetni.

Mivel is lehetne lezárni ezt a fontos várostörténeti munkát? Alapvető 
kötelességünknek teszünk eleget, ha továbbra is felhívjuk a pécsiek és az 
idelátogató számtalan turista figyelmét erre az értékes belvárosi látniva
lóra, a város egyik legfontosabb idegenforgalmi vonzerejére.
A Széchenyi tér - az egykori piac helye - a különböző történelmi korok
ban többször is átépítésre került, de ez az immár három nevet is megért 
templom - igaz, nem az eredeti, ősi formájában - továbbra is a helyén 
őrzi a város nyugalmát.
A történelmi épített és eszmei értékek védelme mindenkor a jelen nem
zedékének feladata, ez nem lehet másképpen napjainkban sem!



SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT REÉH GYÖRGY, 
„A TETTYE KORONÁZATLAN KIRÁLYA"

A 2012. április 18-án, pécsi szülőháza előtt mondott 
EMLÉKEZÉS SZERKESZTETT SZÖVEGE

Dr. Polgárdíj Géza

Reéh György arcképe

A Mecsek Egyesület hagyományává vált immár, 
hogy a legendás, régi idők egy-egy kiemel
kedő egyesületi nagyságának kerek évfordulójuk

hoz érve szülőházuk, emléktáblájuk vagy sírjuk 
előtt koszorúzással egybekötött megemlékezést 
tartsunk. így volt ez az utóbbi években többek 
között Bánffay Simon, Kardos Kálmán, Kiss József 
és Szabó Pál Zoltán esetében, és e hagyományt 
folytatva emlékezünk most - az idén kétszeresen is 
kerek évfordulói kapcsán - Reéh Györgyre. 
A Mecsek Egyesület e hajdani, már életében legen
dássá vált kiemelkedő személyisége Pécsett, a mai
Jókai (az akkori időben Kis) téri családi házban - melyet ma emlék
tábla jelöl - látta meg a napvilágot pontosan százötven éve, 1862. április 
18-án. Kétszeresen is kerek évfordulós évnek pedig - rá emlékezve - 
azért nevezhetjük az ideit, mert hiszen nyolcvan éve, 1932. február 22-én 
hunyt el ugyancsak Pécsen.
Atyja, Reéh Vilmos a város ismert fűszeráru-kereskedője volt, üzlete 
pedig a csöpp piacon állt, pontosan szemben a Kisági-féle, „Elefánthoz" 
címzett fűszerbolttal. Az apa még az 1840-es években vásárolta az emlí

tett boltot, melyet 1864-ig 
maga is vezetett, ezt köve
tően pedig felesége és fia 
fogadták itt a vásárlókat. 
A fennmaradt emlékezések 
szerint szorgalom és puri
tán egyszerűség jellemezte 
az egész Reéh családot.
Az ifjú György gimnázi
umi tanulmányait a szülői 
háztól csupán pár percnyi 
járásra lévő ciszterci (ma 
Nagy Lajos) gimnáziumban 



végezte, ahol aztán volt, hogy évet kellett 
ismételnie. „Annyira szerettek - írta később 
saját maga, némi keserű humorral emlékezve 
vissza erre az időre - hogy egyik osztályból csak 
két esztendő múlva engedtek el."
Szülei gyógyszerésznek szánták. A cseh 
fővárosban, Prágában élő nagynénje család
jának jól menő gyógyszertára volt, s a szülők 
fejében minden bizonnyal megfordult, hogy 
e rokoni kapcsolat révén a fiú biztos meg
élhetéshez juthat. Ezért, hogy megismer
kedjen a szakmával, először is Pancsovára 
küldték tanoncnak egy gyógyszertárba.
Az ifjú Reéh Györgynek azonban cseppet sem 
volt kedvére a gyógyszerek kikeverése, sokkal 
inkább vonzódott a tisztviselői feladatokhoz.
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Reéh György emléktáblája 
szülőháza falán

így cseppet sem meglepő, hogy hamarosan 
a régi pécsi járásbíróságon helyezkedett el, 
mint joggyakomok. Innen aztán átkerült az 
ugyancsak közeli városházára, ahol szépen végigjárta a hivatali ranglétra 
több fokát. Dolgozott a rendőrségen is, majd a fogyasztási hivatal mun
katársa lett. Jogakadémiára járt, s 1889-ben rendőr fogalmazóként lépett a 
város szolgálatába. 1893-ban helyettes árvaszéki ülnök, 1894-ben rendőr
kapitány, 1898-ban városi tanácsos. A rendőrség 
kötelékében aktívan közreműködött az önkéntes 
tűzoltóság fejlesztésében, s a Zsolnay-gyár saját 
tűzoltóságával együtt e szervezetet az ő vezeté
sével modernizálták.
Városi tanácsosként a katonai ügyek előadója 
volt, s 1898-tól húsz éven keresztül ebben a 
minőségben dolgozott, míg 1918-ban maga 
kérte nyugdíjazását.
E vékony termetű, magas, egyenes tekintetű, 
örökmozgó, mindig mindenkin segíteni akaró 
emberből persze nem a felsoroltak miatt lett 
Pécs városának egyik legnépszerűbb polgára. A 
város lakóinak kedvencévé, Gyurijává az válha
tott, akit a város közönsége szeretett és becsült. 
Utat is csak arról neveznek el még életében, akit 
sokra tartanak. Márpedig a Mecsek Egyesület Reéh György



által készíttetett, a Tettyére vezető szerpentinutat 
még Reéh „Gyuri" életében, és róla nevezték el 
„Gyuri út"-nak. (Mégpedig a Tettye utcától egészen 
a Tettye térig kanyarogva.) Az pedig, hogy szemé
lyével kapcsolatosan ilyen gyakran kell emleget
nünk a Tettyét, korántsem a véletlen műve, vagy 
valamely szokás diktálta modorosság, hanem 
azért van, mert a Mecsek Egyesület népünnepé
lyeit a Tettyén ő szervezte, rendezte és kivitelezte, 
méghozzá éveken keresztül. Annyira a nevéhez 
kötődtek az itt zajló, minden résztvevő számára 
kellemes és emlékezetes események, hogy az 
idők során a „Tettye koronázatlan királya" címmel 
tüntette ki szeretett városának közönsége.
A Tettyéhez való kötődéséről ő maga is írt, s megemlékezésünk nem 
lenne teljes, ha legalább némi részletet nem idéznénk a Pécsett, 1911-ben 
kiadott „Tettye" monográfiában megjelent soraiból: 
„Aki egyszer már fenn állott a Tettye fennsíkjának pere
mén, s onnan a szunnyadni készülő, s folyton elhaló 
neszbe boritkozó város felé tekintett, amely fölött esti 
köd lebegett már, s ezen csak mint sűrűn elszórt szent 
jános bogarak csillogtak át a gázlámpák - aki élvezte 
már a dolce far niente, az édes semmittevésnek azt a 
varázsát, amit én nem ritkán éreztem a Tettyén, küzdel
mes nap után, mikor körülöttem a legendás romok rég 
letűnt időket hívtak vissza a múltból... az meg tudja 
érteni azt a rajongást, amellyel szülővárosom e tenyér
nyi földdarabja iránt viseltetem..." 
Ezek az elragadtatott sorok azonban még csak 
részben teszik érthetővé azt a szinte már meg
szállott rajongást, amit a Tettye iránt érzett! Mert 
mindehhez még hozzáadódtak a gyermekkori 
emlékek, amelyeket idézve ugyanitt ezeket írta:
„Tettye! Gyermekkorunk minden szép emléke ehhez a szóhoz fűződik!... Itt lab
dázgattunk. Ünnep számba ment, mikor az otthon kimosott fehérneműt öblítés 
végett kocsikon ide szállították, egyikünk is, másikunk is felkérezkedett a kocsira, 
s egy alma s egy darab kenyérrel zsebünkben egész délután ott játszadoztunk. 
Mint diákok ide jártunk tanulni a csobogó patak mellé, s mint ifjak itt szőttük 
ábrándjainkat. Itt mulattunk, táncoltunk a rendezett különféle ünnepélyeken, itt 
gyönyörködtünk az est beálltával a felszálló röppentyűk tarka színpompájában."

ReéH Gyuri 
díszmagyarban



Reéh György arcképe

A Tettye szerencsés fekvésének, forrásának és haj
dan volt kastélyának köszönhette, hogy Pécs pol
gárai kedvelt szórakozóhelyévé válhatott a XIX. 
század második felében. Az 1848-49-es szabad
ságharc leverése után idegen katonaság gyakorló
helye volt. Ekkor hozták létre itt a német katonák 
céllövő egyesületét. Az egykori Nick-villa helyén 
megnyílt vendéglő környékén vertek tanyát a 
német katonák, s ezért a magyar érzelmű pécsi 
polgárság svagenburgnak nevezte.
A Tettye fokozatosan a pécsi polgárság kedvelt 
kirándulóhelyévé vált. 1879-ben itt alakult meg a

Hirschfeld vendéglő helyiségében a polgári lövészegylet. Zsolnay György 
fő lövészmester jelmondata volt: „Karunk és szemünk óvja nemzetünk!" 
A korábbi svagenburgot aztán megvásárolta gróf Schmidegg Tamás Károly, 
és itt élt egészen 1890-ben bekövetkezett haláláig. Az egykori, már említett 
Nick vendéglő épületét pedig megvette Szauter Gusztáv, s haszonélvezet 
kikötése mellett a városnak ajándékozta. Reéh György szerint ettől kezdve

Tettyeszínház, és a Reéh György-villa

új korszak nyílt a Tettye életében, mivel a közösségé lett itt minden! 
Életének java részét itt, a 
Szauter Gusztávtól szerzett 
romantikus tettyei villájában 
és pécsi Déryné utca 2. szám 
alatti városi házában töltötte. 
Tettyei villájában valósá
gos helytörténeti múzeumot 
hozott létre, s állandó asz
taltársasága körében érezte 
jól magát. Vörösbor mellett 
folyt a szó, anekdotáztak, tré
fálkoztak, de persze komoly

dolgok is előjöttek. Itt tárgyalták meg, hogy miként lehetne még komfor
tosabbá és még keresettebbé tenni e városi kirándulóhelyet, amely nép
ünnepélyek, karneválok, sportesemények, tűzijátékok, sakkbemutatók 
színhelye volt már ekkor is: Reéh Gyuri - nevezzük talán mi is így, ahogy 
az egész város apraja-nagyja emlegette - itt érezte igazán otthon magát. 
Aztán egy barlangot sárkányokkal s más rémséges mesealakok figurái
val benépesítve boszorkánytanyának rendezett be a Tettén - a gyerekek 
legnagyobb boldogságára. A közelébe pedig angolparkot „varázsolt" de 
ötletei, leleményes megoldásai nem korlátozódtak a Tettyére, egész Pécs



városának egyik legismertebb és leg
nagyobb népszerűségnek örvendő 
polgára lett. A város mindenese.
S hogy ez mennyire így volt, azt jól 
érzékeltette Lenkei Lajos helyi újság
író és lapszerkesztő, aki Negyven év 
Pécs életéből című ismert könyvében 
egy fővárosi művész pécsi kirándu
lása, időzése, tartózkodása kapcsán 

tette érzékletessé Reéh Gyuri örökmozgó, városi mindenes voltát. Röviden 
összefoglalva a Lenkei által írottakat, Gyuri mindent el tudott intézni, az ő 
keze mindenhová elért! Nem volt szabad szoba a város szállodáiban? Gyuri 
szerzett. Nem volt már jegy az előadásra a színház pénztárában? Gyuri segít
ségét kellett kérni, s íme, lett. Zártkörű bálra kellett belépőt szerezni? Gyuri 
szerzett. De a pesti vendég találkozhatott Pécs városának mindenesével, 
mint tűzoltóparancsnokkal, s mint a tettyei népünnepély szervezőjével is.

Rátermettsége, ügyessége kapcsán több egyesületben, intézményben is 
számítottak rá. A Nemzeti Kaszinó igazgatója és a Polgári Kaszinó igaz

gatóhelyettese volt egy személyben.
A ME alapító tagja, aki már az 1891-es megala
kulástól választmányi tag, majd Vaszary Gyula 
rendőrkapitány visszavonulása után, örökébe 
lépve, másfél évtizeden keresztül a Mecsek 
Egyesület igazgatója is volt! Halála előtt pedig 
egy évtizeden át a ME Madártani Osztályát 
vezette annak elnökeként.
Tagja volt a Tűzoltó Egyletnek, a Pécsi Dalárdá
nak, az Atlétikai Klubnak, a Korcsolyázó Egy
letnek, az Apolló Rt. felügyelőbizottságának. 
Mindezek mellett segítő figyelme kiterjedt az első 
világháborúból rokkanan hazatérő katonák segí-



tésére is. Az pedig csak természetes volt, hogy az 1907-es pécsi Országos 
Kiállítás és Vásár megvalósításában is tevékeny részt vállalt.
Városismerete legendás volt. A Mecsek és a Tettye múltját kevesen ismer
ték nála jobban, s ezt gyakori előadásai ismételten is bizonyították. 
Mindezek mellett igazi társasági ember volt. Anekdotázó, vicceket mesélő, 
tréfálkozó és humoros, akit a jókedve szinte sohasem hagyott el. Bárkivel 
beszélt, mindenkihez volt egy érdeklődő, kedves szava. (Ha kicsit rosszmá
júnk akarnánk lenni, feltennénk a kérdést: csak nem azért alakult Gyuri személyi
sége ilyen már-már „eszményi"- re, mert egész élete folyamán agglegény maradt?!) 
A Mecsek Egyesület fennállásának 40. évfordulója tiszteletére tartott 
jubileumi közgyűlésen, 1931-ben tiszteletbeli taggá választották, s átad
ták neki a 40 éves tagsággal járó díszjelvényt.

Ez volt az utolsó elismerés, amit még éle
tében kapott. Tüdőtágulása is közrejátszott 
abban, hogy mint említettük, 1932 február
jában, hetvenéves korában elhunyt. Csend
ben, külsőségek nélkül temették, ahogy 
kívánta. Emberi nagyságán, kiválóságán 
csak a szerénysége tett túl. Egy ideig így 
az a meghagyása is teljesült, hogy sírján ne 
tüntessék fel a nevét.
Ez azonban nem lehetett így a végtelensé
gig. A pécsi köztemetőben, a családi sírt 
jelölő fekete márvány obeliszken legalul 
bevésve, dísztelenül, mindössze ez áll:

REÉH GYÖRGY
1862-1932A Reéh család sírja, 

alul Reéh György nevével



FILLÉRES VONATOK PÉCSETT 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Egy nagyszabású kezdeményezés 
a Mecsek Egyesület részvételével

Márfi Attila

A filléres vonatok, azaz a kedvezményes áron indított vonatok, 
hasonlóan a korszak más ilyen jellegű kezdeményezéseihez, mint a 
filléres áruházak, filléres boltok, filléres nyereményakciók, filléres vásár

lási kölcsönök stb., az 1930-as évek elején jelentkező világgazdasági vál
ság idején, mintegy ellenlépésként váltak népszerűvé.1 Éppen ezért a 
filléres vonatok közel egy évtizedes működésének számos összetevője 
van. Az egyik ilyen tényező a Magyar Királyi Államvasutak válságos gaz
dasági helyzete, ugyanis ebben a korszakban drasztikusan csökkent az 
utasforgalom is.2 Megoldásként külföldi ötletet alapul véve a filléres sze
relvények indítását javasolták, ami pedig már a hazai turizmus és idegen
forgalom megerősödését is jelentette. Azaz a MÁV szükségszerűen vette 
fel az idegenforgalmat szervező országos testületekkel a kapcsolatot,3 
mint a Magyar Turisztikai Hivatal, Budapest Székesfőváros Idegenfor
galmi Hivatala, a Balaton Intéző Bizottság és az Idegenforgalmi Beszer
zési Utazási és Szállítási Vállalattal, azaz ismertebb nevén az IBUSZ-szal.4 
Ezek a testületek jó érzékkel vették észre, hogy bizonyos régióknak, sőt 
az országnak is a válságból való kilábalásának egyik lehetősége az eddig

háttérben lévő, de szárnyait már az 
előző korokban bontogató turizmus 
és idegenforgalom megerősödése. 
Nem véletlen, hogy olyan terüle
tek jelennek meg ekkor, mint a falusi 
turizmus, a fizető vendégszolgálat és 
természetesen a filléres vonatok intéz
ménye.5 Az ekkor szélesebb méreteket 
öltő és később valódi sikerágazatot 
jelentő idegenforgalom és turizmus 
egyik hatékony szervezője a MÁV az 
átlag 75%-os kedvezményt adó fillé
res szerelvények beindításával.6
Az ötlet nem egyedi, mivel olasz min
tát vettek alapul, ahol az ottani nép



vonatok, a treni popularok közel egymillió ember utazását biztosították 
hetenként az 1930-as évek elején. Szerb Antal a Nyugatban megjelent, 
„A harmadik torony" c. írásában is népszerűsítette az olasz vasutak nagy
szabású kezdeményezését, ahol, a szerzőt idézve, „a diadalmas fassió népe 
hétvégeken a csizma egyik végéből a másikba utazgat, csupán kedvtelésből."7 
Hazánkban azonban a vasúti kedvezmények és a szintén kedvezményes 
vendéglátói szolgáltatások nem a „dicsőséges fassió népét" célozták meg, 
hanem a szerényebb egzisztenciájú polgárcsaládokat, valamint tisztvi
selői és értelmiségi köröket, egyesületeket, civil kezdeményezéseket, 
tehát a szélesebb tömegeket, és nem utolsósorban a diáktársadalmat. 
Ezért a tanulmányi kirándulások, diákcsere-akciók népszerűsége is a fil
léres vonatokhoz köthetők. Főleg a családok számára volt jelentős ez a 
kezdeményezés, mert olcsón juthattak el olyan távoli vidékekre, ahová 
eddig nem állt módjukban elutazni. Az olaszok kedvezményes és nagy 
tömegeket megmozgató utazási akció-ját először mi vettük át 1932-ben 
indítva az első filléres gyorsokat, a nagyobb vidéki célállomásokra.8 De 
hamarosan a cseh, lengyel és az osztrák vasutak is átvették ezt az akciót, 
„magyar példának" nevezve. így már 1933-ban indíthatott a MÁV ezekbe 
az országokba úgynevezett külföldi cserevonatokat mintegy 18 000 utas
sal.9 A belföldi filléres vonatok természetesen nagyobb tömegeket moz
gattak meg már a kedvezményes akciók indulási évében, 1932-ben is. 
Pedig ekkor még csak Budapestről indítottak a MÁV kezdeményezésére 
vidéki városokba filléres gyorsokat. De így is 203 vonat szolgálta a fillé
res utaztatást 221 773 utast szállítva.10 Elsőként hat kiemelt város része
sült ezekben az akciókban; Debrecen, Miskolc, Szeged, Győr, Sopron és 
Pécs. Nagyon hamar újabb városokkal bővült ez a kör, megcélozva olyan 
régiókat is, mint a Balaton és a Velencei-tavak, a Bakony, Mátra, Kalocsa 
és vidéke, a Hortobágy, a Palócföld és még sorolhatnánk.11 Többnyire 
a hétvégeken, 2-3 hetes időközönként szervezték a filléres vonatokat, 
akik utasai szabadon választhattak az adott város kínálata, látványossá
gai és vendéglátói szolgáltatásai között. Az 1930-as évek derekára már 
a filléres gyorsok keresztül-kasul átszelték az országot, szinte minden 
nagyobb települést is érintve.12 Baranyai példákkal élve, mint például 
Siklós, Mohács, Máriagyűd és Villány települések. Ekkor már nemcsak a 
fővárosból, hanem más forgalmas állomáshelyekről is indítottak filléres 
vonatokat. Ezeket az összehangolt programokat az úgynevezett filléres 
újságokban pontosan lehetett követni. A pécsi és baranyai filléres vona
tok, s vele a város idegen- és turistaforgalmának közel tíz évre tehető, 
sikereket is elkönyvelhető működése röviden így foglalható össze:



A PÉCS-BARANYAI KEDVEZMÉNYES VONATAKCIÓK 

ÉS AZ IDEGENFORGALOM FEJLŐDÉSE

Vigyél magaddal

“ XX a „PANNÓNIA" sört I
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A filléres akciókkal támogatott helyi 
idegenforgalom fő szervezője a MÁV 
mellett Pécs szabad királyi város Ide
genforgalmi Irodája. Az 1920-as évek 
végén megalakult iroda nagyszabá
sú programjait természetesen szá
mos intézmény és főleg a vendéglá
tóipar is segítette, akik természetesen 
anyagilag is érdekeltek voltak e vál
lalkozásokban. A filléresekkel Pécs
re érkező látogatók ebben az időszak
ban kiérlelt, gazdag programokban 
és a vendéglátás helyi specialitásai
ban részesülhettek.13 Ezért ezekben a 
programokban részt vettek a kultu
rális intézmények; a színház, mozik, 
iskolák, a Városi Múzeum, a Mecsek 
Egyesület és a város szállodái, foga

dói, éttermei, kávéházai mellett nagy hírű gyárai, mint a Hamerly Kesz
tyű, a Zsolnay Kerámia és a Littke-féle Pezsgőgyárak. Vagy további kíná
latként a Mecsek gyógyfüveiből készült Mecseki Itóka és a mecseki rab
lóhús, nemzetiségeink neves étkei, mint gasztronómiai specialitás, vagy a 
híres Schützer szappan.14 A város nevezetességeinek megtekintése mellett 
népszerűek voltak a különböző időtartamú és célú mecseki túrák, amelyek 
a történelmi emlékhelyeket, természeti ritkaságokat és közkedvelt turista
helyeket érintettek, és az autó és busz körséta programok.15 A városkör
nyéki idegenforgalom pedig Sikonda és Harkányfürdők meglátogatását je
lentette.16 A tartalmas látványosságok mellett olyan rendezvényekkel csalo
gatták Pécsre a filléresek utasait is, mint sport és kulturális rendezvények. 
Például az 1933-tól kezdődő Pécsi Ünnepi Hetek, amelyek a filléres gyor
soknak is köszönhetően rendkívül látogatottak voltak. Kiemelkedik az ün
nepi hetek programsorozat közül az országosan is elismert 1936 és 1938. 
évi Missa Sollemnis szabadtéri ünnepi hangversenyek.17 A filléres szerel
vények debütálásának kezdő évétől, 1932-től kezdve folyamatosan meg
rendezték az utasok számára a minta- vagy alkalmi vásárokat is. A szé
kesegyház alatti Sétatéren megtartott kirakodóvásárokon, a filléresek utas
forgalmához alkalmazkodva 3-4 hetente hétvégeken várták olyan patinás 
gyárak, vállalkozók és intézmények produktumai, mint a Zsolnay-kerá-



miák, a Hamerly-kesztyűk, finom Littke- 
pezsgős és Pannónia sörös palackok, vagy 
a szintén közkedvelt káptalani pincék bo
rai. De említhetjük a közeli székesegyhá
zat és olyan ínyencségeket, mint az Ágo
ta és Caflisch cukrászdák és Járányi István 
mézeskalácsos termékei.18 Külön kérés
re speciális túrákat is szerveztek üzletem
berek, diákok, cserkészek és egyesületek, 
vagy (s előfordult ez is) szerzetesrendek 
számára. A filléres gyorsokkal Pécsre érke
zők viszont az alábbi, általánosnak mond
ható vendéglátásban részesültek. Ugyan
is a látogatók már előre jelezték igényeiket, 
amelyekről már a vonatban megkapták a 
szükséges szolgáltatást nyújtó jegyeket és a 
programfüzeteket.19 Minden egyes filléres 
akcióról külön programtájékoztatót állított 
össze az Idegenforgalmi Iroda. Sőt ehhez 

mintegy kiegészítésként 1933-tól minden utas megkapta az Idegenforgal
mi Iroda „Filléres Gyors" című programlapját. A négyoldalas újságban a 
programok részletezését, népszerűsítő és ismeretterjesztő interjúkat, írá
sokat és reklámokat olvashattak.20 A szerelvényekkel átlag 600 és 1000 fő 
közötti utaslétszámra számíthattak a rendezők, akiket különböző csopor
tokra osztva kalauzoltak végig a városon és környékén. Tehát a „Látogatás 
Pécsett" c. program általános menete a következő volt:

1. Az utasokat rendszerint egy küldöttség fogadta az állomáson a város 
vezetése, az idegenforgalmi iroda és az idegenvezetők képviseletében.

2. Megérkezés a Dóm térre, ahol ünnepi szentmisén vettek részt, majd 
meghallgatták a Pécsi Püspöki Enekiskola gregorián koncertjét.

3. Az emelkedett hangvitelű program után a város nevezetességeinek 
megtekintése igény szerint autós körsétával (igény szerint, külön 
úgynevezett autójeggyel), vagy gyalogosan. Ebben az esetben cser
készfiúk vezették az egyes csoportokat.

4. Ebéd a város bármely első osztályú éttermében egységes áron (1 
pengő 60 fillér), ebédjeggyel a Nádor, Széchenyi-kert, Pannónia- 
pince, Korzó, Virágcsokor, Tettye éttermekben és a Restiben. A menü 
a következő három fogásból állt:

a) Leves.
b) Sült hús körítéssel, salátával, kenyérrel.
c) Sütemény.



Megjegyezzük ebben a korszakban mindegyik vendéglátóhely 
büszke volt arra, hogy nem fogadnak el borravalót. S ezt jól látha
tóan fel is tüntették a bejárat mellett.

5. Délután kezdődött a mecseki túra, autóval vagy turistacsoportokra 
osztva, ismét cserkészek vezetésével, rendszerint az alábbi termé
szeti nevezetességek megtekintésével:
A Mandulásig autóbuszokkal szállították a vendégeket, ahonnan 
gyalogtúrával közelítették meg az alábbi turistalátványosságokat, 
rendszerint külön-külön útvonalakon, hogy a több száz turista ne 
zavarja egymást: A Misina-tető, Kiss József-kilátó, Kisrét - lesiklópá- 
lyák, Dömörkapu, Menedékház és a Flóra-pihenő megtekintésével 
zárult a túra első szakasza. Majd az Irma és Gyuri úton folytatódott 
a kirándulás az impozáns Ilona-pihenőig, s onnan a Tettyére érkezve 
ért végett a kirándulás. Ahol uzsonnázni vagy éppen vacsorázni is 
lehetett, illetve a romok és a közeli Havi-hegy, mint búcsújáró hely 
megtekintése is ajánlott volt.

6. Ezt követően rendszerint a kora esti órákban értek vissza a vendégek 
a város főterére, a Széchenyi térre, ahol térzene fogadta őket.

7. Majd szabadon választhattak, hogy érvényes Tea-tánc jegyükkel a 
közeli Korzó kávéházban folytatják a kései programot.

8. Vagy a szintén közeli Erzsébet Sétatéren megtekintik a már említett 
minta- és bemutatkozó alkalmi vásárokat.

9. Rendszerint este 9 óra körül kezdődött a vendégek vasútállomásra 
szállítása buszokkal és villamossal, ahol rendszerint a legutolsó 
vonattal hagyták, s búcsúztak el Pécstől.21



Természetesen ez a program állandóan változott, más rendezvények, 
nevezetességek és kirándulóhelyek, aktuális rendezvények közbeiktatá
sával. Ritkán, de arra is akad példa, hogy több napig tartott a pécsi séta 
és ismerkedő programsorozat. Értelemszerűen ekkor több rendezvényt 
és látnivalót is beiktattak. Mindenképpen fontos volt a látogatás időtar
tamától függetlenül, hogy az ide érkezők kellemes, értékes és élményteli 
eseményekkel gazdagodjanak, és ezt a benyomást és értékrendet vigyék 
magukkal. Az 1930-as évekre már annyira népszerűek voltak ezek az 
idegenforgalmi, egy-, s olykor többnapos pécsi látogatások a filléres 
gyorsoknak köszönhetően, hogy a város lakói számára már teljesen elfo
gadottá vált. Nem véletlen, hogy Hamerli Antal pécsi lakos 1939-ben 
készített „Egy nap Pécsett" című amatőr filmje is ezt a közkedvelt város
néző túrát örökítette meg díjnyertes filmjével. S most pedig nézzük meg 
az idelátogató vendégek oldaláról, hogy milyen élményeket, benyomá
sokat adott a nevezetes egynapos pécsi körséta. Nevezetesen az 1932 
májusában a Szegedről Pécsre érkező filléres gyors vendégeinek élmé
nyeit rögzítette nem kis irigykedéssel egy szegedi újságíró „Pécs néma 
leckéje, amely nekünk szól" címmel:22

„Hírül hozták a Pécsre átránduló vendégek, hogy a szabaddá tett vasúti peronon 
térzene fogadta és búcsúztatta az érkezőket. Hírül hozták és hangosan hirdetik, 
hogy Pécsett a vendéglátó város közönségének - nem is szólva a hatóságáról, 
ezrei fogadták a vikend vonatot. Nálunk nemhogy a vasúti peront nem nyitják 
meg, de odáig mentünk a figyelmetlenségben, hogy még a Széchenyi teret sem 
engedjük át belépti díj nélkül a vendégeknek...
Hírül hozták a szegediek, hogy Pécsett a villamos vasút a vikend napon 30 
százalékkal leszállította a viteldíjat, hogy a legelőkelőbb szálloda kettő pengő
ért nyitotta meg szobáit a vendégek számára, és hogy a szobákban egy csokor 
virág várta őket, amelyek Pécs város színeit kifejező szalaggal kötötték át. Hírül 
hozták, hogy Pécs városban minden szegedi vendég ingyen kapta meg a pécsi 
napilapok aznapi számát és egy praktikus útmutatót. Az ajándékcsomagot a 
következőfelírású szalaggal kötötték át: Szegedi vendégeinek szeretettel Pécs. sz. 
kir. város. Nálunk erről beszélni sem lehet, legfeljebb kalauzt kaphatnak a vendé
gek - pénzért. Pécsett figyelmeztetik a vendégeket, hogy borravaló nincs. Pécsett 
a főjegyző reggeltől estig ott volt a vendégek között. Fogadta, kalauzolta és este a 
vonaton mindenkitől elbúcsúzott.
Pécs minden gyára tárt kapukkal várta és kísérőről gondoskodva mindent meg
mutatott vendégeinek. Nálunk, mint mondják csak a sóraktár volt nyitva, lévén 
az mindnyájunk panaszirodája. Az ipartestület vezetősége nagy figyelemmel 
hallgatta Pécsett járt tagjainak elbeszélését és elhatározta, hogy a jövőben külön



fog gondoskodni az ideérkező iparosok fogadtatásáról és kalauzolásáról, majd 
megállapította - mentséget keresve Szeged számára, hogy Pécs Dunántúl. Sze
gednek tanulnia kell az udvarias és figyelmes dunántúli várostól, ahová min
denki örömmel látogat el máskor is."

Szép és elismerő szavak városunk a közelmúltban tapasztalt vendég
szeretetéről s problémaérzékenységéről... Pedig a derék szegediek nem 
ismerték még azt a gyakorlatot, ami a későbbiekben honosodott meg, 
hogy a visszautazókat az idegenforgalmi iroda munkatársai kikérdez
ték, miképpen érezték magukat Pécsett. Voltak-e kedvezőtlen benyomá
saik, s ha igen, mik ezek, hogy legközelebb már ne fordulhasson elő. 
A szegediek pedig nagyon hamar okultak ezekből a példákból, mert az 
1931-ben elkezdődő Dóm-téri Játékok további sikeres megszervezéséért 
a Pécsett tapasztaltakat is hasznosították.23 Itt fontos megemlíteni, hogy 
a filléres vonatakció azt is jelentette, hogy a városok, régiók, nagyobb táj
egységek megismerkedjenek egymás kulturális, természeti és gazdasági 
értékeivel. Az első években elsősorban Budapestről érkeztek az olcsó 
járatok, viszont nagyon hamar kialakult a mindegyik városban létező 
idegenforgalmi irodák és hivatalok szervezőmunkája eredményeként 
a vidéki városok kapcsolatrendszere, a kölcsönös utas- és turistaforga
lom programjának megvalósításáért. Éppen ezért a pécsi idegenforgalmi 
irodának rendkívül gazdag adattára volt az idegenforgalmi szempont
ból fontosnak ítélt célvárosokról. A külön dossziéban összegyűlt infor
mációs bázis - ma már mondhatni - a két világháború közti korszak 
idegenforgalmára, igazgatási viszonyaira, vendéglátó kultúrájára, kultu
rális viszonyaira szinte egyedülálló forrásokat tartalmaz. Természetesen 
Pécsre vonatkoztatva található a legtöbb dokumentum az egykori iroda 
archívumában. De Székesfehérvár, Győr, Szeged, Miskolc, Kaposvár, 
Debrecen, Sopron és természetesen Budapest szállodáiról, éttermeiről, 
idegenforgalmi látványosságairól és intézményeiről is nagyon komoly 
adatbázist állítottak össze az iroda egykori munkatársai. Ezek a források 
és az ezzel kapcsolatos kiterjedt levelezések a városok között ekkor már 
létező kapcsolatok, érdekszövetségek hiteles bizonyítékai is egyben.

De ez a mindenre kiterjedő és rendkívül részletes szervezőmunka, amely 
a filléres vonatokkal érkező vendég utasokkal való törődést jelentette, 
olykor nem nélkülözte az egészséges humort sem. Kiváló példa erre 
az 1933-ban megjelent pécsi Filléres Gyors programújságokban közzé
tett úgynevezett „tízparancsolat", amely a Pécsre érkező utasok számára 
adott kedélyes, enyhén szatirikus hangvitelű jó tanácsokat:



A „Filléres Gyors" tízparancsolata24
I. Elutazásnál jegy és pénz nélkül ne szállj fel a vonatra.
II. A vonatban ne köss könnyelműen ismeretséget - ha az útitársnőd 
nem csinos.
III. Jegygyűrűdet tedd a mellényed zsebébe, vagy a zálogházba.
IV. Ne udvarolj a felebarátod feleségének - ha a férje is vele utazik.
V. Az abaligeti alagútnál vigyázz - nehogy a saját feleségedet puszizd 
meg.
VI. Ha Pécsre érkezel, ne játszd ki magad fölényes pestinek - mert vidé
kinek néznek.
VII. Pécsi nagynénid látogatása ne tartson sokáig - mert nem jut időd a 
többi régiségek megtekintésére.
VIII. Menj fel a Mecsekre, hogy lenézhessed a várost - anélkül, hogy a 
tanács megsértődjön.
IX. Pécsről vigyél magaddal minél több emléket - lehetőleg valamennyit
az....... alkalmi vásárról..........
X. Visszautazásnál vigyázz, nehogy viselkedéseddel reklámot csinálj a 
pécsi Pannónia sör vagy a káptalani bor hatásának.

A KEDVEZMÉNYES AKCIÓK KÉNYSZERŰ ELHALÁSA

A filléres gyors akciók első évei talán 
azért nem okoztak szervezetlenséget, 
vaskosabb hibákat, mert a város ide
genforgalma már ezt megelőzőleg is 
megfelelt hasonló, ha nem is ekkora 
kihívásoknak. A statisztikai adatokat 
figyelve megállapíthatjuk, hogy már 
1932-ben figyelemre méltó a Pécsre 
filléresekkel érkező vendégek száma. 
Nyilván az újdonság varázsa miatt, de 
az ekkor regisztrált 7 város közül (Deb
recen, Szeged, Miskolc, Sopron, Győr, 
Eger és Pécs) Pécs volt a legnépsze
rűbb, ugyanis 14 268 turista érkezett 
ide 12 vonattal.25 A következő évben 
mintegy négyezer fővel kevesebben 

jutottak el a Mecsek aljára, pedig 1933-ban kezdődtek a Pécsi Ünnepi 
Hetek. Az a rendezvénysorozat, amely június 3. és 11. között szabadtéri 
hangversennyel, ünnepi játékokkal, képző, iparművészeti és háziipari



kiállítással minta- és termékbemutatóval, naponta többször is megtartott 
térzenével fogadta vendégeit.26 A város idegenforgalma emelkedő ten
denciát mutat ebben a korszakban, viszont a filléres vonatok szállította 
turisták létszáma erősen ingadozik. Például 1936-ban 10 vonattal 7781 
vendég érkezett Pécsre, az eddigi legkevesebb vendéglétszám a filléres 
akciók keretében. Pedig ebben az évben volt az első Missa Sollemnis 
szabadtéri előadás, amely óriási vendégsereget csalogatott a városba.27 
A turistaforgalom tehát növekszik, csak a filléres gyorsokkal utazók lét
száma csökkent folyamatosan. S ez tapasztalható a következő, 1937-es 
évben is, amikor összesen 65 635 bel- és külföldi turista jutott el a Mecsek 
aljára, s ebből valamivel több mint ötezer fő (5197 személy) érkezett a 
kedvezményes vonatokkal.28 Illetve megjelent egy újabb fogalom ebben 
az időszakban, s jobbára a filléres vonatok kedvezményeihez hasonló 
akció ez is, csak meghatározott céllal indított járatok voltak. Ezek vol
tak az úgynevezett zarándokvonatok, amelyek utaslétszáma 1937-ben 
például elérte a 11 000 főt.29 Zarándokvonatok már ezt megelőzően is 
voltak, de most emelkedett meg ugrásszerűen a létszámuk. Baranyá
ban elsősorban Máriagyűdre, a Siklós melletti zarándokhelyre vitték 
a zarándok hívőket a kedvezményes szerelvények.30 De gyakorta indí
tottak járatokat Szlavóniába, Donji Miholjac búcsújáró helyre is. Kissé 
meglepő módon 1938-ban, a Szent István-i évben a zarándokvonatokon 
Máriagyűdre utazók száma alig lépte túl a hatezer főt, míg a hagyomá
nyos filléres szerelvényekkel valamivel több, mint öt és félezer turista 
utazott.31 1939-ben pedig már teljesen egyértelmű, hogy a kedvezmé
nyes vasúti utaztatásnál a filléres vonatok korszaka leáldozófélben volt. 
Ugyanis ekkor 12 796 utast szállítottak a filléresek, de ebből a létszámból 
10 262 személy volt zarándok. Azaz a tradicionális filléres vonatokkal 
utazók száma alig érte el ekkor a 2000 ezer főt. Budapestre is csak egyet
lenegy esetben indult szerelvény, a vonatok zöme már csak Baranyán 
belül szállította a zarándokokat.32 A következő évben azonban már eze
ket a járatokat is mérsékelték, sőt gyakorlatilag ezt követően már nem 
beszélhetünk a pécsi idegen- és utasforgalom e nagyszerű, sok érték
rendet teremtő kezdeményezéséről. Gyakorlatilag az Európa bizonyos 
térségeiben már tapasztalható háborús fenyegetettségre, illetve háborús 
eseményekre hivatkozva a külföldi utasforgalom drasztikusan csökkent. 
A belföldi kedvezményes járatok beszüntetésénél a MÁV más irányú 
szállítási kötelezettségeire is hivatkoztak. Tény, hogy alig egy évtizedet 
élt meg az a nagyszabású, s számos város idegen- és turistaforgalmában, 
kulturális életében jelentős értékeket felmutató kezdeményezés, amihez 
a MÁV filléres vonatai is tevékenyen hozzájárultak.
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A „DARÁZSCSÍPTE" KATONAI EMLÉKMŰRŐL

Dr. Nagy Gábor 
orvos ezredes, hadtörténész

AMagyarürög feletti hegy régi elnevezése Darnó-hegy. Ezen a területen 
először katonai lőtér volt, majd legelő, illetve később parkerdőnek 
alakították ki. A lőtéren egykor katonai emlékmű állt, melynek ma már 

csak alig észrevehető romjai láthatók. 1928-ban szolgálat teljesítése köz
ben Fűzi Józsefet egy darázs megcsípte, és rövid időn belül meghalt. 
Vandál emberek először a kerítést, majd az emléktáblát is összetörték, 
elhordták. A környék családi házakkal beépült, de a Darázs-dűlő elneve
zés emlékeztet erre a szomorú eseményre.
Marton József, aki korábban erdőgondnok volt, még emlékszik az emlék
tábla feliratára:

„Itt mérges darázs csípésétől hősi halált halt egy magyar királyi honvéd, 
aki fegyelmezettségével példát mutatott társainak. ”

A közelmúltban az Égervölgyi kisvendéglőtől nagyon szép kerék
párút épült, mely közvetlenül az emlékmű romjai mellett halad el. 
Bizakodunk benne, hogy az emlékművet egyszer visszaállítják, hirdetve 

azt, hogy az utódok nem felejtik el egy magyar honvéd hősiességét és 
értelmetlen halálát.



Az emlékmű régen í Az emlékműnél (Szente Lajos)



A PÉCSI SZENTHÁROMSÁG-SZOBOR

Orosz László

Nagy hibát követnék el, ha szakmai fejtegetésekbe temetném az 
olvasót, hiszen csak itt lakók vagy sétálgató turisták vagyunk 
mindahányan! Ha járjuk gyönyörű hazánkat, akaratlanul is a látókö

rünkbe kerülnek a többnyire központi helyen vagy templom mellett 
épített hajdani építmények, melyek stílusa, díszítettsége és üzenete egy 
irányba motiválja gondolatainkat. Szakralitásuk szinte kézzel tapint
ható; mi lehet az esemény, fogadalom, történelmi vagy történeti pillanat, 
ami létrehívta őket? Megdicsőülés, fájdalom, büszkeség, félelem vagy 
hála van művészi kifejezései mögött?
Azt a laikus is látja, hogy többnyire a jól megmunkálható, de múlandó 
homokkőből készültek, akár csak templomaink puttói, kastélyaink címe
rei vagy temetőink archaikus faragott sírkövei. Településről településre 
hasonlóképp megjelenő alakjait mégis igen eltérő méretben, arányérzék
kel és díszítettséggel formálták, nyilván a különböző anyagi lehetőségek 
és a helyi mesterek rátermettsége okán. Nos, miről is beszélünk, mi az, 
aminek rendre körüljárhatónak kell lennie, hogy színes virágoktól vagy 
viháncoló gyermekektől és tudálékos fotósoktól övezve kitartóan állják 
az idők múlását?
Számos európai országban pusztított a gyógyíthatatlan pestisjárvány, 
afeletti eufórikus mámorukban építettek fogadalmi oszlopokat (divatos 
„Pestis oszlopnak" is illetni), hogy a járvány nem tizedeli tovább a lakossá
got! Tehát nem jártunk messze az igazságtól, amikor valami megrendí
tővei hoztuk összefüggésbe.
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„A pestis a múltban Európában is a legrettegettebb fertőző betegség volt. A fer
tőzés módjai miatt szinte alig tudtak ellene védekezni. Az ismétlődő pestisjár
ványok a sűrűbben lakott területeket és a hadseregeket sújtották elsősorban.” 
(Baranyai Levéltári Füzetek 19. Nagy Lajos: Az 1710. és 1713. évi pécsi 
pestisjárvány)
Ezek a járványok a 17-18. században másként nyilvánultak meg a Habs
burg országokban, mint a Török Birodalomban. Az angliai polgári for
radalom után (Defoe írásai) a londoni járvánnyal szemben kevésbé 
hatékony védekezést fejtettek ki, mint amire Jakab király intelmei köte
lezték a lakosságot 1603-ban. Az 1713. évi pécsi járvány is sokkal több 
áldozattal járt volna, ha mi is olyan fatalizmussal fogadjuk, mint a kis- 
ázsiai európaiak írták azt a törökökről. (Mikes Kelemen több levélben is ír a 
rodostói pestisjárványról.) Miután a törökök szervezett védekezéssel nem 
éltek, a magyar lakosság a városon kívül próbálta ezt az időszakot átvé
szelni. Mikes leveleiből legalábbis nem értesülünk arról, hogy más nem
zetiségek is hasonlóképp tettek volna, sőt Rákóczi József halálát említve 
sem hallunk arról, hogy legalább a háború idején védekeztek volna! 
Eredmény: a hadsereg és a menekülő lakosság is terjesztette a pusz
tító járványt. Márpedig ezekben az időkben bizony jellemző volt, hogy 
egy hadviselés végkimenetele éppen a katonaságot tizedelő járványon 
(tífusz, pestis, dizentéria stb.) múlott! Hát ezen körülmények miatt emlí
tettem a két birodalom közti különbséget, és emiatt kényszerült a Habs
burg Birodalom a határőrvidéken és a csatlakozó magyar vármegyék és 
városok fokozottabb ellenőrzésére, védelmére. A központi hatóságok 
leiratokban értesítették a vármegyéket a közeli járványügyi helyzetek
ről. Az egyik leghatékonyabb módszer volt a zárlat elrendelése, a mi 
esetünkben ezt a Duna és Dráva vidéknek Szigetváron székelő császári 
parancsnoka tehette meg a pécsi püspökön keresztül; aki a város földes
ura és Baranya, Tolna és Valkó vármegyék főispánja volt.
Már 1691-ben olvashatunk Dunántúlon a pécsi járványról! (Jurkocich) 
A pécsi iratok az 1704. évi dúlásokkor többségében megsemmisültek, 
emiatt a korábbi pestisjárványokról feljegyzés alig maradt. Szájhagyo
mány őrzi a havi-hegyi fogadalmi templom építési körülményeit, melyet 
egy pestisjárvánnyal hozunk összefüggésbe. Az 1709-ben Bécsben élő 
Dominicus Ullmann Domonkos-rendi szerzetes tanúságtételi felkéréséről 
olvasható levelezésben azonban az építés évéről nem olvashatunk. Annyit 
találunk csupán, hogy a pécsiek „az akkor dühöngő pestisjárványtól való meg
szabadításért ígérték meg" a templomépítést, mely azután valóra is vált.
Az 1710-es tanácsülési jegyzőkönyvek többször is utalást tesznek az 
itteni járványokra. Október 23-án már konkrét intézkedéseket javasol-



nak, 29-én már így írtak: „Mivel aztán a járvány már jelentkezett, a Szt. 
Rókus templom mellett a Telesi-féle házat kijelöltük kórháznak és mindent, ami 
a kijavításhoz kell, azt a tekintetes Tanács biztosítja és még azt is, amire a beteg
ség idején szükség lehet. Most a járvány elhárítása miatt fogadalmat teszünk 
a Haviboldogasszonynak, hogy minden szerdán megtartóztatjuk magunkat 
a korlátlan húsevéstől. Egyúttal minden nap 10 órakor imaóra lesz..." Nov
ember 9-én kórházépítésre utaltak 100 forintot. A Belvárosi Plébánián 
őrzött Halottak Könyve ennél beszédesebb: Mielőtt a járvány Pécsre ért 
volna, Ürögben pusztított, 9 felnőtt és 13 gyermek esett áldozatul. 1710- 
ben Pécsett Lukacsovics Elia felesége és az ő újszülöttje volt az első két 
elhunyt. Október 23-án a Tanács már óvintézkedéseket kezdeményezett. 
Mindezzel együtt áldozatait szedte 1711. január 13-ig. Utolsó áldozata a 
püspök elhunyt vadászának a dajkája volt. (Március 9-én a Tanács kiutasí
tással fenyegeti meg a járványt behurcoló görögkeleti délszláv és rác lakosságot.) 
A zárlat feloldásáról végül nincs adatunk, az viszont tudott, hogy október
ben a lakók felmehettek a város kapuin át szőlőikbe, ahol is 16-án szüreteltek. 
A Szentháromság-szobor köztéren való felállításáról már augusztus 
25-én rendelkeztek.
Állítólag, de legalábbis a források sze
rint az első és a leghatásosabb ezen 
oszlopok közül I. Lipót császárnak a 
bécsi Grabenen emeltetett oszlopa volt. 
Az 1693-ban barokk stílusban állított 
szobor alkotói Matthias Rauthmiller, 
Johann Frühwirth, Ludovico Buna- 
cini, Tóbiás Kracker, Johann Frühwirth 
voltak. „Becs volt egyik utolsó helyszíne 
a nagy járványnak. Mint akkoriban min
denhol, egy kegyelem oszlop állításával re
mélték a járvány végét. 1679-ben egy ide
iglenes, fából készült oszlop került átadásra 
melyet johann Frühwirth készített, amely 
egy Szentháromság oszlop volt. 1683-ban 
kapott megbízást márvány oszlop elkészítésére, de ő meg halt 1686-ban és az osz
lop csak részben készült el. Számos új formatervezés követte, többek között Johann 
Bernhard Fischer von Erlach, aki a szobrot tervezte az oszlopra. Végül a munka 
alap koncepciójának kialakítását a színházi mérnök Lodovico Burnacinira bízta. 
Ennek alapján Burnacini elképzelésében az angyal szobrok felhőbe burkolóznak, 
valamint a térdelő Lipót császár imádkozik. Az oszlop szobrászai: Tóbiás Kracker 
és Johann Bendel. Az oszlopot végül 1693-ban avatták fel.
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Annak ellenére, hogy hosszú volt az építési idő, a gyakori módosítások a ter
vezésben, és a nagy számú résztvevő alkotta az emlékművet, mégis meglehető
sen homogén a megjelenése. A tervezési időszakban, megváltozott a konzervatív 
emlékmű oszlopa és barokk jelenet alakult ki belőle meglehetős színházi formá
ban. Az emlékmű tehát azt jelzi, hogy az átmenet korszakában barokk stílus 
alakult ki Bécsben. Ez a stílus erősen befolyásolta az egész osztrák régióban alko
tásait.” (2012. internet)
I. Lipót példájára számos hazai településen, így Pécsett is megépült az 
emlékoszlop a pestisjárvány és áldozatainak emlékére, és hálaként.

A pécsi Szentháromság-szobor múltja, elődjei

A pécsi Szentháromság-szoborról tudni kell, hogy az idők folya
mán a legelső alkotást két alkalommal is újabbra cserélték. A leg
első barokk stílusú emlékmű 1714-ben készült el, amely Anrath Henrik 

pécsi szobrászművész alkotása. Azonban a városban 1739 és 1740 között 
újabb járvány ütötte fel a fejét és szedett sok áldozatot. Ezután eldöntöt
ték, hogy egy a korábbinál gazdagabb díszítettséggel megalkotott emlék
művel szeretnének megemlékezni, bízva abban, hogy a szobor szentjei 
őrzik és védik a várost a bajtól és a járványoktól. így 1750 tájékán emel
ték a szintén pécsi szobrászművész, Berchardt András alkotását.
Pécs újabb Szentháromság szobra 150 évig állt és óvta a várost, de az idő 
múlása sajnos a szoborban súlyos károkat okozott. így 1908-ban eljött

Az EMLÉKMŰ DÍSZÍTETTSÉGE ÉS SZOBRAI

Az égbe magasodó Szentháromság-szobor legtetején, az obeliszk 
csúcsán, egy fényár közepén aranyba foglalt széttárt szárnyú Szent- 
lélek-galamb látható. Alatta az obeliszken angyalok szárnyalnak a felhők 

között, és az obeliszk tövében ülnek az Atya és a Fiú alakjai. Az Atya 
és a Fiú alakjai alatt, egy szépen díszített ívelt párkányon áll a három



pestisszent, Szent Rókus, Szent Rozália és Szent Sebestyén finoman 
megmunkált szobra. A szobor talapzata hatoldalú, amelynek három 
oldalát domborművel díszítették. Ezek a domborművek Máté evangé
liumának idézetei.
A szobrot a könnyen piszkolódó mészkő anyagából kifolyólag 1970 és 
1990 tájékán is restaurálni kellett. Ma a pécsi Szentháromság-szobor ere
deti pompájában látható, amely körül, amikor csak lehet, mindig csodá
latosan kialakított virágágyások illatoznak.
...igen, a virágok hiánya sokunkban mélységes ellenszenvet hordoz az 
idegen kőburkolatokkal szemben!
Visszautalva a kezdeti gondolatsorhoz, az ember veleszületett elemi óhaja, 
becsülete és önbecsülése is azt sugallja, hogy nyomot hagyjon a világban, 
teszi ezt jó és rossz értelemben is. A Szentháromság-szobor esetében a 
megélt borzalmak, az elmúlás értelmetlen és kivédhetetlen könyörtelen
sége sarkallta eleinket a könyörgés, hálaadás és fogadalom ilyetén kife
jezésére. Ha végigpereg előttünk a történelem, akkor viszontláthatjuk 
dicsőséges és rettenetes tetteinket egyaránt, nem beszélve megtapaszta
lásainkról, melyekre, melyekből az 
utókor építkezik. Az épített környe
zet is egyfajta tanúságtévő, amelyek 
gyakorta az írott emlékeknél is kife
jezőbbek lehetnek. Egész egysze
rűen hálájukat és utódaik féltését 
érzékeltették meglehetősen auten
tikus üzeneteikkel, melyek mai 
szemmel is ékességei városainknak, 
már ha ékességről beszélhetünk 
egykori szörnyűségek tanúságtevői 
láttán. Aztán ki tudja, talán egyszer 
a virágokat is viszontlátjuk még...!



A PÉCSI PÜSPÖKMALMI-FORRÁS BARLANGJA

Kraft János

Előzmények

Az EKF-program egyik fő munkarésze volt 2010-ben a pécsi közte
rek fel- vagy megújítása, amelynek keretében a Tettyén és környe
zetében több helyen is végeztek munkálatokat. A tér déli részletében a 

több évtizede már csak elhagyatott bontási helyszínként ismert telken 
(Barátúr u. 1.), közvetlenül a Gyuri úti táró és a Tettye-forrás túlfolyását 
biztosító csatorna elvégződése mellett támfal alapozását kezdeményez
ték. A munkaterület előkészítése során a bányászattal alakított mész
tufa (forrásmészkő) falnak támaszkodó törmelékhalom elbontása során 
részlegesen kitöltött üregekre bukkantak. A helyi sajtó is beszámolt az 
eseményről „Barlangokra bukkantak Pécsett" (2010. 03. 02. bama.hu) cím
mel. A munkát kényszerűen leállították, hogy tisztázzák a helyzetet, és 
a védelemre érdemes üregek léte, valamint fennmaradása érdekében a 
kiviteli terveket módosítsák. Az érintettek közül többen - szakmailag 
erősen eltérő tartalommal - nyilatkoztak a kialakult helyzettel kapcso
latosan, majd végül eldöntésre került, hogy a feltárult üregek megőrzé
sének érdekében változtatásokkal kerül megépítésre a támfal. A kiviteli 
terv módosításának megfelelően látható napjainkban a támfal felületét 
megbontón azon nyílás (ablak), amely lehetőséget biztosít a terepszint 
alatti szabad tér jövőbeni megismételt elérésére.

A barlang bejárati szakaszát 
lezáró kőfal, 

mögötte salakos kitöltéssel

A forrás elérését biztosító természetes 
üregmaradvány a megismerés idején 

(2010. március 22.)

bama.hu


A támfal alapozási munkálatainak leállítási időszakában különböző 
véleményeket alkottak keletkezéséről, de viszont csak kevesek láthatták 
valójában a teljes föld alatti teret, mivel a bejáraton túli kezdeti szakasz 
teljes szelvényét lezáró, elsősorban salak anyagú kitöltés gátolta a beju
tást. A kitöltés részlegesen elbontott koronaszintjén 2010. március 22-én 
adódott végül lehetőség arra, hogy részleteiben is megismerésre kerül
jön az újabb Tettye téri barlang. Elnevezés hiányában az akkori első ered
mények időlegesen „Felmérési vázlat a Pécs, Tettye téri patakos barlangról” 
címmel kerültek rögzítésre az Országos Barlangkataszterben, mivel az 
egyedi név csak később került megállapításra.
A barlangként azonosított terepszint alatti teret előzetesen sokan a 
közelben található Tettye Mésztufabarlanghoz tartozónak tekintették, 
de a bejárás során nyilvánvalóvá vált, hogy azzal nincs összeköttetése. 
Valójában olyan teljesen önálló barlangként kerülhetett felvételezésre, 
amelynek keletkezése és léte nagy hasonlatosságot mutat a kiépített és 
magasabb szintű bejárattal található Mésztufabarlanghoz, viszont valódi 
funkciója több évszázadon keresztül a történelmi Pécs vízellátásában 
való kiemelt jelentőségű szerepe volt. Ennek megállapítását nem lehe
tett eltéveszteni, mivel a bejárat helye, a belső térre jellemző szelvény
méretek, a belső felületek, a talpszinten és a végponton is megtalálható 
vízjelentkezési helyek alapján nyilvánvaló volt, hogy a véletlenszerűen 
megtalálásra került terepszint alatti tér a sok évtizede megszüntetettnek 
hitt Püspökmalmi-forrás jelentkezési helye. A pécsi helytörténetírásban 
sokszor emlegették azon vízjelentkezési helyet - általában pontos helyé
nek és valós létezésének említése nélkül - a Püspökmalom közelében, 
amely az előterében létesített utcai közkút táplálása mellett a belvárost 
ellátó gravitációs vezetékbe is betáplált, sőt az 1892-ben átadott nyomó
vezeték-hálózatba önálló víztartályával is bekötötték. így a bejárás és a 
helytörténeti adatok áttekintése után méltán kaphatta meg azon elneve
zést, mely szerint a támfal építése során 2010-ben a „Püspökmalmi-forrás 
barlangja" bejárati részletének megtalálása történt.

Helytörténeti érdekességek

barlangi térben fakadó forrás egykori jelentőségének megértéséhez
Z v érdemes a város történelméből kiemelni néhány részletet. A szabad 
királyi város rangjának elnyerése után töretlenül fejlődő Pécs városának 
bővülését nem tudta követni a helyi vízellátás, hiszen a település termé
szeti környezete olyan hidrogeológiai adottságokkal rendelkezik, hogy 
annak kihasználása behatárolt. A város első évezredeiben elsősorban a



Mecsek hegyoldali részletét tagoló völgyekben mutatkozó források biz
tosították a lakosságnak az ivóvizet, hiszen már az ókorban elkészültek 
az első vezetékek. Azoknak fennmaradása régészeti leletekkel csak eset
legesen igazolható, mivel a hódoltság időszakában a törökök átépítették 
az ókori alapokon működő középkori ellátórendszert. A további évszá
zadokban így a keleti szokásoknak és felhasználási céloknak alárendelt 
vízvezetéki rendszerrel létezett a város és a lakosság állandó növekvő 
számát a természeti korlátok miatt végül már nem tudta követni a víz
vezetékek hálózata. A vízhiányos éveket gyakran hozó XIX. században 
az akkori városi média (elsősorban a Pécsi Figyelőben) megismétlő- 
dően ostorozta a város ellátásáért felelősöket. Újra és újra számba vették 
a forrásokat, és igyekeztek magyarázatok mellett jó tanácsokat is adni 
nemcsak a város vezetésének, hanem a lakosságnak is. A jelentősebb
nek vélt forrásokról még hozamadatokat is közöltek az akkori újságok 
annak igazolásaként, hogy valamennyi természetes megjelenésű vagy 
véletlenszerűen megtalált forrás fokozottabb használatba vonásával - és 
már akkor is hiányzó védelmével - enyhíthető lehetne a pécsi vízhiány. 
A több évtizeden keresztül megismétlődő ajánlások mellett természete
sen foglalkoztak a város egyes részeit ellátó, az 1892 előtti gravitációs 
vízvezetékek állapotával és problémáival.
A városban valójában 1892-ig nem létezett egységes vízvezetéki rend
szer, hiszen gyakorlatiasan és a hagyományoknak megfelelően az ellá
tási helyekhez közeli forrásokat irányították évszázadokon keresztül az 
egyes kivételezett helyzetű városrészekbe. így sokáig elkülönülten léte
zett a Tettye környékét és a Budai városrészt ellátó rendszer, valamint 
a továbbiak. A belvárost ellátó másik jelentős rendszer a mai Hunyadi 
úti és Székely Bertalan utcai forrásokból kapott betáplálást, viszont az
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Az 1876-ban kihajtott tárószakasz 
kezdete és szabályos szelvénye

előbbiektől teljesen elkülönült 
a Szigeti városrész, amelynek 
vízigényét a Rókus környéki és 
Bálics-völgyi források biztosítot
ták. Ma már csak kevesen ismerik, 
hogy a Pécsett többször is fellépő 
tífuszjárványok közül több is a 
töröktől megörökölt, évszázado
kon keresztül javítgatott vízve
zetéki hálózatnak köszönhetően 
terjedt. Utólagosan tehát nem 
lehet meglepő, ha a média elször- 
nyülködve adott híradást az 

akkori állapotokról, ha a város mindennapi életét befolyásoló vízellátás
ról adott tájékoztatást, avagy ítéletet. A Tettye-völgyi források igen sok
szor szerepeltek az újságok oldalain, és az akkori állapotokat többször is 
igen reálisan rögzítették. A Püspökmalmi-forrásról szóló leírások közül 
érdekesebb az, amely szerint „egy hosszú barlangalakú üregből nyitott 
mederbe folyt ki. A barlang a régi Püspökmalom alatt húzódott; istálló, árnyék
szék, trágyadomb, disznóól és piszkos malomárok volt felette. A barlang fold bol
tozata szivárgott és csepegett. A forráshoz bárki bemehetett, mert nem zárták le, 
de a fenti rondaságokkal sem törődött senki sem, a forrásokat nem ellenőrizték a 
hatóságok." Ilyen állapotok azonban nemcsak a Püspökmalom környe
zetében voltak, hiszen más közeli forrásoknál is felfedeztek vízminősé
get határozottan befolyásoló hiányosságokat. A forrásokat környezetük 
rendezetlensége ellenére természetesen nem szüntették meg, nem iktat
ták ki az ellátásból, hanem a vízigény kielégítése céljából megpróbálták 
jobban védeni, vagy reménykedve környezetüket rendezni, vízhoza
mukat pedig növelni. Ilyen tevékenységet szinte valamennyi vízel
látásban hasznosított forrásnál végeztek (pl.: Barátúri- vagy Ó-forrás, 
Kniffer-forrás, Puturluki-forrás, Kaposvári-forrás, Petrezselyem-forrás 
stb.). A Püspökmalmi-forrásnál elvégzett legjelentősebb bővítési tevé
kenységet az 1872-1876-os években végezték. Az akkori munkálatokkal 
egyértelműen a vízhozamot akarták növelni. A Tettye környéki hely
szűke és az akkori itteni nagyfokú területhasználat magával hozta, hogy 
idegen terület alatt is végeztek táróhajtást, és „ezzel vízjogi vitát indítottak 
el, mert az ásatást idegen terület alatt végezték. A munka végül is eredménnyel 
járt, és Zsilla főmérnök 1876-ban jelentette a Tanácsnak: A Püspökmalmi-for
rás beljebbítése által ezen forrás vízmennyisége tetemesen szaporítva, legalább 
megkétszerezve lett."



A Püspökmalmi-forrás és barlangjának kialakulása

A tér északnyugati sarkában valósult meg 1892-ben a Tettye-forrás 
foglalása, amely a XX. század elejéig a pécsi nyomóvezetékes víz
ellátás kezdőpontja volt. Teljes mértékben vízellátási célokra történő fog

lalása előtt viszont az ókortól kezdődően inkább a forrás jelentős esésű 
patakja által biztosított energia volt a fontosabb. Foglalásának időpontjá
tól kezdődően viszont nagy szerepet vállal a Tettye a város mindennapi 
ellátásban annak ellenére, hogy hozamai a csapadékosság kilengéseit 
hűen követik. A forrás foglalása mögötti igen kiterjedt - sok km hosszú 
- repedésrendszerben gyűlik össze természetes módon azon víztömeg, 
amely a csapadékból származva a befogadó mészkőtömeget is oldja. így 
a tettyei karsztvíz jelentős keménységét azon karbonáttartalom jelenti, 
amely levegős térben jutva vagy a forrásszájon történő átbukás után 
intenzíven kiválik. A foglalás előtti évezredekben a kiválás helye a forrás 
patakja volt, napjainkban viszont már inkább a vezeték, valamint a pécsi 
háztartások az ellátási területen. Az egykoron szabadon kifolyó forrás 
vizéből a kilépési helytől indulóan kb. 1 km hosszú elterjedéssel szaba
don vált ki azon karbonátanyag, amelyet mésztufaként, travertinóként, 
szederkőként vagy forrásmészkőként említenek. Oldalirányú elterje
dése viszont az eredetinél jóval szélesebb a karsztvizet elosztó malomár
koknak is köszönhetően. A kiválás folyamata a római malmok létesítése 
előtt sok évezreddel korábban kezdődött meg, és végigkísérte az emberi 
történelmet. A mészkiválás folyamata tehát állandóan akadályozta, 
nehezítette a vízenergia kihasználását, így az általa kitöltött völgyben 
a malomárkok áthelyezésével és a mésztufa helyi elbontásaival próbál
ták orvosolni a helyzetet. Az árokáthelyezési munkákat és a terepalakí
tásokat indukálta azon tény is, hogy a mésztufát építőanyagként már az 
ókortól kezdődően felhasználták a városban. A keményebb részleteire 
irányuló és elsősorban a hódoltság idején végzett mésztufabányászatot 
inspirálta azon adottság is, hogy a tetarátagátas képződés során olyan 
iszap- és agyaglencsék is megtalálhatók voltak tömegében, amelyeket a 
helyi fazekasok alapanyagként kerestek. A célzatos keresések és kutatá
sok során, az egykori akadályokon is átfejlődött tetarátagátak környe
zetében (alattuk és előttük) lezárult üregeket is találtak. A Tettye-völgy 
legalsóbb helyzetű üregeiben olyan vízmozgást is tapasztaltak, amely 
a Tettye-forrás szökevényvizeként jelentkezett, és tartóssága esetén víz
ellátási célokra is hasznosítható volt. Már a törökök idején megtörtént 
a mésztufaüregben talált és onnan kivezetett Puturluki-forrás foglalása,



amely a természeti környezet alapján valójában a Püspökmalmi-forrás 
idősebb testvéreként funkcionált. Továbbiakban végzett terepalakítás és 
bányászat során született meg a közeli Kniffer-forrás, valamint a jóval 
magasabban található Püspökmalmi-forrás, amely a XVIII. századtól 
szolgált már közellátási célokat. Kezdetben a mésztufaüregből történő 
kivezetés csak a mai Barátúr utcát jelentő közterületig tartott, és a vízvé
telezési helyet Püspökmalmi-kútként, Szamár-kútként, Heigl-forrásként 
emlegették az egykori városi krónikák.
A mésztufa alsó részében található szökevény karsztvíz mozgása során 
természetesen végez finom, vagy helyenként lebegtetett hordalékszállí
tást, valamint érinti a mészkiválás folyamata is, így az említett források
nál - a teljes Tettye-völgyben - a vízszolgáltatás nem volt megbízható. 
Gyakorlati tapasztalatként adódott, hogy időben előrehaladva csökkent a 
mésztufaterületen fakadó források vízszolgáltatási képessége, így végül 
mindegyiknél el kellett végezni azon karbantartást, amely gyakorlatiasan 
a vízjelentkezést biztosító üreg bővítését jelentette. A természeti adottsá
gokhoz és folyamatokhoz való alkalmazkodás eredménye volt tehát, hogy 
Zsilla Vilmos főmérnök vezetésével elvégzett táróhajtás eredményeként 
1876-ban a mésztufatömegben mozgó vízből táplálkozó Püspökmalmi- 
forrás hozamát a korábbi állapotokhoz képest sikerült megnövelni.

A FORRÁS BARLANGJA

Összeszűkülő oldalüreg 
behordott imárgatörmelékkel 
a barlang középső szakaszán

Az EKF építései keretében a Barátúr u. 1.
sz. telken emelt - jelenlegi megne

vezése szerint - „ablakos" támfal mögött 
olyan természetes keletkezésű térbe 
lehet bejutni, ahol a felületen jól látható a 
Tettye-forrás vizéből kivált forrásmészkő 
képződésének szakaszossága. Az egykori 
bányászat során megtalált, részben elbon
tott szabálytalan alaprajzú teret talán 
használhatták akár tárolóhelyként is egy 
időben, de a forrás hasznosítása idejében 
már nem valószínű ilyen célú kihaszná
lása. Az üregnek északi oldalába bevágott 
vakablak előfordulása alapján bizonyára 
kezdetben akár lakóüregként, majd végül 
talán pinceként hasznosult vízjelentke
zéstől távolabbi részlete.



Cseppkőképződés a főtén - 
jura időszaki márga felületen

A természetes keletkezési for
mákat mutató üreg nyugati 
oldalában található azon rakott 
fallal is határolt salakos betöl
tés, amely rejti a Püspökmalmi- 
forrás valódi helyét. A salakos 
kitöltés koronaszintjén már 
erős átázottságot mutat, mivel 
a főte irányából érzékelhető 
azon csepegés, amely feltehe
tőleg a Gyuri úti táróból szár
mazik az annak szelvényében 
magasabb szinten jelentkező 
forrás elnyelődő vizeként. A 
volt pincetér felől hevenyészve rakott kőfallal határolt és annak háta 
mögé helyezett salakhalom másik oldalán a lábvonalban talpszin
tet elborítóan nyugodt víztükör mutatkozik. A víztükör alatti mély
ség csak 20 cm, de viszont annak jelenléte kitölti a teljes szélességet. 
Ennek szintje felett - a salakhalom lábvonalához közel - kb. 10 cm- 
rel magasabban észak-északkeleti irányból érzékelhető vízbeszivárgás 
tapasztalható, vagyis az 1870-es évekig innen indulóan történhetett a 
közkút és közcélú vízvezetékbe történő betáplálás. Az archív leírások 
és a közvetlen környezet alapján valójában e vízbejutási ponttal lehet 
azonosítani a Püspökmalmi-forrás első foglalási helyét, amely tehát 
napjainkban is működést jelez. A beszivárgási hely környezetében a 
felületek érdesek, rétegzettek, tehát a felbővítés ellenére közel eredeti 
állapotúak. A beszivárgás helyétől északnyugatra folytatódva kb. 4 m 
után megváltozik a felület, mely közel sík, és helyenként kéziszerszám 
nyomait jelzi. A közelben megmutatkozó szelvényváltozás alapján 
megállapítható, hogy az eredeti forráshelytől északnyugatra tartóan 
kezdődik meg Zsilla főmérnök által említett (1872-1876-ban létesült) 
táró, amely közel szabályos szelvénnyel folytatódik tovább. A mester
ségesen felbővített szelvény nagy része teljes egészében mésztufában 
került kihajtásra, és meglehetősen jó állapotban található annak elle
nére, hogy benne a továbbhaladást a talpszinti tavacska, valamint majd 
a későbbiekben szembe érkező patakocska jelenléte nehezíti.
A több mint 20 m-en keresztül folytatódó közel szabályos szelvénymé
retű táró kezdetben, mésztufában, majd a mésztufa feküjét jelentő kőzet
törmelékes agyagos völgykitöltésbe halad, majd végül a Tettye-forrás 
kilépését okozó jura időszaki márga tömegét is eléri. Közben a szelvény-



A talpszintet helyenként 
az utóbbi 140 évben keletkezett 

tetarátás kiválás fedi

Omláshalinoit növekvő 
álló cseppkövekkel és 

tetarátagát-kezdeniénnyel

A barlang utolsó szakasza 
patakkal, 

főtecsepegéssel és kiválásokkal

méret több helyen megváltozik, több
nyire felbővül. A talpon található 
omladékok alapján a kihajtást követő 
évtizedekben megvalósult belső 
omlásokkal is történt a szelvény
méretváltozás, de a statikai állapo
tot az ilyen helyszínek nem jelentős 
kiterjedése érdemben nem rontja. 
A kiszakadásos részleteken túljutva 
kezdődik meg azon közel északra 
irányuló száraz oldalág, amely ter
mészetes üregformával fokozato
san összeszűkül, és talpszintjén 
nincs vízjelentkezés. A főág tovább 
folytatódásában további felületi 
kiszakadásokkal is formálódva meg
változik a szelvényméret, azonban 
a patakocska változatlanul a bejárat 
felé irányulva érkezik a háttérből. 
A száraz oldalágon túlmenően már a 
Tettye-forrásnál a karsztvíz átbukási 
küszöbét jelentő jura márga jelenti 
a befogadó kőzetteret oly módon, 
hogy a mésztufa közeli jelenlétét is 
lehet érzékelni. Ehhez hozzájárulóan 
erős főtecsepegés érzékelhető, és a 
barlangi patak hozama e helyszínen 
a korábbiakhoz képest szemlátomást 
nagyobb. Végül a márgában enyhe 
északra történő elfordulással össze
szűkülve elvégződik a barlang oly 
módon, hogy annak e részletében 
a teljes felületen szűk repedéseken 
és azok mellett „izzadással" érzékel
hető a vízbejutás. Az intenzív víz
bejutás alapján tehát e helyszín - a 
barlang utolsó szakasza - azonos 
azzal, amelynek bekötésével megtör
tént egykoron (1876-ban) a Püspök
malmi-forrás hozamának növelése.



Püspökmalmi-forrás barlangjának alaprajza a felvételezéskori állapotokkal

A barlangban a város történelmi vízellátásához és annak bővítésként 
elvégzett munkálatok utáni keletkezéssel az omláshalmok mellett kitöl
tésként és természeti értékként mutatkozik részben az omláshalmokon is 
előfordulva a barlangi patak medrében keletkezett tetarátás talpborítás, 
valamint az álló és függő cseppkövek jelenléte. Érdekesség, hogy a jura 
időszaki márgára települt agyagos és törmelékes völgykitöltés, valamint 
a mésztufa és feküjének érintkezési sávjában összpontosul azok előfor
dulása, vagyis a szelvénybe talpszint feletti helyzettel bejutó víz min
denképpen a Tettye-forrás szökevényvize. A jelenlegi állapotok alapján



A Tettye-völgyben táróhajtással is 
bővített mésztufából kilépő jelentősebb 

szökevény források 
a gravitációs vízvezetéket részletező 

1903-ban összeállított archív térképen 
(1. Barátúri- vagy Ó-forrás,

2. Piispöknialmi- vagy Heigl forrás,
3. Kniffer-forrás, 4. Puturluki- vagy

Potterluki-forrás)

feltehetőleg vízjárta szűk üre
geket bővítettek, vagy nagyobb 
egymáshoz közeli üregeket 
kötöttek össze a XIX. századi 
munkálatok során. A szelvénybe 
több irányból (talpról, olda
lakból és főiéből) bejutó vízből 
összeálló barlangi patak hozama 
a száraz oldalág környezeté
ben mutatkozik legnagyobbnak, 
majd a bejárat felé közeledve 
fokozatosan csökkenőnek tűnik 
a mennyiség, mivel a talpvonal 
már olyan mésztufában halad, 
amely szerkezete okán alkalmas 
az elnyelődésre. A vízjelentkezés 
e formája hűen adja vissza, hogy 
a Tettye-forrásnál elvégzett fog
lalás hiányos lehet, vagy a forrás 
mellett további, a küszöbszintnél 
mélyebb szintű barlangos terek 
adnak át vizet a mésztufa irá
nyába. Az átadódó víz a mész
tufa alján mozog, és így a fekíi 
kőzetek irányából is történik 
vízbejutás, mivel a réteghatáro
kon túljutva a teljes egészében 
mésztufában található szelvény
ben már megszűnik a vízbejutás. 
A barlangon belüli elnyelődés

mértéke a bejárati szakaszhoz közeli, és a salakhalom által duzzasztott 
vízfelület alapján közel állandó, mivel egyértelmű vízjárási (ingadozási) 
felületek nem tapasztalhatók az oldalakon. A bejárathoz közeli vízje
lentkezés az előbbiek figyelembevételével a forrásmészkőben előforduló 
keményebb padokhoz és a zárványokat jelentő agyagos kitöltések visz- 
szaduzzasztásaként értelmezhető, mely egyúttal magyarázat a XIX. szá
zadban tapasztalt fokozatos hozamcsökkenésre. Újbóli megmutatkozása 
viszont jól párhuzamosítható a főforrás XX. század végétől megkezdett 
duzzasztással történő hasznosításával, vagyis a Gyuri úti táróban meg
mutatkozott Mésztufa-forrás megszületésével.



A barlangban tapasztalható lejtésviszonyok alapján - egyértelmű bizo
nyítékok hiányában - gyanítható, hogy a salakhalom közelében - talán 
azzal takartan található -, az alsó fakadási pont közelében lehetett a tör
ténelmi vízvezeték kezdete, mivel a nem takart és jól bejárható részben 
vezetékmaradványok nem találhatók, vagy ha voltak, akkor azokat már 
eltávolították. A zavaros és ellentmondó adatok alapján ennek időszaka 
a XX. század közepe lehetett. A barlang bejárati szakaszának jelenlegi 
állapota alapján az is feltételezhető, hogy a teljes lezárás vagy elrej
tés az 1960-as években történhetett, mivel a salak anyagú - néha sze
metes - be- és kitöltéseket akkor alkalmazták Pécsett üregek kitöltésére.

A Tettye tér déli részlete barlangokkal, forrásokkal, tárókkal 
és a vízvezetéki rendszer maradványaival



Összegzésként

A különleges természeti környezettel rendelkező város a barlang
gal és az ismét elérhető helyzetű vízjelentkezési helyekkel min
denképpen gyarapodott. A Püspökmalmi-forrás barlangjához kötődő 

jelentős helytörténeti múlt és a mással nem pótolható természeti érték 
tovább emeli a Tettye és közvetlen környéke rangját. A terület egyedi
ségét vagy különlegességét mindenképpen tovább bővítette az újabban 
ismertté vált barlang, hiszen mellette további terepszint alatti terek elő
fordulását ismerjük. A természetes keletkezésű és részben emberi tevé
kenységgel is formált üregek és barlangok (Mésztufa, Püspökmalmi, 
Tettye és Márga barlangok) mellett olyan táróval megcsapolódó (pl.: 
Gyuri úti) vagy korábban mesterségesen bővített vízjelentkezések is 
vannak, amelyek egykoron a maiaknál jóval többet jelentettek a város
nak. Valójában nincs a városnak másik olyan helye, ahol a természeti 
adottságok és a helytörténeti értékek úgy kapcsolódnak össze, hogy 
azok több ezer éven keresztül folyamatosan a lakosság igényét szol
gálták, és napjainkra már egykori vagy jövőbeni értéküket sem akar
juk fel- vagy megismerni. A feledékenység homályának előrehaladását 
gyengítve tehát érdemes az előbbiekben vázlatosan ismertetett hely
színre vonatkozóan annyit mégis rögzíteni, hogy a Tettye tér déli rész
letében hozzáértőknek mindig látható azon várostörténeti emlékek 
sokasága, amelyhez kapcsolódóan bizonyára bővülni fog a sokak szá
mára fontosabb vagy érdekesebb városi legendák száma.



A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK 
KELET-DRÁVA TÁJEGYSÉGÉNEK 

FOKOZOTTAN VÉDETT GERINCES ÁLLATAI

Wagner László

Azt, hogy vannak védett növények, állatok, mindenki tudja. 
A védelmi kategóriák körül viszont komoly ismeretbéli hiányos
ságokat tapasztalhatunk. Sokan nem tesznek különbséget a védett és 

fokozottan védett kategóriák között, nekik minden védett. A tájékozot
tabbak már magasabb védettségi kategóriába sorolnak bizonyos fajokat 
(nem mindig a megfelelőt), de a legritkább esetben használják a fokozot
tan védett kifejezést. A „nagyon védettől" a „szigorúan védettig" min
den variációval találkozhatunk. A fokozottan védett természeti értékeink 
között találunk földtani képződményeket (148 barlang), ebből 5 mecseki 
barlang (Abaligeti-barlang, Kőlyuk, Vízfő, Mészégető, Spirál-víznyelő), 
2 villányi-hegy ségi, a Nagy harsány i- és a Beremendi-kristálybarlang. 
Ezenkívül növényeket (63 faj), puhatestűeket (1 faj), ízeltlábúakat (31 faj), 
körszájúakat és halakat (7 faj), hüllőket (3 faj), madarakat (81 faj), emlő
söket (14 faj). Pénzben kifejezett eszmei értékük 100 ezer és 1 millió Ft 

közt változik. A védelem kiterjed az 
egyed élő és élettelen példányára, 
bármely fejlődési alakjára, valamint 
a felismerhető részére, származé
kára. Ezenkívül védettek azok a 
keresztezésből vagy kereszteződés
ből származó hibridek, amelyeknek 
legalább egy szülője védett vagy 
fokozottan védett. A hibridek pénz
ben kifejezett eszmei értéke meg
egyezik a védett vagy fokozottan 
védett szülő faj eszmei értékével.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz
gatóság Kelet-Dráva tájegysé
ge Baranya megye déli, délnyuga
ti részében található. Északi hatá
ra a 6-os főközlekedési út, nyugati 
a megyehatár, déli a Dráva, kele
ti a Pécs-Görcsöny-Harkány-Sik- 
lós-Old útvonal. A tájegységben



található a Sumonyi- és a Pellérdi-halastó, a Csertői-tározó. Ezeken kí
vül számos holtág, horgásztó, mocsár, legelő, erdő, melyek táplálkozó- és 
szaporodóhelyet biztosítanak a védett és fokozottan védett élőlényeknek. 
Ezen a területen található fokozottan védett gerinceseket szeretném be
mutatni. Választásom azért esett a gerincesekre, mert az egyetlen fokozot
tan védett csigafaj nem él térségünkben, a fokozottan védett ízeltlábúak 
közé kevésbé látványos, nehezen határozható fajok tartoznak, és fokozot
tan védett növényfaj sincs a tájegység területén. A tudományos név után 
az eszmei értékek vannak feltüntetve.

Körszájúak és halak

ájegységünk jól ellátott vizekben. Legjelentősebb vízfolyásunk a
L Dráva. Baranya megyében két jelentős mellékfolyója a Korcsina-csa- 

torna, mely Délnyugat-Baranya vizeit gyűjti össze, és a Fekete-víz, amely 
a Zselictől és a Mecsektől délre lévő területek vizét vezeti a folyóba. 
A Drávában és vízrendszerében a magyarországi halfauna %-a megtalál
ható. A területünkön megtalálható fokozottan védett halak eszmei értéke 
valamennyi faj esetében 100 000 Ft.

A körszájúak közé a kevésbé ismert ingolák tartoznak. Közülük csak a 
Dunai ingola (Eudontomyzon mariae) él a Drávában. Hazánk nyugati felén 
őshonosnak tekinthető faj. Ez a féregszerűen megnyúlt, hengeres testű, 
kb. 20 cm hosszú hal ritkán kerül kézbe. Feltűnő az állkapocs nélküli 
kerek szája, amellyel halak testére is rátapad, de nem élősködik rajtuk, 
valamint a szemek mögött található kopoltyúnyílásai. A víz tisztaságára 
érzékeny faj. Ivarérettségük eléréséig az iszapban élnek, korhadékokkal 
táplálkoznak Kisebb folyóvizek homokos mederrészein ívik, márciustól 
májusig. Csak egyszer szaporodik, ívás után elpusztulnak. Tudomány 
számára fontos, eltűnőben lévő, ősi állatcsoport képviselője.

Az 5 fokozottan védett halfaj közül 3 faj megtalálható a Drávában és víz
rendszerében.

Lápi póc (Umbra krameri)
Vörös könyves, ősi pannóniai bennszülött halfaj, amely itt alakult ki a 
Duna vízrendszerében. Mint nevéből kitűnik, elsősorban lápok, mocsa
rak vizében él ez a 10 cm-es halacska. A folyószabályozások előtt nagy 
tömegben élt a Dráva-sík mocsaraiban is. Mára élőhelyei feldarabolód-



tak, kiszáradtak. Az egymástól nagy távolságban élő populációk fenn
maradása bizonytalan. A tájegységből csak a cun-szaporcai holtágban 
van ismert előfordulása. Mindössze két közeli rokona él a Földön, mind
kettő Eszak-Amerikában, ugyancsak szigetszerű populációkban.

Magyar bucó (Zingel zingel)
Igen szűk eltenedésű faj, csak a Dunában, a Dnyeszterben és ezek mellék
folyóiban él. Őshonos bennszülött halunk. Kialakulása a Kárpát-meden
cében ment végbe. Erősen megnyúlt, hengeres testű, 20-30 cm hosszú 
halunk. Farokrésze elvékonyodik. Sárgásbarna teste nagy, szabálytalan 
alakú sötét foltokkal tarkított. Kifejezetten folyóvízi hal, ragaszkodik a 
nagyobb vízfolyásokhoz. Aramláskedvelő, de megél a lassabb folyósza
kaszokon is. Fokozott védelmét szűk elterjedési területe, bennszülött 
volta, ritkasága, valamint élőhelyének veszélyeztetettsége indokolja.

Német bucó (Zingel stréber)
A magyar bucóhoz hasonlóan őshonos, bennszülött halunk. Kizárólag a 
Duna és a Vardar vízrendszerében él. Aramláskedvelő, kizárólag folyóvi
zekben élő faj. Kevésbé ragaszkodik a nagyobb vizekhez, jelentős állomá
nyai élnek a kisebb folyókban is. Az üledékes mederrészeket kerüli, így 
a duzzasztott folyószakaszokról is elvándorol. A magyar bucóhoz alakjá
ban, színében hasonló, de kisebb halunk. Farokrésze feltűnően vékony, 
sötét foltjai inkább ferde lefutású sávok. Veszélyeztetett haluk, mert az 
egyre szaporodó vízlépcsők miatt folyamatosan csökken az élettere.

Madarak

A madarak közül 41 fokozottan védett faj fordul elő a tájegységben, 
ebből 18 faj rendszeresen vagy alkalmilag fészkel is. A továbbiak
ban csak a fészkelő fajokat, illetve a Mattyi Madár Emlékpark emlékfáin 

szereplő, tájegységünkben is előforduló öt fajt mutatom be.

Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) 500 000 Ft

A Mattyi Madár Emlékparkban ennek a fajnak is megtaláljuk a kopjafá
ját. Vörös könyves faj. A nagy kiterjedésű alföldi mocsarak lecsapolásá- 
val oly mértékben lecsökkent a faj élettere, hogy kipusztult hazánkból. 
A Dél-, Délkelet-Európában fészkelő erős populáció terjeszkedésének 
köszönhetően ma már költ a Kis-Balatonban és a Hortobágyi-halasta-



von. Tájegységünkben kóborlóként jelenik meg. Költés után rendszeres 
vendég a Pellérdi-halastó IV-es tóegységén, telente a Dráván lehet meg
figyelni. 2011-ben a Béda-Karapancsa tájegységben sikerült bizonyítani 
a fészkelését. Kis termetű, réce méretű, sötét színű madár. Szárnyfesz- 
távolsága: 75-90 cm. Nyaka, feje csokoládébarna, testének többi része 
fekete. Elsősorban halakkal táplálkozik. Méretéből adódóan 10-15 cm-es 
halakat zsákmányol. A telet a Földközi-tenger keleti medencéjében tölti. 
A fészkelőhelyek védelmével a hazai állomány stabilnak mondható.

Bölömbika (Botaurus stellaris) 100 000 Ft

Vörös könyves faj. Viszonylag nagy termetű gém. Szárnyfesztávolsága: 
100-130 cm. Ritkán látható, félénk madarunk. Jelenlétéről inkább mély, 
búgó hangja árulkodik, melyet költési időszakban hallat. Nagyobb náda
sainkban magányosan fészkel. A Sumonyi-halastavak nádasában min
den tavasszal felhangzik jellegzetes hangja. Barna sávos színével jól 
beleolvad a kora tavaszi avas nádba. Jellemző rá az alakoskodás, amikor 
testét függőlegesen kinyújtva, hosszanti barnás csíkozásának köszönhe
tően az avas nád között szinte láthatatlanná válik a felé közeledő szá
mára. A telet Észak-Afrikában tölti. Akadnak áttelelő egyedei be nem 
fagyó vizek mentén, de a hirtelen lehűlések hatására sok éhen pusztul. 
Hazai állománya nem veszélyeztetett.

Törpegém (Ixobrychus minutus) 100 000 Ft

Kicsi, galamb méretű gémfélénk. Szárnyfesztávolsága: 49-58 cm. Min
den nagyobb halastavunk nádasában fészkel. Rejtett életmódja ellenére 
főleg a hajnali és alkonyati órákban gyakran látható, amint a nádasok 
felett repül, de jellegzetes „kve-kve-kve" hangját napközben is hallani. 
Röptében, főleg az öreg hímek sárgás szárnyfoltja feltűnő. Más fajjal 
nem téveszthető össze. Vonuló, szeptember végén, október elején elvo
nul afrikai telelőterületére, és csak május elején érkezik vissza. A hazai 
állomány nem veszélyeztetett.

Bakcsó (Nycticorax nyctikorax) 100 000 Ft

Egyik leggyakoribb gémfélénk. A törpegémnél nagyobb, szárnyfesztá
volsága: 90-100 cm. A felnőtt és a fiatal madarak között jelentős min
tázatbeli eltérés van. A fiatalok egész teste barnásán pettyezett, míg a 
felnőttek alul fehérek, szárnyuk világos-, hátuk sötét kékesszürke. 
A tájegységben egy fészkelőhelye ismert, ahol kb. 20-30 pár költ. Éjsza



kai életmódot folytat, ezért ritkán kerül szem elé, de jellegzetes kvak- 
kvak-kvak hangját, amiről népi nevét - vakvarjú - is kapta, reptében 
is hallatja. Táplálékát elsősorban békák, kisebb halak, gőték alkotják. 
A telet Nyugat-Afrikában tölti. Március végén, április elején érkezik visz- 
sza, és szeptember végén vonul el. A hazai állomány nem veszélyezte
tett, amennyiben a fészkelőhelyek zavartalanságáról gondoskodnak.

Üstökösgém (Ardeola ralloides) 250 000 Ft

Vörös könyves faj. Méretben a törpegém és a bakcsó közé esik, szárny- 
fesztávolsága: 71-86 cm. Barnássárga gémféle, fehér szárnyakkal, ame
lyek színe csak röptében látszik, de akkor nagyon feltűnő. Országos 
állománya nagyon ingadozó, melynek okát nem ismerjük. Baranya 
megyében alkalmi fészkelő, mindig más gémfajok telepein költ 1-2 pár. 
Nagyobb halastavainkon főleg ősszel tűnik fel egy-egy kóborló példá
nya. Későn, április végén, május elején érkezik vissza afrikai telelőterü
letéről, és augusztus vége, október eleje között el is vonul.

Nagy kócsag (Egretta alba) 100 000 Ft

Vörös könyves faj, a magyar természetvédelem címermadara. Nagy
testű gázlómadarunk. Szárnyfesztávolsága: 145-170 cm. Dísztollai a 
nemesi csákókat ékesítették. Pont dísztollainak kelendősége miatt az 
1800-as évek eleje óta figyelemmel kísérték az állomány alakulását. 
1835-ben, a mai Magyarország területére vonatkoztatva, 11 telepen 235 
pár költött. 1951-ben, a Kis-Balatonon volt egyetlen fészkelőtelepe, ahol 
30 pár költött. Az intenzív létszámnövekedés 1974-től kezdődött meg.
Napjainkban a nagyobb halastavak 
A telet a Földközi-tenger északi , 
felén töltik, bár áttelelő példányok 
egyre nagyobb számban akadnak. 
Gyakran látni, amint szántófölde
ken, elsősorban repcevetésekben 
pockokra vadásznak. Az utóbbi 
években megkezdték a nagykó
csagok színes gyűrűvel történő 
jelölését. Aki ilyen színes gyűrű
vel jelölt példányt lát, lehetőleg 
fényképezze le, és haladéktalanul 
értesítse a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesületet. I

nádasaiban rendszeresen fészkel.



Kis kócsag (Egretta garzetta) 250 000 Ft

Vörös könyves faj. A bakcsóhoz hasonló méretű, fehér tollazatú mada
runk. Szárnyfesztávolsága: 55-65 cm. Dísztollai miatt rendszeresen 
vadászták, de jelentős állománycsökkenése, illetve kipusztulása az 1800- 
as évek végén végrehajtott vízrendezések következménye volt. 1896- 
1927 között nem fészkelt hazánkban. Jelentős állománynövekedése az 
1940-es évek elején kezdődött. Az előző két fajhoz hasonlóan vegyes 
gémtelepeken fészkel. A tájegység területén egy fészkelőhelye ismert, 
ahol 3-5 pár fészkel. Afrikai telelőterületéről két hullámban érkezik visz- 
sza. Március végén és április elején, április végén és május elején tetőzik 
az érkezésük. Augusztus végén, szeptember elején vonul el.

Vörös gém (Ardea purpurea) 250 000 Ft

Mint nevében is benne van, vörös tollú gémünk, a nagy kócsagnál kicsit 
kisebb. Szárnyfesztávolsága: 110-145 cm. Nagyobb halastavainkon, laza 
telepeken rendszeresen, de kis számban fészkel. Időnként kisebb tavak, 
holtágak sűrű nádasaiban is költ egy-egy pár. Nyugat-Afrikában telel, 
április elején érkeznek vissza, szeptember végén vonulnak el.

Fehér gólya (Ciconia ciconia) 100 000 Ft

Vörös könyves faj. Hazánk
ban a fekete gólyához hason
lóan már 1901-től védett faj. 
A magyar nép kedvelt madara. 
Mondókák, gyerekmesék sze
replője. 1940 óta kb. 50-60%-kal 
csökkent a fehér gólyák száma. 
1958-ban 7473 gólyapárt szám
láltak hazánkba. 1974-ben volt 
a mélypont 4774 párral. A ma
gyarországi állomány kb. 5000 

pár. Baranya megyében 2012-ben 187 pár gólya fészkelt, ez 10 párral ke
vesebb, mint a 2011-es állomány, és csak egy párral haladta meg a 2009- 
es minimumot. A fehér gólya a mocsarak öreg fáin fészkelt. Az emberi 
településeken először a szalmakazlakon, a zsúptetőkön, majd a kémé
nyeken telepedett meg. Napjainkban a gólyafészkek közel 80%-a vil
lanyoszlopon található. A tájegység területén legnagyobb számban Sely- 
lyén (7 pár), Csányoszróban és Óidon (5-5 pár) fészkel. Április végén 



érkeznek vissza afrikai telelőterületükről, és augusztus 20-ra elvonul
nak. 2012-ben, feltételezhetően a nagy aszály miatt a gólyák már augusz
tus 10-15. között elvonultak. Napjainkban a legjelentősebb veszélyezte
tő tényező a táplálkozóterületek eltűnése. Az állatállomány csökkené
sével a legelőket felszántották vagy a sorsukra hagyták, és az erőteljes 
cserjésedés miatt vált alkalmatlanná a gólyák számára.

Fekete gólya (Ciconia nigra) 500 000 Ft

Vörös könyves faj. Már 1901-ben védetté nyilvánították, 1954 óta fokozot
tan védett. A fehér gólyánál valamivel kisebb, számyfesztávolsága: 173- 
205 cm. Kizárólag öreg erdőkben fészkel, hazai állománya 200 pár körül 
van. A tájegység területén 8 lakott fészkét ismerjük. Zavarásra érzékeny 
faj. Fehér rokonánál kicsit korábban, március közepén érkezik vissza 
közép-afrikai telelőterületéről. 2007-ben egy leesett fészek két mestersé
gesen felnevelt és szeptember közepén szabadon engedett fiókája közül 
az egyiket Izraelben többször is megfigyelték. Táplálkozás szempont
jából jobban kötődik a vízhez, mint a fehér gólya. Inkább halakat, vízi 
rovarokat fogyaszt. A színes gyűrűs és rádiótelemetriás jelöléseknek 
köszönhetően egyre többet tudunk meg a faj életéről, vonulási szokásairól. 
A fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával állománya fenntartható.

Cigányréce (Aythya nyroca) 500 000 Ft

A bukórécék közé tartozik. Mocsarak, nagyobb halastavaink fészkelő 
madara. A Sumonyi- és a Pellérdi-halastavakon is költ. Világállománya 
rohamosan csökken. Hazánkban a csökkenés az utóbbi időben megállt. 
Tavasszal a jég felolvadása után megjelennek az első példányok, az őszi 
elvonulásuk novemberig elhúzódik. Kis számban át is telel.

Darázsölyv (Pernis apivorus) 100 000 Ft

Vörös könyves, aktuálisan veszélyeztetett faj, hazánkban 1933-tól védett. 
Elsősorban a tölgyesek költő faja. Tájegységünkben a Bükkhát Erdőrezer
vátumban és a Szentegáti Ős-Bükkösben fészkel. Táplálékát elsősorban 
a talajban fészkelő darazsak lárvái, bábjai képezik, melyeket tyúksze
men lapos karmával, csőrével ás ki. Ezenkívül gyíkokat, madárfiókákat 
is zsákmányol. Jelenlétére főleg nászidőszakban figyelhetünk fel, amikor 
a hímek jellegzetes nászrepülésüket végzik. Repülés közben szárnyaikat 
hátuk felett összecsapkodva tapsolnak. Nappali ragadozóink közül ez a 
násztevékenység csak a darázsölyvre jellemző. Mivel fiókaneveléséhez 
sok rovarlárvára van szükség, ezért költése csak június elején kezdődik, de 
szeptember közepére már el is vonulnak közép-afrikai telelőterületükre.



Vörös kánya (Milvus milvus) 500 000 Ft
Vörös könyves, veszélyeztetett faj, 1954-től fokozottan védett. Hazai állo
mánya nem haladja meg a 10 párat. Baranya megyében 2-3 pár fészkel. 
Az 1970-es évekre szinte teljesen eltűnt hazánkból. Húsz évvel később 
a Szentegáti Ős-Bükkösben telepedett meg egy pár. Sajnos a fészket 
tartó bükkfát egy vihar kidöntötte. De a madarak azóta is fészkelnek az 
Ormánság több pontján. A kányákra jellemzően a vörös kánya is ron
gyokkal, papírral és más hulladékkal béleli a fészkét. Vonuló faj, de 
gyakran találkozni áttelelő példányokkal is. Feltételezhetően a költőma
darak egy része nem vonul el.

Barna kánya (Milvus migrans) 250 000 Ft

Vörös könyves faj, sajnos csak 1971-től védett, azelőtt korlátozás nélkül 
vadászható, irtható volt. Országos állománya 100 párra tehető. Sajnos 
a tájegységben fokozatosan csökken a számuk. Ennek oka nem ismert. 
A Duna menti területeken viszont egyre több pár költ. A ragadozó mada
rak közül egyedül a kányákra jellemző a villás farok. A szélső faroktollak 
hosszabbak a középsőknél. Ez a barna kánya esetében csak néhány centi
méter, de a vörös kányánál meghaladja a 10 cm-t. Erről a kányák könnyen 
felismerhetőek. A Dunántúlon, elsősorban Somogy megyében a varjúfé
léket hívják kányának. Ha szóba kerül, hogy milyen kevés a kánya, sokan 
felszisszennek, hogy tele van velük a város, mindenütt a károgásukat hal
lani. Valójában ők „csak" varjúk. A valódi kányák ragadozó madarak.

Rétisas (Haliaetus albicilla) 1 000 000 Ft

Legnagyobb termetű ragadozó ma
darunk. Szárnyfesztávolsága meg
haladja a 2 m-t. Vörös könyves faj, 
hazánkban 1933-ban helyezték vé
delem alá, de a halastavakon tovább
ra is lőhető volt. A szőrmés és tollas 
kártevők ellen kihelyezett mérgezett 
csalétkek jelentős pusztítást okoztak 
a rétisasállományban is. Ennek hatá

sára a hazai fészkelők száma az 1970-es évek közepére 4-5 párra csök
kent. A fokozott védelem hatására 240-250 párra emelkedett a számuk. 
Tájegységünkben jelenleg 8 pár fészkel ebből az impozáns madárból. Saj
nos csak 4 pár költ védett területen. Táplálékának jelentős hányadát képe-



zik a beteg és elpusztult halak, ezért legnagyobb számban a sumonyi és 
a csertői tavaknál figyelhető meg. 5-700 példányra tehető az Észak-Euró- 
pából érkező rétisasok száma, melyek főleg az ország keleti felében telel
nek. Néhány évvel ezelőtt elkezdték a rétisasfiókák színes gyűrűvel tör
ténő jelölését. Az egyik Baranya megyében jelölt fióka a következő telet a 
Hortobágyon töltötte, majd hároméves korában ugyanott párba is állt és 
sikeresen költött is. 2012-ben a Dráva és Duna mentén egy-egy fióka hátá
ra műholdas jeladót erősítettek fel. Magyarországon ez az első eset, hogy 
rétisasokat nyomkövető berendezéssel láttak el. Ez a 10 dkg-os készülék 
rendszeres információkat továbbít a madarak mozgásáról, így olyan ada
tokhoz juthatnak a szakemberek, melyeket eddig csak részben vagy egy
általán nem ismertek. Az egyik madár azóta már Szlovéniában is járt.

Vándorsólyom (Falco peregrinus) 500 000 Ft

Ennek a fajnak is van emlékfája a Mattyi 
Madár Emlékparkban. Vörös könyves, 
veszélyeztetett faj. Sorsát a solymászat 
és a DDT együttesen pecsételte meg. 
Az 1964-es Bükk-hegységi költését kö
vetően hosszú évekre mint fészkelő faj 
eltűnt hazánkból. A nyugat-európai 
populáció megerősödésével természe
tes úton visszatelepült Magyarország
ra, és 1997-ben költött egy pár a Pilis
ben. Ezt követően a Dunántúli- és az 
Északi-középhegységben stabil állo
mánya alakult ki. A kerecsensólyom
mal ellentétben elsősorban sziklafa
lakon fészkel, így a tájegységünkben 
nem várható fészkelése. Költési időn 
kívül kóborló vándorsólymokat rend

szeresen látni a tájegység területén. Baranya megyében 2010-ben sikerült 
bizonyítani fészkelését. Abban az évben két fiókát neveltek fel. A fiatal tojót 
sikerült befogni. A szakemberek feltettek egy műholdas jeladót a sólyom
ra. Sajnos egy hónap múlva vérmérgezésben elpusztult a madár, de ez idő 
alatt is értékes információkhoz juttatta a szakembereket. 2011-ben három, 
2012-ben négy fiókát reptettek. Ugyanebben az évben egy újabb fészke
lő pár került a madarászok látókörébe. Mivel fészkelésre alkalmas helyek 
még bőven akadnak, így további párok megtelepedése várható.



Haris (Crex crex) 500 000 Ft

Vörös könyves, aktuálisan veszélyeztetett faj. Az 1954-ben megjelent 
madárvédelmi rendelet még vadászható vadfajok között említi. Az 1960- 
as évek közepén került le erről a listáról, de csak 1971-ben lett védett. 
Vizenyős rétek, legelők rejtett életmódú madara. Ritkán kerül szem elé. 
Jelenlétére csak a hímek harsogó éjszakai hangjából lehet következtetni. 
Csapadékosabb tavaszon, nyárelőn a Pécsi- és a Pellérdi-réten, valamint 
a Drávafoki-legelőn lehet hallani jellegzetes kreksz-kreksz szavakkal 
leírható hangját. Baranya megyében a Bükkösdi-völgyben és a Zse
lici-völgyekben található legstabilabb állománya. Sajnálatos módon az 
elmúlt nyarak csapadékszegény időjárása nem kedvezett a fajnak. 2012- 
ben csak egy pár jelenlétét sikerült kimutatni.

Reznek (Tetrax tetrax) 250 000 Ft

Vörös könyves faj, 1954-től fokozottan védett. Mivel 1973 óta Magyaror
szágon csak három bizonyított előfordulása van, gyakorlatilag kipusz
tultnak tekinthető ez a túzokkal rokon, de annál kisebb, fácántyúk 
méretű faj. Egyetlen adata ismert az Ormánságból. Jellegzetes sztyeppi 
faj, hazánkban mindig a ritka madarak közé tartozott. Eltűnésének 
elsődleges oka a Kaszpi-tenger melléki telelőhelyeken folytatott túlzott 
vadászat volt. Kopjafája megtalálható a Mattyi Madár Emlékparkban.

Tavi cankó (Tringa stagnatilis) 250 000 Ft

A reznekhez hasonlóan vörös könyves, Magyarországról kipusztult faj. 
Kopjafája megtalálható a Mattyi Madár Emlékparkban. A cankók vízpar
ton élő kb. rigó méretű, vagy annál kicsit nagyobb madarak. A tavi cankó 
keleti eltejedésű faj. A Kárpát-medencében szigetszerű állománya élt, 
főleg az 1800-as évek végén Apaj környékén, ahonnét a mértéktelen tojás
gyűjtés miatt pusztult ki. 1914-1942 között jóval kisebb számban ismét 
fészkelt. Utolsó bizonyított fészkelése 1958-ban volt. Azóta tavasszal és 
ősszel kis számban átvonul hazánkon. Néhány baranyai adatai ismert.

Kis csér (Sterna albifrons) 250 000 Ft

Vörös könyves, 1954-től védett faj. Tájegységünkben csak a Dráva felett 
repülő, kóborló példányaival találkozunk, de emlékfája megtalálható a 
Mattyi Madár Emlékparkban. Mint nevéből kikövetkeztethető, kis ter
metű csér. Alig rigó méretű. Nászidőszakban csőre sárga, hegye fekete. 
Csak a kis csérnek van sárga csőre. Soha nem fészkelt nagy számban



hazánkban. Az utolsó bizonyított fészkelése 1970-ben volt a Csaj-tavon. 
Újbóli megjelenése 1990-ben volt a Dráva somogyi szakaszának egyik 
kavicszátonyán. Évenkénti változó számban 5-10 pár fészkel, általában 
küszvágó csérekkel közös telepen. Fészkelésének sikeressége a Dráva 
június-júliusi vízjárásától függ.

Faffyúszerkő (Chlidonias hybridus) 100 000 Ft

Akiscsérnél kissé nagyobb madár. Feje teteje fekete, arca fehér, csőre és lába 
piros. Farka kevésbé villás, mint a kiscsérnek. 2007-ben az Alföld vizes élő
helyei kiszáradtak. Ezeken az élőhelyeken fészkelő szerkők szétszéledtek, 
új fészkelőhelyet keresve jutottak az Okorági-halastavakhoz. 50 pár épített 
fészket és költött sikeresen a sekély vízben felnőtt hínáron. Ez volt az első 
eset, hogy Baranya megyében fattyúszerkők fészkeltek. A következő év átla
gosan csapadékos volt, így a madarak visszatértek alföldi fészkelőhelyeikre.

Gyöngybagoly (Tyto alba) 100 000 Ft

Vörös könyves faj. Az 1883-ban kiadott vadászati törvényben még korlá
tozottan, augusztus 15. - február 1-jéig vadászható volt. Teljes védelmet 
csak 1901-ben kapott. A legrejtettebb életmódú bagolyfajunk, annak elle
nére, hogy fészkelési szokásaiban a többi bagolyfajnál sokkal jobban kötő
dik a lakott településekhez. Fészkelésre padlások, pajták legsötétebb, rejtett 
zugait választja. Leggyakrabban azonban a templomtornyokban fészkel. 
Sajnos a galambok miatt lezárják a templomtornyokat, így a gyöngybag
lyok sem tudnak ezeken a zavartalan helyeken fészkelni. A Magyar Madár
tani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja 1987-ben 
indította el Gyöngybagoly védelmi programját. A lezárt templomtornyokba 
költőládákat helyeznek ki, amelyet szívesen elfoglalnak a gyöngybaglyok. 
Jelenleg több mint 150 költőláda van kihelyezve elsősorban a templomtor
nyokba, de gazdasági és lakóépületek padlására is került néhány. A kezde
tek óta 912 költésből 3618 gyöngybagolyfióka repült ki. A többi bagolyfajjal 
ellentétben évente kétszer is költhet. Legnagyobb veszélyeztető tényező a 
kemény havas tél, amely sok gyöngybagoly pusztulását okozza.

Kuvik (AthEnE noctua) 100 000 Ft

Kis termetű baglyunk. Elsősorban rágcsálókat zsákmányol, de főleg 
nyáron sok rovart eszik. Nevét jellegzetes hangja után kapta. Halálma
dárnak is hívják, mert a villanyvilágítás megjelenése előtt csak abban a 
házban égett a mécses, ahol nagy beteg volt. A fényre összegyűlő rova-



rokat követte a kuvik, amely gyakran hallata a hangját. Ha meghalt a 
beteg, azt mondták, elvitte a halálmadár. A tájegységünkből csak néhány 
településről van adata. Nagy meglepetést okozott, amikor az idei nyáron 
a Melinda-parkban hallottam jellegzetes hangját.

Gyurgyalag (Merops apiaster) 100 000 Ft

Vörös könyves, aktuálisan veszélyeztetett faj. 1954 óta védett, roha
mos állománycsökkenése miatt 1982-től fokozottan védett. Színpompás 
madarunk. Fészkeit meredek partfalakban kivájt, 1 m-nél is hosszabb 
üregekben találjuk. Telepesen fészkelő madár. A múlt század elején még 
100 páros telepeit is feljegyezték, de napjainkban inkább a néhány páros 
fészkelőhelyek a jellemzőek. Házi méhfogyasztása miatt a méhészek 
üldözik. Sajnos napjainkban is előfordul, hogy költési időben betömik a 
gyurgyalagok fészkelőüregeit, ezzel a bent lévő felnőtt madarak és a fió
kák pusztulását okozzák. Baranya megyében 2012-ben 126 élőhelyen 831 
pár fészkelését sikerült bizonyítani.

Emlősök

Tavi denevér (Myotis dasycneme) 100 000 Ft

Közepes termetű, 55-67 mm testhosszúságú, ritka denevérünk. Életmód
jában kimondottan az ártéri területekhez kötődik. Szülőkolóniáit öreg 
fűz- és nyárfák odvaiban alakítja ki. A víz fölött 1-1,5 m magasan vadá
szik. Vándorlása során követi a folyók, holtágak medrét. Nyári szállásá
tól távol, barlangokban, magányosan telel.

Vidra (Lutra lutra) 250 000 Ft

Európa-szerte megfogyatkozott ez a vízi életmódhoz alkalmazkodott 
menyétféle ragadozónk. Ennek oka az értékes, vízhatlan prémjéért foly
tatott vadászat, de legfőképpen a vizek elszennyeződése. Drasztikus 
állománycsökkenését követően hazánkban emelkedett a vidrák száma. 
Ma már a legtöbb természetes vízben, de a halastavakon is megtalál
ható. Mivel táplálékának jelentős részét a halak teszik ki, ezért utóbbi 
helyeken nem tartozik a szívesen látott vendégek közé. Kártétele köny- 
nyen megelőzhető, mivel zsákmányszerzése alkalmával előnyben része
síti a 10 cm-nél kisebb halakat. Amennyiben a tavakban és a közlekedési 
útvonalához legközelebbi halteleltető medencékben apró halat telepíte
nek, akkor nem fogja a nagyobb halakat elpusztítani. A revírjét minden



fajtársával szemben megvédi, így a több tucat vidra kártételéről szóló 
híresztelések csak mendemondák. Úszóhártyás lábának jellegzetes, 
páros oldalazó lenyomata minden drávai homokpadon megtalálható. 
Hazai viszonylatban az egyik legjelentősebb veszélyeztető tényező az 
utakon áthaladó vidrák elütése. Jellemzően nem szeret átúszni az utak 
alatti átereszeken, ezért az úttesten halad át. Ekkor történik a legtöbb 
baleset. Telente a pellérdi országúton gyakran találni elütött vidrát. 2010 
februárjában a Nagy Imre út és a Maiéter Pál út kereszteződésében volt 
egy fiatal vidra. Nem tudni, honnét került oda. Mivel a befogáskor meg
harapott, ezért két hét karanténra lett ítélve, melyet a Misina Egyesület 
pécs-somogyi telepén töltött. Sem veszettség, sem egyéb betegség nem 
mutatkozott az állaton, ezért a karantén lejárta után Drávaszabolcsnál 
szabadon lett engedve.
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A PANNÓNIA NAGYSZÁLLÓ - GRAND HOTEL

Seij Gábor

A mai Király u. 5. sz. (Ofener Gasse, Fő utca, Kossuth Lajos utca) alatti 
telken már 1695-ben állt egy emeletes épület, melynek tőszomszéd
ságában egy másik, romos épület is, benne három használható műhellyel. 

Az új ház építtetője Pávics Ignác Baranya vármegye helyettes alispánja 
volt, nem sokkal a város török alóli felszabadulás után. 1722-től váltogat
ták egymást a tulajdonosok többen a műhelyeket is használva, volt köz
tük szűcs, aranyműves, gombkötő. A tisztes mesterembereket Horváth 
Dániel alispán követte a birtokosi sorban, de az épület a Horváthokkal 
atyafiságban lévő Jeszenszkyek tulajdonában is volt. A telken álló két 
épületet 1799-ben az akkori tulajdonos egyesítette és alakíttatta át.
1889. május 21-én került bejegyzésre az ingatlanra Hamerly János neve, 
aki Rábel Ágostonné Pichler Vilmától vette meg a házat.

Hamerly János kesztyűs és 
sérvkötő műhelyét - amit 
1861-ben nyitott meg -, köl
töztette a Fő utcai házba, 
amit már a '70-es évek elejé
től bérelt. Az épületben lakó
háznak és egyben műhelynek 
is szolgált, de itt tárolták a 
nyersbőrt, és itt is készítet
ték ki. A földszinten boltot is 
nyitott a család, amiben saját 
termékeiket árulták. A fenn
maradó üres helyiségeket

Az egykori épület . - -■ pedig bérbe adták.
1913-ban a család is ki-, illetve szétköltözött a már 1906-ban életveszé
lyessé nyilvánított épületből, aminek bontását azonnal meg is kezdték. 
A házról a lebontás előtt készült festményen jól látszik az épület 
közepe táján az a kőerkély, melyet bontásakor a „Museum Egyesület"- 
nek ajándékoztak, és az épület frontjának törésvonala, ami a két épü
let egyesítéséből adódott.
A kitörő I. világháború ellenére Hamerly János legidősebb fia, Imre - aki 
édesapja után a gyárvezetés örökébe lépett - a lebontott épület helyén 
megkezdte egy impozáns szálloda építését. A szálloda és vigadó épü-
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Hamerli Imre

leiének terveit Pilch Andor, a vasbeton
szerkezetek tervét a budapesti Orbits 
Vilmos készítette. A háromemeletes épü
let kivitelezője Jaulusz Gyula vállalkozó 
volt. Az építkezés megkezdése során a 
munkálatok közben öt jó állapotban lévő 
török csontvázat találtak a telken. Saj
nos egy „munkahelyi" baleset is történt 
a nagyszabású építkezés során, egy tető
fedő bádogos a tetőről leesve lelte halá
lát, mint ahogy arról a korabeli sajtó hírt 
adott. 1914-ben az építkezés közben 12 
négyszögölt a város kisajátított a telekből 
utcaszabályozás címen.
A késő eklektika jegyeit szecessziós ele
mekkel egyesítő épület 1915-re készült 

el. A korszerű 70 szobás szálloda, amiben a kor minden igényét kielé
gítő, színvonalas kávéház és étterem is helyet kapott, a felső szintjével 
a Nádor Szálloda épületéhez is kapcsolódott. A szálló használatbavételi 
engedélyét a hatóság 8138/1916 számon állította ki.
Hamerli Imre - aki egyébként a Mecsek Egyesületnek is tagja volt - szám
talan testületnek, bizottságnak, rt.-nek volt az elnöke, alelnöke, tagja, 1913- 
ban kiérdemelte a „királyi kereskedelmi tanácsos"-i címet, s kezdetekben 
maga irányította szállodáját. A gazdasági élet romlása, sokirányú tevé
kenységének következtében szétforgácsolódó energiája arra inspirálta, 
hogy az egész komplexumot bérbe adja. Utolsó lehetőségként a Dunán
túli Bank Rt.-nek történő bérbeadást, 
majd annak részvényei fejében az épü
letnek a bank tulajdonába történő átadá
sát látta legcélszerűbb megoldásnak. 
Sajnos pontatlanul, s vitatható körülmé
nyek között megkötött szerződés Hamerli 
Imrét csődbe juttatta. Részvénytöbbségé
nek elvesztése, a rá nehezedő lelki teher 
nagyban hozzájárult korai, 1927-ben 
bekövetkezett halálához.
Hamerli Imre korát megelőző szellemű, 
lángoló egyéniség volt. A szálloda, étte
rem építésének ötletét valószínűleg csa
ládi hagyományok motiválták. Edesatyja,
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A család emléktáblája
I

Hamerly János a Szigeti városrészben évekig 
üzemeltette a „Három Varjú" fogadót, aradi 
távolabbi nagybátyja kocsmáros volt. Apósa, 
Nóvy András pedig nem más volt, mint a 
Burg cukrásza, akin keresztül a jónevű bécsi 
kávéházas Klenkhart családdal is rokon
ságba került. Sajnos Hamerli Imrét politi
kai ambíciók is fűtötték, amik energiájának 
jelentős részét lekötötték. 48-as eszméket 
vallva a közjóért, a városért munkálkodott. 
Országos politikába azonban sohasem sike
rült bejutnia, csak pótképviselőségig vitte. 
A helyi, városi közéletben azonban gyakran 
szerepelt. Egyénisége meghatározó volt. Mi 
sem jobb bizonyíték arra, hogy a szerb meg
szállás alatt a megszállók őt is több napon át 
túszként fogva tartották.
Szociális érzékenysége ugyancsak példaértékű. A Matessa árvaház gond
noki tisztét éveken át ellenszolgáltatás nélkül látta el, anyagilag is támo
gatva az intézményt. Halála után méltatlanul feledték el ezt a város iparáért, 
kereskedelméért, iparoktatásáért és kultúrájáért sokat tevő férfiút.
A szálloda több mint 60 évig üzemelt. Nagyterme Pécs legelőkelőbb bál
terme volt, itt rendezték évente a híres jogászbálokat, valamint koncertte
remnek is használták. Bartók Béla 1923. november 30-án ebben a teremben 
rendezte meg emlékezetes hangversenyét. 1945 után, az ötvenes években 
kamaraszínház, majd később éjjeli mulató működött az épület falai között. 
Kedvelt szórakozóhely volt az épület tetőrészén kialakított terasz, valamint 
a Pannónia Pince étterem és borozó. 1975-ben a szálló „Palatínus Hotel" 
névre lett átkeresztelve
Majd 1976-ban elkezdődött a szálló épületének felújítása. Az átalakítás 13 
évig tartott. Az 1989-es átadás óta az épület ismét eredeti funkciójának meg
felelően működik, sajnos az új néven.
Jelenleg a háromcsillagos Hotel Palatínus a Danubius Hotels Group része, 88 
szépen berendezett és felújított szobával és hat lakosztállyal várja a vendégeket. 
Az épület falán két emléktábla került elhelyezésre. Az első 1965-ben Bar
tók Béla, a második 1998-ban (avatása 1999-ben volt) a Hamerli család 
emlékére. Ez utóbbi emléktábla szövegét jómagam szövegeztem, elhe
lyezése felett pedig dr. Vargha Dezső főlevéltáros és dr. Romváry Ferenc 
művészettörténész bábáskodtak.



VOLT EGYSZER EGY TERMÉSZETJÁRÓ SPORTKÖR

Baranyai Pál

Az INDULÁS

Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központjának zászlaja alatt
Z V1970. szeptember 24-én alakult a Gyógyszertári Sportkör, egyetlen 
szakosztállyal, a természetjáróval.
A kirándulásoknak ekkor már öreg hagyományai voltak. Családok, 
baráti, kollegális társaságok tagjai húztak bakancsot, hátizsákot, és indul
tak útnak, hogy szabadidejüket a városon kívül, az erdőben töltsék. 
Dr. Kövecs Ferenc, a Gyógyszertári Központ főkönyvelője - régi sportem
ber - addig mesterkedett, míg ezek a spontán programok szervezett formát 
nem öltöttek. Az alakulást követően, 1973. március 8-án jelent meg a Sport
köri Híradó I. évfolyamának 1. száma a Természetjáró Szakosztály közle
ményeivel. (A szakosztály hivatalos neve helyett a tagok egymás között 
gyakran csak a rövid „LÓ" szót használták, mert „mentek, mint a lovak".) 
Kövecs Ferenc így köszöntötte a Híradó olvasóit: „Amikor Sportkö
rünk megalakult, többen kérdezték: minek? Mi, egészségügyi dolgo
zók, tudjuk, milyen nagy a jelentősége a bajok megelőzésének. A sport 
nem gyógyszer, de csodálatos megelőző, egészségvédő és helyreál
lító hatalma van. (K. F. 91 éves.) A sport nem csak gyógyító szer, nem 
csak az egyén ügye, nem csak egészségünk ügye. A sport kapcsolat az 
emberekhez. A sport tehát segíti kiteljesedni az embert. Ezért külön 
öröm, hogy ennek a nemes területnek nálunk is vannak lelkes művelői. 
Reméljük, hogy kis lapunk megjelenése, olvasása növeli, erősíti sport
körünket, sportcsaládunkat."
A Híradó szerkesztői nevében Bernáth Márta így vallott a természetjá
rásról, a sportköri lehetőségekről:
„...A hétköznapok kellemetlen ingerhatásait kikapcsolja, feledteti egy-egy vasár
napi kirándulás. A más, a szép, a folyton változó környezet, vidámság pszichés 
szempontból bármilyen gyógyszernél többet ér. Mi, baranyaiak, szerencsés hely
zetben vagyunk, mert a Mecsek szebbnél szebb lehetőségeket kínál.
A megye számos települése olyan értékekkel rendelkezik, amelyeket érdemes meg
tekinteni. Szakosztályunk negyedéves programját Híradónkban előre közöljük, 
részletes beszámolót pedig a túrákat követően készítünk. Kirándulásaink során 
főleg ásványtani, növényzeti és tájékozódási ismereteket szerezhetünk. Városok, 
falvak, műemlékek felkeresésénél előtérbe kerül a földrajz, a történelem, irodalom, 
néprajz és művészettörténet, külföldi túrák esetén az idegen nyelvek ismerete.



Az élmények megörökítésére, megőrzésére, felidézésére szolgál a fotózás, filme
zés. Ezek pályázatokra való beküldésére is tudunk felvilágosítást, lehetőséget 
adni. Kétéves tagság esetén külföldi túra is lebonyolítható. Ezek programját 
minden év első negyedében közli a Természetbarát Szövetség. Akadnak, akik 
mindezt szőkébb, családi vagy baráti körben gyakorolják. Tőlük is szívesen 
fogadunk egy-egy beszámolót Híradónk számára. Utolsó rovatunkban ilyen, 
vagy műemlékek felújításáról szóló írásokat tervezünk.” (A szerkesztőbizott
ság másik tagja Hertelendi Zsuzsa, majd 1974-től Garai Gabriella is, 
végül Bernáth Márta egyedül maradt.)
A Gyógyszertári Sportkör vezetője, Kéthelyi Róza a Természetjáró Szak
osztály első két évéről számolt be: „...Eves túratervünk összeállításá
nál figyelembe vesszük a Mecsek turistája és a Baranyai várak mozgalom 
programpontjait. Új szakosztályként szükségessé vált túravezetők képzése. 
A Megyei Természetbarát Szövetség alapfokú tanfolyamát három tagunk 
végezte el. Figyelemmel kísértük a megyei rendezvényeket, és részt vettünk a 
versenyeken - az elvártnál jobb eredményekkel. 1972. szeptember 24-én Aba- 
ligeten rendezték meg az Orvos-egészségügyi Dolgozók III. Országos Termé
szetbarát Találkozóját. A túraveresenyen - szakosztályunk első szereplésén 
- hat tagtársunk indult és III. helyezést ért el. Felejthetetlen élmény volt dr. 
Varga Gyula (Mecsek Fotóklub) diavetítése Pécsről, amely biztatást adott tár
sainknak, hogy benevezzenek a Mecseki tájak - Mecseki túrák című fotópá
lyázatra. 1972. október 29.: a November 7. túraversenyen csapatunk az első 
helyen végzett, és elnyerte a Mecsekvidéki Intézőbizottság kupáját. A ver
senyen számot kellett adni a Mecsek növény- és állatvilágáról, kőzeteiről, a 
megye műemlékeiről, térképolvasásról, az idő- és távolságszámításról. Rend
szeresen járatjuk a Turista Magazin és az Utazási Világmagazin című folyó
iratokat. A mecseki és megyei túrákon kívül évente egy országos kirándulást 
is szervezünk a tagság kívánsága szerint:
1971- ben Szombathely-Ják-Kőszeg-Sopron-Fertőd;
1972- ben Eger-Bélapátfalva-Szilvásvárad-Aggtelek-Jósvafő-Lillafüred-  
Sárospatak-Miskolc-Tapolca útvonalon. A túrákon készült diákat összejöve
teleinken levetítjük, a legjobb fotók a faliújságra és a túranaplóba kerülnek 
a túra rövid leírásával együtt. Szakosztályunk létszáma 43 fő. Anyagi ala
punkat a tagdíjak, a vállalat és a szakszervezeti bizottság támogatása képezi. 
Ez lehetőséget adott saját könyvtár létrehozására, amely útleírásokat, úti
könyveket és térképeket tartalmaz." (Később diavetítőt és vásznat is.)
Az 1973. évi túratervből kiemelkedett az Orvos-egészségügyi Dolgozók 
IV. Országos Találkozója Budapesten. Szeptember első felére ötnapos



országos kirándulást hirdettek Visegrád-Szentendre-Leányfalu-Eszter- 
gom-Pilisi parkerdő útvonalon, turistaszállással. Az úti- és szálláskölt
ség tagoknak 250 Ft. Jelentkezni április 1-jéig kellett Kéthelyi Rózánál a 
10/1. gyógyszertárban. (Széchenyi tér 2.)
A Sportköri Híradó I. évfolyamának 1. számát Pecze Béláné „Bélapát
falva" című beszámolója zárta az 1972-es országjáró túráról.

A Sportköri Híradó szerzői

A Baranya Megyei Könyvtár Helytörténeti Osztályán megtekint
hető hiányos sorozat szerint az alábbi szerzők írásai jelentek meg 
a Sportköri Híradóban:

Bárdos Györgyné Poronyi Lia:
Dunakanyar -1973
Esztergom -1973

Bernáth Márta:
A természetjárásról -1973
Centenáriumi Országos Természetbarát Találkozó - 1973
Felszabadulási Kupa túraverseny -1974
Felszabadulási Kupa túraverseny -1975
Hollókő -1981

Cserényi Gyula:
November 7. túraverseny -1978
November 7. túraverseny -1980

Csízek Miklósné:
Szentendre -1973

Faragó Erzsébet:
Beszámoló a November 7. túráról -1975

György Erzsébet:
Máré-vári túra -1973

Jáky István:
Nyílt túra -1974 
November 7. túraverseny - 1977



Jeki Éva - Ferenc Györgyi:
A KISZ-szervezet sportéletéből

Katona Margit:
Műemléktúra -1978

Kéthelyi Róza:
Kétéves a Gyógyszertári Sportkör - 1973
Túraterv - Felhívás - 1973
Túraterv -1973
Sportkörünk munkája 1973-ban - 1973
Túraterv - Hírek - 1974
Turisztikai lehetőségek és jelvényszerző túramozgalmak Baranyában - 1977 
Az Orvos-egészségügyi Dolgozók XI. Országos Természetbarát Találkozója 
-1981
Versenyek - Eredmények -1981

Kövecs Ferenc:
Köszöntő -1973

Lehel Ferenc:
Az Asztalitenisz Szakosztály 1980. évi beszámolója —1981

Pálffy Károlyné:
Sportkörünk gazdasági élete -1974
VI. Országos Természetjáró Találkozó, Salgótarján - 1978

Pecze Béláné:
Bélapátfalva -1973
Gemenci kirándulás -1974

Prehoffer Gábor:
Beszámoló az 1978. évi Felszabadulási emlékversenyről -1978
Beszámoló a Gyógyszertári Központ Sportkörének 1981. január 20-i közgyű
léséről -1981

Rattay Lászlóné:
Asszony torna -1977

Szabó Sándor:
Asztalitenisz Szakosztály megalakulása -1980
Tollaslabda Szakosztály a Gyógyszertári Központban - 1981



Tóth M. Borbála:
Jubileumi emlékkőletétel a Zengőn - 1973
A VI. Országos Egészségügyi Természetjáró Találkozás -1975

Dr. Várbíró Béláné:
Dal a Duna-kany arról -1974

Dr. Zalavári Lászlóné:
Széchenyiek Nagycenken -1973
Sárga jelzésen - irigység nélkül - 1974

Dr. Zalavári László:
Bakonyi betyárkodás -1975
Barangolások a nyugati országrészeken - 1980

A sportköri tagok közül - a hivatalt viselőkön kívül - a Zalavári házas
pár volt a legsikeresebb cikkíró. Vidám hangulatú beszámolóik ma is 
élményt nyújtanak.
Tóth M. Borbála számolt be a Magyar Kárpát Egylet alakulásának 
100. évfordulóján a Zengő-kilátó alapkőletételéhez Pécsváradról 
induló csapatukról:
„...Egyik társunk nem érkezett meg és pontlevonást is kaptunk, mert nála 
maradt a körzőnk. Már második napja eset az eső... Eleinte a hideg miatt gyor
sítottuk lépteinket, majd a kutyák dühös ugatása miatt szinte futva tértünk az 
erdei útra. Az avaron könnyű volt a járás, de a szekérúton a sár a cipőt is lehúzta 
a lábamról... A csúcson jelentkeztünk, majd jelvényt vettünk..."
Bárdosné Lia így emlékezett a Duna-kanyarra:
„Hat napig szinte reggeltől estig jöttünk-mentünk, hegyeket másztunk, múze
umok lépcsőit, ezeréves romok köveit koptattuk. A 16 tagú társaság összeforrt e 
rövid idő alatt, és valamennyiünknek az osztálykirándulások felejthetetlen élmé
nyei jutottak eszünkbe, és egy kicsit újra gondtalan diákok lettünk." 
Zalaváriné:
„ A 2500 méter hosszú világhírű nagycenki hársfasor örök időkre jelképe lett a Szé
chenyi család egyenes jellemének, haladó szellemű, irányt mutató életpályájának." 
A mindig vidám hangulatot teremtő Pecze Béláék hölgytagja (Évike) a 
gemenci kirándulás ürügyén egy történetet mesélt:
„A szép sárközi lányok a törököknek is tetszettek. A templomba igyekvők észre
vették a leselkedő törököket, ezért a szentmise végén a lányok átöltöztek az idős 
nénik fekete ruháiba, és az ajtón ők jöttek ki először, utánuk az idős asszonyok a 
hajadonok színes népviseletében. A törökök őket rabolták el, s minden valószínű
ség szerint hamar el is engedték őket."



A SPORTKÖR, A TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY MŰKÖDÉSE

Baranya megyében 1973-ban 2077 természetjáró taggal 24 felnőtt 
és 18 ifjúsági szakosztályt tartottak nyilván. A Gyógyszertári 
Sportkör alap- és fegyelmi szabályzata, valamint a tervezési és gaz

dálkodási előírások szerint éves költségvetéssel és beszámolási köte
lezettséggel működött.

Kiadások:

Bevételei: havonta fizetendő tagdíjak,
vállalati támogatás a Kollektív Szerződés szerint, 
szakszervezeti támogatás
OTP folyószámlán.

orfűi kulcsosház berendezése, üzemeltetése, 
országos túrák, versenyek költségei, 
könyvvásárlás, 
diavetítő és vászon, 
közlöny, hírlap, 
serlegvésetés,
aktív sportolóknak melegítő, túracipő.

A gyógyszertáriak túraterveik összeállításánál elsősorban nem a verseny
zés, hanem a természet megkedveltetése, megismertetése volt a cél.
Azokban a gyógyszertárakban, ahol több túrázó tag dolgozott, megren
delték a Turista Magazint és az Utazási Világmagazint. Az ezekben sze
replő képfotók megfejtési nyereményeiből könyveket és fotócikkeket 
szereztek. Fényképeiket maguk dolgozták ki.

Túraprogramok anno 1972-1990

Orvos-egészségügyi Dolgozók Természetbarát Találkozói, versenyei. 
Magyar Kárpát Egylet alakulásának 100. évfordulója.

Magyar Természetbarát Szövetség rendezvényei, országos találkozók. 
Mecsekvidéki Intéző Bizottság és a B. M.-i Természetbarát Szövetség 
November 7. kupája.
Nyílt túrák (pl.: Műemlék-túra).
„Pécsi tó"-kupa.
„Latinka Sándor"-emlékverseny.



Országjáró Egészségügyi Sportnap.
Sportköri túrák (mecseki, baranyai) 
havonta kétszer, téli hónapokban egyszer.
„Tavaszi kupa".
Vizsgatúrák (a túravezetői tanfolyamok befejezéseként). 
Jeles évfordulókon megemlékezés.
Asszony torna (Farkasné Dulánszky Ágnes vezetésével).

Túramozgalmak

„Mecsek Turistája" 30 pontos jelvényszerző túramozgalom

1. Abaliget 11. Vörös-hegy 21. Óbánya
2. Kőlyuk 12. Vágót 22. Hidasi-völgy
3. Tubes 13. Lóri 23. Pusztabánya
4. Sikonda 14. Szuadó-völgy 24. Réka-kunyhó
5. Zengő 15. Orfű, Rákos 25. Nyárádi vadászház
6. Somos-kút 16. Fehérkút 26. Mecseknádasd
7. Máré-vár 17. Melegmányi völgy 27. Magyarhertelend
8. Kövestető 18. Komló 28. Gorica
9. Pécsvárad 19. Tripammer-fa 29. Herman Ottó-tó

10. Jakab-hegy 20. Püspökszentlászló 30. Viganvár

„Baranyai várak" jelvényszerző túramozgalom 
(10 baranyai vár, ill. várrom)

1. Pécsváradi vár
2. Rákvár
3. Zengővár
4. Máré-vár
5. Siklósi vár

6. Jakab-hegyi földsánc
7. Kantavár
8. Szigetvári vár
9. Mecseknádasdi várrom

10. Szászvári várrom

„Kincses Baranya": a megye műemlékeinek, természeti ritkaságainak, 
néprajzi értékeinek megismerése.
„Mecseki barangolások háztól házig": vándortúrázás kilenc mecseki 
kulcsosház felkeresésével.
«Nyílt túrák" (nem jelvényszerző): a helyi napi sajtó, a Pécsi Műsor által 
is hirdetett túrák képzett vezetőkkel.
„Tájak-Korok-Múzeumok" mozgalomba, az országos Múzeumi és 
Műemléki Hónap során meghirdetett programokba a természetbarát 
szervezetek is bekapcsolódtak.



Túraversenyek

Tájékozódási és elméleti feladatok megoldása, a versenyidő és az útvonal 
betartásával.

1970-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségből - az orszá
goshoz hasonlóan - kiváltak a tájfutók, és dr. Tihanyi László veze
tésével önálló szövetséget alakítottak, de még 1973-ban, az Országos 

Egészségügyi Sportnap egyik eseményén, a tájékozódási és elméleti ver
senyen a túrázók (köztük a Kéthelyi-Orning-Bernáth pécsi trió) idő
eredményeikkel nagy hátrányba kerültek, mert együtt indították őket a 
tájékozódási futókkal. Az állandó jelszó így hangzott: „A túraverseny 
nem futóverseny!"
A kötött menetsebességű tájékozódási túraversenyeken - a turistatérké
pek mellett - az 1968-tól megjelenő mecseki tájfutótérképeket használták. 
Teljes távú, pontérintős volt az a verseny, amikor csak a célban mérték 
az időt. Egy csapat érkezési idejének az utolsó tag beérkezése számított. 
Rendszerint több kategóriába sorolták az indulókat: A, B, C (ifjúsági) 
kategóriába, de létezett családi és úttörő, vagy általában a mezőny végén 
startoló „nyílt túra" kategória is, ahol a menetidőt nem szabályozták, de 
a célba érkezés legkésőbbi időpontját meghatározták. A kategóriákat a 
pálya hossza, a szintidő, a szintkülönbség és az ellenőrző pontok száma 
különböztette meg. Versenyenként változhatott az ellenőrző állomások 
érintési sorrendje (kötelező és szabadon választott), az időmérő pontok 
előzetes közlése vagy titkossága. Minden elrajtolt csapatnak kötelessége 
volt - a verseny feladása esetén is - a célban jelentkezni. A rendezők kér
ték a résztvevőket, hogy a szemetelést, dohányzást, szeszes ital fogyasz
tását, az indokolatlan zajkeltést kerüljék. A szeptemberi, őszi „Pécsi-tó" 
kupákon, tekintettel a vadászati idényre, a pályák bemért vonalveze
tése utakon, ösvényeken, nyiladékokon haladt. Ekkor is figyelmeztettek, 
hogy a pályán csendesen, a csapattagok együtt haladjanak.

A TÚRAVERSENYEKEN SZEREPLŐ SPORTKÖRI TAGOK!

Bálint Gyöngyi
Bernáth Mária
Bernáth Márta
Faragó Erzsébet 
Jáky Istvánná
Réthelyi Róza

Pálffy Károlyné Csöpi 
Cserényi Gyula 
Csízek Miklós
Pálffy Károly 
ifj. Pálffy
Prehoffer Gábor

Mernye Lilla
Moser Tünde
Orning
Szemkó József
(Az ő neveikkel találkoztam, 
de lehettek mások is.)



„Érdekes" kérdések az elméleti feladatok között:
A VI. Orsz. Eüi Természetjáró Találkozó (1975. 09. 20-21.) első állomásán 
evezni kellett. A többi ponton 5-5 olyan kérdésre vártak feleletet, mint 
pl.: Hány körzeti orvos, vagy hány pedagógus van a megyében? Hány 
kórházi ágy lesz 1980-ban. Hány perccel kel korábban a nap Nyíregyhá
zán, mint Budapesten?

Könnyebb kérdések
Milyen fafajtákból állt eddig túlnyomórészt az erdő?
Milyen jellegzetes mecseki növényt látott útközben?
Milyen irányban van a 3. ponttól a térkép északi szélén piros nyíllal jel
zett ház?
Milyen vadászati létesítményeket látott útközben?
Hány méter a távolság légvonalban a 4. és 5. pont között?
Milyen kőzetet látott útközben?
Mitől sárosak a 7. pont körüli fák?

Nehezebb kérdések
Mikor alakult Bp.-en a Magyar Turista Egyesület? Ki volt az elnöke?
Az MTSZ elődje mikor alakult, és mi volt a neve?
Mi kell ahhoz, hogy valaki igazolt természetbarát legyen?
Hol és mikor rendezték a VII. Országos Természetbarát Találkozót? 
Turistajelzések alapjának szabványos mérete?
írja le a turista színjelzések 2. és 4. színét!
Folytassa egy szóval a mondatot: A térképolvasás abc-je a...
A XVIII. századtól napjainkig többféle térképábrázolási formát alkal
maztak a terepdomborzat szemléltetésére. Soroljon fel hármat közülük! 
Milyen feltételei vannak az „ifjúsági", ill. „bronz" jelvényes túrázói 
minősítésnek?
Vagy:
Mikor szabadult fel Pécs a német megszállás alól?
Melyik baranyai hegyet hívják Ördögszántotta hegynek?
Melyik barlangot ismerték „Pap-lika" néven?
Melyik várhoz kapcsolódik a Terra Britannorum elnevezés?
Milyen iránynak felel meg egy délkeleti 6400 vonásbeosztású tájolón a 
2400 vonás?
Melyik hegységnek jellemző virága a magyar kikerics?
Mikor nyerte el Pécs a szab. kir. város címet?
Melyik az uralkodó fafaj a Mecseken?
A felsorolt gombák közül melyik nem ehető?



Az 1978. évi Felszabadulási Emléktúra részvevői a Mecsek-rally 
nyomaival találkoztak: néhány törött gyufaszálként félredobott 
távírópózna árválkodott az út menti bokrokban.

Szintén ebben az évben, a B. M.-i Természetbarát Szövetség szeptemberi 
nyílt túráján 70-en indultak, de ez a létszám a felére csökkent, mert a 
távolságot 7 km-re hirdették, amiből 17 lett.
1979-ben az országjáró kirándulás során a győri Arany fácán étterem
ben jó cigányzenét szerettek volna hallgatni, de a zenészek szünet nélkül 
„szakszervezeti szünetet" tartottak, másfél óra alatt csak egy számra tel
lett tőlük. Ott is hagyta a társaság.
A székesfehérvári turistaszállón a gondnok, férőhely hiányában, a fér
fiak szobájában helyezett el egy 180 cm magas lengyel hajadont, Renátát, 
de a fiúk nagy bánatára végül mégis a hölgyek szobájában éjszakázott. 
Az áremelések hatása miatt a megszokott dugipénz kevésnek bizonyult. 
Talán nem érdektelen közölni a Baranya Megyei Természetbarát Szövet
ség 1981. évi túraversenyeinek eredményösszesítését, hogy felidézzük a 
közelmúlt csapatainak nevét:

„Felszabadulási kupa"
Felnőtt kategória:

1. Pécsi Tervezők
2. Kaposvári Spartacus I.
3. Gyógyszertári SK
4. PVSK
5. Pécsi Vörös Meteror I.
6. Pécsi Vörös Meteor II.
7. Bonyhádi MSC
8. Kaposvári Spartacus II.
9. Sopianae Gépgyár I.

10. Sopianae Gépgyár II.

Ifjúsági kategória
1. Mohácsi ITSK
2. Gépipari Technikum III.
3. Komarov Gimnázium
4. Steinmetz Gimnázium II.
5. Nagy Lajos Gimnázium
6. Villányi MG I.
7 Janus Pannonius Gimn. I.

8. Kun Béla Gimnázium I.
9. Steinmetz Gimn. I.

10. Pécsváradi MG.

„November 7." Kupa
1. Gépipari Szakközépiskola
2. Pécsi Orvostud. Egyetem
3. Bonyhádi MSC
4. Kaposvári Spartacus
5. Gyógyszertári SK
6. Baranyai Pedagógusok
7. Pécsi Vörös Meteor
8. Pécsi Vasas Egyesület
9. Zeneművészeti Főiskola

10. Pécsi Terv. SK
11. Pécsi Vízügyi Igazgatóság

1. Gépipari Szakközépiskola
2. Széchenyi Gimnázium
3. Dobó Gimnázium
4. Építőipari Szakközépiskola
5. Szentlőrinci MG.
6. Pécsi Vasas Egyesület
7. Egészségügyi Szakközépiskola
8. 506. sz. Szakmunkásképző Isk.
9. Nagy Lajos Gimnázium

10. Kun Béla Gimnázium
11. Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakközépisk.
12. Radnóti M. Szakközépiskola



Bővül a Gyógyszertári Sportkör

1 979. november 6-án bővült a sportkör. Ekkor alakult 12 taggal az asz- 
L talitenisz-, majd a tollaslabda-szakosztály is megkezdte működését.

A Sport Híradó 1981. évi 1. számában Prekoff Gábor számolt be a Gyógy
szertári Központ Sporkörének január 20-i közgyűléséről.
Az ügyvezető (vagy levezető?) elnök: dr. Kövecs Ferenc
Kéthelyi Róza lemond elnöki tisztéről, de a Természetjáró Szakosztály 
vezetését továbbra is vállalja (O a „szakosztály lelke".)

A választás eredménye:
Sportköri elnök: 
titkár: 
gazdasági felelős: 
költségvetés: 
számvizsg. biz. elnöke: 
tagjai:

természetjáró szakoszt, vezetője: 
asztalitenisz-szakoszt. vez.: 
tollaslabda-szakoszt. vez.: 
pártszervezet: 
szb. titkár:
KISZ:

Prehoffer Gábor
Bernáth Márta
Horváth Anna
Pálffy Károlyné
Puskásáé Megyeri Emőke 
dr. Zalavári Lászlóné 
György Erzsébet 

tője: Kéthelyi Róza
Lehel Ferenc
Szabó Sándor
dr. Fehér Istvánné
Tamási Alajos
Végvári Erzsébet

Kedves Olvasó:

A Sportköri Híradók segítségével a negyedéves szakosztályi prog
ramokat és beszámolókat 1981-ig tudtam követni. Csizek Miki és

Márta asszony archívumában 1991 az utolsó dátum. Ekkor a VII. Ten- 
kes-40 teljesítménytúrát rendezték. A B. M.-i Természetbarát Szövetség 
és a versenybizottság mellett működő Teljesítménytúra-albizottság 1987- 
ben alakult, de ez már egy másik történet.
Volt egyszer egy természetjáró sportkör. Nem mondom azt, hogy nyu
godjon békében, de emlékezzünk rá, és minden egykori tagjának jó 
egészséget kívánok.

Baranyai Pál
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Zemplén, Széphalom:
Kazinczy-emlékcsamok il Pécs, Széchenyi tér 2.: a 10/1-es gyógyszertár 

személyzetének egy csoportja -1972

Hosszúhetény: balról a Pálffy 
házaspár és Zalaváriné-1975 ií Orfíí:

a csapat színe-java -1977

Orfíí: balról Csízek Miklós,
Réthelyi Róza és a Pálffy I Vörös-hegy, Cinke-tanya: két generáció,

házaspár - 1977 ■ középen Szabó László Gy. - 1984



HAJDAN VOLT ÉPÜLET, 
A KIRÁLY U. 5. SZ. ALATTI HÁZ 

(1695-1913)

Sey Gábor

A mai Király u. 5. sz. alatti telken már 1695-ben egyemeletes ház 
állott, ami a városi összeírásban a 130. számon szerepelt. Az épü
letet Pávics Ignác építette valószínűleg a város felszabadulása után nem 

sokkal. A telken állt egy másik, jórészt lepusztult romos épület, mely
ben három ez idő tájt még használható műhely is volt. Pávics 1710-ben, 
a nagy pestisjárvány évében a romos épületet és a műhelyeket lányaira, 
az új egyemeletes épületet pedig fiára hagyta.
Pávics Ignác Baranya vármegye helyettes alispánja 1705-1710 között. 
Fiai: Mihály főszolgabíró (1719), Pál és Antal vármegyei nemesek.
Az 1712-es összeírás a 24. számon tartja nyilván a romos épületet, mely
nek tulajdonosai a Pávics testvérek, s a 22. számon az emeletes házat, 
melynek tulajdonosa Pávics József.
Az 1722. évben a telekkönyvben a 256. számon tartják nyilván a terü
letet, melyen ház és kert van. A tulajdonosok a Babich örökösök. Hogy 
hogyan került kezükre a telek, örökösödés, házasság vagy vétel útján, 
nincs adat. Az utcát, melyen a telek állt, Ofner Gasse-nak nevezték ekkor. 
Arról nincs említés, hogy mindkét épület állt-e.
Öt évvel később, 1727-ben az összeírás a 159. és a 160. számon Kakicsics 
Márkus szűcsöt és Szindcsak János aranyművest említi, mint az itt álló 
épület tulajdonosait. Feltehető, hogy a régi három műhelyből még kettő 
állott, s a fenti mesterek használták is őket, s ugyanakkor az új egyemele
tes épület is állhatott mellettük, amiről az összeírás hallgat valami okból. 
Ezt a feltevést látszik megerősíteni az 1734. évi összeírás. Itt már ismét 
két épületet említenek a telken, a 196. számon Borbás Sándor gombkötőt, 
aki feltehetőleg az egyik még akkorra is megmaradt műhelyt bírta, s a 
12. számon Babics Ignácnét, akié az emeletes épületet volt.
Az 1737-es összeírás a 311. számon Borbás Sándort, mint tanácsbéli pol
gárt tartja számon, míg a telek másik felén álló ház már a 309. számon 
Horváth Dániel alispán tulajdona. Horváth Dániel de Megyefa előbb 
vármegyei perceptor, majd első alispán. Apja, Péter részére nemesle
velet 1699-ben állítottak ki Bécsben, ő maga a vármegye nemesei közé 
1732. május 22-én az 52. számon vétetett fel. Megyefalvai előnevét 1738. 
december 23-án adományozta az uralkodó ugyancsak Bécsben. Leánya, 
Klára Jeszenszky János, Szigetvár örsparancsnokának felesége lett.



1748-ban a műhelyrész tulajdonosa még mindig Borbás, a ház viszont 
Gormon Illés nevére van bejegyezve.
1752-ben a 225. számon özvegy Borbás Sándorné gombkötő lépett a férje 
örökébe, mint tulajdonos.
1764-ben a 25. számon Fekete Józsefé a volt Borbás-féle tulajdonrész, 
míg a 24. számon a bejegyzés egyszerűen csak Jeszenszky-ház. Ez utóbbi 
érthető is lenne, mármint hogy öröklés útján került a Horváthoktól a 
Jeszenszkyék birtokába, de zavaró, hogy közben, Gormon Illés is szere
pelt, mint tulajdonos.
1768. december 16-i állapot, a Pécs városi Tanács jegyzőkönyvek alapján, 
miszerint a tulajdonos még mindig Fekete József.
1771. október 28-án a volt Fekete-féle részt, amit szintén háznak említe
nek, már Petrás József adja el özvegy Petrovszky Ferencnének 1600 Ft
ért. Ekkor a telek másik felén lévő ház is Petrovszkyné tulajdona, aki 
ehhez öröklés útján juthatott, hiszen leánykori nevén Horváth Krisztina. 
Petrovszky Ferenc ezredes atyja József, Baranya vármegye I. alispánja, 
aki 1723-ban részesült birtokadományban, 1735-ben Mindszentfai előne
vet kapott, a vármegye nemesei közé 1732. május 22-én vétetett fel.
Az 1774-es összeírás a 21. számon csak mint Petrovszky-házat említi a 
telken álló épületeket. Biztos, hogy ekkor még két épület áll itt, mert az 
1777-es összeíráson ismét két épület szerepel tulajdonosmegjelölés nél
kül, úgy mint a 45. számú és mint a 44. számú ház.
1779. október 1-jén a telekre és az épületekre Petrovszky Zsigmond vice
alispán került bejegyzésre.
1786-ban még mindig ő a tulajdonos, s ismét két épületet írtak a nevére, 
az 504. számút és az 503. számút. Róla annyit kell tudni, hogy Petrovszky 
Ferenc gyermeke, aki tanulmányait 1767-ben az egri kollégiumban 
kezdte meg. Előbb 1776-ban táblabíró, majd 1790-től alispán. Gyerme
kei: József és Julianna férjezett Skerletzné.
A két ház valószínűleg 1799-ben egybeépülhetett, amire támpont a 
„Museum Egyesület"-nek a ház bontásakor ajándékozott „Renovatum 
est Anno 1799." feliratú kőerkély.
1804. április 24-én özvegy Petrovszky Jánosné született Gaál Franciska 
a szomszédos török fürdő területéből 20 négyszögölet a telkéhez csa
tolt. Ez megint érdekes adat, mert nem tudható, hogy névelírás történt-e, 
tudniillik Józsefné helyett írtak-e a hivatalnokok Jánosnét, vagy valóban 
létezett egy Petrovszky János is, akinek feltevésem szerint szintén Ferenc 
fiának kellett volna lennie.
1813-ban 326. számon a tulajdonost özvegy Petrovszky Franciska néven 
jegyezték be, míg 1828-ban 561. számon ismét, mint özvegy Petrovszky



Hamerli János

Jánosné szerepel a tulajdonos. Itt találunk először utalást a telek nagysá
gára is, ami az 1804-es növekedés után immár 461 négyszögöl.
1837. július hóban az épület már Rábel Ágostoné. 1839. október 
11-én Rábel Vilmáé, 1856-ban az épület két helyrajzi számon, 865 
és 866, mint Rábel Ágoston hagyatéka szerepel. 1864-ben Rábel Vil- 
mosné névvel jegyezték a telket, ami valószínű tévedés lehet, s a 
Rábel Vilma név elírása.
1885-ben a telek még mindig Rábel Ágostonná Pichler Vilma tulajdona. 
Ez utóbbi bejegyzés, mely szerintem megvilágítja, hogy a kor hivatal
nokai milyen szabadon bántak a nevekkel, s ebből tűnik ki az, hogy 
a Rábel Vilma, Vilmosné nevek tulajdonképpen egy személyt, Rábel 
Ágostonná Pichler Vilmát takarják. Érdemes még róla megjegyezni, 
hogy nem egy pécsi iparosnak nyújtott önzetlen segítséget, hogy önálló 
műhelyüket megnyithassák.
1889. május 21-ével két tulajdonos neve került bejegyzésre az ingatlanra, 
Bedő Imréé és Hamerly Jánosé, akinek az ingatlant eladta.

Hamerly János a '70-es évek elejétől 
bérelte, majd megvette 1861-ben ala
pított kesztyűsműhelyének és lakó
háznak az épületet. A műhelyt ekkor 
már inkább manufaktúrának lehe
tett nevezni. Kezdetben itt tárolták a 
nyersbőrt, itt volt a tabakosműhely, 
és itt rendezték be a kesztyűsműhelyt 
is. A bőrfestő és a végső bőrkikészítő 
műhelyek a földszinten, míg a var
roda, a szabászat és a család lakása 
az emeleten volt. Az épület földszint
jén már boltot is nyitott a család, ami
ben saját termékeiket, kesztyűiket, 
sérvkötőiket árulták. A fennmaradó 
üres helyiségeket boltnak, műhely
nek, raktárnak adták ki. így kapott az 
épületben helyet Paunz Adolf ruhá
zati boltja, Piller Béla órásmester és a 
„Kobrak cipők raktára" és boltja.

A várossal a bőrkikészítés és -tárolás nem éppen illatos folyamata miatt 
nem volt felhőtlen a manufaktúra kapcsolata, aminek rendezését maguk 
a tulajdonosok is szükségesnek látták. Hamerliék több ingatlant is vásá
roltak, és valójában már 1877-ben megkezdték - a Városi Tanács kéré-



Wéber Tarlós Károly festménye (30x30 cm vászon, olaj) 
Restaurálta: Tarai Teréz, 1995

sére ugyan - a gyár belvárosból való kitelepítését az Alsó-Puturla utcába, 
ahol elsőnek vettek meg egy telket. A telken három kordovános (tabakos) 
műhely, illetve egy omladozó, később lebontásra került vízimalom állott. 
Ezzel megszüntette a belvárosban a nyersbőr tárolását és előkészítését. 
Hamerly János 1895-ben bekövetkezett halála után fiai, Imre és István fejez
ték be életművét azzal, hogy az Alsó-Puturla utcában 1903-ban megnyílt 
a család által alapított korszerű kesztyűgyár. A család lakóhelye azonban 
továbbra is a Király utca 5. szám alatt volt egészen 1913-ig, amikor is a csa
lád ki-, illetve szétköltözött az addigra életveszélyessé vált Király (Fő) utca 
5. számú épületből, aminek a bontását azonnal meg is kezdték.



A család tulajdonában maradt telekre Hamerli Imre megkezdte a Pannó
nia Szálló - Grand Hotel építését.
A házról lebontás előtt a Pécsi Takarék egyik tisztviselője, Wéber 
Tarlós Károly kedvtelésből festett egy 30x30 cm-es olajképet, melyen 
jól látszik az épület közepe táján a kőerkély és az épület frontjának 
törése, ami a két épület egyesítéséből adódott. A festményhez készí
tett vázlatrajz lehet az az emlék, ami ma is a Várostörténeti Múzeum 
tulajdonában van. Megjegyzem a birtokomban lévő festményről, 
miután Tarai Teréz festőművész restaurálta, színes, eredeti nagy
ságú fénymásolatot készíttettem, s egy-egy példányt a Várostörté
neti Múzeumnak, a Pannónia (Palatínus) Szállónak, illetve a Városi 
Levéltárnak adományoztam.
Érdemes a kép történetéről is szót ejteni, mivel igen kalandos, viszon
tagságos úton került a birtokomba, s általam Tarai Teréz gondos kezei 
közé. A kép ifjabb Hamerli Imréhez (1897-1966) került atyja halála 
után, s nála Budapesten vészelte át a II. világháborút. A Bimbó utca 
11. sz. alatti lakás találatot kapott, s a képet szinte szitává lyuggatták 
a repeszek. A kép állapotát tovább rontotta az akkori szakszerűtlen 
javítás, majd a mostoha tárolás. Az erősen megrongált kép Hamerli 
Imre halála után húgához, Izabellához (1905-1965, Gertig Béláné), 
majd Andor (1915-1995) öccséhez került. Tőle én örököltem meg ezt 
a felbecsülhetetlen értékű helytörténeti kuriózumot, mint Hamerli 
Imre legfiatalabb unokája.
A kép hiteles helyreállítását nagyban megkönnyítette, hogy még ép 
állapotában készült róla, ugyan kicsiny, de jó minőségű fénykép, illetve 
Hamerli Károlyné, Willman Mária is lefestette magának és gyermekei
nek emlékül a házat.
Ma már Tarai Teréz festőművész-restaurátor áldozatos munkájának 
köszönhetően a kép és a keret régi pompájában látható.

Felhasznált irodalom:

Andretzky J.: Baranyavármegye nemesei (Pécs, 1909)
Bezerédy Gy.: Pécs (Pécs, 1983)
Déri J. - Jancsi Gy. - dr. Gungl F.: A Pécsi Kesztyűgyár története (Pécs, 1977)
Gerő Gy.: Pécs török kori emlékei (Pécs, 1962)
Madas J.: Pécs belváros telkei és házai (Pécs, 1978)



PLÉHKRISZTUS BAKÓCÁN

Egy ALKOTÁS VÍVÓDÁSAI, örömei, születése

Huszár Ferenc

A telefon szokásos csengetésével szólt, amikor balesetemből gyó- 
gyulgatva felvettem, és a túloldalon régi kedves ismerősöm hang
ját hallottam. Baumann Józsi hívott, bennem van minden reménye, hogy 

a feladatot, amiért keres, megoldom. Bízik abban, hogy képes leszek 
megbirkózni vele, hasonló alkotással a hátam mögött. Hirtelen nem is 
értettem, miről van szó, rákérdeztem, és elmondta újra. Bakócán állt egy 
pléhkrisztus, amely a régi időkben sok embernek jelentett megerősítést, 
Fekete István is írt róla, írásai szerint többször megállt előtte imádkozni. 
Ez a kereszt a pléhkrisztussal kidőlt, tekintetéből, mellyel biztatta az erre 
járókat, már nem látszik semmi, mert rozsda fedi. A megújító munkála
tokban sokan vettek részt: a Mecsekerdő Zrt. Sásdi Erdészete, a Duna- 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, Huszár Ferenc grafikus 
-művész, az Ajkai Fekete István Társaság, a Dombóvári Fekete István 
Kulturális Egyesület, a Mecsek Egyesülettől Baumann József.
Ehhez azonban valakinek újra kell festenie a korpuszt, és erre kért fel Józsi 
engem. Igaz, hogy festettem már két oltárképet, képet temperával, akrillal, 
olajfestékkel, de kültéri zománcfestékkel eddig csak kerítést mázoltam. Kicsit 
elbátortalanított ez a tény, és számos kérdést tettem fel magamnak. Alkal- 
mas-e a zománcfesték képalakításra, hogyan lehet keverni színeit, meny
nyire lesz tartós? A bizonytalanság érzése és a kérdések kavarogtak bennem. 
A legfőbb kérdés nem az volt, hogy elvállalom vagy sem a felkérést, hanem 
az, hogy tapasztalat híján tudok-e olyan alkotást készíteni, amely méltó a Jó
istenhez? Ez a kérdés, hasonlójellegű alkotásoknál még jobban előtérbe kerül. 
Elvállaltam, és meg is csináltam. Első lépésként körbejártam szinte az összes 
kis és nagy festékboltot, begyűjtöttem tanácsaikat. Olyan festék után kutat
tam, ami a zománcfestéknél jobb lehet. Kaptam olyan tanácsokat is, amiket ha 
megfogadok, még mindig csak tiprolódnék. De az utánjárást siker koronázta, 
megtaláltam a megfelelő festéket, és annyi színt vásároltam, amivel már tud
tam más színeket is kikeverni. Megkaptam Krisztus fémtestét, amit elölről 
és hátulról körberajzoltam, megpróbáltam kitalálni, hogy milyen belső for
mákkal rendelkezhetett korábban. Igyekeztem körüljárni az intemet segítsé
gével más pléhkrisztusokat. Sajnos a bakócairól már nem volt kép, és amúgy 
sem találtam sok ábrázolást. Amikor rajzolás közben Krisztus lábai sehogy 
sem akartak úgy egymásra kerülni, ahogy gondoltam, a bokák nem voltak jó 
helyen, rájöttem, hogy a jobb és bal oldalt felcseréltem! Kezdhettem újra a raj-



zolást, és meg is oldódott a probléma. Aztán elérkezett a pillanat, elkezdhet
tem a festést! Alapoztam egyszer, aztán még egyszer, egyik oldal, másik oldal. 
Arra gondoltam, hogy a hátoldallal kezdem, ha valami nem sikerül, mégsem 
fog látszani, hiszeneltakarja a kereszt. így a hátoldal is aprólékosan elkészült, 
mintha látszana, és ez így van jól.

Tömény festékkel kezdtem, mert ezt 
javasolta a leírás. A lemezen próbáltam 
keverni az árnyalatokat, de sajnos nem 
lett jó. Ezután hígítós ecsettel próbáltam 
összemosni a színeket, de ez sem volt az 
igazi. Ekkor jött az ötlet: testszínnel újra 
alapozok, és a száradás után majd köny- 
nyebben lehet felvinni a többi színt. így az 
első felét már induláskor így készítettem 
el. Jól haladtam, de a száradási fázisokat 
szigorúan be kellett tartani. A megfelelő 
festési mód megtalálásától fellélegez
tem. Ekkor már éreztem, sikerülni fog a 
munka, jó lesz így. Türelmetlenül sürget
tem volna a száradást, várakozni is tanul
tam az alkotás közben. Mindennap csak 
néhány óra munka következhetett, a többi 
idő a száradásé volt. Türelmetlenül vár
tam, hogy mikor tudok újabb részt hozzá

tenni, haladni a kész felé. Magával ragadott, teljesen a hatása alá kerültem. 
Az utolsó ecsetvonások mindig a legnehezebbek, amikor ott a dilemma: 
kell-e még ez a folt, ez a szín, vagy már sok? Hosszú percekig nézi ilyen
kor az ember, hogy meglássa, megérezze, hogy igen, elég, elkészült. És 
elérkezett ez a pillanat a bakócai pléhkrisztus esetében is. Örömmel hív
tam Baumann Józsit és Nagy Gábort. Elkészültem. Amikor elszállították 
tőlem, akkor már csak a viszontlátást vártam, de már a helyén.



A 60 ÉVES MECSEKI FORRÁSOK „KÖSZÖNTÉSE"

Baumann József

rpádtetőn, a telefonon bejelentkező négy túratársunkra várunk a
            Mecsextrém park pénztárához közeli fák árnyéka alatt. Megérkez
nek túratársaink, így már együtt a 46 fős csapat. Ismertetem a mai túra 
útvonalát és a viselkedési szabályokat a Tájvédelmi Körzet területén, mivel 
végig ott halad a túra. Erdészlakások mellett haladunk el és nézegetjük a 
szép virágoskerteket. Az erdőbe érve jobbra megyünk, és hamar kiérünk 
a nagy parkolóhoz. A forgalmas országúton áthaladva ismét a fák között 
haladunk a Rigó-kúthoz. Itt elmondom, amit a forrás történetéről tudok.

Rigó-kút

forrásállandókifolyású,dealacsonyhozamokkalrendelkezik.Vízho-
             zama 0,8-3 liter/perc. Vize a kivastagodott takarórétegből származik, 
de utánpótlásában szerepet kaphat a felső triász homokkő hasadékvize is. 
A forrást 1936-ban Rábay Gyula erdőmester tervei alapján a Mecsek Egye
sület Kiss József Asztaltársasága foglalta. A jelenlegi építmény nem az ere
deti, mert azt korábban lebontották és átépítették. Az eredeti építményből 
csak a kőbe vésett felirat lett felhasználva, valamint a bontott mészkövek. 
Néhányan megkóstolják a friss forrásvizet, és haladunk tovább a követ
kező forrás felé. Szép fiatal erdőben megyünk erdészeti úton, és turista
ösvényen egyaránt. Egy kis emelkedő után érjük el a Bokor-forrást.

Bokor-forrás

észkőből épített, támfalas forrás. A kifolyócső felett fehérmár-
L V 1 vány táblán olvasható a forrás neve. A vízfolyás a miocén réteg
vízből ered. Vízhozama 1-25 liter/perc érték körül mérhető. Elnevezését 
Bokor Dénes főerdészről kapta, aki hajdanán a káptalani erdőségekben 
turistaút- kijelöléseket is végzett. Innen elindulva néhány perc alatt bele
botlunk a következő forrásba.

ZSOLNAY-KÚT

örbefutó támfalas forrás. A homlokfalon található a Zsolnay család
L\címere és alatta a forrás névtáblája. A forrás vize a miocén képződ
mények rétegeiből lép ki. A támfal előtt egy kis betonmedence található. 
Vízhozama nagyon változó és szélsőséges, 1-50 liter/perces értékek mér
hetőek. Szárazabb időszakokban az áteresznél lévő vörös kifolyóból nyer-



hető forrásvíz. A forrást 1890-ben 
foglalták. Közelében volt a Zsol- 
nay-gyár márgabányája. A forrást 
régebben Zsivány-forrásnak nevez
ték. A szárazság miatt csak az alsó 
kis csövön jutunk ivóvízhez. Kicsit 
felfelé haladunk, majd átkelve egy 
aszfaltozott úton, elérjük a csodá
latosan szép famatuzsálemeket és 
a Tripammer-fa kirándulóközpon
tot, ahol kis pihenőt tartunk. Előkerülnek a finom ételek és hozzá a finom, 
étvágygerjesztő itókák. Falatozás után elmondom az emlékhely történetét. 
Tripammer Károly (1872-1926) fő-erdőmémök, Pécs első erdőmestere, 
városi erdőtiszt. Nevéhez fűződik a mecseki erdőgazdaság kezdeti, talán 
legnehezebb időszaka. Ő valósította meg a mecseki irtások helyén az első 
előnevelő csemetekerteket. Sokat tett a Mecsek erdészeti és turistaútjainak 
kiépítéséért. Az Országos Erdészeti Egyesület tagja volt. O tervezte 1903- 
ban a mecseknádasdi községi malmot is. Életének 55. évében hunyt el. 
Az emlékére bekerített és táblával ellátott öreg kocsányos tölgy a hetvenes 
évek elején egy viharban derékba tört és elpusztult. Az emlék továbbörö- 
kítésére az erdészet egy, a régi közelében álló kocsányos tölgyet jelölt ki. 
Fakerítéssel körbevette, és egy emlékoszlopot helyezett el Tripammer-fa 
felirattal. Az oszlopot magam készítettem és barátaim segítettek a felállí
tásában. Az erdészet a kerítést készítette el. Mindenki pihenten indul neki 
a következő szakasznak a kék körjelzésen. Előbb fiatal erdőben haladunk, 
majd szép szálerdőben vezet utunk. Van lehetőség a különböző fák ismer
tetésére, felhasználásukra és kitermelésük módjaira. Megbeszéljük a teljes 
erdőborítás lényegét, és hogy ez miért jó a jövőre nézve. Egy kis tisztásnál 
csoportképet készítek a túra résztvevőiről. Tarvágáson vágunk keresztül, 
ahol már embermagasságúra nőtt a fiatal erdő, és itt egyre meredekebben 
ereszkedünk a Melegmányi-völgybe. Elhaladunk egy víznyelő mellett, és 
elérjük az első 60 éves forrást. Mikor a seprű is ideér a lassabban haladók
kal, elkezdem mondani a forrás történetét.

60 éves Anyák-kútja
Melegmányi-völgy legfelsőbb foglalt forrása. Vize a környék 
mészkőszikláin keresztül egy patakos barlangon át jut a fel

színre. Változó vízhozamú karsztforrás, 10-120 liter/perces vízhoza
mokat mérhetünk. A forrás két helyről tört fel, az egyik a foglalt forrás 
kifolyócsövén keresztül, a másik tőle néhány méterre fakadt. A barlangi 
részben történt leszakadás az esős évszak után elzáródást okozott, és a



patakos kifolyást megszüntette. A forrás teljes vízhozama most a forrás 
nagy keresztmetszetű csövén jut a patakba. A forrást 1952-ben Csokonay 
Sándor építette ki. A támfal középső részében a Melegmány felirat 
is olvasható. A foglalás helyétől kb. 20 m-re kezdődik meg az erős 
mésztufakiválás. Szép mésztufakiválások mellett ereszkedünk le a 
csobogó patak mentén a nagy mésztufavízeséshez. Sajnos kevés a csa
padék, és ez meglátszik a szerényen csordogáló erecskéken. A Meleg- 
mányi-forrás szépen folyik, adja a hűs forrásvizet.

Melegmányi-forrás
Melegmányi-völgyben a nagy vízeséstől balra található, kőfalazat-

Z V. tál kiépített forrás. A vízhozam 1-6 liter/perc érték között változik. 
Felirata a kifolyócső felett olvasható. Vize a környék karsztos területeiből 
fakad. A forrást 1961-ben Csokonay Sándor és segítői foglalták.
Itt hosszabb pihenőt tartunk, mindenki kényelmesen megebédelhet. 
Minden ülőalkalmatosságot igénybe vettünk a kényelem érdekében. 
A pihenő és ebéd elfogyasztása után szót ejtek a tájvédelmi körzetek 
fontosságáról és a környezetvédelemről. Elindulunk lefelé a völgyben, 
hogy a patakon kétszer átkelve a 60 éves Mecsek-forrást felkeressük az 
erdő rejtekében, melyhez nem vezet jelzett turistaút. Elhaladunk egy 
álló famatuzsálem mellett, majd megnézzük a háromszáz éves kidőlt 
famatuzsálemet. Innen két perc alatt a forráshoz érünk.

A 60 éves Mecsek-forrás

forrás egy lapos terület végében található. A mészkőből készült
Z vfalazatában található a forrás neve, Mecsek-forrás, és elkészíté
sének évszáma, 1952. A középső triász karbonátos üledékekből lép ki 
a forrásvíz a felszínre. A forrást a Mecseki Erdészeti Rt. 1995-ben felújí
totta. Korábban merítős forrás volt, ma kifolyós rendszerű. A kifolyástól 
kb. 20 méterre az út túlsó oldalán egy kis tavat alakítottak ki, melyet a 
forrás vize táplál. Vízhozama 2-50 liter/perc. Egy erdészeti úton hala
dunk felfelé, hogy átjussunk a Nagy-Mély-völgybe. Fent az elága
zásnál a bükkfába vésett évszámokat nézegetjük és a megszokott DR 
monogramot. Lassan lefelé ereszkedünk, és kerülgetjük az útra dőlt 
vastag fákat. A völgybe érve megmutatom a hatalmasra nőtt kocsányos 
tölgyeket, melyek a Mecsek hegységre nem jellemzőek. Ezek is telepí
tett példányok. Átkelünk a betonhídon, és balra nézegetjük a mésztufa 
gátakat. A forrás vize az út szélén folydogál és kisebb-nagyobb kanya
rokat ír le. A forrás falazatához érünk, ahol beszélek a források és bar
langok kialakulásáról a Mecsek hegységben.



Kánya-forrás
mély-völgyi kőfülke alatti sík részen építették. A felette elterülő

Z V hatalmas mészkőterületen található a vízgyűjtője. A forrás fog
lalását Csokonay Sándor és Molnár István végezte el 1974-ben. A forrás 
vize három vastag csövön áramlik ki az előtérbe. A középső triász idő
szak anizuszi emeletének mészkövéből lép ki a forrás vize évszakonként 
változó mennyiségben. A foglalástól 50 m-re kezdődik meg a mésztufa 
kiválása, amely később kisebb vízeséseket alkot. Felmászunk a mély-völ
gyi kőfülkéhez, ahol régészek ősemberek eszközeit találták évtizedekkel 
ezelőtt. Mi a szépen rétegzett mészköveket figyeljük meg, és a lábunk alatt 
húzódó barlang bejáratát. Ebből hóolvadás idején rengeteg víz áramlik a 
kövek között a mederben lefelé. A Kánya-forrástól felfele haladunk, és 
egy kis vízmosásban balra lent találjuk a következő forrást.

M.ARISKA-FORRÁS

Nagy-Mély-völgy legfelső forrása. Foglalása támfalas építmény, mely-
L \ ben felül a forrás névtáblája látható, alatta a kifolyócső. Vízhozama 
változó: 10-80 liter/perces értékeket mérhetünk. Mindenki felveszi a háti
zsákját és elindulunk egy meredekebb szakasz felé. Az erdészet kijárta az 
alsó utat, ezért többen ott haladunk egyre feljebb a kék sávjelzésű út felé. 
Mire felérünk, mindenki homlokán hízott izzadságcseppek csillognak. Kicsit 
szusszanunk, majd egy kevésbé meredek rész következik a Kereszt-kunyhói 
pihenőig. Lassan haladunk és nézegetjük a szép zöld mohapámákat és a víz 
által koptatott szürke mészköveket. Kiérünk az aszfaltúira, elhaladunk az 
erdészház előtt, majd megállunk a volt Keresztkunyhónál lévő kőkeresztnél.

Keresztkunyhó

Itt régen a favágók kis kunyhója állt. A kőkeresztet 1928-ban Rábay Gyula 
(1892-1968), a városi erdőhivatal vezetője építtette. Ma pihenőhely talál
ható itt ismertető táblával, szalonnasütővel, esőbeállóval. Átmegyünk az 

úton, és a Fehér-kúti kulcsosházhoz indulunk. A házhoz közeledve szám
háborúzó diákok bujkálnak a vastag fák törzseinél, és kedvesen üdvö
zölnek bennünket. A kulcsosháznál a diákok tanáraival beszélgetünk a 
fiatalokról, kirándulásaikról. Túratársaink egy része Árpádtetőre indul, 
hogy onnan Komlóra jussanak. Mi lefelé indulunk, hogy az Ezeréves 
Gesztenyésnél szálljunk majd buszra. Kellemes úton ereszkedünk egyre 
lejjebb, és húsz perc múlva elérjük a település szélét. Vastag gesztenyefák 
kiszáradt törzseit látjuk, és a kék ég felé nyújtózó kopasz ágaikat. Néhány 
famatuzsálem tövében új élet sarjad és tovább őrzi a gesztenyés régi hírét. 
Hamar érkezik a városi busz, megfordul, és már indul is a kellemesen 
elfáradt turistákkal a városközpont felé.
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TÚRA A JAKAB-HEGY KÖRNYÉKÉN

Baumann József

Didergő Éger-völgyi-tó

2012. január 15. Balázs a Kór
ház térről hív, hogy indul 
a legközelebbi busszal Éger

völgybe. Az előző este leszerve
zett túratársakkal mind együtt 
vagyunk, hogy elinduljunk a 
túrára. A tavon vékony jégré
teg didereg és hódarát terített rá 
a felette elviharzó fekete felhő. 
A szakadozó felhők közül kisüt 
a nap, készítünk néhány felvé
telt a környékről. A források szerényen csordogálnak, a falevelek vasta
gon borítják a talajt. Idősebb turisták haladnak el mellettünk botjaikat 
kopogtatva a fagyos talajon. A patak mellett haladunk felfelé, és beté
rünk a Gégen-kúthoz. A forrás bőségesen ontja a finom vizet, melyből 
letérdepelve Béla nagyokat kortyol. Felmászunk a volt VI. légaknához, és 
nézegetjük a felettünk gyorsan vonuló felhőket. Messze ellátni a tiszta idő
ben. Továbbhaladunk felfelé egészen a Blokk-házig, majd a Négybarát- 
forráshoz megyünk. Kitisztogatjuk a szél által befújt levelektől, majd a 
Fenyves-forrást érintve az Apacsok-kútját keressük fel. Meglepetésünkre 
szépen csordogál a levéltakaró alatt. Kitisztítjuk az iker medencét, igaz, 
a hideg víz kissé elgémberíti ujjaimat, de a meder tisztítását már a 
bakancs sarkával végezzük Istvánnal. Nem a meredek oldalt választ
juk a hegytetőre jutáshoz, hanem az erdészeti úton szépen emelkedve 
jutunk fel a Pálos kolostorhoz. Benézünk a régi belső védőbástya kör
nyékére, és fotókat készítünk a múlt emlékeiről. A kövek között aranyos 
fodorkák zöldellnek, dacolva a fagyos éjszakákkal. Hófoltok világítanak

a kolostor környéki tisztáson, és erős 
szél karcolja arcunkat. István és Balázs 
felmásznak a toronyba, hogy mesz- 
sze kémleljék a tájat. Csend van, csak a 
szél játszik dallamokat a fenyők ágait 
megszólaltatva. A kolostort süti a nap, 
szinte vakítanak a kövei. Továbbindu
lunk, és néhány perc múlva már az Ist- 
ván-kilátó romjait fotózgatjuk.



Évek óta kérem az erdésze
tet, hogy a korhadt, életve
szélyes lépcsőket távolítsák 
el a toronyról, mert vannak, 
akik felmásznak. Mire ezek 
a gondolatok végigszalad
nak az agyamon, István, 
a hegymászó már fent áll 
a torony korhadt fageren
dáin. Felnőtt rutinos régi 
turista, és mégis megkoc

káztatja a veszélyes mutatványt. Nem örülök neki, mert bármikor bekö
vetkezhet a tragédia! Megvárjuk, még leér mellénk, és akkor indulunk a 
Zsongor-kőhöz. Örömmel látom, hogy az erdészet elszállította a temér
dek sok szemetet a pihenőpad mellől. A Kövirózsa tanösvény felfestése 
nem sikerült igazán. Sajnos a kőrózsákat a pihenő környékén egyre jobban 
kitapossák, mert észre sem veszik ezeket a körömnyi kis virágritkaságo
kat. Messze ellátunk a kovácsoltvas korlátra támaszkodva, mely évtizedek 
óta védi a kirándulók biztonságát. Hatalmas tükörként világít szemünkbe 
a Pellérdi halastó. Alattunk a lapos teraszon zöld színükkel világítanak 
a vörös kövek között az erdeifenyők, felette ölyvek köröznek keresve a 
megfelelő légáramot. A beszakadt Remete-barlang mellett haladunk el, 
majd a Kelta földvársáncon haladva a Jakab-hegy legmagasabb pont
jára mászunk fel, ahol valamikor radarral ellátott gépkocsi állt. Innen az 
Avar-kúthoz ereszkedünk le a Páprágy-völgybe. A forrást beterítette a sok 
falevél, és a vaddisznók betúrták az oldalsó köveket. Nekiálltunk és kitisz
títottuk, majd a köveket visszatettük az oldalfalba. Sajnos a forrás száraz, 
csak lejjebb van kisebb csorgás a dago
nyánál. Jelzett úton jutottunk le az Éger
tetőre, ahol többen sétáltatják kutyáikat. 
A Mohosi-kis-kutat sem hagytuk ki a 
célhoz közeledve. Itt is sok levelet hor
dott a szél a forrás előterébe és az alsó 
kifolyóhoz is. Szépen kitisztítottuk, így 
láthatóvá vált a csörgő forrásvíz. Mire 
az Éger-völgyi-tóhoz értünk, a nap már 
más irányból világította meg a tó vékony 
jéggel borított felszínét. 
Hasznos és szép órákat töltöttünk négyen 
a Mecsek hegység e szép szegletében.



A MECSEK EGYESÜLET TURISTÁJA 
KÖZÉP-AMERIKÁBAN

Dr. Polgárdy Géza 
Mexikó-Guatemala-Honduras utam 

KIEMELKEDŐ ÁLLOMÁSAI

A tavalyi egyesületi évkönyvben beszámolhattam a 2009-es dél
amerikai, Peru-Bolivia utazásom számomra legkiemelkedőbb 
élményeket nyújtó állomásairól. Nos, a következő, 2010-es évben lehe

tőségem nyílt rá, hogy Közép-Amerika három országában, a címben is 
jelzett Mexikó, Guatemala és Honduras vidékein tegyek hasonló, négy
hetes utazást. Mégpedig néhány apróbb változtatással, megismételve az 
1997-es, ugyancsak magánszervezésben ugyanitt tett első nagy maja kör
utazást. Egy baráti társaság tagjaként tehettem mindezt január-február
ban, amikor itthon ugyan többnyire havas tél honolt, de ott - talán az egy 
Popocatépetl hegy csúcsának több ezer méteres magasságától eltekintve 
- kellemes és nyárias idők járják.
Amikor a 13 évvel korábbi (számomra első) közép-amerikai utamat befe
jezve a főváros, Mexikó City repülőterén felszálltam a hazafelé tartó gépre, 
ha fáradtan is, de arra gondoltam: milyen jó lenne még egyszer ide vissza
térni! Mert a glóbusz kétszáz-valahány országának csupán egy töredékét 
sikerült eddig felkeresnem, s így óriási, már soha le nem „dolgozható" a 
restanciám, ez a már megcsodált közép-amerikai világ valahogy visszahú
zott. S teszi ezt folyamatosan, azóta is, mind a mai napig.
A maja, azték és tolték világban megélt élményeim mélyen az emlé
kezetembe ivódtak. Úgy okoskodtam, hogy amennyiben megvan a szán
dék (megvolt!), akkor már csak a megfelelő egészségi állapot s a szükséges 
anyagiak kellenek ahhoz, hogy az elképzelésből valóság váljék!
Aztán - hadd fogalmazzak így - a sors ezúttal kegyes volt hozzám! 
Mert ha ifjú- és középkoromban - amikor erőm teljében voltam - nem 
is engedte meg, hogy akár csak egyetlenegy hosszabb utat is tehessek 
a nagyvilágban (az akkori társadalmi rendben legfeljebb háromévente 
lehetett nyugatra kiutazási engedélyt kérni, akkor is csupán fejenként 80 
USA dollárral, s ennek - mazochista, önsanyargató vonások hiányában 
- még csak a megkísérlése sem csábított soha), most, vén fejjel lehetősé
gem nyílt az 1997-es közép-amerikai utam megismétlésére!



Mexikó Cityben leszállva a gépről természe
tesen a két Magyarország teljes lakosságánál 
is többet számláló főváros látványa az első 
élmény. Enyhén fogalmazva is nyüzsgő for
galma, olykor kétszer nyolc sávban haladó, a 
budapesti szem számára felfoghatatlan autó- 
özöne, amely síkban nézve is elképesztő, ám 
amely a 182 méter magas Latin-Amerika- 
torony, a város egyik „emblémája" tetejéről 
látvány csak igazán! Szabad szemmel is, de a 
beépített távcsövek használatával különösen.
Aztán meg kell említeni a főváros Antropo
lógiai Múzeumának több ezer éves kincseit, 
meg egy kiadós sétát a véget érni soha nem 
akaró Reforma sugárúton, amelyet legin-
kább a budapesti Andrássy úthoz lehetne 

hasonlítani, ha lehetne. De nem lehet, mert a méretei többszörösek.
Sőt, az egész főváros ismertetését is mellőznöm kell, hiszen csak az itt 
megtekintett összes látnivalók puszta felsorolása és néhány szavas kom
mentálása már önmagában kimerítené a rendelkezésre álló terjedelmet.

Inkább felsorolom a 2010-ben a címben említett három országban tett 
utazás főbb állomásait. Mexico City - Tenochtitlan - Teotiliuacan - 
Cacaxtla - Oaxaca - Mitla - El Tule - Monté Albán - Pnerto Arista
- Atitlán-tó - Guatemala Antiqua (Guatemala) - Chiquimula-Copan 
(Honduras) - Quirigua (Guatemala) - Tikal (Guatemala) - Tulum 
(Mexikó) — Xel-Ha park - Chithen Itza, Kabah - Labna - Sayil - Uxmal
- Palenque - Bonampak - Villaliermosa (La Venta park) - Zempoala - El 
Tájin - Mexico City. Ezeknek az állomásoknak a feléről szót sem ejtek.

Amit egy ilyen hosszú, egy hónapos utazás alkalmával az úton lévő lát, 
hall és átél, azt útinaplója korlátozás nélkül tartalmazhatja. Hiszen saját 
maga számára mindenki annyit ír, amennyit csak akar. Ám ha élményeit 
meg akarja osztani másokkal is, feltétlenül törekedni kell a szelektálásra, 
s a mondanivalót arra a szintre mérsékelni, amit olvasója még „elvisel". 
(Nem eshet az útiélményeit közreadó abba a hibába, amely némely 
nagyszülőket olykor hatalmába keríti, amikor vendégeiknek felvetik, 
hogy mutathatnának-e néhány képet az unokáikról? S amikor gyanútlan 
és udvarias bólintás a válasz, így folytatják: Mert véletlenül van nálunk a 
kicsikről úgy ezerötszáz felvétel. Megmutathatjuk?)



Nos, hosszas hezitálás után úgy gondoltam, hogy mindenféle sorrendi
séget mellőzök, s nem szabályos utazási történettel állok elő, hanem meg
felelek annak a vállalásnak, amelyet jelen írás alcímében tettem, amikor 
Mexikó-Guatemala-Honduras utam számomra legkiemelkedőbb élmé
nyeket nyújtó állomásait említettem. Korántsem az akkori sorrendben. 
Következzen így először a Mexikó City közelében található Teotihuacan.

Teotihuacan:
„A HELY, AHOL AZ EMBEREK ISTENEKKÉ VÁLNAK"

Ez a közcím nem a véletlen műve. A hely aztékok adta Teotihuacan 
nevének jelentése nagyjából ez: a hely, ahol az emberek istenekké 
válnak. (De ne reménykedjünk, mindez nem a mára vonatkozik!) Az 

aztékok, akikre ezen a helyen annak idején jószerivel már csak romok 
maradtak, a maguk náhuati nyelvén e romok pompájából arra következ
tettek, hogy a hely királyok temetkezésére szolgálhatott, akik aztán halá
luk után istenekké váltak. Érdekes, mondhatnánk, meglepő érvelés, de 
hát mi nem kritizálni jöttünk ide, hanem nézelődni.
Ahol jártunk, valamikor az idők messzeségében, jóval a kereszténység 
létrejöttének ideje előtt alapított, de csak később Teotihuacan nevet kapó, 
húsz négyzetkilométernél is nagyobb terület valamikor gigantikus ter
jedelmű városállamot jelenthetett. Becslések szerint százezernél többen 
lakhatták, és mintegy 500 éven át uralhatta a régiót. Aztán i. sz. 650 körül, 
alighanem a saját lakói, szakrális okokból lerombolták és felégették. Igen 
sok tehát a helyszínen hallott feltevés és bizonytalanság.
Később az aztékok szent helyként tisztelték, mert hitük szerint óriások vagy 
istenek építhették. A központ ma is álló templomai, palotái és piramisai

Teotihuacan, Nap piramis Útközben Teotihuacanban



Fenn a Hold piramison A Halottak útja

Quetzatcoatl templomának lépcsője Ll A Hold piramis előtt

Teotihuacan fénykorának tanúi, ám építőikről, lakóikról meglehetősen keve
set árulnak el. Sajnálatosan igaz, hogy a terület két hatalmas Nap és a Hold 
piramisainak szürke tömbjei, noha közeledve már messziről feltűnnek, sem 
az egykor itt lakók eredetéről, sem életmódjáról, sem eltűnéséről nem szol
gálnak adatokkal. Amint a többi építmények sem, így mindmáig mindeze
ket titok övezi. Látványuk azonban lenyűgöző, s végül is ezért jöttünk ide. 
Belépve a területre, szemben a Citadellát és Quetzatcoatl, a tollas kígyó temp
lomát látjuk, előttük pedig balra fordulva látható a széles és hosszú Halottak 
útja. Aztán bal felé, a Halottak útjának végén, azt mintegy lezárva maga
sodik a Hold piramis. De még előbb, mintegy félúton, az út jobb oldalán



áll a nála tömegében jóval nagyobb 
Nap piramis. A két piramis neve is 
az azték időkből maradt ránk. Az 
azték mitológia ugyanis azt tartotta, 
hogy az istenek Teotihuacanban 
találkoztak, hogy megteremtsék a 
Napot és a Holdat. Vagyis szerintük 
az istenek hozták létre a két pira
mist, s Nanauatzin és Tecciztecatl 
istenek ezek tetejéről vetették magu
kat a mélybe, hogy aztán Napként 
és Holdként újjászülessenek.

Kaktuszok az út mentén, 
Teotihuacan után

Számtalan ilyen és ehhez hasonló regét, mondát hallhattunk utunk 
során. Az európai, esetleg magyar monda- és hitvilágtól elég távoli tör
téneteket hallhattunk, ám ott a helyszínen azt kell mondani, hogy a leg
többnek megvolt a maguk bája.
Aztán terhelhetnénk magunkat mindenféle számadatokkal, ame
lyek valóságalapja már meghaladja az előbb említett regéket, hogy 
melyik piramis milyen magas, meg az alaprajzuk hányszor hány méter. 
De nem tesszük. A Nap piramis ötemeletes, tetejére széles lépcsősor 
vezet. Éppen elég felmászni ide, aztán a tetejéről természetesen remek 
kilátás nyílik minden irányba. Valaha templom vagy szentély lehetett itt 
fönn. Ma már egyik sincs.
Ugyanez a remek kilátás nyílik a Hold piramis tetejéről is, ahonnan 
végig látni a széles Halottak útját.
Az egész régészeti körzet számtalan látnivalót nyújt. Van itt is múzeum, 
kifelé haladva pedig érdemes megnézni a már említett Quetzatcoatl- 
templomot, a nagyfogú Tollas kígyó szörnyarcaival, meg az oldalfalak 
reliefjein feltűnő Tláloc (Esőisten) szögletes fejű, dülledt szemű ábrázo
lásaival. (Ki ne olvasta volna Passuth László Esőisten siratja Mexikót című 
könyvét? Nos, erről az Esőistenről van benne szó.)
Mivel nem vagyok régész, egy érdeklődő laikus szemével jártam végig 
immár másodszor Teotihuacan (meg a többi régészeti terület) látniva
lóit. Ami pedig itt igazán megfogott, az a minden irányban terpeszkedő 
hatalmas távlat, a fentről körbetekintő szem számára maradandó lát
ványt nyújtó, már-már beláthatatlan tér.
Most pedig ugorjunk egy nagyot! Következzék egy tengerparti látni
való a Yucatán-félszigeten, az Atlanti-óceánhoz közeli Tulum romjai. 
S néhány mondat erejéig tegyünk említést egy régen élt spanyolról is, aki 
éppen itt lépett partra csaknem fél évezred előtt.



Tulum, ahol Juan de Grijalva 1518-ban Yucatan 
FÖLDJÉRE LÉPETT

De hisz ez szebb, mint Sevilla!" - kiáltott fel (a krónikák szerint) Juan de 
Grijalva spanyol hidalgó, amikor 1518-ban megpillantotta a mai mexikói 
Tulum építményeit a tenger felől. S bár mindez csaknem félezer éve volt, 
a látvány ma is lenyűgöző! Még akkor is, ha nem a tenger felől, hanem a 
szárazföldön közelítjük meg Tulumot, ahogyan azt mi tettük.
Tehát a helyszín a Yucatán-félsziget, ott is a karib-tengeri, az északke
leti part híres fürdőhelyétől, az elsősorban amerikai turisták látogatta 
Cancuntól száz-egynéhány km-re délre.
Egy sziklaormon tárulnak az érkező elé a hajdani kikötő- és kereskedő
város, Tulum maradványai. Amikor Grijalva és emberei egykor megpil
lantották, a hely még lakott volt. A hódítást követően aztán ez is - mint 
oly sok azték és maja város - elnéptelenedett. Meg elfelejtődött! Csak 
1841-ben „fedezte fel" ismét, immár többedszer John Stephens és Frede- 
rick Catherwood, a két jeles utazó.
Tulum nevezetes épületei közül több ma is áll. így a Templo de los 
Frescos (Freskók temploma), meg a tenger fölé magasodó El Castillo 
(Kastély), vagy a kettő között található Gran Palacio (Nagy palota), kicsit 
feljebb a Platformas (Teraszok) és a Templo de Cenote (Cenote temp
lom). A Kastély mellett pedig a Templo dél Dios Descendente (a leszálló 
Isten temploma). Az épületek látványa egyszerűen pompás, a némelyek
ben látható freskók pedig érdekesek. Grijalva is így láthatta ezeket az 
épületeket, persze valamivel (de inkább sokkal) jobb állapotban. Hiába, 
az öt évszázad azért öt évszázad.

De ki is volt ez a manapság oly keveset emlegetett spanyol? (A törté
nelmet nem kedvelő olvasóinkat kérem, lapozzanak, mert egy kis törté
nelmi visszapillantás következik.)



Nos, Juan de Grijalva a spanyolor
szági Cuéllarban született, felte
hetően 1480-ban. Unokaöccse volt 
Diego Velâzquez konkvisztádornak, 
Kuba későbbi kormányzójának, aki
nek oldalán 1511-ben részt vehetett 
e sziget meghódításában. Az első 
spanyol, aki itt Yucatánban partra 
szállt, az őt megelőző Francisco 
Hernandez de Cordoba kubai spa
nyol hidalgó, rabszolgaszerző volt 
1517-ben. A mintegy 110 fős legény
ségének legalább felét az indiánok 
megölték, mielőtt visszatért Kubába. 
A szárazföldről szóló hírei - no meg a 
magával hozott aranytárgyak - azon
ban kellőképpen „motiválták" a többi 
kubai spanyol érdeklődését. Kevés

sel Cordoba visszatérése után, 1518-ban a spanyol uralkodó Velazquezt 
előléptette Kuba kormányzójává, ő pedig menten felfedezőútra küldte 
unokaöccsét, Grijalvát. Expedíciójának feladata a Kubával szemközti 
szárazföldön elterülő Yucatán-félsziget felderítése, s persze minél több 
arany szerzése volt. Grijalva 1518. május 4-én a kubai St. Jago kikötő
jében felszedte a horgonyt, és négy hajóján mintegy kétszáz emberével 
útnak indult. Követte Cordoba útvonalát, noha attól kissé délre sodró
dott, s így először Cozumel szigetén ért partot. A sok hasonlóság miatt, 
amelyek saját hazájára emlékeztették, elnevezte a félszigetet Uj-Spanyol- 
országnak, amely nevet aztán kiterjesztettek az egész országra. 
Amikor Grijalva visszatért Kubába, Velâzquez rossz néven vette, hogy 
Grijalva nem létesített a szárazföldön telepeket, noha megbízatása 
csak a felderítésre szorítkozott. Kegyvesztett lett, s mert nem volt elég 
talpraesett, mellőzték. A gyarmatosítást pedig Velâzquez egy másik 
konkvisztádorra, Hernando Cortesre bízta. Igaz, kíséretének tagjaként 
Grijalva is vele tarthatott, de vesztére! Mert később az indiánok tőrbe 
csalták, és a mai Nicaragua területén, Villa Hermosánál 1527. január 
21-én megölték. Ennyit Grijalváról.
Mi pedig itt, Tulum városában sorra járva a régészeti területen fellel
hető romokat, melyek közül képeken is bemutatunk néhányat, Grijalva 
vállalkozását is felidéztük. Az egykori spanyolokról sok-sok rossz 
elmondható. Valakiknek azonban csak fel kellett fedezniük ezt az Euró-



pától távoli földrészt, s ha sok-sok vérontás közepette is, de a hajdani 
spanyolok ezt megtették. Könnyű őket ezért (ma) elítélni! Ám ha némi 
empátiá-val közeledünk e régi, az aranyat módfelett kedvelő „felfede- 
zők"-höz - ami aztán vagy sikerül, vagy nem! - akkor nem törünk oly 
könnyedén pálcát felettük.

Most pedig következzen egy merőben más jellegű élmény:

Xel-Ha park, a földre szállt paradicsom

ulumtól csak néhány kilométerre található a Xel-Ha park. Hogy
L e magyar fül számára szokatlan hangzású szavak pontosan mit 

is jelentenek, azt egész egyszerűen képtelenség volt kinyomozni. De 
hogy e számunkra különös szavak nem régi romokat rejtenek, az biz
tos. Éppen ellenkezőleg! Itt aztán minden a mai, modern világ örömeit 
kínálja a látogatóknak, de hallatlanul ügyesen, természetes, őserdei kör
nyezetbe varázsolva. Az élménypark kialakítói ezt úgy érték el, hogy az 
Atlanti-óceán vizéből valamennyit kacskaringós partjával együtt leke
rítettek. Aztán ezen a természetes területen, immár mesterségesen, de 
ennek még a látszatát is elkerülve, mindenféle jópofa élményre lehető
séget biztosító eszközt, alkalmatosságot stb. alakítottak ki. A Xel-Ha így 
egy szabadtéri, a természetben kialakított fitneszpark! Hogy itt mi vár 
majd ránk, azt előzetesen még otthon, az útiprogram összeállításakor 
felmértük. A valóság aztán minden előzetes elképzelést felülmúlt!
A Xel-Ha park ugyanis maga a földre szállt paradicsom - s ezt a mellé
kelt felvételek remélhetően jól szemléltetik. S ha már vize - mint említet
tem - tengervíz, talán olcsó poén lenne azt állítani, hogy az ide betérőre 
tengernyi élmény vár. Pedig így igaz!
Mert aki itt pihenni akar, megteheti! Székek, padok, nyugágyak, kőülő
kék találhatók itt szép rendben, a vízpartokon meg szanaszét szórva, 
bohém összevisszaságban a dzsungel ösvényei mentén is. Aki baran
golni, gyalogolni, s közben az egzotikus környezetben, a soha eddig nem 
látott növények között nézelődni szeretne, az is megteheti. A buja ősnö
vényzet borította erdőkben sok kilométernyi utak kanyarognak. Aki 
sportolni szeretne, az legalább tucatnyi lehetőség között válogathat. Aki 
az egymással összefüggő, tavakká alakított tengervízben úszni akar, az a 
kötelezően magára öltött kék színű, háthoz és mellhez simuló mentőmel
lénybe bújva, a számtalan helyen a vízbe vezető falépcsőkön leereszked
het. Aztán hajrá! De vízbe lehet csobbanni szakadék széléről is, mintegy 
kétemeletnyi magasságból. Már a fiatalabbaknak és bátrabbaknak!



Xel-Ha térképe a helyszínen egy táblán

Lehet búvárkodni barlangokban, 
víz felett és víz alatt is! Lehet két 
part között kifeszített köteleken 
egyensúlyozva átkelni úgy, hogy 
az egyik szál kötélen lépeget a 
turista, míg a magasabban lévő 
szál kötélbe kapaszkodik. Aztán 
az átkelés vagy sikerül, mert az 
illető jól egyensúlyozott, vagy 
a vízbe huppan! De az óceán 
vizét - hogy hogyan nem - néhol folyóvízzé varázsolták, s elképesz
tően összevissza növényzet között kanyarog. De hogy? Úgy, hogy több 
vízre szállási helyen is hatalmas kerek, felfújt, úszógumihoz hasonló 
tüneménybe ülhetünk, s így sodor mind tovább a sebes ár. Ezt elmon
dani körülményes, de a mellékelt képre tekintve egyszerű elképzelni az 
élményt, mert állítom, hogy az a javából. Máshol meg lehet csodálni a 
talpunk alatt húzódó farácson keresztül a különféle, az elkerített vízben 
úszkáló állatokat, például óriási vízi teheneket. Lehet fényképezőgép 
elé állva, egzotikus háttérrel, hatalmas és sok színben pompázó papa
gájokkal emlékképet csináltatni.

Aki e tengernyi foglalatosság valamelyikének űzése közepette megéhe
zik, az a park több pontján felállított tucatnyi, hatalmas, nyitott vagy zárt 
terű étterem közül választhat. Mindegyik akkora, mint egy hangár, vagyis 
egy-egy repülőgép is elférne bennük. Akik itt szabad asztalt meg széke
ket keresnek, azok biztosan találnak. Fizetni külön, az egész park terüle
tén sehol sem kell, sem az eszközök igénybevételéért, sem a svédasztalos 
ennivalókért. Ezek ára mind-mind benne van a 70 USA dollárnak meg
felelő napi belépőben, amely nyitástól zárásig való tartózkodásra jogo
sít. A beléptetésnél ugyanis ezen összeg leszurkolása fejében adnak egy 
mindennap más színű, vízálló szalagot a látogató csuklójára. Ez lénye
ges, mert hiányában a mindenütt (de nem látványosan, nem hivalkodóan)



Sodródás lágyan a Xel-Ha vizén II Xel-Ha, ugrás a mélybe

jelen lévő felvigyázók biztosan szólnának. A szalagok színe pedig azért 
változik naponta, hogy ne lehessen a mai szalaggal holnap is bemenni. 
Bliccelés tehát kizárt! Amikor én a Xel-Hában jártam, éppen kék színű 
szalag volt a módi, amint az a képeken látszik is.
Mégpedig azokon a képeken, amelyeket semmiképpen sem hagyhattam 
ki, hiszen a Xel-Ha park - számomra - legfőbb attrakcióját jelentő delfi
nekkel úszás során készültek.
Ezért az egyért, a delfinekkel úszásért külön kell fizetni! A delfinek 
idomárjainak felügyelete, vezényszavai mellett, négy-öt fős csoportok
ban, persze úszómellényben, fél órán keresztül tart az élmény. Egy
szerre két delfin „dolgozik" a turistákkal, de időnként váltogatják a 
párosokat. Az egyik fő szám, amikor a turisták mereven tartják mind
két lábukat, s a két delfin az idomár füttyszavára az orrával tolni kezdi 
a vállalkozókat, mire a turisták deréktól kiemelkednek, s valósággal 
hasítják a vizet. Ám ha a turista térde megroggyan, mert például csik
landós a talpa, s nem bírja ki röhögés nélkül a delfin talpához simuló 
orrát, utóbbi abbahagyja a tolást. Úgy véli ugyanis, hogy akit eddig 
tolt, az már nem akarja ezt tovább.
Erre van idomítva!
De van delfinsimogatás is, amikor e kedves állat a turista egyik kar
jára fekszik (persze ő tartja magát) és hagyja, hogy simogassák. Más
kor meg puszit nyom a turista orcájára! De a delfinek sípszóra (meg 
zeneszóra és a turisták vezénylésére) a vízből kiemelkedve táncolnak is! 
Továbbá, az idomár sípszavára, a delfinek több méterre is kiemelkedve, 
a levegőben repülve szállnak el a vízben lubickoló turisták feje felett.



Na de ezek a delfinek





A delfinek minden egyes sikeres produkciójuk után jutalmul halat 
kapnak az idomártól. így aztán érthető, ha feladataikat igyekeznek jól 
ellátni. Közben persze készülnek a videó- és fényképfelvételek, hogy 
hazatérve, otthon elbeszéléseinket képi dokumentumokkal is alátá
masztva legyünk képesek családtagjainkat és barátainkat egyrészt 
elkápráztatni, másrészt irigységre késztetni. (Nem komolyan gondo
lom.) Bevallom, nekem nem ez a szándékom! De a mellékelt képeket 
azért kérem, nézzék meg.
Most pedig ennyi Xel-Ha lelkendezés után megismétlem: ez a park 
maga a földre szállt paradicsom!

Fürdés után: óriási olmék kőfejek a La Venta parkban

Parknak ez is park, de egészen más jellegű, mint a Xel-Ha volt! A La 
Venta park (PARQUE MUSEO LA VENTA) az olmék nép kultúrája 
fennmaradt emlékeinek szabadtéri kiállítási helye. S ennek a létezése 

már konkrét személyekhez köthető. Ezek egyike az emlékek megtalá
lója, Matthew W. Stirling amerikai régész-antropológus, akiről itt követ
kezik még pár sor. Az ő nevéhez azonban csak az itt látható olmék leletek 
megtalálása köthető.
Maga a La Venta park létesítése, kialakítása Carlos Pellicer tabascói költő 
és antropológus érdeme, akinek a szobra itt látható a parkban. Ő volt az, 
aki - midőn az 1950-es években a régészeti körzet az itt feltárt olaj kiter
melése miatt veszélybe került - az olmék kőemlékeket ide, a Lagúna de 
las Illusiones tó partján létesített La Venta parkba szállíttatta. Róla ennyit. 
Matthew W. Stirling (1896-1975) először az 1920-as évek közepén vég
zett ásatásokat Közép-Amerikában, különösebb eredmények nélkül. 
Aztán csaknem két évtizeddel később már eredményes volt!

A La Venta park bejárata és két olmék kőfej



Figyelmét ekkor egy újsághír keltette fel, amely szerint egy földműves 
hatalmas faragott bazalt kőfejre bukkant a Trés Zapotes (Három csirke) 
néven emlegetett aprócska veracrusi település közelében. Nosza, irány 
a helyszín! 1938-ban odautazott, hogy a monumentális kőfejet kiássa. 
Majd feleségével, Marion Stirling régésszel a San Lorenzo és La Venta 
környékére is kiterjesztették kutatásaikat, s ezek újabb értékes leleteket 
eredményeztek. Pl. egy szobrot, amely vicsorgó jaguárfejet ábrázolt, de 
dátumot jelző pontokat és vonásokat is. Stirling pedig feltételezte, hogy 
e dátumjelölés, amely megegyezett az innen több száz kilométerre talál
ható maja hieroglif dátumokéval, azokkal megegyező naptári rendszer
ben született. Attéve ezt a keresztény időszámítás rendszerébe, igen 
meglepő eredményre jutott! Arra, hogy a maja kultúra legkorábbi ismert 
nyomainál is 300 évvel korábbi keltezést talált!
Némi tudományos vita után bebizonyosodott, hogy Stirling feltételezése 
helyes: az olmék kultúra korábbi keletű, mint azt addig gondolták. Mégpe
dig ez Közép-Amerika első fejlett kultúrája, amelyben gyökerezik a térség 
későbbi indián civilizációinak legtöbb vonása! Ez a culture madre (anya 
kultúra) az i. e. 1200 körül jöhetett létre, s i. e. 800-500 között élte fénykora. 
Központja pedig 1000-től 400-ig, mintegy 600 éven át La Venta volt!
Stirling és munkatársai kutatásai nyomán újabb szobrok, oltárok, szté
lék és mozaikok kerültek elő. Közülük a legérdekesebbek a lapos orrú, 
vastag ajkú és sisakdísszerű fejdíszt viselő fejkolosszusok voltak! Ezek a 
többnyire 3 méter magas, és 18-25 tonna súlyú, egyetlen bazalttömbből 
kifaragott monumentális kőfejek váltak az utókor szemében az olmék 
kultúra első számú szimbólumaivá.
Az óriásfejek ugyan Mexikó több múzeumában is megtalálhatóak, leginkább 
azok ragadják meg a látogatók figyelmét, amelyek itt, a La Venta park sza
badtéri területén, természetes környezetükben kanyargó, dzsungelösvények 
mentén láthatóak. További, mást ábrázoló szobrok, sztélék stb. társaságában.



Összesen 33 egykori olmék kőtárgy sorakozik itt az ösvények mellett, 
különböző távolságokra elhelyezve egymástól. Mindegyik számmal 
ellátva (tehát 1-től 33-ig számozva), és mindegyik mellett két - spanyol 
és angol nyelvű - ismertetőtáblákkal. Többek között ilyen fantázianevet 
kapott kőtárgyak láthatóak: El Rey (A Király), La Diósa Jővén (A Fiatal 
istennő), La Abuela (A Nagyanya), Jaguar Humanizado (Jaguárember), 
Gran Altar (Nagy Oltár), de mindenekelőtt több Cabeza Colosai (Órásfej). 
Aztán a parkhoz egy múzeum épülete meg egy vadrezervátum is tarto
zik, több tucat krokodillal, egy jaguárral és megszámlálhatatlan teknős
sel, szárnyasokkal és más állatokkal.
A vezetés úgy zajlik, hogy a múzeum előcsarnokában a látogatók először 
meghallgatják a parkról szóló ismertetőt, majd körbejárják a múzeumot. 
Utána irány a dzsungelút, melynek szélén minden kőemléknél megál
lás, nézelődés és fényképezés, az éppen aktuális „én és az olmék kőfej" 
című kép elkészítése, majd rohanás tovább a következő olmék kőtárgy
hoz, ahol újabb fotó. Mindez harmincháromszor! S ha még van idő, ha a 
nap még mindig nem ment le, akkor egy rövid látogatás a vad rezervá
tumban. Ez volt a La Venta park!
Most pedig váltsunk országokat!
Egyre délebbre haladva előbb látogassuk meg Guatemala északi részén 
Tikált, majd az éppen ellentétes, déli oldalon Guatemalából éppen csak 
átkelve Honduras földjére, rögtön a határ menti Copánt.

Guatemala látnivalóinak csúcsa - a topon: Tikal!

ikalt mint Guatemala első számú látnivalóját említem, s ez feltétle-
L nül így is van! Hiszen száz turistából egészen biztos, hogy mind a 

száz főleg ezt akarja megnézni, s minden mást csak ezután. Magam is 
úgy vélem, hogy nagy élményt nyújtottak ugyan itt Quirigua sztéléi és 
Quatemala Antiqua templomai, ám Tikalt, a maják egykori metropoli
sát, mint látványt meg sem közelítették.
Ez ugyanis az első számú maja romváros! Látványos épületei óriási terü
leten szétszórtan helyezkednek el, alighanem azért, mert az évszáza
dok során rátelepedett a sűrű őserdő. Egészen biztos, hogy nagyon sok 
itteni építmény teljesen elpusztult. Ami pedig megmaradt, amit lehetsé
ges volt feltárni, az nem egyetlen helyen maradt meg, hanem így, nagy 
területen szétszóródva. Éppen ezért ezeket nem is vesszük sorra, hanem 
csupán a központi, megmaradt terület - nevezzük „belvárosinak - egy 
részét. Nos, ez a központi rész tizenhat négyzetkilométer, s nagyszámú 
teljesen vagy részben feltárt építményt jelent. Közöttük válogatunk.



De van itt más is...A Nagy Jaguár templom még 
messziről

Aztán már 
közelebbről

Végül 
egészen közelről

A központi terület a Plaza Mayor, azaz a Nagy 
tér, s ezen áll egymással szemben a Templo del 
Gran Jaguar, a Nagy Jaguár templom és a Masz
kok temploma. Az előbbi piramis tetején egy 
15 méter magas templomot találunk, melyet i. sz. 
700 körül építhettek, s homlokzatát egy jaguár 
domborműve díszíti. Erről kapta a nevét. 1958-ban 
a feltáráskor talapzatánál egy keskeny alag- 
útra bukkantak, mely egy gazdag leletanyagot 
tartalmazó sírkamrába vezetett. Mindkét pira
mis tetejére meredek, mintegy 70 fokos lejtésű, 
nehezen megmászható lépcsősor vezet. Amikor 
1997-ben először itt jártam, bármilyen veszélyes 
is volt ez, társaimmal együtt felmentünk. Most 
bezzeg mindkét építmény kőlépcsői lezárva, sok 
helyütt mohával belepve fogadtak. Már korábbi 
látogatásunk idején is védett nemzeti park volt 
a romváros és környéke, mostanra azonban még 
fokozottabban védik a látnivalókat. A turisták 
persze azért fizetik meg a borsos belépőt, hogy 
lássanak, és ne csak lentről, de fentről is. Ezért 
aztán most - áthidaló megoldásként - az építmé
nyek falához közel ácsolt falépcsőkön lehet fel
jutni a magasba, ahonnan lenyűgöző kilátás tárul 
a látogató szeme elé. A távolban, az ősnövényzet 
felett a messzeségbe meredve más romok csúcsai 
is láthatóak, s innen fentről mérhető fel igazán, 
hogy milyen óriási területet is jelent Tikal.



Maga a Plaza Mayor egy építményekkel körbevett füves tér, melynek 
harmadik oldalát az Acropolis Norde, Északi Piramis mintegy egy hek
tárt elfoglaló tömbje határolja. Erre most még falépcső nélkül lehetett 
felmenni.(De meddig még?) Ez egy régészetileg roppant bonyolult 
együttes, mivel sokszor átépítették, s a korábbi romok felett újabb épüle
teket emeltek. Aztán van még Déli Akropolisz és Központi Akropolisz is. 
A tikáli leleteket a nemzeti park múzeumában lehet megnézni, itt, a terep 
építményeinek belsejébe nem lehet bemenni.
Most pedig, jószerivel egész Guatemalát „átugorva", lenn, délen lépjük 
át a guatemalai-hondurasi határt Copan kedvéért.

Egy csipetnyi Honduras: Copan

z, hogy egy csipetnyi: szó szerint értendő! Ugyanis Honduras-
L Vból semmi mást nem láttunk, csak és kizárólag Copant. Erről az 
országról, ennek a látnivalóiról írva tehát nem kellett szelektálni, mint 
Mexikó és Guatemala esetében.
Kora reggel indultunk útnak busszal, hogy a két határátlépést is bele
kombinálva, odaérjünk a régészeti terület nyitására, s egész nap a tere
pet járva minden látnivalójához eljussunk.
Copan Ruinas, a romterület ugyanúgy bekerített, mint hasonló társa is. 
Jegyvétel után egy szűk beeresztő ponton, hatalmas tarka papagájok
tól kísérve lépünk a Plaza de Ceremonias, a Szertartások tere földjére. 
Egy viszonylag alacsony piramis és több, 3-4 méter magas, vulkáni tufa 
anyagú, gazdag faragású sztélé fogad. Meg asztal nagyságú, ugyancsak 
domborműves hatalmas kőtömbök, alighanem egykori áldozati oltárok. 
Aztán meglátogatjuk a Patio Central (Központi udvar) labdajáték 
terét, melyet kőtribünök határolnak. Valóságos stadion! E mögött terül 
el a Patio de la Escalinata Jeroglifica, vagyis a Hieroglifák lépcsőjének 
udvara. Sztélékkel és oltárokkal. Innen egy meredek lépcsőn lehet (most 
még ténylegesen is) feljutni egy magas piramis tetejére. A lépcsőket 
alkotó kockaköveket hieroglifikus jelekkel vésték tele, innen a neve is: 
Escalinata Jeroglifica, Hieroglifák lépcsője.
Copant egyébként hosszú-hosszú elfeledettség után, csak 1834-ben 
„fedezték fel" mégpedig az ír John Gallagher vezette csapat. Az első 
publikációk azonban a többször is említett John L. Stephens és Frederick 
Catherwood nevéhez fűződnek 1838-ból. Végül az első részletes feltáró 
expedíciót az angol Alfred P.Maudslay vezette az 1880-as évek elején. 
(Tegyük hozzá, hogy bár ne tette volna. Hiszen az általa feltárt leletek 
java részét Londonba, a British Múzeumba szállították...)



Copan régészeti területéről kifelé jövet, külön belépti díj fejében, még 
meglátogattunk egy égővörösre festett hajdani maja építményt is. Kívül 
és belül is körbejárható volt, s mert fedett helyen egy modern épületben 
látható, annak ellenére, hogy több emelet magas, egy körbefutó teraszról 
a tetejére is, festett oldalfalaira is jól rá lehetett látni. Ám hogy miként is 
nézett ki, ezt szemléltessék a felvételek.
Most pedig a Guatemalában és Hondurasban tett kitérő után térjünk 
vissza Mexikóba, ahol még négy látnivalóról szeretnék említést tenni.

Búcsú El Rosariótól

Ismét Mexikóban: Palenque, Chichen Itza, 
Uxmal És El Tájin

Amiért e négy helyet közös cím alatt sikerült összehozni, annak oka 
az, hogy mindegyik más és más ugyan, ám közös vonásuk: mind
egyik régészeti látványosság! Valaha, sok száz éve bizonyosan nyüzsgő, 

élettel teli, szép és elbűvölő helyek lehettek, mára azonban mindenütt csak 
romok maradtak, melyeket nem kímélt meg az idő. Megtekintésük hatal
mas élményt jelent ugyan, de a nem szakember látogatót, turistát rendkí
vüli mértékben el is fárasztja. Befogadásuk bizony nem kis teljesítmény...



Palenque jelképe egy hófehér, a község egyik körforgalmának köze
pén felállított, jellegzetes maja fejet ábrázoló, mégis különleges és 
egyedi szobor. A jókora lapított koponyát lófarkas frizurára emlékeztető 

hajviselettel, hatalmas orral, félig fekve, az égre tekintve helyezték el.

Palenque, a ■ Palenque, úton az Oroszlán ■ Útközben
Feliratok templomaU templom felé ■ Palenquén

Ami pedig Palenque régészeti körzetét jelenti: a Yucatánon feltárt 
egykori maja városok romjai közül a legszebb. (A szuperlatívuszok 
között azonban - mint látni fogjuk - osztoznia kell Chitzen Itzával! 
Minden „leg"-gel kezdődő áradozást ugyanis egyetlen romváros sem 
sajátíthatja ki magának!)
A maják Palenquét stratégiai szempontból igen jó helyen alapítot
ták, hiszen a síkságból kiemelkedő Tumbalá-hegy oldalában húzódó 
domb tetejére építették. A feltárt terület kicsi, talán másfél négyzetki
lométer, persze az őserdőben még rejtőzködhetnek nem ismert „cso
dák". Azonban most miket láthatunk itt?
A Halálfejek templomát, amely nevét onnan kapta, hogy felső galériájá
nak pillérét a halál istenét ábrázoló stukkódombormű díszíti méghozzá 
úgy, hogy óriási, rituális fülbevalók csüngenek az istenség füléből.
A Feliratok temploma Palenque legmagasabb, legjellegzetesebb pira
misa. Nyolcteraszos, s a tetejére 69 meredek lépcső vezet. (Ha egy 
kiadvány két képet közöl Palenqueról, egyik biztosan a hófehér maja 
fejszobor - lásd fentebb -, a másik biztosan a Feliratok temploma!) 
Itt jut eszembe, hogy mi, magyar turisták már 1997-ben is „pelenka"- 
ként emlegettük e helyet.
Kitüntetett figyelmet érdemlő látnivalók még itt az Oroszlán templom, 
a Palota, a Nap-, majd Kereszt templom és a Labdajáték tér.
De nézzük a következő, nem is túl messze található romterületet.



Chichen Itza, amely ugyancsak 
a Yucatánon található, a maják 
által egykor lakott földterületek leg

nagyobb kiterjedésű és a turisták által 
manapság talán leglátogatottabb lát
ványossága. A Chichen Itza név egyéb
ként szó szerinti fordításban az „Itzák 
kútnyílásait" jelenti.
Az, hogy a területet egykor lakó „itza" 
indiánok maja vagy tolték eredetűek 
voltak-e, a szakembereknek remek vita
témát szolgáltat, s a kérdés ma sem 
eldöntött. A valószínűbb változat szerint 
az itzák maja eredetűek voltak, s a mai 
Guatemala területéről, a Peten-tó part
jának környékéről kezdték meg vándor
lásukat erre, észak felé, már az i. sz. V.
század elején. E feltevés szerint ők alapították Chichen Itzát, amely aztán 
kétszáz évvel később, úgy 690 tájékán máig ismeretlen okból elnépte
lenedett. Az is maradt úgy háromszáz éven keresztül, amikor aztán 
Quetzalcoatl (maja nevén Kukulkán) azaz a Tollas Kígyó vezetésével ide 
nem érkeztek a tolték hódítók. Ami azonban biztos: itt, e helyt a maja 
és tolték kultúra (s így emlékeik is) keveredtek egymással. Jóval később 
aztán e területet ismét elérte az errefelé szokásos végzet, mert megint 
elnéptelenedett. Csak 1566 körül lelték meg ismét, de ekkor már a spa
nyolok. Aztán újabb évszázadoknak kellett eltelniük ahhoz, hogy meg
kezdődjék a rommá vált terület régészeti feltárása. Az általunk többször 
is emlegetett John Lloyd Stephens kutatott itt először 1845-ben, később a 
terület amerikai kézre került és az ő kutatóik vizsgálták.
A mai látogató jól teszi, ha egy teljes napot szentel Chichen Itza bejárására, 
mert akkor az itt található látnivalók közül legalább a fontosabbakat megte
kintheti. Annak, hogy a terület bejárása ennyire időigényes, egyik oka feltét
lenül az, hogy a látnivalók jókora távolságra vannak egymástól. A területen 
kevés a fa, a tűző napon pedig meglehetősen fárasztó az egymást érő turis
tacsoportok haladásának ritmusát felvéve haladni.
Rögtön a bejárat közelében magasodik az egyik fő látványosság, a kilenc 
egymásra épült terasz emeletből álló Piramide de Kukulkán (Kukulkán 
piramisa). Nevét alighanem a sok, kőből készült, tátott szájú tollas kígyóról 
kapta, amelyek díszítik. Megtekintve, s fényképeinket elkészítve egy jókora 
napsütötte, füves térségen átvágva érkezünk meg a Templo de Jaguár



(Jaguár templom) közelébe, falfestmények és domborművek lelőhelyéhez. 
A látnivalók sorában következik a Juego de Pelota, vagyis Labdajáték 
tér, majd a Koponya terasz, a Sasok háza és a Cenote de los Sacrificios, az 
Áldozatok kútja. Utóbbi körül végre árnyat adó fák meg üzletek, étter
mek is találhatók. Maga a kút mintegy 50 méter átmérőjű, szinte szabá
lyos kör alakú, a mélyében vízzel telt ciszterna. Az itt végzett kutatások 
bebizonyították, hogy e kutat valaha emberáldozatok bemutatására 
használták, melyek célja Esőisten jóakaratának biztosítása volt.
Következik a Templo de los Guerreros, vagyis a Harcosok temploma, 
melyet rengeteg oszlop vesz körbe, az ún. Ezer oszlop csoportja. E temp
lom egyik nevezetes látnivalója a legfelső teraszán látható tolték Chac 
Mool-szobor. A névadó az „istenek hírnöke" félig ülve, félig fekve, fejét 
balra fordítva, hasán tálcára emlékeztető kőlapot tartva néz farkassze
met a látogatóval. Talán nevezhetjük Chichen Itza jelképének, ugyanis 
aki itt jár, e szobrot biztosan lefényképezi.

xmal ma már feltárt és rekonstruált régészeti területe több mint
félmillió négyzetméter. Az emberiség emlékezetéből korábban 

még a létezése is kihullott. Csak 1845-ben adott hírt a létezéséről John 
L. Stephens. Az előzetes kutatások 1929-ben kezdődtek meg itt, amelyek 
1943-tól fordultak komolyra, amikor Jósé Erosa vette kezébe a feltárást. 
Noha sokkal több megtekintésre érdemes látnivalója van, a bejárattól 
indulva három egymást követő építményét szeretném megemlíteni. 
Ezek a Piramide dél Adivino (A Jós piramisa), a Templo de las Tortugas 
(Teknősbékák temploma) végül a leghatalmasabb - a neve szerint is - a 
La Gran Piramide (Nagy piramis).
A bejárat közvetlen közelében magasodik a 35 méterre felnyúló, ová
lis alapzatú és igen meredek, a Jós piramisának nevezett épület, amit 
Templo dél Hechicero, azaz Varázsló temploma néven is emlegetnek.



Uxmali részlet

Uxmal, a Nagy piramis

Uxmal, a Nagy piramis 
másik oldala

Neve egy kedves legendából ered. Ezek sze
rint egy ifjú varázsló, aki egy tojásból kelt ki, 
különféle emberfeletti próbákat kiállva legyőzte 
Uxmal uralkodóját, s egyetlen éjszaka alatt épí
tette fel ezt a piramist. A valóság sokkal prózaibb, 
hiszen nem hogy egyetlen nap alatt, de 600-tól 
900-ig, azaz három évszázadon keresztül tartott 
a felépítése. Végül is négy szinten, egymás tete
jére épült öt templomot jelent. Amikor 1997-ben 
először jutottam el Uxmalba, 153 igen meredek, 
azaz nagy lépést kívánó, ám a lábnak csupán a 
talp közepéig helyet engedő, kapaszkodókötél
lel kísért lépcsősoron lehetett feljutni a tetejére. 
2010-ben erre már nem volt lehetőség, mert a 
lépcső le volt zárva. így csupán lentről lehetett 
a piramist megcsodálni. (A magam részéről a 
lezáráson nem csodálkozom. Noha nem válthat
tam szót a sok száz évvel ezelőtti építkezőkkel, 
kizártnak tartom, hogy az év minden napjára 
bőven jutó, talán több ezer látogató (turista) 
számára készítették volna e lépcsőt. Már akkor, 
1997-ben is meglepő volt, hogy ezt a hatalmas 
tömeget hagyták a lépcsőket taposni, de most, 
2010-ben már nem engedték...
A Teknősbékák temploma egy széles kiterje
désű, magas teraszon áll. A mintegy harminc
szor tíz méteres alapterületű épület három 
nagyobb belső és egy-egy kisebb külső helyi
ségből áll. Homlokzatán faragott oszlopsor 
fut körbe, a fölötte lévő sávban pedig teknős
békák stilizált domborművei látszanak. Innen 
az épület neve.
Végül a Nagy piramis, kilencemeletes, némi
leg restaurált, a Varázsló piramisát megközelítő 
magasságú építmény. Északi oldalán még ma 
is, turisták által is használható lépcső vezet fel 
a tetején található szentélyhez. Ez - mint a maja 
szentélyek zöme - alighanem Esőisten részére 
emeltetett, mert a középső helyiségben az ő 
ábrázolása látható.



El Tájin éppen olyan régészeti területtel bír, mint az előbb felsorol
tak, s ezek a szakemberek számára sokat, a laikus látogatók számára 
pedig keveset jelentenek. Miért érdemes mégis El Tajinról szót ejtenünk?

El Tajin, Fali fülkék piramisa A Fali fülkék piramisának 
egy másik oldala

Egyetlen különleges épület, a Piramide de los Nichos (Fali fülkék pira
misa) miatt. Ennek az érdekessége az, hogy az év napjainak számá
val megegyező, vagyis 365 kőfülke található a piramis külső falába 
mélyesztve. Egyedülálló érdekesség, mert ilyet sehol másutt nem látni, 
s nem csupán Mexikóban, hanem a világon máshol sem! Mint korábban 
többször is, most is a képekre hivatkozom. Mellékelten látható néhány, 
s ezeken a 70 és 110 centiméter között váltakozó mélységű falifülkék jól 
látszanak. Rendeltetésük nem tisztázott, csupán feltételezések léteznek 
arról, hogy mi célt szolgáltak. A legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy 
valaha szobrok álltak bennük. De ki tudja, hogy vajh így lehetett-e? 
Ami a látogatók számára egyértelmű: igen hálás fotótéma.

No meg egy beszámoló végé
nek, lezárásának sem rossz. 
Ezért a Mecsek Egyesület turis
tája most és itt, El Tajinban, a 365 
kőfülkés piramisnál fejezi be írá
sát, köszöni meg a türelmes Olva
sók figyelmét, akiktől elköszön. 
Mert ami az utazásból még az
után következett - visszatérés 
Mexikó Citybe, onnan pedig a 
hosszú repülőutak Budapestig 
- már cseppet sem volt érdekes.

El Tajin, 
ahonnan talán már hazáig látni...



A MUNKA OSZTÁLY 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Baumann József

A munka Osztály éves tervének megfelelően végezte tevékenységét, 
melyek megvalósításáról alább számolok be.

Természetvédelem: A téli madáretetések köre kibővült a Balokány-ligettel, 
mivel a magas hó és a hideg ezt szükségessé tette. A változatos élelem 
vásárlásának költségeit az osztály teremtette elő. Tíz darab madárodút 
gyártottunk és helyeztünk ki az Ordas-tanya környékére a régiek pótlá
sára, bővítésére. A faanyagot az erdészet biztosította. Több alkalommal 
vettünk részt a Mecsek-hegység és a város szeméttől való megtisztításá
ban. Öntöztük és gondoztuk a Balokányliget felső sétánya mellé ültetett 
növényeket, melyek gondozására a városnak nem volt anyagi lehetősége. 
Jártuk a Mecsek védett területeit és óvtuk a szigorúan védett növényeket 
a gondatlan kirándulóktól. Vetítéses előadásokat tartottunk a Víz Világ
napja alkalmából, valamint a Mecsek természeti értékeiről.

Források karbantartása

Téli madáretetés 
az Ordas tanyánál 1

A madáretetőket a nagy hcibaii is 
rendszeresen feltöltjük

Madárodú-kihelyezés,
(Kriston Barnabás)

Az év során a forrástáblák újrafestése volt a 
fő feladat, és a kisebb javítások elvégzése. 
Balokányligetben terven felül felújítottuk a Ny-i 

oldalon a félszigetnél lévő rejtett forrást, ami eltö- 
mődött, és feltörő vize a sétányon okozott gondo
kat. Az erdészet segítségével a Szent Imre-forrás kis 
tavát, az Eta-forrást és a Bikfa-forrást takarítottuk ki 
a sok iszaptól, törmeléktől. Felhívással fordultunk 
az erdőt járó emberek felé, a „Források védnöksége" 
felhívással. Magánszemélyek és természetjáró egye
sületek csatlakoztak a felhíváshoz. így közel száz 
mecseki forrásnak van gazdája, akik ápolják, tisz-



Forrástábla festése Új forrástábla beépítése

títják, és jelzik a hibákat az 
osztály felé. Sok visszajel
zés érkezik közös levelező 
rovatunkba, ahol az elvég
zett munkákról, hiányos
ságokról számolnak be. 
Az erdészet padokat, asz
talokat, lépcsőket újított fel, 
és épített több forráshoz, 
erdei pihenőhöz.
Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 2010-ben indította el azt a 
programot, melynek célja, hogy áttekintést kapjunk területünk leglátoga
tottabb séta- és turistaútvonalai mellett található források vízminőségé
ről. Ezt a részletes forrásvízelemzést a 2012. évben is elvégezte az ÁNTSZ.

Ároktisztítás, forrástisztítás, erdészek munkában

Túravezetések, turistautak karbantartása

Az év folyamán több túravezetést vállaltunk iskoláknak, szakosztá
lyoknak, egyetemistáknak. A BMTSZ tagjainak segítettünk a turis
tautak útjelzéseinek megújításában.

Túravezetés egyetemistáknak Kéktúra-útvonal festése, 
Baumann Józsefné Ági



Emlékhelyek gondozása

Továbbra is fontos feladatunknak 
tartjuk a múlt emlékeinek meg
óvását, és a megemlékezéseket előde

ink munkásságáról. Gondozzuk Kiss 
József sírkertjét, és a megemlékezések 
alkalmával a többi elődünk sírját is meg
tisztítjuk. A Magyarok kunyhójánál lévő 
emlékoszlopnál minden év augusztusá
ban megemlékezünk turista elődeinkről. 
Részt veszünk minden év januárjában a 
Cinke tanyánál a Baranyai Aurél-emlék- 
túrán. Az erdészet munkatervünk támo
gatását segítve új padokat és asztalokat

helyezett ki a volt Cinke-tanyánál, a Blokk háznál, a Mihály remete-forrásnál, 
a Tixi-forrásnál, a Mohosi-kis-kútnál, Horváth Adolf Olivér emlékhelyénél 
és másutt is. Felújítottuk közös összefogással a Bazsarózsa kulcsosház kertjé
ben Csokonay Sándor forrásépítő és természetvédő emlékét őrző fakeresztet. 
A Mária- kápolnánál felállított Mária-képoszlopot újrafestettük. A bakócai 
Fekete István új emlékkereszt tervezésében és felújításában részt vettünk.

Csokonay Sándor emlékkereszt - Mária-képoszlop festése - Mária-kápohm a Zengő erdejében

Vadásztacskó sírja

AGubacsos kulcsosház fölötti turistaút mentén útjelző táblát és 
emlékoszlopot helyeztünk el a Vadásztacskó sírjánál. Az emlék
hely kialakításában anyagokkal, szállítással, munkával a Mecsekerdő 

Zrt., a BMTSZ és a Mecsek Egyesület Munka Osztálya segített.



Visszajelzések a Fekete Tisza-forrásról

Ez évben is sok levél és fotó érkezett a forrásról, amelyekben megköszön
ték azt a munkát, melyet ott a Keleti-Kárpátokban végeztünk barátainkkal.

Kedves József és Társai!
2012 július 18-án, immár harmad
szor, mentünk el a Fekete- Tisza 
forrásához. Láttuk a felkérésü
ket, így küldjük a most készült 
fényképet. Előtte 2010 júliusában 
jártunk ott, és most szomorúan 
láttuk, hogy bár több tábla került 
ki, de a magyar feliratú arról, hogy 
itt ered a Fekete-Tisza, eltűnt, 
helyére ukrán feliratú került.

Üdvözlettel: Karczubné
Ruszka Beáta 

Kedves József!
Örülök, ha egy kicsit is segített az általam küldött fotó.
Jászberényben élek, élünk, és Barátaimmal egy motoros-autós túra keretében 
látogattuk meg a forrást. Kőrösmezőn béreltünk egy terepjáró buszt, ami felvitt 
bennünket a forrás közelébe, majd az utolsó 600 métert már gyalog tettük meg. 
Elismerés illet Titeket az ott végzett munkáért, számunkra pedig egy életre szóló 
élmény volt a kirándulás.

Üdvözlettel: Cseh Vendel

Ordas-tanya

Az erdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt százéves, 
folyamatos karbantartást igényel. Ebben az évben favédő szer és 
gombaölő szer keverékével lepermeteztük a gerendákat, tisztán tartjuk a 

ház környezetét. Madárodúkat és etetőket javítottunk, tíz új madárodút 
helyeztünk ki a környéken. Figyeljük az élővilág változásait, erdészeti 
munkákat és mindent lejegyzőnk az Ordas-tanya naplójába. A környék 
forrásait heti rendszerességgel ellenőrizzük, takarítjuk. Megmutatjuk 
a ház „kincseit", elmondjuk a ház évszázados történetét az erre kirán
dulóknak, bejelentett csoportoknak. Rendszeresen takarítjuk a közeli 
Petőczpuszta kis kápolnáját.



Ordas tanya - Madárodúk készítése, kihelyezése

Vendégek az Ordas-tanyánál

Az év során többen felkeresték a kis házikót és bejegyeztek néhány 
gondolatot az üzenőfüzetbe, mely egy fémdobozban található a 
bejárati ajtón.

Baumann József kapta az első Balokányligetért-díjat

Újonnan alapított elismerést adott át Pécsett a
Balokányligetért Egyesület. A díjat a terület 

megóvása és fejlesztése érdekében végzett munkájá
ért Baumann Józsefnek ítélték oda. Baumann József 
a Balokányliget újjáélesztéséért létrejött civil közös
ség, a Balokányligetért Összefogás legaktívabb 
tagja. A mára havi rendszerességgel tartott takarítási 
akciók szervezőjeként, a lépésről lépésre megvalósuló 
fejlesztések egyik ötletgazdájaként és kivitelezője
ként kezdettől fogva oroszlánrészt vállalt a szükséges



munkák elvégzésében. Az ő elkötelezett
ségének köszönhető az Aranyeső-forrás 
felújítása és egy szökőkút terve a forrás 
falazatára. A tó nyugati oldalán egy rejtett 
meghibásodott forrás feltárása és újjáépí
tése. Baumann József havonta ellenőrzi 
a Balokányi-források vízmennyiségét és 
hőfokát. Kapcsolatot tart az illetékes szer
vekkel, cégekkel, melyek körében a neve 
mostanra önmagában garanciává vált. 
A liget jelenlegi állapota, rendezettsége, 
tisztasága nagyrészt az ő lelkesedésének és óriási munkabírásának köszön
hető. Mindezek alapján a Balokányligetért Egyesület neki ítélte oda az I. 
Balokányligetért-díjat, köszönetképpen az eddig eltelt időszakban végzett 
munkájáért. A díjat ezentúl minden évben az említett célok eléréséért legtöb
bet tett személy kapja meg, az egyesület döntése alapján.

Együttműködés

Munkánk eredményességét az teszi lehetővé, hogy jó a kapcsola
tunk a Mecsekerdő Zrt-vel, a BMTSZ tagjaival a DDNPI munka
társaival és ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézetével. Kapcsolatunk 

közel húsz éve tart és bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz.
Minden együttműködő partnerünknek, ezúton is köszönöm a segít
séget, támogatást.

Összegzés

Az elmúlt év a kedvezőtlen gazdasági 
helyzet ellenére eredményes, mert segí
tőink, elsősorban a Mecsekerdő Zrt. mindent 

megtett azért, hogy a közjóléti létesítmények 
minél jobb állapotba kerüljenek. Lehetősé
geik szerint anyagszállítással, munkások
kal, faanyaggal segítették a Mecsek Egyesület 
éves munkatervének megvalósítását. Munká
juknak köszönhetően megújultak esőbeállók, hidak, pihenőhelyek, útjelző 
táblák. Segítséget nyújtottak a turistautak karbantartásában, a forrásokhoz 
vezető lépcsők kialakításában, emlékhelyek felújításában.
A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség tagjai részt vettek a források 
tisztításában, közösen végeztünk turistaút-karbantartást és útjelzésfestést.



Sok közös kiránduláson, rendezvényen 
vettek részt tagjaink. Közös munkánk 
eredményeként egyre többen járják szer
vezetten a Mecsek turistaútjait.
DDNPI munkatársaival tartjuk a kap
csolatot, és a természetvédelmi őreikkel 
megbeszéljük közös dolgainkat. Besegí
tünk a békamentési feladatok végrehajtá
sában, védett területek felügyeletét látjuk 
el virágzások idején, és észrevételeinket 
jelentjük a természetkárosításokról.
ÁNTSZ. Három éve tartó szorosabb 
kapcsolatunk a forrásvizek minőségé
nek vizsgálatára terjed ki, segítünk a 
terepmunkában, a távolabbi kevésbé

ismert forrásokhoz elvezetjük munkatársaikat. Méréseik eredményéről 
megkapjuk a listát, melyet honlapunkon közzéadunk az érdeklődőknek. 
Tudjuk, hogy napjaink pénzszűkös világában egyre nehezebb a boldo
gulás, de bízunk benne, hogy az erdőt járva és látva a sok szép változást 
megfeledkezünk napi gondjainkról.

Munkáinkat segítették:
Baronek Jenő, Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Csiszár 
Gyula, Feketéné Czifra Éva, Golubics István, Gundrum Károly, Hastó Attila, 
Földesiné Kövi Ildikó, Hágendorn Norbert, Hohn Miklós, Horváth Péter Brúnó, 
Horváth Ákos, Horváth Zoltán, Huszár Ferenc, Jónás István, Kriston Barnabás, 
Krisztián László, Koncz Eszter, Kőnig Ferenc, Kocsi Ágnes, Kollár Tamás, 
Kovács Szabó János, Lázár Tamás, Máthé Péter, Miiller Norbert, Nagy Balázs, 
Őri Zsuzsanna, Pintér Ottó, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, 
Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tasnádi 
János, Tóth Klára, Tóth Péter, Tóth Mihály, Varga Jenő, Várady József, Várnai 
József, Végh Károly, 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 szorgos munkát azoknak a „névtelen" segítőinknek is, akik 
2012. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, 
összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.



A MAGASHEGYI OSZTÁLY 2012. ÉVI TÚRÁI
KÉPRIPORT

Jónás István képeivel

Az osztály tagjai 11 esetben túráztak a Mecsek, Zselic, ill. a Papuk hegy
ségben. Nyáron Grazban táboroztunk Gál György vezetésével.
A mecseki források karbantartásában együttműködtünk a Munka Osztállyal.

Sikonda - Dömörkapu, 77 km, 2012. január 7.



Boda-Patacs 16 km, 2012. március 10.

Matty - Mohács, 2012. április 1.

Délelőtti viráglesőtúra: Mandulás - Lapis - Tabes - tv-torony - Tettye, 2012. május 12.



Pécsvárad - Zengő - Hosszúhetény, 2022. május 18.

Hetvehely - Kán - Bükkösd 26 km, 2012. június 2.

Grazi tábor (Gál György vezetésével), 2012. július 1-7.



Bakóca - Nagymáté - Kishajmás 23 km, 2012. szeptember S.

(Papuk) jankovac - Trisnjica - Duboka - Nevoljas - Jankovac 15 km, 2012. október 6.



A TERMÉSZETJÁRÓ OSZTÁLY 
2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Biki Endre Gábor

Forrástisztítások

Ebben az évben a Mecsekben összesen 120 forrást tisztítottunk ki.
A könnyebb megközelíthetőség miatt elsősorban a Nyugati- és 

Közép-Mecsek forrásait tisztítottuk, de néhány alkalommal túráink 
során a Keleti-Mecsekben is megtisztítottuk a forrásokat. A Baranyai
dombságban az általunk épített forrásokat havonta, a többit pedig 
alkalomszerűen tisztítottuk. Több forrás névtábláin a betűket újrafes
tettük. A Baranyai-dombságban valamennyi működő és használt for
rás állapota kielégítő. A Templom-forrás vizét bevizsgáltattuk, a kapott 
eredmény szerint vize fogyasztásra alkalmas.
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Forrástisztítás Névtábla újrafestése

A Mecsekben, Koszonya-tető közelében négy forrás (Bugyogó-, 
Kőszegi-, Hármasbükk- és Hársas-forrás) védnökségét vállaltam, ezek
hez rendszeresen kijárok és tisztítom őket. A négy forrás választása nem 
véletlen: ebben az erdőrészben, ha az időjárás elég csapadékos, igen 
sok a gomba. Ráadásul Koszonya tele van más gyűjthető növényekkel 
is: megterem itt a csipkebogyó, a kökény, a som, a csalán és a galago
nya is. A Dervendi-völgy almafája kilószámra termi a finom, ropogós 
almákat, melyet legfeljebb csak az eső permetez. Végül, de nem utolsó
sorban, mind a négy forrást néhány éve én magam újítottam fel, így iga
zán „baráti" a kötődés hozzájuk. Ezért is járok gyakran Koszonya felé 
túrázni, a források állapotát ellenőrizni.
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Szemétgyűjtés

Amáriakéméndi kegytemplom környékén a Templom-forrás körül
18 zsák szemetet és több autógumit szedtünk össze. Az összegyűj

tött szemetet hulladéklerakóban helyeztük el.

Forrásépítések, felújítások

ISTVÁN-KÚT (LiPTÓDPUSZTAI-VÖLGy)

Baranyai-dombság egyetlen épen maradt, fából készült kútházát 
az eredeti állapotnak megfelelően felújítottuk. A forrásház elkor

hadt deszkáit új tölgyfadeszkákra cseréltük, és új kifolyócsövet építet
tünk be. Rendeztük a kút elvadult környezetét, a kidőlt és elszáradt 
fákat eltávolítottuk a forrás környezetéből. A kútház elé egy kis betonból 
készült emelvényt építettünk, melyben vörös gránit emléktáblát helyez
tünk el a forrás korábbi felújításának 30. évfordulójára, valamint az egy
kor létezett, mára már kihalt Liptódpuszta emlékére.

Templom-forrás (Kegytemplom, Máriakéménd)

2012. május 5., szombat. Reggel 6.10-kor indulunk Szederkényből édes
apámmal Máriakéméndre. A volt múzeum épülete előtt állunk meg. 
A szemközti épületet lebontották, és onnan előző nap Kállai Jani bácsiék 

mészköveket és téglákat válogattak ki. Felrakjuk a terepjáróra a köveket 
és a téglákat, majd indulunk a kegytemplom felé. Egy kanyarral a kegy
templom után állunk félre az út szélére. Lepakoljuk a köveket, a hordókat, 
a csövet, a homokot és a cementet, édesapám pedig visszamegy Szeder
kénybe. Nézem az órámat, hogy pár perc múlva érkezik Pécsről a busz.

Fonástisztítás István-kút felújítása



István-kút faházas építménye ¡1 Emlékmű

Ebben a pillanatban veszem észre, hogy a szerszámok mind otthon 
maradtak. Annyi mindent kellett felpakolni az autóra, hogy ez elma
radt. Gyors telefonálás Jani bácsinak, hogy ha tud, hozzon ki autóval 
lapátot, kapát és ásót. Szerencsére még éppen időben szóltam, mert 
indulóban voltak az erdőbe, hogy fát hozzanak az irtásról. Közben 
megérkezik a busz és négyen szállnak le róla: Andris, Gábor, Zalán és 
Bódog. Andris Komlóról, a többiek Pécsről jöttek. Jani bácsi pár perc 
múlva megérkezik a szerszámokkal, amit mindjárt le is viszünk a for
ráshoz. Megköszönjük neki, hogy kisegített, és nem kellett újra kilomé
tereket autózni. Halász Csabi is megérkezik Kéméndről a gyerekeivel, 
ők biciklivel jöttek ki a forráshoz.
Nagyon szép mogyoróbokrokkal körbevett kis liget van a forrás körül. 
Tavaly ilyenkor tömegesen virágzott az indás ínfű, most nem látok 
egyetlen példányt sem. Valószínű, idén később virágzik. Kankalinok 
csoportjai zöldellnek szép formás leveleikkel, de ezek a növények már 
kora tavasszal elvirágoztak. A kis liget alatt gyönyörű facsoportokkal 
szegélyezett rét van. Ezen a réten folyik a Karasica-vízfolyás, mely
nek medrét egy tájrehabilitációs projekt keretében az elmúlt hetekben 
mélyítették le és szélesítették ki. Hetekig nagy munkagépek dolgoztak 
itt, és közmunkások csoportjai vettek részt a Kátolytól Szederkényig 
tartó mederrendezési munkálatokban. Ilyen gépesített segítség nekünk 
is jól jött volna, de hát itt a fák alatt nekünk minden munkát csak kézi 
erővel van lehetőségünk elvégezni.
Megbeszéljük, hogy ki milyen munkafázisban vesz részt a fizikai teher
bírása függvényében. Csabi lejárót készít a forráshoz, hogy a köveket 
talicskában le tudjuk vinni. Gábor és Andris utat készítenek a forráshoz, 
bokrokat és kisebb fákat vágnak ki. A gyerekek elkezdik kitisztítani a 
forrás medrét, és kidobálják belőle a behullott ágakat.



Ülepítőmedence beépítése Vízvezeték-építés

Csabi egy óra alatt elkészül az ideiglenes lejárattal, és már be is áll mellém 
segíteni, hogy a hordó helyét kiáshassuk. Két forráseredés van egymás
tól öt méterre. A terv az, hogy a kettőt összekötjük egy gégecsővel, így 
az eredő vízhozam jelenhet meg a kifolyócsövön. A kiásott medencékből 
többször le kell merni a vizet, mert a gyorsan utánpótlódó víz akadályoz 
az ásásban. Nagyon bővizű a forrás az aszályos időszak ellenére. Tovább 
ásva egyre nagyobb nyomással tör elő egy kis köves lyukból a víz. Nagy 
nyomással, ujjnyi vastagságban spriccel felfelé. A medencék mélyítésé
ben, szélesítésében a fiúk is segítenek, majd lesüllyesztjük a hordókat és 
összekötjük a gégecsővel.
A felső ülepítőmedencétől 2 méterre található a malomárok, ahol egy 
zsilip maradványát találjuk meg. Régen ebben a felső mederben folyt 
a Karasica. Jani bácsi elmondása szerint a forrás alatt a réten valamikor 
malom volt. Az itt folyó vizet felfogták, és ez hajtotta meg a malom kere
két. A malomnak Lipsen-mühle volt a neve, és az 1950-es években bon
tották le. A malomároknak lejjebb egy kőhídja is volt.
A hordók körüli szabad helyet téglával és kövekkel töltjük meg, a már 
megszokott módszert alkalmazva. A csövet beássuk a talajba, és sok-sok 
föld ráhordásával betemetjük. Gábor a legnagyobb köveket is lehozza a 
talicskával és elhelyezi a forrás alatt, ahol felépítjük majd a falat. A fiúk 
továbbra is a meder betemetésén dolgoznak, én pedig a cső végére ráil
lesztem a saválló csövet. Ezután kiásom a meder mellett azt a részt, ahol 
a végleges forrásépítmény lesz. Délután öt órakor hagyjuk abba a mun
kát. Lemossuk magunkat és felsétálunk az útra a kegytemplom elé. Itt 
buszra szállunk Andris kivételével, mert ő Jani bácsiéknál alszik, hogy 
ne kelljen Komlóra hazautazni.
A munkában részt vett: Benkő Gábor, Biki Endre, Biki Endre Gábor, 
Domonkos Bódog, Halász Csaba, Halász Hanna, Halász Viktória, Iványi 
Zalán, Kállai János és Ruzsinszky András.



Május 6., vasárnap. Reggel hét óra után pár perccel szállunk le a kegy
templomnál a buszról. Ma csak hárman leszünk: Andris, Zalán és én. 
Menet közben mindjárt elkezdjük a turistajelek alapozását a műút szélén 
a kegytemplomtól a forrásig. Kb. 20 perc alatt festjük fel a jeleket a kb. 
400 m-es szakaszon. Mire a forrás bejáratához érünk, megérkezik Andris 
is, akit Jani bácsi autóval hozott ki. Üdvözöljük egymást, majd amíg én 
festek még néhány jelzést, addig a többiek elmennek megnézni a közeli 
téglaégető romjait. Kis idő elteltével jönnek vissza, és újságolják, hogy 
megtalálták az erdőben a romokat és a téglatörmelékeket. Tegnap elég 
szűkösen voltunk a téglákkal, ha ezt tudtuk volna, hozhattunk volna 
innen is egy talicskával.
Jani bá' is lejön a forráshoz, megnézni, hogy áll az építkezés. Tetszik 
neki, ahogy vastagon folyik a forrásvíz a csőből. Tegnap találtunk egy kis 
őzkoponyát rajta két aganccsal, ezt meg is mutatjuk neki. Elköszönünk 
Jani bá'tól, mert neki más betervezett munkái vannak mára.
A tegnap kiásott fal helyénél feltört a víz, ezt most elvezetjük, és kiala
kítjuk a forrás falának végleges helyét. Behajlítjuk a csövet a végleges 
helyére, majd jól körbetömködjük szürke színű agyaggal. Andris és 
Zalán a talicskában keveri a betont, és közben felváltva adogatják nekem 
a köveket a falba. Van egy nagy lapos, legalább 150 kilós kő, ezt beforga
tom a forrás előterébe, ami természetes járófelület lesz.
Andris köveket tör, hogy legyen sok kis apró darab, amit a fal réseibe 
illeszthetek. Az egyik követ széttörve gyönyörű növénylenyomat kerül 
elő, ami talán évmilliók óta volt kőbe zárva. Félretesszük a kis követ, és 
eltesszük emlékbe.
Az első kősor fölé kerül a kifolyócső, a harmadik sor fölé középre, a cső
vel szimmetrikusan a névtábla, és arra még egy lezáró kősor. A forrás 
jobb oldalát nagy lapos kövekkel rakom ki, ami megakadályozza, hogy 
eliszaposodjon a forrás előtere. Andris és Zalán földet hordanak a for
rás fala mögé. A vízhozam 16 liter percenként, és a víz hőmérséklete 
11,5 fokos. Fotókat készítünk a forrás építményéről, majd összepakol
juk szerszámainkat, és mára abbahagyjuk a munkát. A kegytemplomnál 
lemossuk magunkat a csapnál, majd négy órakor buszra szállva indu
lunk hazafelé. Én csak Szederkényig, a többiek Pécsre mennek.
A forrásépítésben a mai napon részt vett: Biki Endre Gábor, Iványi Zalán, 
Ruzsinszky András
Május 8., kedd. Édesapámmal jöttünk ki délelőtt a forráshoz. Az elmúlt 
nap esőzései annyira csúszóssá tették a talajt, hogy a meredek ösvényen 
alig tudunk lemenni. Egy talicskában betont keverek, és kitöltőm malter
ral a forrás falazatának réseit, majd szépen kifugázom.



A simítások után szivaccsal letör
löm a kövekre tapadt maltert, és 
leszedem a védőfóliát a névtáblá
ról. Amíg én a forrásnál ügyködök, 
addig édesapám a lejáratot készíti, 
és ideiglenes lépcsőket ás a forrás
hoz. A későbbiekben véglegesít
jük majd a lejárót, és mivel maradt 
még annyi fadeszka a Török-várnál, 
ezért szépen kiépítjük itt is a lépcső
fokokat fából.

A forrásnál mindent összeszedünk, szerszámokat, szemetet, és tisztán 
hagyjuk ott a vidáman csobogó árnyas ligetben eredő forrást.
Június 3., vasárnap. Édesapámmal terepjáróval reggel a Török-vár
hoz megyünk és elhozzuk az ottmaradt falépcsőket. Benkő Gábor
ral a Templom-forrásnál tereprendezést végezünk és véglegesítjük 
a lépcsőket. A forráshoz levezető ösvényen 26 lépcsőfokot alakítot
tunk ki fadeszkákból.

FlÓRIÁN-FORRÁS

Babarc település buszmegállójában a névadó szobor mellett eredő 
forrást a Babarci Önkormányzat újította fel 2012 szeptemberében.

A forráshoz új lépcsősor és mészkőfalazat épült. A kútból a száraz idősza
kokban is nyerhető víz, mert újra működik a karral ellátott Norton kút.

Útjelző oszlopok kihelyezése

A Baranyai-dombság turistautakkal ellátott területére 34 db útjelző 
információs táblát helyeztünk el 17 db oszlopon. Véméndről 
Liptódon át Máriakéméndig a fontosabb útelágazásokhoz kerültek ki 

a túrázók tájékozódását segítő útjelző oszlopok. Az oszlopokat és a 
táblákat a Mecsekerdő Zrt. készítette a Keleti-Mecsek tábláival meg
egyező stílusban.

Lépcsőépítések

jabb 100 falépcsőfok kiépítését végeztük el a máriakéméndi 
Török-várhoz. Ezzel elkészült a teljes szakasz, mely 270 lépcső

fokot tesz ki. Tölgyfadeszkákból falépcsőt építettünk ki a Templom
forráshoz és a Lankás-forráshoz is.



Útjelző a Török-várnál

Útjelző Marázán



Turistaútfestések

Új turistautak felfestése:
Sárga négyzet jelzés (Geresdi-dombság): István-kunyhó - Holló-tető - 
Baranya-Tolna megyehatár, sárga sáv jelzés elágazás (táv: 1,4 km).
Kék irányított kör jelzés (Geresdi-dombság): Feked - Pest-kereszt - Har- 
sányi-kereszt - Stiller-kereszt - Schmidt-kereszt - Feked (táv: 10 km). 
Zöld irányított kör jelzés (Geresdi-dombság): Feked - Schmidt-kereszt 
- Jakabéczy-kereszt - Weber-kereszt - Jachek-kereszt - István-kunyhó, 
elágazás - Harang-tető - Stiller-kereszt - Feked (táv: 12 km).
Kék kör jelzés (Baranyai-dombság): Máriakéménd, Kegytemplom - 
Templom-forrás (táv: 0,3 km).

Meglévő turistautak felújítása:
Zöld sáv (Baranyai-dombság): Máriakéméndi halastó - Törökvári-pihenő- 
hely (táv: 1,5 km).
Zöld sáv jelzés (Geresdi-dombság): Feked - Harsányi-kereszt - Ofalu - 
Hesz-kereszt (táv: 12,4 km).
Piros sáv jelzés (Geresdi-dombság): Ofalu belterületén (táv: 1 km).
Kék rom jelzés (Baranyai-dombság): Vályús-forrás - Törökvári-pihenőhely 
(táv: 1,2 km).
Zöld kör jelzés (Mecsek): Koszonya-tető - Kőszegi-forrás (táv: 0,6 km). 

Összesen: 43,4 km.

Nyílt túrák, rendezvények

2012-es évben nyílt túráinkat előre elkészített programfüzet alapján 
valósítottuk meg. Túráink változatos helyekre kalauzolták el a ter

mészetbarátokat. Elsősorban a Mecsekbe és a Baranyai-dombságba vezet
tek túráink, de volt nyílt túra a Geresdi-dombságban és a Zselicben is.



Bója a Török-várnál

Csoportkép a marázai 
Mária-kápolnánál

Pihenés
a Molnár-hegyi vadászháznál

A Baranyai-dombság az elmúlt két évben vált ismertté, de még mindig 
sokaknak új élményeket jelentenek ezek a barangolások. Erre a területre az 
év során összesen 17 nyílt túrát szerveztünk több túra vezető vel, átlagosan 
25 fős létszámmal. így több mint 400 fő járta szervezetten a Baranyai-domb
ság jelzett és jelzetlen útjait. Továbbra is igen népszerűek a falujáró túrák, 
melynek lelkes vezetője Lakatosné Novotny Sarolta. A falujáró túrák célja 
egy-egy település és annak látnivalóinak bemutatása. A túrákon múzeumo
kat, tájházakat, vízimalmokat, tavakat mutatunk be. A kirándulások végén 
- ahol erre lehetőség van - borkóstolást is szervezünk.
Túráink a hagyományos „megyei" és „városi" túráktól jellegükben 
gyakran különböztek, mert volt éjszakai túra, túraverseny, de előfordult 
háromnapos túra is.
Legnagyobb rendezvényünk ebben az évben is a Törökvári Napok vol
tak, mely létszámban ugyan elmaradt a vártnál, de segítőinknek köszön
hetően minőségében „űberelte" a tavalyit. A túraverseny résztvevőinek



megadott helyszíneket kellett felkeresni. A Rott pincénél zsíros kenyér, 
borkóstolás, a Kéméndi-tetőnél csoki és frissítőpont működött, a célba 
érve pedig a Törökvári-pihenőhelyen háromféle bográcsban főtt étel (bab
gulyás, marhapörkölt, csirkepörkölt) közül választhattak a résztvevők. 
Máriakéménden felavattuk az új helyére, a volt iskolába költöztett falu
múzeumot és az iskolamúzeumot. A település újabb látnivalóval gazda
godott, melyet a jövőben túránk során is bemutathatunk.

Terepbejárások

em volt olyan hét, ami túra vagy valamilyen terepbejárás nélkül 
zajlott volna. Időjárástól függetlenül járom a Mecsek és a Bara

nyai-dombság erdőit, mezőit. Túráim során sok-sok új dolgot fedezek 
fel, még a már jól ismert területek is mindig tartogatnak valami felfedez- 
nivalót. Egy-egy ilyen bejárás alkalmával szemem gyakran megragad 
egy-egy pusztulóban lévő forráson vagy más létesítményen. Lehetősé
geink alapján válogatunk ezekből, így amihez sikerül pénzt előterem
teni, vagy fizikailag segítséget kapni, azt felújítjuk.
Müller Nándorral terepbejárást végeztünk a Baranyai-dombság több 
pontján. Az itt készített jó minőségű fotókat szükség szerint a honlapon 
és kiadványainkban jelentetjük meg.
Többször jártunk a Véménd közelében található egykori Dömörkapu 
temetőjében. A régi temető sírköveit Csibi Gergelyné Mária gondozza. 
Neki és segítőinek köszönhetően valamennyi még meglévő sírkő újra 
stabilan, eredeti színében pompázva áll. Tervezzük a Véménd közeli 
szerb kápolna felújítását is.
Feladatainkat segítő személyek neve: Baumann József, Baumann Józsefié, 
Bedő László, Benkő Gábor, Biki Endre, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Bodráné 
Kis Olga, Bora Tiborné, Buzádi Balázs, Csibi Gergelyné Mária, Csiszár Tibor, 
Dávid Jenőné, Dománszky Zoltán, Domonkos Bódog, Fauszt József, Feketévé 
Móró Erzsébet, Györgyné Nagy Marcella, Hajdú Zsolt, Halász Csaba, Halász 
Hanna, Halász Szabolcs, Halász Viktória, dr. Hochmann Andrásné, Horváthné 
Vojtek Andrea, Iványi Zalán, Kaitz Ákos, Kállai Csilla, Kállai János, Kállainé 
Fischer Mária, Kiss Károly, Krámos Csaba, Krámos László, Kuszter András, 
Lakatosné Novotny Sarolta, Lázár Albert, Lencse Katalin, Markesz István, Mes
ter Ferenc, Müller Nándor, Nyáry Attiláné, Őri Zsuzsanna, Ripszám István, 
Rótt Ferenc, Ruzsinszky András, Schweininger István, Soós Kálmánná, Szabó- 
Dalecker Ibolya, Tilmann Péter, Tóth Klára, Varga József és Wilhelm József.

Köszönöm minden segítőmnek, akik a természet megóvásában, a terepi 
munkákban és a rendezvények lebonyolításában részt vettek!



TITKÁRI JELENTÉS

Biki Endre Gábor

Közgyűlés

2012. február 8-án 16.30-kor kezdődött a városháza dísztermében az 
egyesület közgyűlése. Baronek Jenő ügyvezető elnök vezette a köz
gyűlést, mely az előzetesen kiküldött napirendi pontok szerint folyt.

Program

1. A Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása, a Jelölő Bizottság 
megerősítése, és a Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Baronek Jenő ügyvezető elnök

2. Beszámoló az egyesület 2011. évi munkájáról (titkári jelentés) 
Előterjesztő: Börcsök György titkár

3. Az egyesület 2011. évi költségvetés végrehajtásának elfogadása 
Előterjesztő: Baronek Jenő ügyvezető elnök

4. Az egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása 
Előterjesztő: Baronek Jenő ügyvezető elnök

5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2011-es egyesületi évről (szóbeli) 
Előterjesztő: Dománszky Zoltán, az Ellenőrző Bizottság elnöke

6. Az egyesület 2012. évi tervei, elképzelései
Előterjesztő: Baronek Jenő ügyvezető elnök

7. Az egyesület 2012. évi költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Baronek Jenő ügyvezető elnök

8. Titkárválasztás Börcsök György lemondása miatt. 
Levezető elnök: Baronek Jenő ügyvezető elnök

9. Egyebek

A közgyűlés alkalmával a tagtársaknak lehetőségük volt az évkönyvek 
átvételére és a tagdíjak befizetésére is.

Választmányi ülések

Az év során négy választmányi ülést tartottunk. Mindegyik helyszíne 
a városháza (Pécs, Széchenyi tér 1.) egyik tárgyalója volt. Az első 
ülésre januárban került sor, melynek témája a közgyűlés előkészítése és 

a kiküldendő anyagok megbeszélése volt. A második közgyűlést április
ban tartottuk, melynek témája az osztályok munkái, az évkönyv, a tiszte



letbeli és örökös tagok, valamint az év végi rendezvény előkészítése volt. 
A harmadik választmányi ülés lebonyolítását a szeptemberi rendkívüli 
közgyűlés tette szükségessé. Témája a választmány tagjainak és az ellen
őrző bizottság lemondásának, valamint a rendkívüli közgyűlés munkájá
nak előkészítése volt. A negyedik választmányi ülést októberben tartottuk. 
Itt Ripszám István, az egyesület új ügyvezető elnöke bemutatta a választ
mány új tagjait és az egyesület tisztségviselőit. Az ülés témája a jövő évi 
feladatokkal kapcsolatos teendők tisztázása és megoldása volt.

Rendezvények

Az év során 12 rendezvényünk volt. A nyári hónapok kivételével 
havonta került megrendezésre az Ötórai beszélgetések külön
böző témakörökben. A tapasztalatok alapján a természetvédelmi előadá

soknak van a legnagyobb sikere. Az irodalmi és történelmi előadások 
kevesebb résztvevőt hoztak. Az előadásokon a létszám 15-50 fő között 
mozgott. 2012. április 18-án megemlékezést és koszorúzást tartottunk 
Pécsett a Jókai téren a 150 éve született Reéh György, a „Tettye koroná
zatlan királya" 150 éves születésének alkalmából. A megemlékezésen dr. 
Polgárdy Géza mondott beszédet.

Nyílt túrák

Közel 50 nyílt túrát hirdettünk erre az évre. Az időjárás és egyéb 
körülmények miatt 4 túra maradt el. Túráinkkal minden korosztályt 
igyekeztünk megszólítani. Óvodásoknak hirdettük meg a bakancsos 

óvódások túráit (3-5 km a Mecseki parkerdőben). Az iskolás korosz
tálynak szóltak az ifjúsági túrák. Minden korosztály képviselte magát 
a hagyományos nyílt túrákon, de a legtöbben a nyugdíjasok voltak. Ez 
mellett igen népszerűek voltak a falujáró túrák, melyek havonta indul
tak és a Mecsek vidékét, illetve a Baranyai-dombság falvait mutatták be. 
Ezeken a túrákon - hétköznap lévén - leginkább nyugdíjasok vesznek 
részt. Ebben az évben csatlakozott hozzánk a Gáspár János túracsoport. 
A csoport nyugdíjas tagjai keddenként túráznak a Mecsekben. Túráik 
nyíltak, bárkit szívesen látnak. A túrákon a létszám 5 és 74 fő között moz
gott. Az év során a túrákon részt vevők száma meghaladta az 1500 főt. 
Sajnos minden igyekezetünk ellenére csak kis számban tudtuk elérni, hogy 
a városlakók is részt vegyenek túráinkon. A legtöbb túrán az egyesület tag
jai vettek részt, pedig túráinkat honlapunkon, a facebookon, az Új Dunán
túli Naplóban és a Pécsi Hírekben is megjelenítettük. Ezen- kívül e-mailben 
is kiküldtük ismerőseinknek, barátainknak továbbításra. A túrák kiírását 
azoknak a településeknek a polgármesteri hivatalába is elküldtük, ahová a 
túrákat vezettük. Ennek hatására egy-egy túrán voltak helyi résztvevők is.



Túráinkat a következő túravezetők vezették: dr. Hochmann Andrásné, 
Kis Olga, dr. Bátai István, Feketéné Móró Erzsébet, dr. Jelenszkiné dr. 
Fábián Ildikó, Biki Endre Gábor, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Őri Zsu
zsanna, Börcsök György, Jónás István, Földesiné Kövi Ildikó, Hajdú Örs, 
Dománszky Zoltán, Markesz István, Feketéné Móró Erzsébet, Baumann 
József, Breitenstein Ferenc, Szűcs Istvánná Olga és Bóday Miklós. 
Köszönjük a túravezetőinknek a felkészülést és a szakszerű vezetést!

Az OSZTÁLYOK TEVÉKENYSÉGE

Munka Osztály

Munka Osztály Baumann József vezetésével az éves tervének meg
felelően végezte tevékenységét. A téli madáretetések köre kibővült 

a Balokányligettel. Tíz darab madárodút gyártottunk és helyeztünk ki az 
Ordas-tanya környékére. Több alkalommal vettünk részt a Mecsek hegy
ség és a város szeméttől való megtisztításában. Öntöztük és gondoztuk a 
Balokányliget felső sétánya mellé ültetett növényeket.
Az év során a forrástáblák újrafestése volt a fő feladat, és a kisebb javí
tások elvégzése. Felhívással fordultunk az erdőt járó emberek felé a 
„Források védnöksége" felhívással. Magánszemélyek és természetjáró 
egyesületek csatlakoztak a felhíváshoz.
Gondozzuk Kiss József sírkertjét, és a megemlékezések alkalmával a 
többi elődünk sírját is megtisztítjuk. A volt Magyarok-kunyhójánál lévő 
emlékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista 
elődeinkről. Részt veszünk minden év januárjában a volt Cinke-tanya 
emlékkövénél a Baranyai Aurél-emléktúrán. Az erdészet munkatervünk 
támogatását segítve új padokat és asztalokat helyezett ki a Nyugati- 
Mecsekben. Felújítottuk a Bazsarózsa kulcsosház kertjében a Csokonay 
Sándor forrásépítő emlékét őrző fakeresztet. A bakócai Fekete István új 
emlékkereszt tervezésében és felújításában is részt vettünk. A Gubacsos 
kulcsosház fölötti turistaút mentén új útjelző táblát és emlékoszlopot 
helyeztünk el a Vadásztacskó sírjánál.
Ez évben is sok levél és fotó érkezett a Fekete-Tisza-forrásról, ame
lyekben méltatják azt a szép munkát, melyet a Keleti-Kárpátokban 
végeztünk barátainkkal.
Segítőnk elsősorban a Mecsekerdő Zrt., aki mindent megtett azért, 
hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerüljenek. Lehe
tőségeik szerint anyagszállítással, munkásokkal, faanyaggal segítették 
az egyesület munkatervének megvalósítását. Munkájuknak köszönhe
tően megújultak az esőbeállók, a hidak, a pihenőhelyek és az útjelző táb
lák. Segítséget nyújtottak a turistautak karbantartásában, a forrásokhoz 
vezető lépcsők kialakításában, az emlékhelyek felújításában.



Természetjáró Osztály

A Természetjáró Osztály Biki Endre Gábor vezetésével végezte a 
2011-ben elkészült új honlap adatfeltöltését, ameddig erre lehető
sége volt. Az év első felében rendszeresen frissült a honlap, melyen min

dig képekkel illusztrálva megtalálhatók voltak az aktuális hírek és túrák. 
Az osztályok menüit is gyakran frissítettük. Az osztály feladata volt a 
túrák megtervezése, kihirdetése és kapcsolattartás a túravezetőkkel. 
Másodszor rendeztük meg a BMTSZ, a TMTSZ és Hétdomb TE szervezetek
kel közösen a Törökvári Napokat Máriakéménden, ahol nyílt túrát és túraver
senyt hirdettünk. A túrák után a Törökvári-pihenőnél okleveles szakács által 
készített finom babgulyást és pörköltet fogyaszthattuk el. Külön köszönet a 
Máriakéméndi Önkormányzatnak, aki a rendezvényt anyagilag támogatta.
Az osztály legfontosabb feladata a Baranyai-dombság forrásai
nak gondozása, felújítása és erdei létesítményeinek fejlesztése volt. 
A Baranyai-dombság turistaútjait új útjelző oszlopokkal és iránymutató 
táblákkal láttuk el, elsősorban a sárga és zöld túra útvonalán. A turista- 
utakat is folyamatosan gondoztuk, javítottuk, pótoltuk a hiányosságokat. 
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a települések vezetőivel, melyek
től jelzésfestésekre, forrásfelújításra anyagi támogatást is kaptunk. 
A Geresdi-dombságban több önkormányzat megbízásából új jelzett turis- 
tautakat is létesítettünk, illetve meglévő turistautakat is felújítottunk. 
Munkáinkat a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség segítette és támo
gatta. A Baranyai-dombságnak elkészült az új honlapja is, melyen min
den lényeges információ megtalálható a tájegységről, és az ide szervezett 
túrákról. Nagyon sok segítséget kaptunk Liptódról is. Itt személy szerint 
Markesz Istvánt kell megemlíteni, aki a turistalétesítmények felújításá
ban, gondozásában segít anyagilag és munkagépekkel is.

Természetvédelmi Osztály

Az osztály Pál Krisztina vezetésével az alábbi programokat szer
vezte 2012-ben:

• Erdőtakarítás - hagyományos szemétszedő túra közösen Marton 
Józseffel, immár negyedik éve. A márciusi nemzeti ünnepre kitaka
rítottuk a mecseki parkerdő legfontosabb turista útvonalait.

• Gyógynövényes tábor a Keszthelyi-hegységben: március végén 
4 napos kirándulás és tematikus foglalkozások. (28 fő)

• Pilis és Visegrádi-hegység: július elején 4 napos túratábor, kulturális 
programokkal. (26 fő)

• Bükk-hegység: szeptember közepén két alkalommal 4 napos tábor 
hegyi túrákkal, barlangtúrákkal, városnézéssel, gyógyító természeti 
erők nyomában, (összesen 32 fő)



E táborok a Mecsek Egyesület tagjainak csekély érdeklődése mellett 
kerültek megrendezésre, alkalmanként csak 3-6 fő vett részt a kirándulá
sokon. A létszámot főként a saját egyesületem tagjai alkották, pedig idő
ben meghirdettem, illetve önköltségi áron lehetett részt venni. Minden 
alkalommal teljes ellátást, panziós elhelyezést, gazdag kulturális prog
ramokat szakvezetéssel, és sok-sok természetbeni kirándulást kapnak a 
résztvevők szakszerű túravezetéssel, praktikus gyakorlati ismeretekkel.

Magashegyi Osztály

Az osztály Jónás István vezetésével a magas útiköltségek miatt 
évente csak egy-két alkalommal tehette meg, hogy távoli tájakra is 
eljussanak. Fő célpontjuk leginkább a Papuk, a Mecsek és a Zselici domb

vidék. Túráik során a mecseki forrásokat tisztították, így bekapcsolódtak 
a Munka Osztály tevékenységébe is.

Fotó Osztály
üller Nándor az év minden évszakában rendszeresen járja a mecsekiL V 1 és zselici erdőket, és csodálatos természetfotókat készít a növény

világról, az állatvilágról és az épített örökségünkről. A Baranyai-dombság
ról készített fotósorozata honlapunkat gazdagította. Fotóit kiadványaiban 
használja fel, de sok fotót adott át az egyesület részére a honlapon történő 
megjelenítésre is. Természetfotókból saját naptára is készült.

Itjúsági Osztály
z osztály dr. Fábiánné dr. Jelenszky Ildikó vezetésével működött, és

Z V az iskolás korosztály számára hirdettek meg természetjáró túrákat. 
Földesiné Kövi Ildikó az óvodásoknak és azok testvéreinek, szüleinek, 
nagyszüleinek szervez kis kirándulásokat a Mecsekben. A Bakancsos 
Óvodások létszáma a legkiemelkedőbb valamennyi túra közül.

A Bakancsos Óvodások túrái 2012-ben
2012-ben Földesiné Kövi Ildikó vezetésével 6 nyílt túrát szerveztünk. Tava
szi első kirándulásunk mindig a medvehagyma körül forog. 2012. már
cius 31-én a Köztársaság téren találkozott az érdeklődők nagy része, majd 
autókkal mentünk a Remete-rétre. A Remete-rét - Róka-út - Vörös-hegy 
- Remete-rét útvonalat választottuk, ahol majdnem 5 km-t gyalogoltak a 
lelkes Bakancsos Óvodások és kísérőik, összesen 74-en voltunk. Az ébredő 
természetben megfigyeltük a tavasz első virágait: a bújó odvas keltikét, a 
galambvirágot, a kankalint, és persze a még el nem hervadt hóvirágot. 
A medvehagyma szedése közben az anyukák kedvenc medvehagymás 
receptjeiket mondták el egymásnak.



2012. április 28-án rövid (2,5 km) 
sétánk útvonala: Dömörkapu
- Lenkei-pihenő - Ilonka- 
pihenő - Sári-pihenő - Fran
cia-emlékmű - Mecsek-kapu. 
Célunk volt, hogy a 65 tagú csa
patnak utunk során bemutas
suk a Mecsek Egyesület híres 
elődeinek életét, munkásságát. 
A Flóra-pihenőnél pedig az év 
virágának, a tavaszi héricsnek a 
megtekintése volt célunk.
A 2012. június 2., szombatra 
tervezett eredeti túránkat 
(Árpád-tető - Tripammer-fa - 
Fehérkúti-kulcsosház - Ezer
éves) a Mecsek Rally miatt át 
kellett szerveznünk. Az időjá
rás sem volt kegyes hozzánk, 
de volt két lelkes család, akik 
mindenképpen meg szerették 
volna járni a Dömörkapu - Kis- 
rét - Kantavár - Lámpás-völgy
- Dömörkapu 5 km-es útját. 
Nekik volt igazuk, hiszen utunk 
során a nap is kisütött.
2012. szeptember 22-én kirán
dulásunk útvonala: Misina-tető
- PA - Mandulás - Roboz- 
pihenő - Kardos úti kulcsosház

- László-pihenő - Mecsek-kapu. Szeptember 26-a a Tiszta Hegyek Világ
napja, ilyenkor hagyományunknak megfelelően szemétszedés is van a 
túrán. A 64 fő kis és nagy Bakancsos Óvodás a cserszömörce kis fájának 
gyógyító hatásával ismerkedett. Nem felejtettük el megemlíteni a Kar
dos Kálmán út, a Bánffai Simon út névadóinak munkásságát.
2012. október 13-ára 5 km-es túrát szerveztünk. Az útvonal: Dömörkapu
- Hidegkúti-forrás - Kis-rét - Kantavár — Kantavári kőbánya - Kanta- 
vári-forrás - Kis-rét - Dömörkapu. A Bakancsos Óvodások csapata 
örökbe fogadta a Hidegkúti-forrást. A 45 lelkes kiránduló szorgalmasan 
tisztogatott, söpört. Nagy élmény volt a volt Kantavári-kőbánya, ahol a 
csak itt található fekete mészkővel ismerkedtünk.
Mivel túráink elsősorban gyerekeknek szólnak, így mindig elhangzik 
egy mese vagy monda, mely aktuálisan a helyről, vagy az éppen ismer
tetett növényről, állatról szólnak.



Évzáró rendezvény

2012. december 12-én tartotta az egyesület évzáró ünnepélyét a 
Lyceum templomban. Az misét János testvér, a pécsi pálos rend
ház vezetője, a Lyceum templom igazgatója mutatta be. Kováts Kolos 

Kossuth-díjas operaénekes Szigeti Kilián „Miséjét" énekelte, orgonán 
kísérte dr. Kopjár Gábor.
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A MECSEK EGYESÜLET TAGSÁGA

A Mecsek Egyesület tisztikara

Örökös Tiszteletbeli Elnökök:

1906-ban (március 22-én) Kardos Kálmánt 
örökös díszelnökké választották.

1933-ban (május 21-én) Kiss Józsefet 
örökös tiszteletbeli elnökké választották.

1946-ban (február 24-én) dr. Nendtvich Andort
örökös tiszteletbeli elnökké választották.

1995-ben (május 15-én) Horvát Adolf Olivért 
örökös tiszteletbeli elnökké választották.

2012-ben (szeptember 26-án) Baronek Jenőt 
örökös tiszteletbeli elnökké választották.

Elnök:
Dr. Páva Zsolt

Pécs M. ]. Város polgármestere

Ügyvezető Elnök:
Baronek Jenő 2012. szeptember 26-ig 

Ripszám István 2012. szeptember 26-tól

Titkár:
Börcsök György 2012. február 8-ig

Biki Endre Gábor 2012. február 8-tól július 1-jéig
Berek Zoltán 2012. szeptember 26-tól



Választmányi tagok:

Baronek Jenő 2012. szeptember 26-ig
Börcsök György 2012. február 8-ig
Biki Endre Gábor 2012. február 8-tól július 1-jéig
Kis Tünde 2012. szeptember 26-ig
Dr. Nagy Gábor 2012. szeptember 26-ig

/•»

Dr. Páva Zsolt
Ripszám István 2012. szeptember 26-tól 
Berek Zoltán 2012. szeptember 26-tól
Dr. Papp Tivadar 2012. szeptember 26-tól
Ottó Gábor 2012. szeptember 26-tól

Ellenőrző Bizottság tagjai:

Dománszky Zoltán elnök 2012. szeptember 26-ig 
Jakab Éva 2012. szeptember 26-ig
Csiszár Gyula 2012. szeptember 26-ig

Dr. Varga Tamás elnök 2012. szeptember 26-tól 
Henczné Szabó Éva 2012. szeptember 26-tól 
Dománszky Zoltán 2012. szeptember 26-tól

Osztályok:

Munka Osztály: elnök: Baumann József
Természetjáró Osztály: elnök: Biki Endre Gábor

2012. július 1-jéig és 2012. október 24-től
Természetvédelmi Osztály: elnök: Pál Krisztina
Történeti Osztály: elnök: Dr. Nagy Gábor

2012. szeptember 26-ig
Magashegyi Osztály: elnök: Jónás István
Fotó Osztály: elnök: Müller Nándor
Ifjúsági Osztály: elnök: Dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó



„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 t
Pécs M. J. Város polgármestere (2007)

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

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)

Habsburg György (2012) 
főherceg



Örökös tagok:

RMF [ 4
£_ Lek:

Kardos Kálmán
Baranya vármegye és Pécs főispánja, országgyűlési képviselő, 

a Mecsek Egyesület első elnöke

Kiss József
A Mecsek Egyesület titkára

Dr. Nendtvich Andor
Pécs város polgármestere, a Mecsek Egyesület elnöke

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)



Rendes

Arany Gáborné
B. Horváth Csilla
Bachmann Zoltán dr.
Bakos Edit
Balassa Mihályné
Balotay Gergely
Bárány Györgyné
Baranyai Rudolf
Baronek Bernadett
Baronek Jenő
Baronek Jenő ifj.
Baronek Jenőné
Bátai István dr.
Bátai Istvánná dr. Kerényi Mónika dr. 
Baumann József
Bayer Richárd
Békefi Irén dr.
Benczes Gábor
Berek Zoltán
Biki Endre Gábor
Biros Béláné
Bóday Barna
Bóday Barnabás
Bóday Miklós ifj.
Bóday Miklós
Bóday Zoltán
Bodráné Kis Olga
Bonyai Gyuláné
Bötkös Lászlóné
Budai Jánosné
Bútor Ferencné
Chlebovics Miklós
Csapó Julianna
Csehné Andok Éva
Csiszár Gyula
Csóka Péter János
Dobszai János Zsolt

tagok:

Dolgos Sándor
Dománszky Zoltán
Fekete Bálint dr.
Fekete László
Feketéné Móró Erzsébet
Ficsor Endre
Földesi Zoltán
Földesiné Kövi Ildikó
Füziné Kajdy Zita
Gál György
Gál Györgyné
Gasz Zoltán
Gergely Tibor
Gergely Tibor ifj.
Gida Tibor
Göbölös István
Gundrum Károly dr.
Halász Csaba
Harmat Béla
Havasi Ildikó
Hegyi Ferenc
Hegyi József
Henczné Szabó Éva
Hochmann Andrásné dr.
Ijjász István
Iványi Ildikó dr.
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



Kállai Csilla
Kállai János
Kállainé Fischer Mária
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kelemen Sándor
Kis Anikó Magdolna dr.
Kis Tünde
Kiss Lajos
Kóczán Zsuzsanna
Kói Csilla dr.
Komlós Attila
Koncz Eszter dr.
Kosa Pál
Kovács Árpád
Kovács János
Kovács Jánosné
Kovács József
Kovács Judit
Kovács Szabó János
Kraft János
Krámos Csaba
Krassói József
Kremling Lajos
Kriston Ádám
Kriston Barnabás
Kriston Barnabás ifj.
Kristonné Kenderik Magdolna 
Lakatosné Novotny Sarolta dr. 
Lengyel Zoltánná
Ligeti Andorné
Maráth Klára
Markesz István
Markworth-Drozgyik Éva
Marton József
Mártonné Horváth Teréz
Mátyás Elemérné
Matyók Ilona
Mayer Tiborné

Meinczinger Elvira 
Mendly Lajos
Mestyánné
Szentmiklósi Zsuzsanna dr.
Miklós István
Molnár Margit dr.
Monstko Péter dr.
Müller Nándor
Nagy Gábor
Nagy Gábor dr.
Nagy István
Németh Szilárdné 
Novotny Iván dr.
Nyáry Attiláné
Nyéki Károly dr.
Nyékiné Kincses Márta dr.
Orosz László
Ottó Gábor
Őri Zsuzsanna
Pálfy Attila
Papp Tivadar dr.
Paróczi Anita
Paróczi Zsolt
Páva Zsolt dr.
Plántek István
Plaszauer István
Polgárdy Géza dr.
Pulai Lászlóné
Pusztafalvi Gábor
Rábay Ottó
Rákóczy István dr.
Ripszám István
Rónaki László
Rüll József
Sallay Árpád
Schaller Károly
Scheffer Ferencné 
Sebők Béla dr.
Sey Gábor



Somogyvári Imre
Somosi László
Somosi Lászlóné
Soós Kálmánné
Stalenberger Tibor
Stefánovits Istvánná
Strasser Péter
Sturmné Olasz Magdolna
Sváb László
Szabó-Dalecker Ibolya
dr. Szabó Lászlóné Kőszegi Ildikó
Szantner József
Szecsődi Imre
Szecsődi Imréné
Szerémy Péter
Szirtes Béla
Szőnyi János
Szűcs Attila András
Takácsné Hartmann Piroska
Tasnádi János
Tátrai Bea
Temesi Endre Miklós
Tihanyi László dr.
Tóth Aladár dr.
Tóth Klára
Tóth Róbert
Tresz Adrián
Tresz Anett
Tresz Gábor
Treszné Baronek Éva
Újvári Jenő dr.
Varga Tamás dr.
Várhalmi Zsolt
Vass Béla
Végh Károly
Wágner László
Zoltán Vilmos dr.




