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Dr. Polgárdy Géza

EMLÉKEZÉS A MAGYAR TURISTA 
SZÖVETSÉG (MTSZ) SZÁZ ÉV ELŐTTI 
MEGALAKULÁSÁRA

A PÉCSETT, 2013. NOVEMBER 30-ÁN ELMONDOTT EMLÉKEZÉS 

KIBŐVÍTETT ÉS SZERKESZTETT, KÉPEKKEL IS KIEGÉSZÍTETT SZÖVEGE

em sok érdeklődés mutatkozott a természetjárás iránt évszáza- 
j dokon keresztül. Vadorzók, zergevadászok még csak feljutottak 

a hegyek közé, de hogy a természet, a környezet szépségének 
adózva, a napfény, a jó levegő, no meg a sokszor szívet-lelket melengető 
látvány vonzásának engedve kirándulásokat tegyenek a hegyeken - ez a 
gondolat bizony sokáig fel sem merült senki fejében.
Aztán a 19. század közepe táján megtörtént az „áttörés", s felismerve 
a természetjárás jelentőségét, Európa műveltebb, nyugati felén már 
sorra alakultak az alpesi egyesületek. Legelőször Londonban 1857-ben 
az Alpine Club, majd 1862-ben az Österreichischer Alpenverein, 1863- 
ban a svájci és az olasz egyesület, a Schweizer Alpen Club és a Club 
Alpino Italiano, 1869-ben Münchenben a Deutscher Alpenverein, 1870- 
ben pedig a Steirischer Gebirgsverein. Összesen hat alpesi klub. Ezután 
pedig már csak nagyon rövid idő, még három év sem kellett, s a világon 
hetedik egyesületként 1873. augusztus 10-én Ó-Tátrafüreden megalakult 
a Magyarországi Kárpát Egyesület (MKE). Az első hazai turistaklub.
Ettől kezdve itthon is felgyorsultak az események, s mondhatni, a vil
lám gyorsaságával jöttek létre, alakultak a különféle szervezett formában 
kirándulgató társaságok. Valamennyi ez idő tájt keletkezett egyesületün
ket természetesen nem soroljuk fel, a meghatározó jelentőségűnek nevez
hető, s 1891-ben alakult két legnagyobbal azonban kivételt teszünk. Mert 
Kolozsváron ebben az évben jött létre az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE), 
Pécsett pedig a Mecsek Egyesület (ME).
A gombamód sokasodó egyesületek létrejötte immár az erők szétforgá- 
csolódásával járt. Hogyan írt minderről az 1941-ben Budapesten meg
jelent Magyar Turista Lexikon, a „Turistaság története Magyarországon" 
címszó alatt a 209. oldalon?

„...Amilyen nagy nyereség volt, hogy az ország különböző részein egymás után 
ütötte fel a fejét a turistaság iránti érdeklődés, olyan hátrányt jelentett a még 
zsenge mozgalomnak az erők megoszlása. Egyre több hang hallatszott az erők 
túlságos szétforgácsolása ellen. Főleg az 1896. évi millenniumi kiállítás alkal-
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mával tervezett Országos Turista Kongresszus körül felcsapó hullámok vetették 
felszínre a magyar turistaság fájó kérdéseit. Főleg a sok új egyesület alakulását 
kifogásolták, mert a sok új egyesület alakulása ellenére is keveselték a turisták 
számát... s főleg egy életképes, központi turista szervezet létesítésének a gondo
lata került előtérbe, mint a magyar turistaság fejlődésének a legbiztosabb záloga. 
Ilyen körülmények között az Országos Turista Kongresszus a századvégi 
magyar turista élet egyik legfontosabb eseménye. A kongresszus a megrende
zését az EKE vállalta. Az 1896. március 22-i elő értekezleten megállapították a 
kongresszus tárgysorozatát, mely hét pontból állt. - A kongresszus napja 1896. 
augusztus 19-re volt kitűzve. Előző este ismerkedési est volt, mely már előreve
tette a másnapi kudarc árnyékát, mert mindössze kb. harmincán jelentek meg. 
A másnap 10 órára kitűzött kezdetkor üresen kongott a terem, és később is csak 
25-30 ember lézengett, mire a kongresszust nem tartották meg. Ebből a szem
pontból tehát teljes sikertelenség kísérte a jobb sorsra érdemes és kellő megszer
vezés esetén a magyar turistaság fejlődésére mélyen kiható kongresszust.
De mégis húzott hasznot az egész ügyből a turistaság, mert felszínre kerültek 
olyan kérdések, amelyek a magyar turistaság fejlődésével voltak szoros összefüg
gésben. így Thirring már az év elején azt írta, hogy a magyar turista ügy csak 
akkor virágzik majd fel igazán, ha az összes turista egyesületek egyesülése meg
történik, s a kongresszus egyik előadójának felkért Posewitz (Posewitz Tivadar
ról van szó, - P. G. kiegészítése) is a hazai turistaság fejlesztésének egy turista 
egyesületek által alkotandó turista szövetkezet megalakítását jelölte meg..."

Tény azonban, hogy a századfordulót követően, ha országos szövetség 
nem is, de egyre újabb és újabb egyesületek alakultak. Előbb Pozsony
ban jött létre 1901-ben a Nyugat-magyarországi TE, majd 1903-ban Sop
ronban a Dunántúli Turista Egyesület,(DTE) amit követett a budaiak 
reprezentatív szervezete, a Budapesti (Budai) Torna Egylet (BBTE) új 
turista szakosztálya.
Az új egyesületek tehát vég nélkül szaporodtak. Elég, ha a Munkás Test
edző Egyesület turista osztálya, a Természetbarátok TE, Gyopár TE, Ván
dorkedv TE, Encián Turisták nevét említjük, noha a sor még hosszan 
folytatható lenne. Eközben a két nagy egyesület, a MKE és MTE is több 
osztályt alakított az ország különböző részein, míg Erdélyben az EKE 
tevékenykedett. Említést érdemel még, hogy az MTE idősebb vezetői és 
fiatalabb tagjai között áthághatatlan szemléleti különbségek keletkeztek, 
így aztán 1909-ben az egyetemi gárda kivált a MTE-ből, és megalakította 
a BETE-t. (Utóbbiak 1910-ben megindították a 25 éven keresztül megje
lent, elismerten magas színvonalú folyóiratukat, a „Turistaság és Alpiniz- 
mus” [T és A]-t). A BETE-ben összegyűlt fiatal gárda egyik célkitűzése
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annak az összefogó szervezetnek a létrehozása volt, amelyet már a Mil
lennium idején is tervezgettek, de amely különböző okok miatt sohasem 
tudott testet ölteni. A szövetségi eszme megvalósításának legfőbb har
cosai éppen ezek, a „T és A" körül csoportosuló „fiatalok" voltak. A lap 
szerkesztősége elhatározta, hogy a Magyar Turista Szövetség megalko
tásának módozatait tárgyalandó, kikéri az egyesületek elnökeinek véle
ményét és a vita számára a lap oldalait rendelkezésre bocsátja.
A következő három kérdést tették fel az egyesületi elnököknek:
- megvalósítandó-e a Magyar Turista Szövetség, s milyen okból?
- elérkezettnek látja-e az időt a megalkotásra és miért?
- milyen keretben véli megalkotandónak a szövetséget? (Évenként egy- 
szer-kétszer összejövő tanácskozó szervként, vagy állandó szervezettel 
rendelkező szervezetként?)
S jöttek a válaszok, amelyeket a „ T és A " folyamatosan leközölt. A vála
szok - Hatvan Ferenc (DTE) kivételével, aki szükségesnek, de még nem 
időszerűnek tartotta a szövetséget, és Holfeld Henrik (BBTE) aggályokat 
is megfogalmazó véleményének kivételével - többnyire támogatták az 
önálló szervezettel rendelkező turista szövetség létrehozását.
Közöttük olyan tekintélyek, mint dr. Komarnicki Gyula (BETE), 
dr. Thirring Gusztáv (MTE), dr. Győző Dezső (BTE), gr. Teleki Sándor 
(MKE) és Balogh Károly, a Mecsek Egyesület elnöke. Utóbbi egyesületi 
elnök levelét - amely megjelent a „T és A" IV. (1913-14. évi, átmenő) évfo
lyamának 37-38. oldalain - az alábbiakban teljes terjedelmében idézzük.

„Tekintetes Szerkesztőség!
A 70-es évek elején egy, hazánkban addig még ismeretlen eszme hódított uralma 
alá egy még parlagon állott területet.
Ez az eszme a természet kultuszának s ezzel a turistaság iránti érdeklődésnek 
felköltése, céltudatos fejlesztése volt.
A Magyar Kárpát Egyesület tette meg 1873. augusztus 10-én tartott, megala
kuló gyűlésén ezen úton az első lépést, hogy majd két évtizeden át, szinte egyed
uralkodója legyen a meghódított új területnek.
De ezzel a kezdeményezéssel már el volt hintve a mag, mely a dolgok természetes 
fejlődésének törvényei szerint csakhamar meghozta gyümölcseit.
Ma már alig van hazánknak természeti fekvésénél fogva arra predesztinált 
vidéke, mely ne talált volna magának alkalmas központot arra, hogy kitűzve itt 
a természet kultuszának zászlóját, e köré tömörítse a turisztika híveinek egy-egy 
lelkes csoportját.
így alakultak meg területenként a zászlóaljak, melyek egy elernyedt kornak 
anyagelvi irányával szemben egy a petyhüdt ereknek vérkeringését felfrissítő, 
testet és lelket edző új eszmék szolgálatában küzdeni voltak hivatva.
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S a küzdelem szép eredményekkel járt! A Kárpátok havas ormaitól a kék Adriáig, 
Erdély keleti bérceitől az ország nyugati határáig tért foglalt s mintegy varázs
szóra fellendült a turistaság.
A cél egy, - az út, az irány ugyanaz valamennyiünknél. Nem volna-e már most 
itt az ideje annak, hogy ezen a közös úton, a közös cél felé megtaláljuk egymást, 
s kéz kezet fogva együtt haladjunk tovább: hogy hatványozva erőinket, forrassza 
azokat össze az erők tömörülésében rejlő hatalom?
Ezt a hatalmat - véleményem szerint- csakis a hazánkban működő turista egye
sületek szövetkezete valósíthatja meg.
A zászlóaljak összevonásával az egyesület jelszavában szervezett hadsereg viheti 
diadalra a hazai turisztika ügyét ide benn s képviselheti azt hatályosan kifelé.
Ez a szövetkezet az elsősorban saját területi érdekeik szolgálatára hivatott egye
sületek autonómiájának teljes épségben tartásával oly kapcsolatot volna hivatva 
létesíteni azok között, mely egyrészt fokozná kölcsönhatásában azok erkölcsi ere
jét és jelentőségük súlyát: másrészt minden előnyével bírna egy egészséges, nagy 
szervezetnek, melynek minden egyes szerve az egésznek szolgál, s viszont ebből 
meríti saját erejének, egészségének feltételeit.
A kiviteli módozatokra nézve nem kívánok részletekbe bocsátkozni, ismételten 
hangsúlyozom azonban, az egyes egyesületek autonómiájának fenntartását és 
hogy a közös cél elősegítésére ezek mindegyike a tagok arányához mérten megfe
lelő csekélyebb összeggel járuljon a közös célokhoz.
Pécs, 1913. június 30.

Balogh Károly 
a Mecsek Egyesület elnöke"

A választ beküldők döntő többsége tehát a Magyar Turista Szövetség lét
rehozása mellett érvelt, a lap részéről az összegzést készítő dr. Vigyázó 
János pedig így fogalmazott:
„íme, nyilatkoztak az illetékes tényezők, a mi egyedüli feladatunk tehát most 
már összegezni a vélemények tartalmát, eloszlatni a felmerült csekély aggályo
kat és mindezek eredményeként a komoly tárgyalásokhoz részletes előterjesztés
sel, alapos tervezettel szolgálni."
Tovább lendített az ügy megvalósításán, hogy a két legnagyobb akkori 
hazai egyesület még ebben az évben, 1913-ban tovább erősítette elkötele
zettségét az MTSZ létrehozását illetően. A MKE november 16-i poprádi 
választmányi ülése a szövetség megalakítása mellett foglalt állást, s az 
MTE is végérvényesen a megalakítás mellett döntött.
Ami ezután következett, azt az események két résztvevőjétől, Déry 
Józseftől és dr. Thirring Gusztávtól tudjuk. Előbbi a „Turisták Lapja" 1914. 
évi 1. számában megjelent „A Magyar Turista Szövetség megalakulása" című 
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írásában, utóbbi pedig a „T és A" 1913-14. évi (átmenő), IV. évfolyamá
ban napvilágot látott, a „Magyar Turista Szövetség" cím alatti cikkében 
tette közzé. Mint Déry írta: „Az alakuló közgyűlésre egybesereglett turisták 
első összejövetele 1913. november 29-én zajlott le a régi képviselőház nagytermé
ben, hol elő értekezlet tartatott." Majd ezt követően este a Dréher-pincében 
sikeres, vacsorával egybekötött ismerkedési estre került sor mintegy 
150 turista részvételével. Később így folytatta: „Másnap, november 30-án 
a turisták ismét a régi országház nagytermében gyülekeztek, hol dr. Vita Emil 
elnök 10 órakor nyitotta meg az ülést, amelyen elsőnek Dr. Thirring Gusztáv tar
tott előadást..." Őt Votisky Zoltán követte az előadói emelvényen. Eztán dr. 
Vita Emil székesfővárosi tanácsnok, az előkészítő bizottság elnöke székét 
átadta gr. Teleki Sándornak, a MKE elnökének, akit az alakuló közgyű
lés egyhangúan kért fel a levezető elnöki tisztség betöltésére. Teleki Sán
dor az alakuló közgyűlés igazoló bizottságába dr. Fischer Miklós vezetése 
mellett öt tagot jelölt Benkó Mihály, Hefty Gyula Andor, dr. Weisz Miksa, 
dr. Serényi Jenő és dr. Győző Dezső személyében, dr. Vigyázó Jánost 
pedig felkérte az elkészített alapszabály tervezetének ismertetésére.
Dr. Fischer Miklós az igazoló bizottság nevében jelentette, hogy az ala
kuló közgyűlésen megjelent egyesületek 11.662 turistát képviselnek. 
A megjelent egyesületek itt következő felsorolásánál zárójelbe tettük az 
általuk ekkor képviselt egyesületi turista tagjaik létszámát:
MKE (3000), MTE (2730), ME (1400), MTTE (800), TTE (800), Aradi TE 
(600), Dunántúli TE (520), BTE (200), BBTE turista osztály (200), Fővárosi 
Sportkör (180), Nyugat-magyarországi TE (150), BETE (100), Gyopár TE 
(100), Sportkedvelők Köre (80), Magánalkalmazottak TE (70), Selmecbá
nyai FAC (70), Munkás TE (60), Anonymus TE (60), Hitelbank (60), Alba 
Sí Club (52), Rigler Sportklub (30).
Helyesnek tűnik, ha már most és itt kiemeljük és hangsúlyozzuk, hogy 
a Mecsek Egyesület száz évvel ezelőtt, 1913. november 30-án aktívan részt vett 
a Magyar Turista Szövetség megalakításában, s azt is, hogy a Magyarországi 
Kárpát Egyesület és a Magyar Turista Egyesület után a maga 1400 tagjával, a 
harmadik legnagyobb egyesület volt a szövetséget megalakítok között!
Eztán az elnök jelentette, hogy a székesfőváros polgármestere, dr. Bárczy 
István üdvözölte a közgyűlést, majd megnyitotta a vitát az alapszabály 
tervezete felett. A szavazatszámot illetően alakult ki az első nagyobb 
vita. Az előkészítő bizottság javaslata szerint minden turista egyesületet
- tekintet nélkül létszámára - egy-egy szavazat illette volna meg.
„Ezzel szemben Kiss József, a Mecsek Egyesület képviselője azt indítványozta
- írta Déry József említett cikkében hogy minden egyesület és szakosztály ne 
csak egy-egy szavazattal bírjon, hanem már az alapszabály megállapítása is a 
taglétszám arányában való szavazással történjen."
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A közgyűlés döntése pedig az lett, hogy minden igazolt egyesület és osz
tály taglétszáma arányában, 20 tagonként egy-egy szavazattal élhet. 
Teleki Sándort ezután Münnich Kálmán társelnök váltotta az elnöki 
székben, s folytatódott az alapszabály részletes vitája. A legnagyobb 
vita végül a 6. § körül alakult ki, s ennek lényege az volt, hogy mely 
egyesületek, szervezetek stb. lehetnek a MTSZ tagjai? A késhegyre 
menő vita azért alakult ki, mert a szövetség nyújtotta anyagi előnyök 
élvezésére némely vélemények szerint méltónak is kell lenni... Végül 
az alapszabály a következőket mondta ki: „Rendes tag lehet minden 
turistasággal, hegymászással, vagy idegenforgalommal foglalkozó jóváha
gyott alapszabállyal bíró szövetség, egyesület és ezek osztályai, továbbá jóvá
hagyott alapszabállyal bíró, más egyesületek, ily célú al- vagy szakosztályai." 
Az alapszabályt tehát a közgyűlés elfogadta.
Már este hét óra volt, amikor a Magyar Turista Szövetség megala
kult. Münnich Kálmán levezető elnök javaslatára ezután megalakult 
a jelölő- és a szavazatszedő bizottság, s következett az elnökség meg
választása. A titkos szavazás során leadott 465 szavazat révén 1913. 
november 30-án a Magyar Turista Szövetség a következő személyek
ből álló tisztikart választotta meg.
Elnök: gr. Teleki Sándor (MKE), ügyvezető elnök: dr. Thirring Gusztáv 
(MTE), társelnökök: Balogh Károly (Mecsek Egyesület), dr. Fischer Mik
lós (MKE), Hatvan Ferenc (DTE), dr. Jankovics Marcell (MTE), gr. Lázár 
István (EKE), Röser János (MTTE), Schill József (Aradi TE), alelnökök: dr. 
Demjén Géza (MTTE), Dénes Ferenc (MKE), Kiss József (Mecsek Egyesü
let), főtitkár: Votisky Zoltán (BETE), titkár: dr. Csepcsányi Tibor (BETE).
A közgyűlésről jegyzőkönyv készült, melynek hitelesítésére Kiss József, 
dr. Serényi Jenő, dr. Komarnicki Román és dr. Stiassny József kérettek 
fel. Az alakuló közgyűlés végül este 8 órakor ért véget, a végzett munkát 
illetően a résztvevők teljes megelégedésével.
(Említsük itt meg, hogy az MTSZ megalakulásának alkalmával nem 
minden alapító egyesület képviseletében jelent meg annak hivatal
ban lévő elnöke. A Mecsek Egyesületet például Feszti Nándor és Kiss 
József képviselték. Vagyis a ME elnöke, Balogh Károly az alakuló 
közgyűlésen nem vett részt, hanem az egyesület két titkárát dele
gálta a jeles eseményre.)
Most pedig adjuk át a szót dr. Thirring Gusztávnak, aki fentebb említett 
írását ezekkel a szavakkal indította:
„A Magyar Turista Szövetség 1913. november 30-án tehát megalakult. Sokak
nak rég táplált hő óhaja teljesedett ki a szövetség megalakulásával..."
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Ez így igaz!
S most, az MTSZ megalakulásának kerek századik évfordulóján, igazán 
nem az ünneprontás szándékával állapítjuk meg, hogy a szövetségnek 
nagy eredmények elérésére végül is nem volt ideje. Mint tudjuk, hama
rosan kitört az első világháború, s a túrázás, hegymászás, idegenforga
lom - hogy csak néhány, a szövetség hatáskörébe (is) tartozó ténykedést 
soroljunk fel, meglehetősen háttérbe szorult. Mert háborúban nem csak 
a múzsák hallgatnak, de a turista szövetségek is.
Ma, 2013. november 30-án mindenesetre emlékeznünk illik és kell. Emlé
kezni az úton előttünk járókra, fejet hajtani küzdelmeik, kezdeményezé
seik és eredményeik előtt. Még akkor is, ha a történelem egyáltalán nem 
volt kegyes hozzájuk, s munkájuk eredményét nem nyílt lehetőségük 
méltó módon betakarítani...
Végezetül - a megemlékezésünk zárásaként - következzenek az MTSZ 
első elnökségébe megválasztott kiváló turisták fényképei és a legfonto
sabbnak vélt adataikat tartalmazó „mini" életrajzaik.

Elnök

Gróf Teleki Sándor, 
az MTSZ első elnöke

Gr. Teleki Sándor (Párizs, 1861. - Bp. 1919. aug. 
13.) főrendiházi tag, képviselő, turista, turis
taszervező. Édesapja id. gr. Teleki Sándor 
ezredes az 1848/49-es szabadságharc bukása 
után elhagyta az országot és Garibaldi adju
tánsa lett. 1867-ben tértek haza (az emig
rációban született fiúkkal) a család koltói 
kastélyába, ahol egykor a Petőfi házaspár 
mézesheteit töltötte.
Ifj. Teleki Sándor Debrecenben érettségizett, 
majd Pesten jogot hallgatott.1892-1905 között 
országgyűlési képviselő, 1910-től a főrendi
ház tagja.
1904-től az év nagyobbik részét feleségével 
a Tátrában töltötte, ahol Ujtátrafüredenl907- 
ben épült fel „Szikraház" nevű alpesi nya
ralójuk. Teleki Sándor szinte az egész 

Tátrát bejárta, s oly alapos ismeretekre tett szert, hogy vállalkozhatott a 
Szontagh-féle Tátra-kalauz átdolgozására.
Az MTE Budapesti Osztályának 1895-97, majd 1901-03 között választ
mányi tagja, közben 1898-1901 között elnöke. Az említett, 1904-től kez
dődött gyakori tátrai tartózkodásaival függ össze, hogy ekkortól turista
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tevékenységét is az MKE-ben folytatta. 1908-tól az egyesület választmá
nyi tagja, 1911. aug. 6-tól elnöke. Az MTSZ 1913. nov. 30-án megválasz
tott első elnöke, aki e tisztségéről 1918-ban lemondott. Ekkor az MTSZ 
tiszteletbeli elnökének választották.

Ügyvezető elnök

Dr. Thirring Gusztáv (Sopron, 1861. dec. 25. 
- Bp. 1941. márc. 31.) Statisztikus, földrajz
tudós, egyetemi tanár, útikalauz-író, lapszer
kesztő, turista és turistaszervező.
A soproni evangélikus gimnáziumban érettsé
gizett, majd 1880-84 között a budapesti tudo
mányegyetemen földrajz-természetrajz sza
kos tanári oklevelet szerzett. 1884-88 között 
ugyanitt, az antropológiai tanszéken tanárse
géd. A földrajzi tanszékre szeretett volna ke
rülni, de ennek vezetője Hunfalvy János utód
jául Lóczy Lajost választotta. Thirring ezért 
pályát módosított, és 1888-ban a Statisztikai 
Hivatalba ment dolgozni, ahol 1894-ben al
igazgató, 1906-26 között igazgató volt.
A Magyar Földrajzi Társaság tagja 63 éven ke
resztül, idővel titkára, 1914-től alelnöke. Okta
tott az egyetemen, 1897-től a demográfia tanára.
Thirring a fővárosba kerülve dr. Téry Ödönnel közösen élesztette újra 
az MKE Budapesti Osztályát, majd vett részt az MTE megalakításában, 
melynek előbb titkára, majd elnöke lett.
1889-ben megindította és hét éven át szerkesztette a Turisták Lapját. 
A hazai útikalauz írás kiemelkedő művelője volt, nevéhez seregnyi 
kiváló útikalauz (Kőszeg és környéke, Pilis és a Szentendre-Visegrádi 
hegység, Sopron és a Magyar Alpok kalauza stb.) kötődik.
Az MTSZ megalakulásakor ügyvezető elnökké választották, 1918-23 
között a szövetség elnöke, ezt követően tiszteletbeli elnöke.

Dr.Thirring Gusztáv, 
a MTSZ első ügyvezető 

elnöke

Társelnökök

Dr. Balogh Károly (Mankó-büki) (Buda, 1848. jún. 11. - Bp. 1920. ápr. 9.) 
jogász, ítélőtáblai bíró.
Madách Imrének, „Az ember tragédiája" költőjének unokaöccse: a köl
tő nővérének, a korán megözvegyült Madách Máriának második, Ba
logh Károllyal kötött házasságából született fia. Erdélyből hazafelé tartó
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Balogh Károly, a ME 
későbbi elnöke ifjú korában

szüleit, és édesanyja első házasságából szü
letett, ekkor 16 éves fiát 1849. augusztusban 
Maros-Szlatinánál román útonállók megölték. 
Az egyéves korában így teljes árvaságra jutott 
gyermeket nagybátyja, Madách Imre magához 
vette és hasonló korú, 1848. január 1-jén szü
letett Aladár nevű fiával együtt nevelte Alsó- 
Sztregován. Mellékelten - egy fennmaradt 
fényképnek köszönhetően - bemutatjuk a ti
zenéves ifjú Balogh Károlyt abból az időből, 
amikor még Alsó-Sztregován nevelkedett.
Az általa itt átéltek erős hatást gyakoroltak 
rá és kitörhetetlen nyomokat hagytak benne. 
Alsó-sztregovai élményeit írásban és képek
ben is megörökítette.
Visszaemlékezéseit tartalmazó írásai szeren
csére fennmaradtak, s ezek között tallózva, 

azt halála után fia, az immár legifjabb (hiszen ezen a néven már har
madik) Balogh Károly (1879-1944) „Madách Imre otthona" címmel, a köl
tő születésének 100. évfordulója alkalmából könyv formájában kiadta. 
(A könyv belső címoldalát mellékelten közöljük.) Ő, az atyja sorait köz
readó irodalomtörténész e könyv elején beavatja olvasóit némely teljesen 
feledésbe merült körülménybe, amelyeket a ME nagyjainak életét kutat
va tárunk olvasóink elé:
„...Atyám feljegyzései eredetileg nem voltak nyilvánosságnak szánva. Ő egész 
életében kerülte a nyilvánosságot és a feltűnést: bírói hivatásának élt és szabad 
óráit erdőn - hegyen tett sétáinak, akvarelljeinek és kedves virágtanulmányainak 
szentelte. Majd összegyűjtötte és színes csokorba kötötte ifjúkorának emlékeit és 
egyedül családja számára hagyta e minden sorában kedves írást. Azonban most, 
hogy Madách születési évének századik visszatértét ünnepli az ország, talán 
nem lesz érdektelen kiragadni ez írásból a Madách Imrével, mint emberrel, és 
környezetével közvetlenebb vonatkozásban álló részleteket és szélesebb köröknek 
is hozzáférhetővé tenni őket. A költőt és halhatatlan művét hivatottabbak bírál
hatják és méltányolhatják. Madách Imréről, az emberről, fián, boldogidt Madách 
Aladár unokabátyámon kívül - kitől azonban ilyféle bővebb feljegyzés, sajnos 
nem maradt - senki sem beszélhet közvetlenebbül, mint az, akinek áldott keze 
vetette egykor papírra az itt közlendő sorokat..."
Balogh Károly, a ME jövendő elnöke azonban nem csupán leírta a 
Madách Imre (tehát nevelőatyja) közvetlen közelében általa átélteket és 
látottakat, de meg is festette, le is rajzolta. Úgy a festészethez, mint a raj-
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zoláshoz kiváló adottságai voltak, s ezek révén született alkotásaiból is 
bemutatunk két 1870 körül készültet. Az első „Alsó-Sztregova látképe a két 
Madách-kastéllyal", a második „A sztregovai kerti eremitage.” 
Balogh Károly elemi és középisko
lai tanulmányait egyébként magán
úton végezte, majd Pesten a piaris
táknál tanult, végül a pozsonyi jog
akadémián szerzett jogi képesítést. 
Előbb az Igazságügyi Minisztérium
ban dolgozott, majd 1890-ben, az íté
lőtábla felállításakor Pécsre került, s 
bíró, később a tábla elnöke lett. Még 
1875-ben feleségül vette gyarmathi 
Bérczy Margitot (Bérczy Károly köl
tő, lapszerkesztő és műfordító leá
nyát) s öt gyermekük született, Má- 
ria-Anna, Károly, Aladár, István és 
Pál. (Közülük tehát a második volt 
Károly, aki kiadta atyja fentebb em
lített sztregovai feljegyzéseit.) 
Érdekességként említjük meg, hogy 
ha az ME-elnök, Balogh Károly nem 
is, de 1880-ban született, későbbi 
huszár főhadnagy fia, Aladár fele
sége, Mankó-büki Balogh Aladárné, 
született Szentkirályi Nagy Angéla 
(1880-1966) Pécsett, a városi közte
mető „M" parcellájában van eltemetve. Abban a mauzóleumban, amelyet 
családjának Szentkirályi Nagy Valér építtetett még 1909-ben.
Balogh Károly, aki Pécsre kerülését követően rengeteget túrázott a Mecsek
ben és kiválóan megismerte a hegységet, szabadidejében továbbra is gya
korta festett akvarelleket, és novellákat is írt. Tudományos igényességgel 
dolgozta fel a Mecsek növényvilágát, botanikai érdekességeit. Az itt élő 
legjellegzetesebb növényeket pontos és szép rajzain örökítette meg - a ME 
1917-es évkönyvében „Virágos Mecsek" címmel jelent meg erről tanulmá
nya. De nem ez volt a ME évkönyveiben megjelent egyetlen írása. Néhány 
további: „Szüneti vándorlásaim emlékei" (1903), „Jankovác" (1905), „Séta a 
Zöld-tó körül" (1906), „Kardos Kálmán" (1916), „Kiss József negyedszázados 
ME-i működése" (1916). Elbeszéléseinek - többek között - visszatérő témá
juk volt az 1878-as boszniai okkupáció során szerzett élményei. (A 37. gya
logezred főhadnagyaként vett részt a boszniai hadjáratban.)
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BALOGH KÁROLY

MADÁCH IMRE OTTHONA

BUDAPEST
AYHBNAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA

Az alsósztregovai Madách-kastély 
Balogh Károly festményén

Balogh Károly visszaemlékezései 
Madách Imre otthonáról

Kevéssel Balogh Károly Pécsre ke
rülését követően alakult meg a Me
csek Egyesület. így csak természe
tes, hogy ennek a nagyszerű, 1891- 
es eseménynek aktív résztvevője, 
az egyesületnek pedig alapító tag
ja volt. 1897-1899 között választ
mányi tag, 1905-től alelnök, Kardos 
Kálmán lemondását követően pe
dig 1907-1911 között elnök.

Ezen időszak alatt körvonalazódott egy mecseki menedékház terve, s Ba
logh Károly avatta fel 1905-ben a Mecsekben a Szaniszló-pihenőt, 1908- 
ban pedig a Misina-tető első kilátóját.
Összesen húsz éven át (1891-1911) munkálkodott a ME tagja, illetve 
különböző funkciók betöltőjeként a Mecsek fejlesztésén. Emlékét a 
Közép-Mecsekben a Kardos út északi végétől a Dömörkapuig vezető 
Balogh Károly sétaút őrzi.
Balogh Károly sírjára kutatásaink során mindeddig nem sikerült ráta
lálni. A Balassagyarmat közeli Csesztvén, a Madách-kastély közelében 
található római katolikus temetőben azonban a Madách-Balogh csalá
dok több tagja is végső nyugalomra talált. így az ME elnökének fentebb 
már említett irodalomtörténész fia, és huszárszázados, 1911-1989 között 
élt, ugyancsak Balogh Károly nevű unokája is. Mindkettőjük sírjai ma is 
megvannak, fényképeiket mellékelten közöljük.
Amikor az 1913-as év végén Budapesten megalakult a Magyar Turista 
Szövetség, első elnökségébe a Mecsek Egyesület két kiemelkedő szemé
lyiségét, dr. Balogh Károlyt az egyik társelnöki tisztség, Kiss Józsefet 
pedig az egyik alelnöki poszt betöltőjének választották.
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Balogh Károly fiának (1879-1944) 
sírja Csesztvén

A Balogh Károly turistaút 
részlete a Mecsekben

A sztregovai kerti ermitage 
(Balogh Károly rajza)

Balogh Károly unokájának 
(1911-1989) sírja Csesztvén

(Itt, az elnökség tagjainak „mini" élet
rajzait közölve, most mind a kettőjük
kel kivételt tettünk. Balogh Károllyal 
úgy, hogy hosszabban írtunk róla, 
minta többi elnökségi tagokról, és több 
képet is közültünk az életét és mun
kásságát ismertető sorok mellett, mint 
a többiekről. Ennek oka az volt, hogy
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az utóbbi időkben Balogh Károlyról sokkal kevesebb 
szó esett a Mecsek Egyesületen belül [és az évköny
vekben], amint azt megérdemelte volna. Továbbá az, 
hogy a közelmúltban új adatokat (és képeket) sike
rült személyével kapcsolatosan felkutatni. Siettünk 
is mindezeket a ME tagságának tudomására hozni. 
Kiss József esetében pontosan az ellenkező módon jár
tunk el - amint erre nevénél utalunk is alább - életét 
és munkásságát egyesületünk tagsága által ismertnek 
tekintjük, ezért az ismétlésbe bocsátkozást személyével 
kapcsolatosan feleslegesnek ítéltük.) 

Dr. Balogh Károly 
(a ME elnöke) 

i____________________________________ j

Dr. Fischer Miklós (Eperjes, 1855. dec. 18. - Igló, 1930. november 17.) tanár, 
turista tisztségviselő és szervező. Szülővárosában érettségizett 1875- 
ben, majd 1879-ben a fővárosi tudományegyetemen tette le a tanári

Dr. Fischer Miklós

alapvizsgát. 1880-tól az iglói evangéli
kus gimnázium matematika-fizika tanára, 
1888-tól igazgatója.
Az MKE Iglói Osztályának alapító titkára 
(1882), majd az MKE központi választmá
nyának tagja (1889), később alelnöke (1891— 
1920), 1911-ben az MKE tiszteletbeli tagjává, 
1919-ben tiszteletbeli elnökévé választották. 
1909-13 között az MKE Évkönyvszerkesztő 
Bizottságának vezetője.
Dr. Fischer Miklós teljes, több évtizedes turis
ta tevékenységét az MKE tagjaként fejtette ki, 
munkásságával jelentősen hozzájárulva a tát
rai és szepességi turizmus fejlődéséhez. így 
a menedékházak és utak építéséhez, a tudo
mányos kutatáshoz, topográfiai felmérések

hez, a Magas-Tátra bel- és külföldi megismertetéséhez. Részt vett a tát
rai mentő- és hegyi vezető szolgálat át- és újraszervezésében. Ő rendezte 
az MKE millenniumi kiállítását. Érdemei elismeréseként már 1898-ban a
Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki.
A halálát követő második évben, 1932. aug. 7-én felavatták emlék
tábláját a Tarajkán lévő Szilágyi-emléken, amelyet a II. világháborút 
követően eltávolítottak.

18



Polgárdy Géza - Emlékezés a Magyar Turista Szövetség száz év előtti megalakulására

Hatvan Ferenc (Pinkafő, 1860. jan. 23. - Sopron, 1929. 
jan. 16.) tanár, turistaszervező és tisztségviselő. 
A DTE (Dunántúli Turista Egyesület) alapítója, 25 
éven keresztül elnöke, majd díszelnöke. Tanulmá
nyait Felsőlövőn, Bécsben és Budapesten végezte. 
Tanári képesítését megszerezve polgári iskolai ta
nár volt Kismartonban, Kapuváron, majd 1887-től 
Sopronban a kereskedelmi iskola tanára.
A turistaügy nyugat-magyarországi zászlóvi
vője. Nevéhez köthető a Muck-kilátó, a Fertő
fürdő, a Károly-magaslati szánkópálya létesí
tése, majd a Károly-magaslat alján turistaház 
emelése (melyet később egyesülete „Hatvan Fe
renc turistaháznak” nevezett el.)
Szoros kapcsolatot épített ki az osztrák turista egyesületekkel, ezáltal sa
ját egyesülete tagjai számára különféle kedvezményeket és előnyöket 
biztosított. Számtalan magashegyi túrát vezetett az osztrák Alpokba, a 
Dolomitokba és Svájcba is.

Dr. Jankovics Marcell (Gárdospuszta, 1874. nov. 
3. - Budapest, 1949. nov. 12.) ügyvéd, hegy
mászó, író. Elemi iskolai tanulmányait So
mogy megyei szülőhelyéhez közel, Nagy
kanizsán kezdte, de 1884-ben - amikor Mar
cell 10 éves - családja Pozsonyba költözött. 
Itt a gyermek betegágyához gyakran kihí
vott orvos (dr. Tauscher Béla, aki feleségé
vel, Geduly Herminával a kor eredményes 
és sikeres hegymászója volt) nagy hatást 
gyakorolt rá. A gyenge tüdejű gyermeket a 
hegymászó-orvos hegyilevegő-kúrára küld
te, s már az első tiroli útján rabul ejtette a he
gyek varázsa. Alig múlt 16 éves, amikor fel
jutott a 3370 m magas Schwarzen-Steinenre. 
Érettségije után, 1892-1893-ban hosszabb 
időt töltött Kossuth Lajosnál Torinóban, aki
hez rokoni szálak kötötték.
(Édesanyja, Meszlényi Eugénia a lánya volt 
Meszlényi Jenő 1848-as honvéd ezredes
nek, aki testvére volt Meszlényi Teréziának, 
Kossuth feleségének.)
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Jankovics életében a pozsonyi érettségit a pozsonyi jogakadémia követte: 
1897-ben szerezte meg itt doktori oklevelét, s nyitotta meg ügyvédi iro
dáját. 1905-ben a füleki kerület országgyűlési képviselőjének választotta. 
Kitűnő íráskészséggel is rendelkezett: első négy könyve szeretett városá
ban, Pozsonyban jelent meg, köztük az „Úttalan utakon" 1903-ban. Majd 
1906-ban kiadta „Sasfészek. Bolyongások a legmagasabb hegyeken", 1906-ban 
pedig „Az Alpesek" című könyveit, melyek a magyarul írt alpesi iroda
lom klasszikus alkotásai.
Gyakran jelentek meg írásai a „TL "-ben és „T és A "-ban. Ügyvédi hiva
tását 1918 után is folytatta: első elnöke lett az ebben az évben alakult 
Magyar Hegymászók Egyesületének. 1913-ban a MTSZ társelnökei egyi
kének választották. 1938-ban kényszerűségből Budapestre költözött, s 
Budán, a Pauler u. 19. számú házában élte le utolsó éveit. 2000. szeptem
ber 1. óta e ház falán emléktáblája látható.

Gr. Lázár István (Bánffyhunyad, 1864. jan. 15. - 
Brassó, 1920. október) főispán, országgyűlési 
képviselő, parlamenti alelnök. Középiskolai 
tanulmányait a gyulafehérvári római katolikus 
fiúneveidében végezte. Majd egész élete során 
közpályán működött, amennyiben a nagyszebeni 
jogakadémia után előbb bírói, majd közigazgatási 
feladatokat látott el. 1893-ban, 29 éves korában 
Beszterce - Naszód vármegye alispánjává válasz
tották. Két évvel később hasonló minőségben 
Kolozs vármegyében tevékenykedett, majd 1900- 
ban Brassó vármegye, később Maros - Torda vár
megye főispánja.
Már 1893-tól az EKE Kolozs megyei osztályának 
választmányi tagja, 1898-tól az EKE alelnöke, 
1909-1920 között elnöke. Az MTSZ alakuló köz
gyűlése egyik társelnökének választotta.

Röser János (Gyertyámos, 1844. aug. 19. - Budapest, 1918. 
máj. 21.) tanár, polgári és felső kereskedelmi iskolai 
igazgató. Torontál vármegyei szülőhelyéről atyja 13 
éves korában Budapestre, nagybátyja, Röser Miklós 
tanintézetébe küldte tanulmányai folytatására. Szor
galmának testi gyengesége ellenszegült, ám nagy
bátyja igazgató-titkári, később helyettes tanári felada
tokkal bízta meg. Miután 1888-ban tanári képesítést 
szerzett, a könyvvitel és számtan tárgyakat adta elő. 

A
Röser János, 

az MTTE elnöke
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Nagybátyja 1903. októberben bekövetkezett halála után a Röser Intézet 
igazgató-tulajdonosa lett. Már 1897-ben a Magyar Tanítók Turista Egye
sületének tiszteletbeli tagjává választották, s csak később lett az egyesü
let elnöke. Az MTSZ alakuló közgyűlése egyik társelnökének választotta.

Schill József (A kutatás jelen állapotában személyéről kép és adatok nem 
állnak rendelkezésre.)

Alelnökök

Dr. Demjén Géza (A kutatás jelen állapotában személyéről kép és adatok 
nem állnak rendelkezésre.)

Dénes Ferenc

Dénes Ferenc (Újterebes, 1845. ápr. 4.-Lőcse, 
1934. okt. 15.) tanár, turista, útikalauz-író, 
térképész, Tátra-járó és -feltáró. Elemi 
iskolai tanulmányait Eperjesen kezdte, a 
középiskolát Lőcsén végezte. Első tátrai 
útjait még zsenge gyermekkorában tette. 
1862-ben a bécsi egyetemen kezdett klasz- 
szika-filológiát tanulni, ám pár év múlva 
Pestre került, s itt szerzett tanári oklevelet. 
Előbb nevelő, majd a Deák téri evangéli
kus gimnáziumban tanított. 
1873-tól a lőcsei gimnázium tanára, s még 
ugyanebben az évben az MKE egyik ala
pítója. Majd 1884-1887 között az egyesület 
pénztárosa, 1891-ben második alelnöke, 
később tiszteletbeli elnöke. Minden sza
badidejében a Tátrát járja, nevéhez több 
csúcs első megmászása kötődik.
Tátra térképeket készített, és 1883-ban megírta az MKE első tíz évé
nek történetét. Tátra kalauzt is írt, s gyakran jelentek meg írásai a 
MKE évkönyveiben.
1911-ben a lőcsei gimnáziumból ugyan nyugalomba vonult, de 
1914-1918 között a katonának behívott tanárok miatti tanárhiány 
kapcsán ismét katedrára áll. 1922-től a tátraszéplaki meteorológiai 
állomás vezetője.
A Tátra-járással egészen idős korában sem hagyott fel. Párját ritkító 
teljesítményt hajtott végre, amikor 1934-ben, 90. évében végigjárta a 
Batizfalvi-tótól az Oszterván át a Poprádi-tóhoz vezető turistautat.
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Kiss József, 
Mecsek Egyesület

Kiss József (Mesztegnyő, 1858. máj. 7. - 1939. júl. 
29.) tanár, főreál iskolai igazgató, a Mecsek 
Egyesület egyik alapítója, évtizedeken át titkára, 
főtitkára, lelke és motorja.
A Mecsek Egyesület történetének legnagyobb 
alakja, akinek életét és munkásságát a ME 2008- 
as évről szóló évkönyve részletesen ismertette, s 
akinek életútja az egyesület honlapján is olvas
ható. Az egyik róla készült fényképet mellékel
ten közöljük, munkásságát azonban ismertnek 
tekintjük, ezért újból nem ismertetjük. Az MTSZ 
első elnökségébe, 1913. november 30-án a három 
alelnök egyikének választották.

Főtitkár

Votisky Zoltán (Késmárk, 1884. (?) - 
Tátraszéplak, 1919. jan. 7.) tanár, hegy
mászó. Földrajz-történelem szakos 
tanárként az oktatást Késmárkon, 
majd Selmecbányán kezdte, s Buda
pesten, a Deák téri evangélikus pol
gári leányiskolában folytatta. Tarta
lékos tisztként két évig harcolt az I. 
világháborúban a galíciai és bukovi
nai harctereken.
A MTE Tátra Osztályának választ
mányi tagja, a BETE-nek tagja, 
majd elnöke.
Az ugyancsak késmárki születésű, 
vele csaknem egyidős Grósz Alfréd 
közeli jó barátja, s gyakori hegymá
szó társa. Tehetséges, agilis fiatalem
ber volt, kiváló emberi és sportolói 
képességei nagy reményekre jogo
sították, betegsége azonban meggá
tolta ennek valóra váltásában. Ha
lálát spanyolkor és tüdőgyulladás 
okozta - mindössze 35 évet élt.
Az MTSZ alakuló közgyűlése főtit
kárának választotta. Dr. Votisky Zoltán
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Titkár

Dr. Csepcsányi Tibor (Trencsénteplic, 1866. júl. 15. - Kolozsvár, 1916. okt. 1.) 
hegymászó, grafikus, fényképész. Trencsén megyei szülőhelyéről gyer
mekként a fővárosba került, elemi iskolai, majd középiskolai tanulmá
nyait is itt végezte. 1912-ben a budapesti egyetemen államtudományi 
doktorátust szerzett.

Már gimnazistaként gyakorló turis
ta volt, a nyári szünidőkben a Ma- 
gas-Tátrában és a Brassói havasok
ban járt, később ugyancsak jeles tu
ristákká lett osztálytársaival, Hefty 
Gyula Andorral és Szaffka Tiha- 
mérral. Velük együtt került egye
temre, és a BETE tagjai közé is. 
1904-1909 között az MTE Egyete
mi Osztálya, 1909-1916 között a 
BETE hegymászója. 1913-1916 kö
zött utóbbi könyv- és szertárosa is. 
Dél-Tirol, a Magas-Tátra és a Dolo
mitok voltak hegymászásai szin
terei. Közben állandóan fényképe
zett és rajzolt, a „T és A" főmun
katársa volt. 1913-ban az MTSZ 
alakuló közgyűlése a szervezet tit
kárává választotta.
Közben 1912-ben a budapesti egye
temen államtudományi doktorátust

szerzett. A Statisztikai Hivatalban kezdett dolgozni, éppen fogalmazói 
kinevezése előtt állt, amikor kitört az I. világháború, és katonai behívót 
kapott. 1914-1916 között frontszolgálatot teljesített, 1916. szept. 27-én 
Nagyszebentől 6 km-re DK-re haslövést kapott, s pár nappal később a 
kolozsvári kórházban elhunyt. Harminc évet élt.
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Dr. Polgárdy Géza

VASZARY GYULA, A MECSEK EGYESÜLET 
JELESÉNEK EMLÉKEZETE
(TRAGIKUS HALÁLÁNAK
SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL)

A PÉCSI KÖZTEMETŐBEN, VASZARY GYULA SÍRJÁNÁL, 2013. NOVEMBER

7-én, a Mecsek Egyesület által tartott megemlékezésen elhang
zott BESZÉD SZERKESZTETT ÉS KÉPEKKEL IS KIEGÉSZÍTETT SZÖVEGE

f
 Vaszary nevet hallva a legtöbben 
alighanem e család hírnévre szert 
tett, legismertebb tagjai egyikére

gondolnak. Talán Vaszary Kolos (1832-1915) 
hercegprímás, esetleg Vaszary János (1867- 
1937) festőművész, vagy ifj. Vaszary Gábor 
(1897-1985) író, vagy tán a másik Vaszary 
János (1899-1963), aki színigazgató, író, ren
dező és színész is volt egy személyben alakja 
merül fel a múlt ködéből. De az sincs kizárva, 
hogy éppen Vaszary Piroska (1901-1965) szí
nésznő, az elmúlt század harmincas-negy
venes éveinek népszerű komikája az, aki az 
emlékező képzelete által megidéztetik. Mert 
e sok híres és neves Vaszary mind-mind egy 
família tagjai voltak, s amint Géger Melinda 
családtörténeti írásában rámutatott (1) vala
mennyien közelebbi vagy távolabbi rokon
ságban álltak egymással.

Vaszary Gyula

Talán egyedül mi, a Mecsek Egyesület tagjai vagyunk azok, akik a 
Vaszary név hallatán elsőre nem a felsorolt nagyságok egyikére, hanem 
a se nem pap, se nem művész, mert nem festő, író vagy színész, hanem 
jogász és pécsi rendőrkapitány, Vaszary Gyulára gondolunk.
A miértre, hogy miért van ez így, nagyon egyszerű és rövid válasz adható. 
Azért, mert e sok jeles művészt adó család ezen egyedüliként Pécsre szár
mazott tagja, Vaszary Gyula volt az, aki eredményesen kezdeményezte a 
19 század vége felé egy pécsi (baranyai) turistaegylet létrehozását.
S bár természetesen a Mecsek Egyesületről van szó, itt és most még szándé
kosan nem neveztük nevén a gyermeket, hiszen - mint tudjuk - a Mecsek 
Egyesület nevet csak Vaszary Gyula egyesület létrehozását kezdeményező, 
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1890. augusztusi felhívását követően három hónap
pal, 1890. októberben, Requini Géza főreál iskolai 
tanár javaslatára fogadták el az alapítók.
Egészen pontosan az történt, hogy többek több
szöri sikertelen kísérlete után, melyek egy pécsi 
(baranyai) turistaegyesület létesítésének gondo
latát vették fel, Vaszary Gyula egy felhívást tett 
közzé a „Pécsi Figyelő" című lapl890. augusz
tus 6-i számában, ugyanennek az elképzelés
nek jegyében. Vaszary kezdeményezése azonban 
egyetlen dologban más volt, mint a megelőzők, 
amennyiben nem kudarccal, hanem eredmény
nyel járt. E Vaszary-féle felhívás nyomán ültek össze az egyesület ala
pítását kezdeményező „hatok" (dr. Békeffy Rémig, Bolgár Kálmán, dr. 
Gerecze Péter, dr. Szuly János, Vaszary Gyula és Dischka Győző) utóbbi 
főreáliskolai igazgatói szobájában, a több hamvába holt kísérlet után az 
egyesület létrehozását a tettek mezejére vezető megbeszélésre.

Vaszary Gyula egy másik 
fiatalkori képe

„Az ide zarándokló vidékiek is elkomolyodnak a 
város gyöngyét képező szőlőhegyek gyors pusz
tulásán. A mélyen tisztelt nagyközönséget fel
kérem egy olyan egylet pártolására, mely a ma 
már szomorú képet ábrázoló szőlőhegy határán 
túl, az öreg Mecsek belsejében kiaknázná ezt a 
kincset, melyet Pécsett is igen, de igen kevesen 
ismernek, s meg lehetünk győződve, hogy minden 
vidékit elragad erdőségünk csodaszerű szépsége, 
évről-évre fog szaporodni azok száma, kik - csak 
e szempontból is - meg fogják városunkat láto
gatni. Tehát szeretett városunk jól felfogott érde
kében kövessünk el mindent, hogy ezen szép jövőt 
hozó egylet még ez év őszén megkezdhesse áldo
zatosnak ígérkező működését."

Ezek voltak a - végre! - figyelemre méltatott szavak. S ha Vaszary 
Gyulának semmi más érdeme nem lett volna a jövendő egylettel kap
csolatosan, minthogy ezen - általa felkérésnek nevezett - felhívást meg
fogalmazta és közzétette volna, már akkor is, ezzel önmagában is olyan 
tettet hajtott volna végre, amellyel érdemessé válik jó emlékezetünkre. 
De mint fentebb már említettük: nem állt meg itt! Hanem a másik öt
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- az egylet alapításának ügyét fel
karoló - férfiúval együtt részt vett a 
gyakorlati teendők megbeszélésén 
Dischka Győző igazgatói szobájá
ban. Végül - de erről majd később
- az egylet megalakulásától (1891) 
tagja volt a választmánynak, s tíz 
éven keresztül az egyesület igaz
gatói feladatait is ellátta. Tegyük 
hozzá: közmegelégedésre!

Most pedig kanyarodjunk visz- 
sza a Vaszary család történetéhez. 
Nézzük meg, hogy mit is tudunk a 
Vaszary „ősök"-ről? Vegyük sorra
- legalább nagy vonalakban - a 
nevezetes család ismert történetét, 
s Vaszary Gyula tragikus halálának 
századik évfordulóján soroljuk fel 
mindazt, amit a kutatás életéről - 
eddig - kiderített.

Családtörténeti szempontból információkat először Géger Melinda fen
tebb már hivatkozott, „Egy művészcsalád hányattatásai a XX. században. 
A Vaszary család" című tanulmánya szolgáltatott.
(Némi sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy ez az írás szigorúan 
ragaszkodva a címben megfogalmazottakhoz, s a Vaszary családot 
„művészcsalád"-nak minősítve, a nem művészi hivatást választó, 
hanem az élet egyéb területein érvényesülő családtagokkal egyáltalán 
nem foglalkozik. Másképpen fogalmazva: a szerző nem a Vaszary csa
ládtörténet megírására vállalkozott, hanem arra, hogy e család - ter
mészetesen! - igen sokféle foglalkozást űzött tagjai közül kiemelje a 
művészeket, róluk minden elérhető adatot közzétegyen, míg az egyéb 
foglalkozást űzők közül egyeseket - legalább a családfa megrajzolása
kor! - figyelembe vesz, másokkal ellenben még ezt sem teszi, nevüket 
sem említi. Utóbbi - a szerző által még csak megemlítésre sem mélta
tott - családtagok között aztán nem csupán a Mecsek Egyesület és Pécs 
város Vaszary Gyulája hiányoltatik, de például Vaszary Ernő [1863- 
1950] erdőmérnök, a neves balatonfüredi fürdőigazgató is.)
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„A család eredeti vezetékneve Zsedényi, ami arra enged következtetni, hogy 
a családtagok a Sárvár közelében fekvő településről érkeztek. A helyi szóbe
széd szerint az 1740-es években két testvér települt át Keszthelyre, ahol rájuk 
ragadt a „Vaszari" név - így lett a csúfnévből családnév. Az 1700-as évekből 
származó másik családi legenda egy Vaszar községből származó pékmesterről 
emlékezik meg, aki Pápára hordta kenyerét. E vélekedés szerint a pápaiak köré
ben népszerű vaszari kenyérről kapta a család ragadványnevét, a vaszari-t." 
- írta Geger Melinda.

Az e családnéven alapítóként számon tartott id. Vaszary Ferenc aztán 
már Keszthelyen született 1764 táján, s ugyanitt hunyt el 1840. július 
22-én. Kétszer nősült, első házasságából öt fia született, a másodikból 
egy, Vaszary Kolos, a későbbi hercegprímás. A már említett öt fiú közül 
harmadikként született Vaszary Antal keszthelyi szűcsmester, akinek 
hét gyermeke volt. Közülük az első Vaszary István, még szintén Keszthe
lyen látta meg a napvilágot, de már Kaposváron hunyt el 1890-ben, mint 
a város főjegyzője. Ennél aztán a Géger Melinda által közölt családfa - a 
mi szempontunkból - nem is tartalmaz több információt.

Ekkor sikerült a nyomára akadni a család egy ma élő fiatal tagjának, 
az 1979-es születésű Vaszary Zoltán informatikusnak a honlapjára. Ez 
egy általa készített, és a Vaszary család minden részéről ismert tagjára 
(és nem csupán a művészekre) kiterjedő családfát tesz minden érdek
lődő számára elérhetővé. A Vaszary Zoltán készítette családfa alapján 
megállapítható volt, hogy az említett Vaszary István kaposvári főjegyző 
feleségének neve Karády Julianna volt, s házasságukból négy gyermek 
származott. György, aki Jászapátiban volt tanító, Fanni, aki fiatalon 
elhunyt, majd az 1848-ban született Gyula, a Mecsek Egyesület későbbi 
jelese, akire most emlékezünk. Végül a negyedik gyermek Dezső. Legna
gyobb sajnálatunkra a Vaszary Zoltán megalkotta családfa is csak annyit 
tud Vaszary Gyula születéséről, amit mi is, és eddig is, vagyis hogy 
Kaposváron látta meg a napvilágot a szabadságharc első évében, 1848- 
ban, de ennek hónapját és napját ugyancsak nem ismeri.

Azt, hogy Vaszary Gyula középiskolai tanulmányait Kaposváron, a 
helyi magyar királyi állami főgimnáziumban, testvére, az előbb említett 
Vaszary György osztálytársaként végezte, s 1864-ben fejezte be, az iskola 
fennállásának százados évfordulójára kiadott emlékkönyvből tudjuk. (2) 
Amint azt is e könyvből ismerhettük meg, hogy az iskola 1912. november 
5-én rendezett százéves emlékünnepélyen „Vaszary Gyula nyugalmazott
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rendőrkapitány (Pécs)" is részt vett, természetesen az intézmény számta
lan egykori növendékével együtt. Az érettségit követően jogot hallgatott, 
s bírói vizsgát is tett, meg ügyvédi oklevelet is szerzett. Pécsre az 1870-es 
évek elején került, s itt megtelepedve Pleininger Ferenccel együtt nyitott 
ügyvédi irodát. E tevékenysége azonban nem tartott túlzottan sokáig, 
mert 1878. július 22-én az üresedésben lévő rendőrbiztosi állásra szó
többséggel megválasztották.
Ezzel megkezdődött Vaszary Gyula több évtizeden át tartó rendőrségi 
pályafutása Pécsett, amellyel legtöbbet dr. Ernyes Mihály foglalkozott, s 
akinek ezzel kapcsolatos írásaiból (3) a vonatkozó adatokat merítettük.

Mint dr. Ernyes írta a Pécsi Szemlében megjelent tanulmányában Vaszaryról: 
„1880. szeptemberben az uralkodó (természetesen Ferenc Józsefről van szó -P. 
G.) Pécsre látogatását előkészítő és lebonyolító rendőri albizottság tagjaként vég
zett felelősségteljes munkát, majd 1882. június 19-én tagja lett a rendőri állapo
tokat vizsgáló bizottságnak is."

1883 őszén a pénzügyi bizottságba is beválasztották, majd hamarosan 
Lechner Gyula rendőrfőkapitány helyettese lett. Amikor pedig Lechner 
1893. június 12-én elhunyt, a Pécsi Figyelő című lap menten „megelőle
gezte" e tisztséget Vaszarynak, amikor így írt:
„Utódjául legtágabb körben Vaszary Gyulát, a most is helyettes főkapitányt 
emlegetik, akinek biztos kinevezése elé megnyugvással néznek mindazok, akik a 
pécsi rendőrség belső ügyeit alaposan ismerik, s akik tudják, minő munkával jár 
a főkapitányi állás, és ki bír annak megfelelni."

Az előzetes várakozásnak megfelelően aztán Kardos Kálmán főispán (akit 
mi, a Mecsek Egyesület tagjai, mint a ME első elnökét is számon tartunk) 
1893. augusztus 21-én Vaszary Gyulát ki is nevezte rendőrkapitánynak. 
Ezt az eseményt alig több mint két évvel előzte meg egy másik, Pécs 
város életét ugyancsak befolyásoló történés: 1891. április 30-án, a 
Kaszinó nagytermében összegyűlt érdeklődők megalakították a hegy
ség feltárást és hozzáférhetővé tételét elsődleges célként kitűző Mecsek 
Egyesületet. Erre pedig azért kellett most emlékeztetnünk Olvasóinkat, 
hogy átadhassuk a szót Kiss Józsefnek, az egyesület legendás titkárá
nak, aki így írt megemlékezésében (4):
„Az alakuló közgyűlés Vaszary Gyulát választotta meg az egyesület igazgató
jának, aki ezen minőségében rendkívüli tevékenységet fejtett ki, aminek ered
ményeit évről-évre láttuk szaporodni a Mecsek sziklakérges oldalain. Tíz évig 
viselte az igazgatói nehéz tisztséget s ekkor nagy elfoglaltságára való tekintettel
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arról lemondott. Az egyesület megala
kulása és az első tíz év munkássága így 
szorosan összefüggött Vaszary Gyula 
nevével. Hervadhatatlan érdemeinek 
elismeréséül az egyesület közgyűlése 
- miután nem tudta rávenni elhatá
rozásának megmásításár - Ót a tisz
teletbeli tagok sorába iktatta, hogy ily 
módon hálálja meg sokoldalú fáradozá
sait, amit a Mecsek Egyesület érdeké
ben kifejtett."

Ernyej Mihály

FEJEZETEK
A RENDŐRSÉG 

TÖRTÉNETÉBŐL

PÉCS-BARANYA
1944-ig

Vaszary Gyula kétszer nősült. Mi
ként az életútjával kapcsolatosan 
kutatásokat ugyancsak végző Ko
vács Szabó János, a Mecsek Egye
sület korábbi (1993-2000 közötti) 
érdemdús titkára által beszerzett, 
s részünkre önzetlenül átengedett 
adatokból kiderült, első felesége 
Drabich Mária volt, a második fele

Dr. Emyes Mihály hivatkozott 
könyvének belső címolda

sége Bochicz Mária, eredetileg Bohit René (1863-1951), akivel Vaszary 
Gyula 1904. április 18-án Pécsett kötött házasságot.
Mielőtt azonban e családi vonalat folytatnánk, keressünk választ rá: 
miért is olvasható az előttünk álló, a kriptában nyugvók kilétét jelző táb
lán, hogy „Vaszary - Schönherr család"?

A Pozsonyban, 1907-ben készült 
családi fénykép 

Nos, menjünk kicsit vissza az idő
ben, s érintsünk némi várostörténe
tet is. Mert 1844. év végén történt, 
hogy Schönherr Eduárd (1802-1854) 
megvásárolta Pécsett s Széchenyi 
tér keleti oldalán azt a telket, ame
lyen 1845-ben építtetni kezdte a kö
vetkező évben elkészült Nádor Szál
lót. Schönherr Eduárd aztán 1854. 
szeptember 12-én elhunyt, egyet
len ekkor még kiskorú fia az 1840- 
ben született Schönherr Mihály volt. 
Schönherr Mihály első házasságá
ból született Erzsébet nevű leánya, 
akinek Franciaországból érkezett
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nevelőnőjét, Drabich Máriát vette el második házasságkötése során. Ám 
1901-ben Schönherr Mihály is elhunyt, s ekkor özvegye Vaszary Gyulához 
ment feleségül, mint fentebb említettük, 1904-ben. Nos, ekkor és ily mó
don kapcsolódott össze a Vaszary és Schönherr családok sorsa.

őrfőkapitány és dr. Sárkány Ármin 

Ha 1904-ben történt második 
házasságkötése Vaszary Gyula 
magánéletét rendezte is, mindez 
a rendezettség nem mondható el 
munkahelyi értelemben.
1905. december 18-án ugyanis 
Muttnyánszky Béla bizottsági tag 
vádat emelt Vaszary Gyula rend

rendőrkapitány ellen a városban 
november 12-én kitört zavargások 
során „a részükről tett intézkedések 
elégtelensége miatt".
Ekkor - álláspontja szerint - csak 
a polgárok nyugodt magatartá
sának volt tulajdonítható, hogy e 
zavargások nem jártak végzetesebb 
következményekkel. Mert szerinte 
a vezetőnek tudnia kellett, hogy 

előző nap vörös cédulákat osztogattak izgató szöveggel, mégsem tett 
semmit az utcai zavargások megelőzése érdekében. Nem akadályozta 
meg „a felizgult turbulens elemek főtéren való gyülekezését, az indóházhoz való 
tömeges felvonulását, az ottani téren való olyan elhelyezkedését, hogy az építke
zési kövekhez hozzáférjenek, majd azok dobálásával garázdálkodjanak. Dr. Sár
kány rendőrkapitány pedig szivarral a szájában szemlélte a történteket." 
Indítványozták a két rendőri vezető, Vaszary és Sárkány ellen a fegyelmi 
eljárást megelőző vizsgálat elrendelését, később a fegyelmi eljárást. 
Végül Vaszaryt állásából felfüggesztették, majd a fegyelmi vétség elkö
vetését megállapítva pénzbírsággal sújtották, 1907. július 1-jétől pedig 
nyugállományba helyezték.
(Érdekes, hogy közben, míg ellene az eljárás zajlott, Vaszary Gyula rend
őrfőkapitány 1906-ban megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét.) 
Vaszary Gyula rendőrségi karrierje ezzel véget ért. Azt, hogy a vele 
szemben eljárók a cselekményével (esetleges mulasztásával) arányban 
álló retorzióval, büntetéssel éltek-e, nem a jelen sorokat író krónikás fel
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adata eldönteni. Ám megfe
lelő történelmi távlatból (ami 
jelen esetben immár több 
mint egy évszázad) annyi 
szubjektivitást mégis meg
enged magának, hogy nem 
tartja túlzónak sok más véle
ményformáló álláspontját, 
miszerint itt bűnbakkeresés 
- és persze találás - történt. 
A város köztiszteletben álló 
és közszeretetnek örvendő 
rendőri vezetőjének „ügye" 
talán kezelhető lett volna 
kicsit több empátiával. 
A Mecsek Egyesület mun
káját Vaszary l901-tőI már csak messziről szemlélte. 1907-ben felesé
gével együtt részt vett Pozsonyban azon a családi találkozón, amelyet 
nagybátyja, Vaszary Sándor lakásában rendeztek. Az itt és ekkor 
készült fényképet mellékeljük, felsorolva a képen látható Vaszaryakat 
házastársaikkal együtt. (5) Ezt a látogatást azért érdemes megemlíteni, 
mert ebben az időben már meglehetősen visszavonultan élt. Mint Kiss 
József írta fentebb már idézett nekrológjában:
„1907-ban történt nyugalomba vonulása alkalmával a társadalmi mozgalmak 
iránt is elvesztette régi érdeklődését. Mindinkább terjedő betegsége elvette mun
kakedvét, energiája megcsappant s csak ritkán láthattuk a közélet terén, ahol 
pedig több évtizeden át vitt vezető szerepet."
A közélet történései iránt elvesztett érdeklődése talán annak (is) 
köszönhető, hogy felvetődhetett benne a gondolat: „Ugyan minek? Ha 
hibázok, úgy is kikészítenek!" Élete legutolsó idejéről alig tudunk valamit. 
Szinte semmit sem. Amit mégis, az bizony tragikus.
Mert száz évvel ezelőtt, 1913. november 7-én délelőtt 9 órakor fegy
verét saját maga ellen fordítva öngyilkosságot követett el. Halálának 
oka: „lövés általi agyroncsolás".
Temetése november 9-én, délután 4 órakor volt, itt a pécsi köztemető
ben, ezen a helyen, ahol most állunk, ahol emlékezünk, és elhelyezzük 
az emlékezet virágait.
Ahol fejet hajtunk Vaszary Gyula, a Mecsek Egyesület hajdani, egykor 
volt jelesének emléke előtt.
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(1) Géger Melinda: Egy művészcsalád hányattatásai a XX. században. 
A Vaszary család In: Somogyi Múzeumok Közleményei 18. (Kaposvár, 
2008. 355-374. old.)

(2) A kaposvári magyar királyi állami főgimnázium emlékkönyve, 1812- 
1912. (Szabó Lipót könyvsajtója, Kaposvár,1913.)

(3) Dr. Ernyes Mihály rendőr dandártábornok több írásában is foglal
kozott „hivatali elődje", Vaszary Gyula személyével, természetesen 
elsősorban nem a Mecsek Egyesület turistájával, hanem a rendőri veze
tőével. Amely írások ezek közül látókörünkbe kerültek, azok adatait 
felhasználtuk.
Dr. Ernyes Mihály, a Police Press Kft. által a Pandúr könyvek sorozatban 
1995-ben Pécsett megjelentetett „Fejezetek a rendőrség történetéből 1944- 
ig. PÉCS - BARANYA" című könyvében még csak néhány sort szentelt 
Vaszary Gyula személyének, a 84. és a 305-307. oldalakon.
Ám 2000. május 15-én Pécsett, a levéltári napon megtartott konferencián 
a város három korábbi rendőrkapitánya, Lechner Gyula, Vaszary Gyula 
és Oberhammer Antal már több figyelmet kaptak részéről. Előadásának 
anyaga végül nyomtatásban is megjelent a Pécsi Szemle 2000. évi őszi 
számában „A pécsi városi rendőrség modernizálói" címmel (30-41. oldalak). 
Végül a Mecsek Egyesület 1999. évről kiadott évkönyvében (Új folyam, 
3. kötet, 10-15. oldalak) Dr. Ernyes Mihály Baranya megyei rendőrkapi
tány: „Vaszary Gyula rendőrkapitány, a Mecsek Egyesület alapító tagja" cím
mel írt tanulmányt.

(4) Kiss József: Vaszary Gyula (1848-1913) Nekrológ a Mecsek Egyesület 
1913-as évéről kiadott évkönyvében.

(5) Az 1907-ben Pozsonyban, Vaszary Sándor (Nagycenken a Széche- 
nyi-birtok uradalmi igazgatója) lakásán készült kép feltehetően egy csa
ládi összejövetelen készült. A képen szemben, középen Vaszary Sándor 
felesége, leánykori nevén Jófejű Jozefa áll. Tőle balra Gálffy István és 
felesége, Vaszary Ilona, tőle jobbra Vaszary Jozefa és férje Szentgyörgy- 
völgyi Nemes Lajos láthatóak. Bal oldalt, Gálffyék mögött Vaszary Ernő 
és felesége, mellettük Vaszary Gyuláné és Vaszary Gyula állnak. Tőlük 
jobbra Vaszary Mária, és férje, Albrecht János, valamint Vaszary Lajos.
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Földesiné Kövi Ildikó

A BAKANCSOS ÓVODÁSOK 
KIRÁNDULÁSAI

 Bakancsos Óvodások már közel 12 éve járják a Mecsek erdeit, de túrá- 
 inknál mindig találunk új és új területeket, ahol még nem voltunk.
Csapatunk tagjai elsősorban óvodáskorú gyerekek és azok szülei, 

akik már nem csak egy óvodából érkeznek, mint a kezdetekben. Tagjaink 
a következő óvodákba járnak:

- Budai Nagy Antal Utcai Óvoda,
- Köztársaság Téri Óvoda,
- Móricz Zsigmond Téri Óvoda,
- Nagydeindoli Utcai Óvoda,
- Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda,
- Belvárosi Óvoda,
- Hajnóczy Utcai Óvoda.

Egyre több visszajáró, óvodásból iskolássá cseperedett tagunk van, belő
lük - büszkén mondhatjuk - már igazi túrázó vált.
Persze a gyerekek mellett nem felejtkezhetünk el a lelkes szülői és 
nagyszülői kísérőkről, akik sokszor megosztják velünk ismereteiket, 
tapasztalataikat.

Egy kis ízelítő a 2012/2013-as 
NEVELÉSI ÉVBEN SZERVEZETT TÚRÁINKBÓL

Misina-tető-Kis-rét-Hideg-kút-Dömörkapu-Szent Bertalan-kápolna

Minden tavasszal első túránk „főszereplője" a medvehagyma. A Mecsek 
olyan részét kerestük fel, ahol bőven lehet szedni ebből a népszerű gyógy
növényből. Április 13-án a hó már szerencsére elolvadt, pedig a tél elég so
káig tartotta magát. Az olvadás következtében, a sok vizes rész miatt nem
csak eredeti túraútvonalunkat kellett megváltoztatni, hanem egy héttel ké
sőbb, április 13-án (szombaton) indulhattunk csak medvehagymát szedni. 
Kirándulásunk kiindulópontja a Misina-tető volt, ahová legtöbben a 
35-ös busszal érkeztünk, de voltak, akiket családtagjaik autóval hoztak 
fel. Sok új taggal bővültünk, ők zömmel a Budai Nagy Antal Úti Óvodá
ból érkeztek. Ezen a napon 69-en voltak kíváncsiak a kínált programra.
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A tv-torony melletti, egykori étterem lépcsőjénél tartottuk túramegbe
szélésünket. Kirándulásaink előtt mindig - mint a felnőtt túráknál - az 
aznapi útvonal rövid ismertetésére kerül sor - melynek hossza ma 5 km 
volt majd a legfontosabb erdei illemszabályok felelevenítésével tuda
tosítjuk, mit szabad tenni és mit nem az erdőben.
Ezután előkerültek a kiránduláskor használt Bakancsos Macis kalapok, 
melyek a csapathoz való tartozást is jelképezik.
Az indulás előtt még elénekeltük a mi kis indulónkat:

Mi vagyunk, mi vagyunk a bakancsos gyerekek, 
Kirándulni, kirándulni szeretünk mi Veletek. 
Bejárjuk a Mecseket, 
Megnézzük a kincseket,
Árkon, bokron által,
Háton hátizsákkal,
Megyünk, mendegélünk,
Este hazatérünk.
Mi vagyunk, mi vagyunk a bakancsos gyerekek, 
Kirándulni a Mecsekben szeretünk mi Veletek. 
Bejárjuk az erdőket,
Megnézzük a réteket,
Bokrok alján virágot,
Hegy tetején kilátót, 
Mókust és az őzet, 
Pici madárfészket.
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Túránk megkezdése előtt még a Misina-tető elhelyezkedéséről és a tv- 
torony történetéről ejtettünk szót.
Az S— turistajelzésen haladtunk, ahol az út szélén foltos kontyvirág levelét 
találtuk, mely mellett nem haladhatunk csak úgy el, hiszen a medvehagy
ma között is szép számmal előfordul. Az óvatlan kiránduló, aki marék
számra tépi a medvehagymát, nem mindig veszi észre a közötte megbúvó 
alattomos, lándzsa alakú levelet, melynek színe azonos a medvehagymáé
val, sötét foltjai viszont árulkodóak. Csak a kóstolás okoz majd szúró, zsib-
basztó, bizsergő érzést a szájban és a 
nyelőcsőben. A mérgezést kellemet
len órák követik. A mi kis csapatunk 
azonban erre már figyelni fog. Az S 
sávról balra kanyarodva az S+jelzés
re kanyarodtunk, ahol már egyre na
gyobb lett a medvehagymaszőnyeg. 
Az út mellett a tavasz első virágai 
közül a galambvirággal, a májvirág
gal, a szártalan kankalinnal, az ép

pen kibúvó odvas keltikével ismer
kedtünk. A Kis-rét felett letértünk az 
S+ turistaútról, és a szép filagóriával, 
tűzrakó helyekkel, ismertetőtáblá
val ellátott kedvelt kirándulóhely
re érve mindenki az elemózsiáját 
kereste. Kis pihenőnk ideje alatt le
hetőség nyílt ismerkedésre, beszél
getésre, a környék felfedezésére és 
az önfeledt játékra. Volt persze, aki

már a szendvicshez is medvehagymát evett. Felhívtuk a figyelmet, hogy 
a medvehagymát ne hagymájával együtt tépjék ki a földből, csak a levelét 
szedjék, azt is inkább több helyről. 
Előkerültek a hátizsákból a zacs
kók, és megkezdődött a „szüret". 
Gyerek és felnőtt egyaránt szedte, 
szedte, szedte a medvehagymát. 
Közben az anyukák már jól bevált 
recepteket cseréltek, hogyan készí
tik a medvehagymás pogácsát, ho
gyan lehet eltenni a növényt, hogy 
az év többi napjain is élvezhessék.
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fenyő, gyertyán, bükk, tölgy.

Egy óra elteltével a Z+ jelzésen Hideg-kút felé vettük utunkat. 2011-ben 
értesültek Baumann József ötletéről, mely szerint bárki örökbe fogadhat 
egy forrást. így hát azóta a Hideg-kúti forrás a Bakancsos Óvodásokhoz 
tartozik. Évente többször kitisztítjuk. Úgy gondolom, a gyerekek, ha már 
kiskorban magukénak érzik a Mecsek egyes építményeit, gondoskod
hatnak róluk, felnőve is felelősséggel viseltetnek majd irántuk.
Egy kis történelmi visszatekintéssel, a Mecsek Egyesület az 1800-as évek 
végétől vállalt komoly mecseki turizmust szorgalmazó szerepével, Kiss 
József titkár tevékenységével ismertettük meg az érdeklődő felnőtteket. 
Többek érdeklődésére elmondtam, hogy a forrás vize mindenki számára 
iható, többen is járnak a városból kannákkal kimondottan ezért a for
rásvízért. Persze közülünk is sokan megkóstolták a nevéhez hű, mindig 
hideg forrásvizet.
Utunk a Z-i-ról letérve, a P sávon haladt tovább a Dömörkapu felé. Meg
álltunk a tanösvény tábláinál, a gyerekek ismerős állatokat fedeztek fel a 
képeken, az erdei talaj lakóit szemléltük, a fák szerkezetét vizsgáltuk az 
oktatótáblákon. Rögtön az utunkat kísérő fák fajtáit is felelevenítettük, 
hiszen levél híján törzsükről is felismerhetünk néhány jellegzetes fafajt:

Kicsit elidőztünk a Ptacek Vik
torról elnevezett pihenőnél. Itt 
osztottuk ki az erre az alka
lomra készített könyvjelzőket és 
a Bakancsos Macis matricákat a 
gyerekeknek, a felnőttek pedig 
kirándulásunk főbb állomásainak 
ismertetőjét kapták. Egyik kislá
nyunk tenyérnyi nagyságú mohát 

talált, melyet nagyítóval rögtön meg is vizsgáltunk.
Továbbhaladva szomorúan vettük észre, hogy a szebb időket megért - 
1961-ben társadalmi munkával épített - vidámpark gazdátlanul, szét
verve árválkodik. Sokunknak már csak a szép emlékei maradnak az itt 
eltöltött kellemes órákról.
A S+ meredek, köves, néhol lépcsős útja előtt kértük a felnőtteket, hogy 
fogják meg az apróságok kezét, hiszen ezen az útszakaszon könnyen 
történhet baleset.
A Szent Bertalan-kápolna gyönyörű épülete sokak számára ismeretlen 
volt, hiszen Pécsnek ez a városrésze - a Gyükés - nem túlzottan ismert 
a városiak előtt. Mivel a gyermeki lélekhez közel állnak a mesék és mon
dák, minden túránkon elhangzik egy, amely az utunkba eső helyhez,
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épülethez, növény- vagy állatvi
lághoz kapcsolódik. A fáradtabbak 
a templom előtti útszegélyre ülve 
hallgatták meg a „Rejtett kincsek nyo
mában" c. baranyai népmondagyűj- 
teményből „Az embernyúzó törökök" 
c. mondát, mely éppen itt játszódik. 
Ezután már csak a 39-es busz vég
állomásáig kellett elmenni. A vára
kozás ideje sem telt haszontalanul, 
a gyerekek bogarakat kerestek és

bogárnéző pohárban vizsgálták őket, vagy éppen virágokat szemlél- 
gettek a fűben. Hiszen legtöbben már tudják, az erdőből semmit nem 
viszünk haza emlékbe, csak fényképen megörökítve.
A rengeteg élmény még napok múlva is beszédtéma maradt az oviban.

PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ—PUSZTABÁNYA—PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ

2013. május 11-én reggel még felhős volt az eg, az előző napokban esett. 
Sokan bizonytalanok voltak, telefonon kerestek. Úgy beszéltük meg, ha 
lesz elég bátor, vállalkozó szellemű „bakancsos", akkor a Köztársaság 
térről kocsikkal együtt indulunk Püspökszentlászlóra. A találkozóra töb
ben jöttek, mint reméltem. Voltak, akik a püspökszentlászlói faluvégen 
vártak minket, hogy együtt indul
junk az 5 km-es felfedezésre. így a 
csoport létszáma 47 fő volt, plusz 
a gyerekek kedvence, Rumli, a 
Novreczky család kutyája.
Az útvonal ismertetése, szokásos 
kalaposztás, éneklés után Dóra néni 
(Békés Zoltánná kolléganőm, túra
vezető társam) Püspökszentlászló 
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történetéről, az itt található püspöki nyaralóról és az arborétumról mon
dott pár szót. Az erdőben az ember csak vendég, ez a hely a madarak, 
állatok és fák otthona. Ezért minden évben megemlékezünk a május 
10-én ünnepelt jeles napról: a Madarak és Fák Napjáról.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek halljanak arról, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. 
2013-ban az év fája a házi berkenye. Az év madara a gyurgyalag, az év 
vadvirága a nyári tőzike, és az év rovara a citromlepke. A gyerekek úgy 
jegyzik meg az új ismereteket legjobban, ha több érzékszervvel is kap
csolódnak a hallottakhoz. Ezért képeken meg is mutattuk ezeket.
A KA turistaútra térve festménybe illő dimbes-dombos réteken mentünk 
keresztül, ahol a környék fokozottan védett virágával, a bánáti bazsa
rózsával ismerkedtünk. Azonban a tavasz még számos szebbnél szebb 
virággal örvendeztetett meg bennünket. Megcsodáltuk a sárga baksza- 
káll barna cirmos szirmait, erdei gyöngykölest, piros mécsvirágot és a 
réteket szőnyegként beterítő réti boglárkát.

Az Üvegesek útjára érve a „tanös
vény" táblái is érdekes ismeretek
kel szolgáltak. Utunk sűrű erdőn 
vezetett át, melynek hangjai - a 
madárdal, a csordogáló patak - a 
teljes kikapcsolódást, megnyug
vást nyújtja a városi embernek. Itt 
is mindig nyitott szemmel járunk, 
hiszen a korhadó fákon megte

lepednek a fehérlő taplógombák, a hirtelen elénk bukkanó ismeretlen 
bogarak, lepkék, melyeket bogárhatározóból azonosítunk, vagy az utun
kat keresztező kidőlt fák, melyeken át kell verekedni magunkat. 
Pusztabányán az üveghuták történetét hallgattuk meg, majd egy hosz- 
szabb pihenőt tartottunk. A csodálatos réten rajtunk kívül más túracsopor
tok is pihenőt tartottak. így olyan helyet kellett keresnünk, ahol magunk 
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lehetünk, hiszen az ilyenkor szoká
sos meséhez mindig nyugodt, csen
des légkört teremtünk. Pesti János 
„Az ördögszántotta hegy" c. köny
véből a „Mese a mecseki óriásokról" 
szóló és éppen e környékhez kapcso
lódó monda a felnőttek figyelmét is 
lekötötte, hiszen kevesen hallottak 
a Fanyűvő, a Vasgyúró és a Kőmor
zsoló nemzetségek óriásairól. 
Az elemózsia elfogyasztása után 
egy lelkes nagypapa, Balázs Mihály 
túratársunk a turistajelzésekről és a 
mecseki forrásokról tartott minden
ki számára élvezetes beszámolót. 
Mielőtt továbbindultunk volna, a 
gyerekek ajándékul egy facsipeszre 
ragasztott papír citromlepkét kap
tak, hogy otthon is az év rovarára 
emlékezzenek. Rögtön eszünkbe 
jutottak a lepkés énekek. 
Ezután a Z+ jelzésen haladtunk 
tovább a Pap-rét felé. Közben meg
csodáltuk a Bíborkosbort, eddig 
csak rokonával, a majomkosborral 
találkoztunk. Pap-réten az ismer
tető táblánál időztünk egy kicsit,
ezután a Ka-re kanyarodva utunk lassan a végéhez közeledett. Az utolsó 
szakaszon zarándokjelzésekkel találkoztunk, itt kaptak ismertetőt a gye
rekek és felnőttek ezen jelzéseknek az útvonaláról.
Mire a kocsikhoz értünk, a nap is kisütött. Mindenki kellemesen elfáradt, 
de élményekkel telve indult haza a kis csapat.

Misina-tetö-Szigriszt-kereszt-Madonna-kép-Szaniszló-pihenő- 
Ilonka-pihenő-Balázs-pihenő-Tettye

Évente 2-3 alkalommal rövidebb túrákat is tervezünk, gondolva a kiscso
portosokra. Az óvodáskorú gyerekeknél nem az a cél, hogy minél hosszabb 
távolságra menjünk, hiszen a kicsik hamar elfáradnak, teljesítőképessé
gük, kitartásuk is elmarad a nagyobbakétól. Azt célozzuk, hogy a pici 
gyerek is megszeresse a természetjárást, fokozatosan bírja az egyre hosz-
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szabb távokat erővel és érdeklődés
sel. A kirándulásokra bölcsődéskorú 
testvérek is eljöhetnek, hiszen ezek 
a távok nem megerőltetők, és apu 
vagy anyu karjában, nyakában is 
megpihenhet a csöppség.
2013. június 8-án ragyogó délelőtti 
napsütésben kezdődött kirándu
lásunk, melyen 69-en indultunk a 
Misina-tetőről a város felé.

Ezt a túrát emléktúrának szántuk. 1908. szeptember 13-án avatták fel a 
Misina első kilátótornyát, 2013-ban mi az avatóünnepség résztvevőinek 
útvonalát követve értünk le a Tettyére. 
Szokásos kirándulás eleji bevezetőnket 
követően a felnőttek egy kis történeti 
visszatekintést kaptak a hajdani Kiss 
József-kilátóról.
Utunk keskeny ösvényen haladt, me
lyen a gyerekek rögtön egy szép virág, 
a baracklevelű harangvirág, kelyhet 
formázó virágait vizsgálhatták.
Első megállónk a Szigriszt keresztnél 
volt, ahol Szigriszt Lajosról emlékez
tünk meg. Az óvodapedagógusok szá
mára a Szigriszt család egy másik tagja 
is fontos szerepet töltött be Pécs város 
életében, hiszen Szigriszt József volt az 
alapítója az első pécsi magán kisded
óvónak (1850-es évek vége), mely az 
óvodák elődjeként működött.
Majd a Bánffay úton haladtunk tovább.

A jókedvű gyerekek és felnőt
tek mellett állandó tagunk, Rumli 
kutya ismét velünk tartott.
A Madonna-képnél is elidőztünk 
egy kicsit, majd a Balogh Károly 
úton értünk a Szaniszló-pihenőhöz. 
Itt tartottuk első pihenőnket. Előke
rültek a hátizsákokból a szendvi
csek. Amíg a gyerekek falatoztak,
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Mócs Szaniszló ciszterci szerzetes, a Mecsek Egyesület tagjának odaadó
munkásságáról beszeltünk.
Ezután a Szaniszló úton folytattuk túránkat. Gyönyörű virágokkal és 
érdekes bogarakkal találkoztunk. Megcsodáltuk a parkerdő fáit, és sajná
lattal vettük tudomásul, hogy a gombabetegség csak kevés feketefenyőt 
kímélt meg, így az erdőben itt-ott foghíjak keletkeztek a kényszervágás 
miatt kivágott fák miatt.
A Szaniszló útról a Miléva útra kanyarodva az Ilonka-pihenőnél Dömör 
király meséjét hallgatták az érdeklődők, majd a gyerekek ajándékul 
választhattak maguknak egy festett virággal díszített kavicsot, mely talán
Dömör király palotájából való.
Balázs Mihály nagypapánk az itt ta
lálható ion oszlopsor és a görög épí
tészet azonosságairól beszélt. Elő
adásának igazolására játékos for
mában a gyerekeket is bevonta.
A kis kitérő után végcélunk a Balázs- 
pihenő volt, ahol a csodálatos kilá
tás mindenkit elvarázsolt. Utolsó ta
vaszi túránk a Tettyén ért véget.

Büdös-kút-Erdei kereszt

Az utolsó két évben - szülői kérésre - őszi 3. túránk szalonnasütéssel 
zárul. Voltunk már a Réka-kunyhónál, 2012-ben pedig a Büdös-kút szép 
völgye kitűnő helynek bizonyult e kellemes elfoglaltsághoz.
A novemberi napsütés már a túra kezdetén garantálta a jókedvet. Sokan 
érkeztek kocsikkal a pécsi Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tag
óvodája elé. Amikor olyan túrát szervezünk, ahová nem lehet tömegköz
lekedési eszközzel eljutni (vagy éppen így egyszerűbb), akkor autókkal 
közelítjük meg a kiszemelt kirándulóhelyet. 10 kocsival indultunk a 
Lapis és Remete-rét közötti kiindulási pontunkhoz, voltak azonban, akik 
már ott vártak minket. 51-en vettünk részt ezen a kiránduláson.
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A túramegbeszélést követően a csapat ketté vált, páran elindultak ellen
kező irányba, hogy előbb érjenek Büdös-kútra. Feladatuk volt, hogy 
nyársakat vágjanak és tüzet rakjanak, mire mi odaérünk.

Az S sávot követve indultunk a 
gyönyörű színekben pompázó út 
mentén Lapis felé, majd jobbra a 
Z+-ra kanyarodva haladtunk egy 
kis ideig a csendes erdőben. Ha
marosan az utunkat keresztező S+- 
ra tértünk, mely Büdös-kútig vé
gig lejtett. Utunk során megfigyel
tük a hulló faleveleket, az avarban 
megbúvó gombákat, találtunk még

el nem száradt harangvirágot. Száraz ágakból túrabotot készítettünk a 
gyerekeknek. így értünk a Füleki-emlékkőhöz, ahol Füleki Mihályra em
lékeztünk. Ezután tárult elénk a Büdös-kúti tisztás és völgy, amely a leg
több kirándulónak ez idáig ismeretlen volt. Mindenkit elvarázsolt a táj 
szépsége, a rendben tartott kulcsos ház, mely a Mecsek Egyesület gondo
zásában áll, és az igényesen megépített esőbeálló.

Előőrsünk már jó parázzsal, nyársakkal várt minket. A kellőképpen éhes 
csapat, gyerek és felnőtt egyaránt lelkesen pakolta a nyársakra a szalon
nát és hagymát. A füst senkit nem zavart, sőt, csak fokozta étvágyunkat.
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Baronek Jenő - a Mecsek Egyesület 
örökös elnöke és a kulcsos ház gon
dozója - hatalmas vendégváró ke
nyérrel, ikerunokái finom édesség
gel kínáltak bennünket. A falatozás 
után minden gyerek felélénkült, el
jött az idő a környék felfedezésére. 
Kevés helyen található egyszerre 
három forrás, pláne olyan, amelyik
ről monda is szól.
A Büdös-kúti forrás kőhídjához mentünk először az érdeklődő gyere
kekkel, itt hallgatták meg a sárkány és a lovag mondáját. Persze rögtön el 
is indult a fantázia és a kérdések sora: „Hol van most a sárkány?", „Mikor 
jöhet elő?", vagy „De biztos, hogy meghalt?" stb.
Továbbhaladva az Évi-Jenci forrásnál megcsodáltuk a lónyelvű 
csodabogyótelepet, összehasonlítottuk a szúrós csodabogyóval.

Következett a Feri-forrás, ahol Benedek Elek „Az elrabolt király kisasszony" 
c. meséjét hallgathatták, amelynek egyik főszereplője szintén a sárkány. 
Megálltunk a Panteonnál, majd visszakanyarodtunk a felnőttekhez.
Ők Baronek Jenővel beszélgettek, hallgatták a Mecsek Egyesület történe
tét, a régi elődök munkásságát.
A kellemesen eltöltött órák után folytattuk utunkat az Erdei-kereszt 
felé. A nyitott szemmel járó kisgyerek mindent észrevesz, bogarat, 
gombát, amit természetesen meg 
kell határozni.
Túránk utolsó szakaszán egy kis 
emelkedővel birkóztunk, de az út 
végén vártak az autók. A gyere
kek kis üvegmécsest kaptak aján
dékba, hogy otthon se felejtsék el a 
szalonnasütés füzét.
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Sári-pihenő tisztítása

Egyik rövid túránk célja a Mecsek Egyesület által épített pihenők meg
ismertetése volt. Legtöbb a Pécsi Parkerdő területén van, nem feltűnő, 
hogy belepi a gaz, hiszen szépen belesimul a természetbe.
A Sári-pihenő azonban a lakott terület szélén található, mellette szálloda, 
előtte lakóház. Ezért volt olyan szembetűnő az elhanyagolt állapot. A gyö
nyörű, három részből álló, 1928-ban épített pihenő gazos állapota nem 
méltó a nagy múltú építtetőhöz. A pécsiek által jól ismert Hamerli József 
vaskereskedő feleségének, Sára asszonynak építtette örök emlékül.
Akkori kirándulásunkon többen megdöbbentünk a pihenő állapotán, és 
elhatároztuk, hogy kitisztítjuk. Az időjárás eddig nem volt valami kegyes 
hozzánk, úgyhogy június közepére halasztottuk a munkát. Négy csa
lád jelentkezett a Bakancsos Óvodások tagjai közül. A lelkes gyerekek, 
anyukák, apukák kapákkal, söprűvel, lapáttal, metszőollóval és egyéb 
takarítóeszközökkel érkeztek a Sári-pihenőhöz, ahol röpke két és fél óra 
alatt kigazoltuk, megtisztítottuk a mohától és kisöpörtük a műemléket. 
A gyerekek élvezték a munkát, cipelték a gazzal teli vödröket, vakarták 
a köveket, kapával egyengették a földet és söpörtek. Persze közben rova
rokat és gilisztákat néztünk meg rovarmegfigyelő pohárral, kicsit beku
kucskáltak az erdő sűrűjébe, felfedezték a közeli helyeket. A felnőttek ez 
alatt - fél szemmel őket figyelve - lelkesen, fáradságot nem kímélve dol
goztak. A végeredmény magáért beszél!
Elhatároztuk, hogy évente kétszer eljövünk, és rendbe tesszük a Sári-pihe
nőt. A szülőknek jóleső érzés volt a civil tevékenység, a gyerekek pedig 
példát kaptak arról, hogy környezetünk rendben tartása rajtunk is múlik! 
Bízom benne, hogy számukra az ilyen munka már természetes lesz!
Nagy-nagy köszönettel tartozom azoknak a szorgalmas családoknak, 
akik szabadidejüket arra áldozták, hogy a megfáradt túrázók kirándulá
saik során megpihenhessenek e gyönyörű építészeti alkotásnál.

56



Földesiné Kövi Ildikó - A Bakancsos Óvodások kirándulásai

Fotók: Földesi Zoltán, Földesiné Kövi Ildikó, Varga Gábor
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Trebbin Ágost

IDŐUTAZÁS
A PÉCSI MOZIK MÚLTJÁBAN

Edison 1891-ben szabadalmaztatta kinetoscope-ját, ami valójában 
csak egy kukucskáló doboz volt, melybe belenézve elevenedett meg 

á egy történet, a filmszalag folyamatos elhaladásával a lencse előtt.

A Lumière testvérek plakátja (Párizs)
k____________________________________________________________ j

A Lumière testvérek 1895. decem
ber 28-án egy párizsi kávéházban 
mutatták be kinematográfjukat. 
Talán innen beszélhetünk először 
igazi moziról.
A francia Pathé fivérek a Pathé 
Cinéma céget saját filmek gyártásá
ra alapították. A Pathé Frères pedig 
a kinematográfok építésével foglal
kozott. A két vállalkozás vezető po
zíciót vívott ki egész Európában.

Edison kinematográfja Pécsett (1896)

Edison kinematográfja 
(Scholtz sörcsamok)

Az 1896. év késő őszének nagy szenzációja 
volt, hogy a nemrég átadott pécsi Nemzeti 
Színházban (1895) megjelent - tudomá
som szerint - az első alkalommal a mozi.
„Edison legújabb találmánya a pécsi Nem
zeti Színházban. Jövő kedden és a rákövet
kező napokon a pécsi Nemzeti Színházban egy 
német vállalkozó be fogja mutatni Edison leg
újabb találmányát, a kinematograph-ot, mely 
Amerikában és Angliában már két év előtt, 
újabban pedig nálunk is nagy feltűnést keltett. 
A kinematograph a fényképek egész csopor- 
tozatát örökíti meg a lefényképezett tárgyak 
mozgásával, munkájával, tevékenységével és a 
lefényképezett tárgyakat vagy személyeket oly 
híven adja vissza forgásaiban, hogy élő alakokat 
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vélünk magunk előtt látni. így balett, színi előadások, verekedések egymásutánját 
annak szemei elé, aki a kinematograph gépbe néz. Itt, a mi színházunkban már a 
találmány egy újabb stádiumával fogunk megismerkedni, amennyiben nem kell 
már a gépbe nézni, hanem a gép a sötét színpadon elhelyezett falra vetíti vissza 
a lefényképezett tárgyakat, cirkuszmutatványokat, a gőzmozdony tevékenységét, 
a balett-táncát, és ha addigra megérkeznek, a cárnak Párizsba való bevonulását. 
Minden esetre rendkívül tanulságos és érdekes ezen mutatvány, melyre a „Kis 
hörcsög" fölvonás közeiben kerül majd a sor. Edison (Thomas Alva Edison 1847- 
1931) oly találmányával ismerkedünk meg, melynek ma tudományos és művészet 
terén kétségtelenül még nagy jövője van." (Pécsi Napló, 1896. november 14.)

Másfél évvel később újabb nagy attrakció. A Scholtz-féle sörcsarnokban 
megszületett a „gasztrómozi".
„Edison ismét meglepte a világot egy találmánnyal, mely érdekességénél fogva 
túlszárnyal mindent, ami eddig volt. Az események oly megkapóan varázsoltat- 
nak a néző elé, a jeleneteket oly természetimen látja az ember, mintha ott lenne a 
jelenet alkalmával. Taumatograf a neve e találmánynak, mely élőképet varázsol 
elénk, hol az alakok mozognak, járnak, kelnek, mint az életben. Olvasóink becses 
figyelmébe ajánljuk e találmányt, mely ma és még két estén át látható a Scholtz- 
féle sörcsarnok nagytermében, a Sörház utcában.
Helyárak I. hely 80 krajcár, II. hely 50 krajcár, III. hely 30 krajcár.
A jelenetek a következők: Csók az álarcos bálban, a török-görög háború, bohó- 
zatos jelenet, fürdő a házban, a német császár érkezése Stettinbe, a műfestő, 
művész a jégen. Végre egyedül: a keleti expresszvonat érkezése Konstantiná- 
polyba, a madridi bikaviadal, két expresszvonat Berlinben. Nansen utazása az 
északi sark felé." (Pécsi Napló, 1898. március 5.)

Lifka-féle Elektro-Bioskop Színház (1905)
Azután eltelt hét év. A pécsiek lassan kezdték elfelejteni, hogy már láttak 
- igaz, igen kezdetleges formában - bioskop előadást.
1905. nyarára városunkba megérkezett az újabb nagy szenzáció, a Lifka- 
féle Elektro-Bioskop Színház.
„Lifka Ernesztin 1905 májusában ügyvédje útján kérvényt nyújtott be Pécs sza
bad királyi város Rendőrkapitányságához, hogy a Búza téren kinematográf bódét 
építhessen. A bódé kb. 350 személyt befogadó nagyteremből állt. I., II., és III. 
rendű helyekre osztva, főként padokkal s néhány székkel ellátva. A terembe kis 
előtéren keresztül lehetett bejutni, itt állt a pénztár is. Egy leválasztott helyi
ségben kapott helyet a vetítőgép a 'gőzdinamó lokomobillal’, egy beugró részen 
az orgona." (Lippenszky István: Pécs mozitörténete. 1983. Baranya megyei 
Moziüzemi V. kiadása. 9 p.)
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„LIFKA-féle villamos-Bioscop Színház a Búza téren.
Külön e célra épített és a legnagyobb kényelemmel felszerelt csarnokban, itt még 
nem látott pazar villanyvilágítással, saját 20 lóerős gőzdinamó-lokomobillal. 
Csakis szenzáció újdonságok. Minden 3. nap egészen új műsor. Naponta 3 elő
adás. Hétköznap este 7,8 és 9 órakor. Vasár- és ünnepnapokon du. 3 órától órán
ként előadások." (Pécsi Napló. 1905. június 18.)

NaRTEN-FÉLE BIOSKOP A BÚZA TÉREN (1906)

1906. év kora nyarán Narten György hannoveri mérnök, vándorsátras 
mozgófényképes vállalkozó szintén a Búza téren állította fel bioskopját. 
Nagyméretű sátrában - ahogyan ő nevezte: „Első Magyar Villamos Szín
ház" - mintegy 1000 nézőnek tudott kényelmes helyet biztosítani.
A sátrat esténként pazar fénnyel 500 izzólámpa és 10 ívlámpa világí
totta meg. A villamos energiát biztosító generátort egy 20 lóerős saját 
gőzgép hajtotta.
Esténként két előadásra került sor. Az első mérsékelt helyáras előadás 
6 órakor kezdődött, a második, amelyen már a katonabanda muzsikált, 
teljes helyárakkal, este 8 órakor kezdődött.

60



Trebbin Ágost - Időutazás a pécsi mozik múltjában

A vetítettképes attrakció - a rengeteg kávéház és orfeum mellett, jól egé
szítette ki a nyárestéken szórakozni vágyó pécsi polgárok igényeit.
Milyen is volt valójában egy ilyen nyári sátoros mozi? Erre egy másik 
irodalmi forrásból nyerhetünk rövid betekintést.
„A 15 krajcárért látogatható sátor előtt kikiáltó áll: 'Itt látható Sergius nagy
herceg meggyilkolása és egy nagy csomó nevettető mozgókép, melytől az öreg 
megfiatalodik, a szomorúságot vidámság váltja fel.' Sokat nevetnek, folyton 
nevetnek. Ilyet még nem láttak, mozognak az emberek, a lovak, az állatok. 
Tessék, uraim, hölgyeim, fiatal uraim, csak pár krajcár a belépődíj!... Előttem 
vagy 12 méterre, egy kifeszített fehér vászon. Jobbra egy kisebb pódium, azon 
volt vagy négy-öt zenész, kürtös, nagydobos, kisdobos, cintányéros és még 
valamiféle, amit azonban a sötétség miatt nem tudtam kivenni. A sátor köze
pén néhány petróleumlámpás pislákolt. A mozgókép a hátam mögött állt, egy 
magas faalkotmányon, mögötte a gépész ült, ki javította a gépet. Csöngettek. 
Sötét lett. Előttem a vásznon alakok jelentek meg, kozák lovasok. Egyszerre 
csak látok egy főúri lovas kocsit, majd embereket, kik a kocsi felé szaladnak és 
bombát dobnak. A közönség felszisszen. A képen a bomba robban, sűrű, sötét 
füstfelhőbe takar be mindent. A nagydobos veri a dobot, szól a csinnadratta, 
én meg lélegzetemet is visszafojtva figyelek. Hirtelen vége mindennek, a zene 
elhallgat. Kinyitják a bejárót takaró függöny t, világosság szalad be a sátorba." 
(Lányi Viktor - Radó István - Held Albert: A 25 éves mozi. A magyar kinema
tográfia negyedszázados története. Budapest, 1920. 9-10. p.)

Kávéházas mozi (1906)
„A kávéház a polgári társadalom érdekes intézménye. A múlt században keres
kedők, üzletemberek, művészek, független értelmiségiek, hivatalnokok gyüle
kező helyévé vált. A kávéházban lehetett ugyan étkezni, de mégsem ez volt a 
fő. Hanem az együttlét, az üzleti megbeszélések, a politizálgatások, az esz
mék kicserélése. Hogy a tulajdonos minél több vendég látogatását biztosítsa, 
gondoskodott az eszmecserék elevenebbé tételéről, a művészek érdeklődésének 
ébrentartásáról, lapokat járatott.”
„Voltak kávéházak, melyek irodalmi műsorokat, szavaló- és dalesteket, apróbb 
kabaré jellegű műsorokat szerveztek. Ezekért sem kellett külön fizetni, akár az 
újságért, a fogyasztásba számított mindez. A kávés tehát gondoskodott közön
sége igényeinek kielégítéséről.
Nem csoda hát, ha a kinematográfus (azaz a ’mozis’) is megtalálta a maga útját 
a kávéházba.” (Nemeskürty István: A magyar film története. Gondolat Kiadó 
Budapest 1963. 19. p.)
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Á Hungária kávék az
újonnan renovált

——Seocessiós termének 

ünnepélyes megnyitását ma ««ombaton aug. 25-én tartjuk 
u budapesti 8 tagú

nemzetközi női zenekar
HANOVER SENYEVEL.

Este 9 órától

élőképek előadása.
-- Belépti dij nincsen.

Tisztelettel 27«5
\^ Munrájdn Kávéháx Teremet**

Bioscop a Hungária Kávéházban (Pécsi Napló, 1906. 08. 25.)

Néhány pécsi kávéház is forgalomnövelő fantáziát látott a mozgóképes vetí
tések műsorra tűzésében. így a Pécsi Napló c. helyi napilap, 1906. augusztus 
25-i számában, a Hungária Kávéház hirdette a bioscopos előadást.
Általában ilyen alkalmakkor a kávéház közepéről engedtek le egy vetítő
vásznat. Az áttetsző anyag lehetővé tette, hogy a közönség anélkül, hogy 
kényelmes helyét megváltoztatta volna, látta a műsort.

Uránia-bioscop a Vigadóban (1907)
PÉCS ELSŐ ÁLLANDÓ MOZIJA

„Működött akkoriban Magyarországon egy tudományos ismeretterjesztő társu
lat, az Uránia. Németországban alakult meg ez a szervezet. Színházakat tar
tott fenn, s ezekben vetítettképes előadások folytak tudományos expedíciókról, 
távoli országokról és világrészekről, irodalomról, zenéről és színművészetről." 
(Nemeskürty István...id. mű. 22. p.)
Az Uránia-bioscop - Pécs város első állandó mozija - a Színház téri Viga
dóban talált otthonra, amelyet Lechner Károly, Széchenyi téri könyvke
reskedő jótékony erkölcsi - talán anyagi - támogatása mellett Winkler 
József (vándor mozitulajdonos) és Tichy Aladár (asztalos) hoztak létre. 
„Lechner Károly könyv- és papírkereskedő, a Vigadó (Színház tér 1 sz.) bér
lője 1907. márciusában a városi rendőrkapitányság engedélyét kéri arra, hogy a 
Kávéház (Otthon Kávéház) nagytermében bioskop előadásokat rendezhessen, 80 
fillér legmagasabb belépődíj mellett." (Lippenszky István: Pécs mozitörténete. 
1983. Baranya megyei Moziüzemi V. kiadása. 15 p.)
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Uránia-bioscop a Vigadóban (1907. szeptember), ez Pécs első állandó mozija

A helyi „mozi lobby" úgy látszik, mégis csak megfelelő erőket és indo
kokat tudott felhozni a pécsi állandó mozi mellett, mivel Lechner Károly
1907. év szeptemberében megkapta az ideiglenes játszási engedélyt. 
Azután régi szép pécsi szokás szerint megszólalt a konzervatív intrika is: 
„Nem lesz mozi. A legtöbb várost elárasztotta Budapest után a mozi láz. A fővá
rosban minden utcasarkon csilingelt kinematográf míg a főkapitány útját nem 
állotta ennek a túlterjeszkedésnek, a vidéken is több helyen csábítja a mozgókép 
olcsó mulatságra a közönséget. Pécs eddig érintetlen talaj volt. A nyáron a kiál
lítás egész tartama alatt működött mozgóképszínház, de téli szezonban nem volt 
nálunk eddig kinematográf, sőt még engedélyt sem kért senki. Az idén azonban 
nálunk is kitört a mozi-láz, már t. i. nem a közönségnél, hanem a vállalkozóknál 
és egyszerre nem kevesebb mint hat kérvény érkezett városunk rendőrkapitá
nyához, melyben állandó kinematográf színházra kértek engedélyt. A színügyi 
bizottság rögtön ülést tartott és a színház érdekeire való tekintettel tiltakozott, 
hogy a színházzal szemben ilyen vetélytárs léphessen föl, mikor a közönség a 
mozgalmas nyár után úgy is annyira kimerült, hogy a színházat is csak igen 
gyéren látogatja. Oberhammer Antal helyettes főkapitány beható megfontolás 
tárgyává tette az ügyet és végül maga is éppen a színészet nagyobb érdekeire 
való tekintettel a színügyi bizottság álláspontjára helyezkedve, az összes kérvé
nyeket ezen alkalommal elutasította. Egyik része a kérelmeknek nem volt telje
síthető már azért sem, mivel vagy nem jelentették be egyáltalában helyiséget, 
vagy nem olyant, amely elfogadható lenne, mivel kinematográfot csakis tűzbiz
tonsági szempontból teljesen megfelelő helyiségben lehet berendezni. A liberá
lis álláspont kétség kívül az, hogy hatóságilag ne stimulálják (ösztönözzék) az 
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egyik intézményt a másik rovására, jelen esetben azonban csak helyeselhetjük 
a rendőrkapitány döntését. A téli színházi szezonhoz a város reputációja van 
kötve és azt a város hivatalos hatóságainak respektálni kell. Virágvasárnap után 
mi tekintet sem köt többé, akkor tehát szabad tér lesz arra nézve, hogy a mozgó
fényképes előadásokat lehessen bemutatni. A közönség ezt akkor is szívesen fogja 
venni." (Pécsi Napló. 1907. december 21.)

A pécsi mozi mindezek ellenére megkezdte a széles érdeklődő tömege
ket megmozgató, hódító útját.
Áttekintve a korabeli pécsi napilapok hirdetéseit, nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a pécsi Uránia-bioscopban levetített filmek színvonalasak és nép
szerűek voltak. Nagyon sokszor tudományos témákkal foglalkoztak. 
Bizonyítja a megállapítást, hogy a bioscopot, a pécsi Mecsek Egyesület 
is erkölcsi támogatásban részesítette - igaz, nem önzetlenül -, mivel a 
mozivállalkozás (a támogatásért) előadásainak bevételéből 20%-ot enge
dett át az Egyesületnek.

Pekár Gyula filmjei

Pékár Gtjula (1867-1937)

A bioscop vezetőségének aktív kapcso
lata volt az akkori magyar kulturális élet 
több prominens képviselőjével. Ilyen érde
kes alakja volt az 1900-as évek első felének 
Pékár Gyula, kinek alakja sajátosan össze
forrt a hazai filmgyártás hőskorával. 
Csak néhány rövid életrajzi adat: 
Pekár Gyula (Debrecen, 1867. nov. 8.-Bp., 1937. 
aug. 19.), író, politikus, miniszter, az MTA 
levelező tagja (1911). Budapesten, Bécsben és 
Párizsban tanult, utána bírói pályára lépett, 
de azt hamarosan elhagyta az irodalom ked
véért. írói pályája is termékeny, amelynek ér
tékét a kritikusok egyes korszakokban egy
mástól eltérően értékelték. A Kisfaludy Tár
saság 1901-ben tagjai közé választotta. 
Pécsett az Uránia bioskop, Pekár Gyulának 
két érdekes mozgófilmkísérletét is műsorra 
tűzte annak idején.

A Pécsi Napló helyi lap mindkét kulturális eseményről beszámolt: 
„Pékár Gyula Pécsett. Nagy várakozással néz a pécsi közönség Pekár Gyulá
nak, a neves írónak felolvasása elé, melyet e hó 21-én, szerdán este tart meg a 
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Pécsi Urániában. Pekár legújabb darabját, a nagy történeti tudással és színes 
írói tollal megírt Francia forradalmat fogja felolvasni, amely Budapesten állan
dóan telt házak mellett már megérte az 50-ik jubileumi előadását. A Pécsi Urá
nia igazgatósága mindenképpen díszes keretben akarja bemutatni ezt a kiváló 
darabot s azért mindent megtett, hogy az előadás teljesen a budapestihez hason
lóan folyjon le. Többek között nagy költséggel megvásárolta a legújabb modellű 
és legtökéletesebb éneklő és beszélőgépet, az un. »Eufon« gépet, amely a forra
dalmi jeleneteket ábrázoló mozgók alatt zenekísérettel francia forradalmi dalokat 
énekel. Az előadás iránt már előzetesen is oly nagy érdeklődés nyilvánult meg, 
főleg az intelligencia körében, hogy már a legtöbb jegy elővételben elkelt Lechner 
Károly könyvkereskedésében, ahol már csak korlátozott számban állnak a közön
ség rendelkezésére." (Pécsi Napló. 1909. április 18.)

A Pécsi Napló „Színház és művészet" rovatában jelent meg az alábbi hirdetés:

Pécsi! Uránia Bloskop a Vigadóban.
vasárnap, április lááa a kóvetkeaö mteor:

1. Kis ajándék, na<y őrórn. (tlatkén.) 8. Szolga saját 
akaratán kivőL (Bohózat.) 8. Bécs látkép«. (Társsáén«- 
tea felvétel) 4 Egy részeg látomásai. (Kaeagtetó.) 6. 
Moszkva hó alatt (Természetes falvétel.) C. A bővös 
arain szerelem. (Színes varázsképp 7.» Pali főnyere 

méiiye. (Bohózat)
Hétfőn uj programm. — Április 21 én a nagy Dránia 
darabok megnyitójául disselőedásban A fmneia fór- 
raBalom, amelyet Írója, Pékár Óvnia személyesen 
fog felolvasni A díszelőadásra jegyek előre válthatók 

Lechner Kornél könyvkereskedésében.

Pékár Gyula filmje, „A francia 
forradalom" a Vigadóban (Pécsi 

Napló, 1909. 04.18.)

„Pekár Gyula Uránia előadása. A Vi
gadó terme ma este alig volt képes 
befogadni azokat, akik jogosult érdek
lődéssel várták a francia forradalom 
előtti időknek és magának a forrada
lomnak megelevenedését, de kíváncsiak 
voltak az Uránia darab írójára, a ma
gyar íróvilág egyik illusztris képviselő
jére Pekár Gyulára is, aki maga sietett 
le Pécsre, hogy fölolvasó asztal mel
lett a rokokó Paris, Versailles és a vi

dám, gondtalan napokat vérbefidlasztó nagy forradalomhoz élő szóval adja meg 
a szükséges magyarázatot. Kiterjed ezen mű a forradalmat megelőző évszázad 
minden nevezetes mozzanatára, a léha udvari életre, az elpazarolt milliárdokra 
és a nép nyomorára, melyek előidézői voltak a forradalomnak. A rokokókor bű
vös-bájos élete, az udvari tivornyák és mulatozások, a nemesi világ elernyedé
se megkapó szép képekben vonultak föl a feszült figyelemmel hallgató közönség 
előtt, míg borzadály futott végig a sorain, amint a fényt, ragyogást, bűnös pa
zarlást egyszerre csak a Maratok, Robespierrek, Dantonok fölvonulása váltotta 
föl és a múltban fölhalmozott bűnökért Lajos királynak és Mária Antoinettenek 
kellett meglakolni. Érdekfeszítő volt ez, mely messze túllépi az Uránia előadá
sok szokott kereteit és a közönségnek sejtelme sincsen, milyen óriási apparátust 
kell mozgásba hozni, amíg a fényképezőgép megörökítheti az egykorú életet, an
nak cselekvő alakjait. A szerzőt és előadót tapssal fogadta a közönség, a szünetek 
közben is elismerésének adott kifejezést. Holnap, csütörtökön megismétlik az elő
adást, mely bizonyára ismét zsúfolt nézőtér előtt fog lefolyni ezúttal Pekár Gyula
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felolvasása nélkül, de rendes helyárakkal. A mai előadáson városunk legszebb kö
zönsége jelent meg, melynek várakozását a tanulságos, érdekes és a megtörtént 
eseményekre fölépült leírás messze meghaladta." (Pécsi Napló 1909. április 22.)

1910. év szeptemberében szintén a pécsi Uránia-bioscop műsorára került 
még egy Pekár Gyula-alkotás: „A tánc".

Magyar Tudományos Színház a Vigadóban.
Szerdán, 1910. évi szeptember hó 14-én este 8 órakor 

megnyitó elő ad Avul szilire kerül
A T A N C.

Három felvonásban, 200 képpel és 24 mozgófényképpnL 
Irta Pékár Gyula.

A mG történeti zenéjét feldolgozta* Kern Aurél.
Ezen előadásra jegyek előre válthatók Lechner Kor

nél könyvkereskedésében.
Számozott hely 1 korona 20 fillér. I. hely 1 korona. 

U. hely 80 fillér, ül. hely 40 fillér.
Nagy Uránia előadásra rendes jegyek nem érvényesek. 
Esentul minden szerdán este 8 órakor nagy Uránia 
előadás. — Csütörtökön este fél 8 órakor leszállitott 
halyárakkal Uránia előadás a munkátoknak. — Szom
baton sete 5, 6 és 8 órakor mozgó műsor. — Vasár
ét ünnepnap délután 3 órától este 10 óráig folyUtó-

In^os előadások,___ _

Pékár Gyula filmje, „A tánc" a 
Vigadóban. (Pécsi Napló, 1910. 09.15.) 
k______________________________________ ______________________________

„A tánc. Díszes közönség, telt ház 
nézte végig ma este a Pécsi Urá
nia megnyitó előadását, Pekár Gyu
la, »A tánc« c. három felvonásosát. 
Pekár Gyula a hellén földről indult 
ki, Terpsichorét, a tánc múzsáját ve
szi maga mellé kalauzul és végigba
rangolja a századokat, világrészeket, 
hogy megismertessen bennünket min
den népek táncaival. Pompás, élve
zetes a szöveg, remek állóképek és az 
eredeti táncokat megérzékitő mozgók 
kísérik. És nemcsak élvezetes, hanem 
tanulságos is a darab oly annyira, 
hogy Kovács József tánctanár felkéré
sére legközelebb az Uránia a táncisko

lák növendékei részére fog külön előadást rendezni. Mikor a mai megnyitó 
est sikeréről megemlékezünk, nem szabad elfeledkeznünk Szigriszt Lajosnéról 
sem, aki a Kern Aurél által összeállított eredeti táncmuzsikát oly precizitással 
játszotta a zongorán. Most már ezután minden hét szerda estéjén lesz egy-egy 
nagy Uránia előadás." (Pécsi Napló. 1910, szeptember 15.)

Mozi a Balokányligetben (1908)
1908-ban - főleg szezonális jelleggel - működött a Balokány strandfürdő 
kocsmájában egy Bioscop vetítőkészülék, amelytől a vendéglőt bérlő 
Bertics Karolina jelentős forgalomfelfutást és látogatottságot várt.

Nemzeti-bioscop (1909)
Híres volt annak idején a pécsi belvárosban, Deák utca 3. sz. alatt 
Weindorfer János Nemzeti Szállodája. A szállodához elegáns bál- és étte
rem is tartozott. Az élelmes tulajdonos mindig kitalált valami vendég
csalogató újdonságot. Nagy látogatottságnak örvendtek az itt megtartott 
álarcosbálok, mókás táncösszejövetelek, heringlakomák.
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Itt játszottak a legjobb pé
csi cigányzenekarok, sokszor 
muzsikált az 52. gyalogezred 
fúvószenekara. De gyakran 
vendégszerepelt nála a bajai 
tamburazenekar is.
1909. év szeptemberétől - 
vendégcsalogató újdonság
ként - Weindorfer éttermében 
rendszeres bioscop előadá
sokkal szórakoztatta vendé
geit. Csak fokozta a jó han
gulatot a némafilmeket kísé
rő automata (Helios zene) és

Bioscop, a Nemzeti Mulatóban - ma Jókai 
utca 3. (Pécsi Napló, 1909. 09. 01.)

élő zene (legtöbbször ez cigányzenét vagy zongorát jelentett).
1912-benn már Winkler Adolf bérelte a Nemzeti Szállodát. A bioscop 
előadások az ő idejében is sikerrel folytatódtak.

Winkler mozi a Búza téren (1910)
„1910. júliusában, a Búza tér akkor 
még beépítetlen dél-nyugati szögleté
ben, Schwáb Mátyás beszálló vendég
lője szomszédságában egy hatalmas 
sátor építésére figyeltek fel az emberek. 
Winkler Lambert budapesti vándormo
zis érkezett vendégszereplésre, miután 
a sors kifürkészhetetlen kegye folytán a 
rendőrkapitányságtól ideiglenes játszási 
engedélyt kapott." (Lippenszky István: 
Pécs mozi története. 1983. Baranya 
megyei Moziüzemi V. kiadása. 32 p.)

A Winkler-féle Bioskop' 
(Buzatér) azerda juliua XO. és csötörtök 

Sil-iki műsora .
1 Budapest (természet után). 2. Ideges szakács- 
né (humoros). 3. Velencei karnevál (természet 
után, azines). 4. Egy rejtélyea kalap (hnmoroa) 
5. A szibériai számuzóttek seres (drámai. 6. Arab 
bűvész (mQvészkép) 7. Kutyák mint dugárusok 

(életkép.) 8. A lelkiismeret hangja (dráma).
9 — 12. Ma érkező újdonságok műsoron kivül.

Itelyárak :
I halj 70 fii!. II. hely 40 Ilii III. hely 20 IBI. 

Az előadások kezdete hétköznapokon : 
este M éa fél io orakor.

Vasár- és ünnepnap délután S-tól eate 11 óráig.

Winkler társulat bioscop bódéja a
Búza téren. (1910. 07. 20.)

„Érkezésekor semmiben sem különbözött a cirkuszosok vándorsátorától s mint
egy 700-800 néző befogadására volt alkalmas. Idényjellege miatt a tél beálltával 
alkalmatlanná vált előadások tartására. Két év múltán, miután egy vihar ledön
tötte, újjáépítik, s alkalmassá teszik állandó működésre.
A téglalap alakú épület falát fa gerendák közé helyezett téglákból építették fel. 
Deszka tetőzetet kapott, kátrányos borítással. Pénztárfülkével ellátott előtéren 
keresztül jutott be a néző a nagyterembe, ahol a középütt futó folyosó osztotta két 
részre a nézőtéri hosszú padsorokat. A terem végében bordó plüssel bevont desz
kából épített páholy sor állt, székekkel.
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A nézőtér oldalfalából nyíltak a kijárati ajtók, melyeken előadás közben 
állandó forgalom bonyolódott le. A vetítésre ugyanis érkezés sorrendjében 
engedték be a nézőket, s amikor jegyük lejárt, a közbeiktatott szünetben el 
kellett hagyniok a nézőteret.
Kezdetben villamos gépzene szórakoztatta a közönséget s festette alá a némafil
meket." (Lippenszky István...id. mű. 33 p.)

„Érdekes mozielőadások. Őszinte és osztatlan sikereket ér el a közönség érdeklő
désből önként következő hathatós támogatása által a Winkler-féle bioszkop. Ezen 
mozgóképmutatványok remekszép természeti felvételeivel, kacagtató bohózatai
val és megható drámájával hódit a művészit pártfogolni szerető közönség köré
ben s rövid itt tartózkodása óta immár olyan általános közszeretetnek örvend, 
amilyenben régen részesült Pécsett hasonló vállalat. Igaz, hogy ebben jelentős 
szerepe van annak a gondosan összeválogatott kétnaponként változó, tizenkét 
képből álló műsornak, amelyet napról-napra több száz főnyi közönség néz végig. 
Ami kétségtelenül amellett bizonyít, hogy a Winkler bioszkopját valóban érde
mes is támogatni." (Pécsi Napló. 1910. szeptember 11.)

A Winkler vándormozi aztán itt felejtődött Pécs városában. A rozzant 
tákolmány néha össze is dőlt, végül is kitartott 1919-ig.

Mozi Józsi

Volt az 1910-es éveknek egy jellegzetes, érdekes figurája. O volt Mozi Jó
zsi a Búza téri Winkler-féle mozibódé nagy népszerűségnek örvendő kö

A Winkler bioscopba Mozi Józsi 
csalogatja a pécsi nagyérdeműt

A Búza téren - a későbbi Irányi 
Dániel téren - felállított Wink
ler mozi előterében is hatalmas 
hangerővel bömbölt a zene, és 
egy mulatságos kikiáltó figura 
hívta fel a nagyérdemű közönség 
figyelmet az érdekesnek ígérkező 
látvány megtekintésére.
Természetesen Mozi Józsiról van 
szó. A múlt ködében feloldódó 
árnyalakját - az utókor szerencséjé
re - több forrásmunka alapján (el
sősorban korabeli napilapokból) is 
fel tudjuk idézni.
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„A mozi előtt esetleg az úgynevezett jobb szocializálással is találkozhatni. Itt 
Józsi, a nagy népszerűségnek örvendő Mozis Józsi gondoskodik az egybese- 
reglettek szórakoztatásáról. A fején liliputi cilinder, ez már magában is elég ok 
az állandó derültségre. Ehhez járulnak még az arcjátékával rikítóan aláhúzott 
mókái, amik sohasem tévesztik el a hatást. Van egy speciális elnevezése: Ez a ház
mester-páholy, mely a vitéz urak és hölgyek rendelkezésére áll." (Pécsi Napló. 
1910. május 29.)

És egy másik visszaemlékező:
„Az általános rohamot legfeljebb a Winkler Mozi előtt szónokló Mozi-Józsi tar
totta fel, megemelvén hatalmas cilinderét a mélyen tisztelt közönség előtt, s amikor 
feltűnt az alatta megbúvó miniatűr cilinder az egész rajvonal egyszeriben meg
akadt a deszkamozi előtt és száz torokból hangzott fel egyszerre: Ha-ha-ha-ha-ha... 
Akkor még Olaf Fönss (1882-1949) és Asta Nielsen (1881-1972) voltak a filmcso
dák és egy-egy megható jelenetnél kilószám folyt a glicerin a művésznő lapos arcán. 
Tíz-húsz fillér volt a belépődíj, de a III. hely mögött lazák voltak a deszkák, be 
lehetett ott csúszni ennél olcsóbban is. A mozi mögött a sarkon, a nyári vendéglő 
(amely Schwab Mátyás vendéglős tulajdonában volt és az igen hangzatos 'Új 
Világ’ névre hallgatott), falán méteres söröskancsó ékeskedett, alatta a csábító 
árajánlattal: 1 korsó 12 fillér...
A k. u. k. hadsereg és a Magyar Királyi Honvédség őrmestertől lefelé állandó 
érdeklődést tanúsított nemcsak a fejlődő filmművészet és a kíséretükben lévő 
tisztes nőszemélyek iránt, de bevezettek egy-két ifjú filmrajongót - ha nem is a 
moziba -, de vergónia gyönyörűségeinek misztériumába is.
Nem kétséges: a béke szivarja a feszesre sodort, kajla virzsínia, amely bakakörök
ben 'vergónia' néven volt kedvelt és tekintélyemelő. Élvezetéhez idő és nyugalom, 
bölcsesség, élettapasztalat, hozzáértés és derűs kedély kellett. Már a kiválasztása 
is rendkívüli körültekintést igénylő művelet volt. Formára, színre, szalmaszálra 
és szelelésre megfelelőt csak az avatott szem tudott a ládikóban kipécézni és az 
ujjak gyengéd érintésével csak az igazán hozzáértő tudta eldönteni, hogy az elő
zetes szemrevételezés helyes volt-e. No és a rágyújtás! A virzsínia visszautasí
tott minden hebehurgyaságot, fiatalos hetykeséget, gyors és kontármunkát.
A leendő Nobody (azaz 'Nagy Senki’) kettőt szippantott a fölöttébb illatos 
vergóniából, bement a moziba, és amikor tíz perc múlva úgy érezte, hogy liftbe 
rakták a belső berendezését, nem tudta eldönteni mi ártott meg neki voltakép
pen? Olaf Fönss, Asta Nielsen, avagy a vergónia?
Ma már csak egy talpalatnyi hely maradt meg a Búzatérből, ahol most a vil
lamos csörömpöl, egyetem ágaskodik az égnek és a Magyar Királyi Dohány
gyár behemót házcsoportja takarja el a múltat, amely úgy ment füstbe, mint 
egy hatfilléres Memfisz. És vajon hol van Asta Nielsen és hol van Mozi-Józsi?" 
(Dunántúl. 1930. december 25.)
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Széchenyi Mozgó (1913)
A helyi napilap, a Pécsi Napló 1912-ben, egyik számában tudósítást ad 
az általános mozihelyzetről. Többek között itt találunk említést először a 
Széchenyi Mozgóról is:

„Még egy új mozi-színház (Széchenyi Mozgó) Pécsett. A Percel-utcában már 
innen-onnan tető alá kerül, a világvárosi keretekbe illő, egyenesen e célra épült, 
modern, stílusos 'Apollo mozi-színház' (megnyitása 1912. december 12.). Ez 
a színház határozottan hiánypótló volt s nemcsak külső szépségével válik majd 
díszére a városnak, hanem kellemes és valóban kényelmes találkozó és szóra
kozó helye lesz a mozi kedvelő pécsi publikumnak. Az épületben ugyanis nem
csak mozi lesz, hanem az udvarban egy komforttal berendezett Café Restaurant 
is rendelkezésre áll majd a nézőközönségnek, ahol különösen a nyári estéken, 
válik kellemessé a tartózkodás. Ezzel a modern mozi-színházzal együtt, eddig két 
moziban való szórakozásra nyílik alkalom. (A Deák utcai Nemzeti Mulató mozi
jától eltekintve, aminek pedig ugyancsak nagy a vonzóereje és publikuma, éjsza
kai kávéházzal lévén egybekapcsolva és mivel ott belépti díjat fizetni nem kell!) 
Legújabban azonban ezeken kívül még egy mozi létesítésének terve vetődött föl. 
A Központi Takarékpénztár Széchenyi téri palotájának felső udvarára kerül ez 
a harmadik, illetve negyedik új mozgó-színház, aminek előadási engedélyét, a 
rendőrkapitány, Tedesco Viktor és társai kérelme alapján ma megadta. Az enge
dély megadásában természetesen az építési és tűzrendészen szabályok betar
tására történik utalás. Az új mozi valószínűleg az ősz folyamán nyílik meg. 
Érdekes, de egyben az egészségtelen pécsi viszonyokra jellemző is, hogy idő
közben még három helyre kértek a rendőrkapitánytól a mozielőadások tartására 
szóló engedély megadását. Még pedig a Széchenyi téri Piacsek-házba, a Jókai téri 
Csigó-házba és a Siklósi utcába terveződtek ezek a mozik. Valamennyi teljesen
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különálló vállalkozást képezett volna. A rendőrfőkapitány azonban átlátva azt, 
hogy ez a lázas és egészségtelen versengés, Pécsett minden mozi egzisztenciá
ját csírájában tenne tönkre, hogy a felelősséget elhárítsa magáról, előterjesztést 
tett a polgármesternek egy mozi-szabály rendelet alkotására. Addig is míg ez a 
szabályrendelet el nem készült, a legutóbb beérkezett három engedély kérelmet el 
sem intézi." (Pécsi Napló. 1912. július 27.)

A Széchenyi Mozgó terveit Károlyi Emil, jó nevű pécsi építész készítette el. 
„A Takarékpénztár épületének földszinti hátsó részében, épületrész hozzáépítésé
vel, lakások átépítésével képezték ki a Széchenyi Bioscop néven megnyíló mozit. 
Homlokzata a bejárattal, a Széchenyi teret a Kossuth utcával összekötő ún. 
üvegutcára nézett (Nick udvar). Pompásan illeszkedett a különleges hangulatot 
árasztó sétálóutca jellegzetes stílusához.
Homlokzatát falba mélyülő antik oszlopok díszítették, közöttük ki- és bemélyedő 
színes falfelületekkel. Alul műmárvány padka húzódott. Jó benyomást keltett a 
járdavonal fölé kikönyöklő, függönyökkel dúsan díszített félemeleti páholysor.
Büfével ellátott, nagyméretű eozin betétes előcsarnokból vezetett a bejárta a 
nagyterembe, illetve a lépcsősor a félemeleti páholyokba." (Lippenszky István: 
Pécs mozitörténete. 1983. Baranya megyei Moziüzemi V. kiadása. 44 p.)

A Széchenyi Mozgó 1913. március 22-én, a Pécs-Baranya Központi Taka
rékpénztár épületében ünnepi filmösszeállítással nyitotta meg kapuit a 
pécsi nézőközönség előtt.

Apolló Projektograph (1912)
A mozi egyre jobb üzleti befekte
tésnek bizonyult. A szükséges alap
tőke biztosítására és az Igazgató 
Tanács életre hívása érdekében, 
1912. január 19-én dr. Vámos Arthur 
gazdag drogériatulajdonos kezde
ményezi az „Apolló Projektograph 
Rt." létrejöttét.
Az alapító tagok között ott találjuk 
a város több, köztiszteletben álló 
polgárát: Zsolnai Miklós, Jusztus 
Miksa, Kiss József, Lenkei Lajos, 
Hamerli József, dr. Vámos Arthur,
dr. Visy Imre, dr. Horvát István, Weiszmaier Oszkár. 
Zsolnay Miklós gyáros nevéhez számos pécsi vállalkozás életre hozása 
(és főleg mozgásban tartása) fűződik:

Megnyílik a Perczel utcában az Apolló 
mozi. (Pécsi Napló. 1912.12.15.)
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„Hogy mit jelentett neve (Zsolnay Miklós), azt többek között bizonyítja az is, 
hogy amikor megalakult az Apolló Projektograph Rt., a vállalatot létrehozó 
Jusztus Miksa őt kérte fel az elnöki tisztségre, a részvények túlnyomó részének 
tulajdonosa, tekintélyes vagyonnal rendelkezett, tehát nem pénzre volt szüksége, 
csak a Zsolnay névre." (Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit: Zsolnay, a gyár és 
család története 1863-1948 190 p.)

Apolló mozi

Az rt. elhatározásának megfelelően 
egy új, reprezentatív pécsi mozi fel
építését kezdték el.
A Perczel utca 22 sz. telken előző
leg a Kegyelet Temetkezési Egylet 
nagy épülettömbje állott. Lebontá
sa után (1912. év nyara), a helyére 
épült fel az Apollo mozi. A külső 
építész terveit Károlyi Emil, pécsi 
vállalkozó készítette el. A speciális 
belső kiképzési munkákat az ezen a 
téren elsőrangú referenciákkal ren
delkező fővárosi belsőépítész, Spie
gel Szigfried végezte. A helyi napi
lap így írt erről: 

„A pécsi mozgószínházak köréből. A nemrég megalakult pécsi Projektograph Rt. 
rövidesen hozzálát szép terveinek megvalósításához. Május elsején kezdik meg 
az ez ideig a Kegyelet temetkezési intézet által lakott nagy épületkomplexum 
bontását és ezt követni fogja a projektograph színház építkezése, melynek terveit 
Spiegel Szigfried fővárosi építész készítette mindazon igények figyelembevéte
lével, melyek az eddigi mozgó fénykép színházban szerezhető tapasztalatokból 
leszűrhetők voltak. Az új projektograph színház, mint épület is egyik látványos
sága lesz városunknak és az őszi idényre előreláthatólag meg is nyithat már a 
közönség előtt." (Pécsi Napló. 1912. április 7.)
Az Apolló mozi ünnepélyes megnyitására 1912. december 14-én került sor.

Az Apolló Projektograph színház bemutatása

„Néhány nap múltával, már szombaton este a Király utcán át haladva a Kazin
czy utca bejáratánál tündéri fény fogja estére kelve megállítani a sétáló közönsé
get, melyet pazarul ezen fölirat 'Apolló' önt ki magából. A Perczel utcában épült 
ezen népszerűén mozinak elnevezett új színház, mely a maga teljességében az 
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ideális művészeteket van hivatva szolgáim és olyan művészeti épülettel gyarapí
totta Pécs városát, melyre városunk büszke lehet és melynek magyar földön, ezt 
túlzás nélkül mondhatjuk, nincsen párja. Akadnak a mienkénél nagyobb méretű, 
szépen kigondolt és kiképzett mozgóképszínházak, de ahol a jó ízlés a célsze
rűséggel és művészettel oly harmonikusan egyesül, mint a pécsi projektograph 
színházban, nem akad még az országban. Új színházunk Spiegel Szigfried és 
Englert fővárosi építészek tervei (építészkivitelező: Károlyi Emil pécsi vállal
kozó) és a pécsi projektograph r. t. igazgatóságának útmutatása szerint épült, 
melynek megbízásából Justus Mihály mérnök gondoskodott az építkezés kivite
léről, és ha valamivel később adható át is az épület rendeltetésének, semmint azt 
tervezték, most az építkezés sikere és a fokozott várakozás fogja a részvényeseket,
akik mintegy 200.000 koronát invesz
táltak ezen építkezésbe, kárpótolni a 
mintegy két hónapos késedelemért. 
Részben foglalkoztunk már magával az 
épülettel, annak művészi kiváló voltát 
erre hívatott toll fogja méltatni, meg
érdemelt elismeréssel adózva az oldal
falakat freskó képekkel ellátott Gebauer 
Ernő munkájának és ezen soraink célja 
csakis az, hogy hírül adjuk az épületnek 
ma megtörtént hivatalos bemutatását 
a helyi sajtó képviselőinek és néhány 
meghívott vendégnek és annak megál
lapítása, hogy valamennyire a legna
gyobb mérvű meglepetésként hatottak

Az Apolló mozi napjainkban

a látottak. Az 510 nézőhellyel ellátott projektograph nézőterén minden látogató 
részére a lehető legkényelmesebb hely jut és amikor pihen a vetítő gép, a villa
nyos fényárban úszó nézőtér szemlélete is már gyönyörűséget szerez a mozgó 
színház látogatóinak, mivel a legszebb színházaknál is nagyobb takarékossággal 
gondoskodtak a nézőtér berendezéséről, mint itt. És amilyen a téli mozi, éppen 
olyan szép lesz annak nyári helyisége, melyről megemlékezni különben korai 
lenne. Hét bejárat és hét kijárat áll a közönség rendelkezésére, és aki a bejáratnál 
helyezi el ruháit a ruhatárban, azokat már a kijáratnál találja meg. Az abszolút 
biztonság érzete fogja itt el az embert, akár földszinten, akár a rendelkezésre álló 
16 nyitott és zárt páholyokban, vagy erkélyen ül. Mindjárt próbavetítés is tör
tént, mely a vetítő készülék kitűnő voltáról tanúskodott. Vámos Artúr dr., mint 
a Projektograph rt. ügyvezető igazgatója buzgólkodott a bemutatásnál, sőt még 
Gebauer Ernő maga is rövid magyarázatát adta freskóinak, melyekkel szülővá
rosában (ez tévedés, mert nem Pécsett született) megörökítette nevét.
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A szombati napon három előadás lesz, mégpedig 5,7 és 9 órai kezdettel, 4 telje
sen új filmmel, melyek közül a sláger Budapesten is csak Pécs után kerül bemu
tatóra. A három megnyitó előadásra az előjegyzett helyek péntekig váltandók ki a 
Vámos dr.-féle drogériában. A megnyitás napját követő előadásokon már folyto
nosan (amíg hely lesz) a nézőtérre mehet a közönség, míg a megnyitás napján a 
három előadás mind önálló. Úgy gondoljuk, a pécsi projektograph színház, mint 
városunk szenzációja fog hatni, amint megismeri, meg is szereti a nagyközön
ség, mely a szépet mindig szerette!" (Pécsi Napló. 1912. december 12.)

Az ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS

Az Apolló mozi előzetes 
nyitó plakátja 

(Pécsi Napló, 1912.12.12.)

„Az Apolló mozi megnyitása. Az Apolló színház 
gyönyörű hajlékát ma avatták fel. Nem készült ün
nepélyes megnyitás, de mégis ünnepélyessé avatta 
a közönség. 5 órára az elithelyek mind megteltek. 
A páholyok zsúfolva. Az egyik páholyban Vtsy 
László dr. főispán, Nendtvich Andor kir. tanácsos, 
polgármester, Zsolnay Miklós, Stenge Ferenc alis
pán stb. foglaltak helyet. Pontosan 5 órakor szét- 
lebbent a színpad előfüggönye és a fehér vetítő 
vásznon megjelent a magyar korona. A jogászda
lárda rázendített a Hymnuszra, amelyet a közön
ség állva hallgatott végig. Mindössze ennyiből állt 
a megnyitó aktus. Rövid, ízléses és előkelőén nemes: 
a magyar kultúra szolgálatában álló mozi hódolt a 
magyar állameszmének. Utána megkezdődött a 
rendes előadás, amelyről annyit mindenesetre meg
állapíthatunk, hogy a vetítés elsőrangú. A képek 
élesek, nyugodtak, a műsor is tartalmas, úgyhogy 
a megnyitó előadás a legszebb auspiciumok jegyé
ben pergett le." (Pécsi Napló. 1912. december 15.)

A pécsi mozikat - a tőkés fejlődés és koncentráció eredményeként - az 
Apolló Projektograph Rt. fokozatosan magába olvasztotta. Egyébként 
sem vehették fel a versenyt az Apolló mozi korszerű technikai felszerelt
ségével és nagyszabású műsorpolitikájával. 1914. február 16-án az Urá
nia Bioskop, Széchenyi Mozi és a Winkler Bioskop az Rt. bérleményei 
lettek. Azután az 1920-as évek elejére véglegesen meg is szűntek.
1913-ban már két világhírű filmgyártó cég mozgóképeit is forgalmazta 
a pécsi Apolló filmszínház. Egyik - a régebbi - a francia Pathé Cinema, 
másik a dán Nordisk Film Co.
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A két filmgyártó cég kíméletlen és hatalmas konkurenciaharcot folyta
tott egymással a „mozipiac" kisajátításáért. A harc azután folytatódott a 
pécsi mozik között is.
Egy pillanatig sem volt vitás, hogy a helyi viszonylatban legnagyobb 
tőkével rendelkező Apolló Projektograph Rt. fogja megnyerni ezt az 
öldöklő harcot.

A Nordisk gyár és a kinematográfia fejlődése

„Nincs nehezebb, mint a kinematográfia 
fejlődéséhez glosszákat fűzni. Hiszen, 
ha mindazt, ami itt pár esztendő alatt 
történt, a történtekhez méltó jelzőkkel 
akarnánk kommentálni a jelzők szuper- 
latívusza elfogultnak tüntetne fel ben
nünket az olvasó előtt. Pedig itt csak a 
legteljesebb szuperlatívusszal lehet írni 
és beszélni az elmúlt négy-öt év esemé
nyeiről. És az elragadtatásnak, a lelke- 
sültségnek a maximumával lehet csak 
azokról írni, akik úttörői, kezdői voltak 
a mai kinematográfiának.
Melyik gyár hozta legelőször az iro- 
dalmiságra törekvő mozidarabot? Azt, 
amelyik nem zsonglőrködéssel, játékkal 
próbál hatni, hanem a színész abszolút 
művészi tisztaságú játékával, s egy író 
művének előkelő interpretálásával? 
Az egész moziszakma ellenőrizése mel
lett jelenthetjük ki: az első, az úttörő 
a kis Dánia első filmgyára: a Nordisk
Films Compagnie volt. A koppenhágai jegesmedve hódító, napóleoni útra indult 
el. Az első volt, amelyik írót szerződtetett darabok írására és nem tucatjával 
gyártotta azokat. És meg is volt a hatása. A közönség magasabb ízlésű rétege, 
amely addig egyáltalán nem tartotta magasabb rendű szórakozásnak a mozit, 
lassanként teljesen hozzászokott - s hogy ma mennyire szereti, s hogy éppen 
a magasabb ízlésű publikum szereti a mozit, maguk a mozisok lehetnek tanúi.
A Nordisk-filmek előtt a moziszínész nevére egyáltalán alig volt kíváncsi 
a közönség. De jött a Nordisk, s egyszeribe világszerte ismert nevek lettek: 
Waldemar Psilander (1884-1917), Else Frölich (1880-1960), Róbert Diensen 
(1874-1972), Ebba Thomsen (1887-1973), Clara és Carlo Wieth stb.

X 
o

A dán Nordisk Film Company 
emblémája
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Az irányzat, amelyet a Nordisk indított meg: győzött, s a mai modern kinema
tográfiának alapja, őse lett.
Addig csak a rövid képek dominálták a piacot. A Nordisk gyár volt az első, ame
lyik 800-1000 méteres filmet is megreszkírozott egy író munkája érdekében. 
És konstatálni kell, hogy bár kisebb nagyobb eltérésekkel, persze óriási mérték
ben tökéletesedve a többi gyár is ugyanezt csinálja, amit a Nordisk, a dán film
gyár stílusa teljesen különálló, teljesen egyedüli maradt és legközelebb áll ma is 
ahhoz, amit a jövő kinematográfiájának vallunk.
Nem is csoda. Ilyen művészi gárdája alig van más filmgyárnak: Waldemar 
Psilander, Else Frölich. Robert Diensen, Ferdinand Bonn, Ebba Thomsen, Clara 
Wieth olyan nevek, amelyek díszére válnának akármelyik színháznak is. És olyan 
nevek, amelyeknek művészeti értéke csak megerősítheti azoknak a hitét, akik a 
kinematográfia határtalan fejlődésében hisznek.
Az Apolló, hogy kultúrszolgálatot teljesítsen, lekötötte kizárólagos előadási joggal 
az ezentúl megjelenő Nordisk képeket s így Psilander, Frölich, Thomsen stb. művé
szek ezentúl csak az Apolló vásznán jelennek meg. Az első ilyen monopol kép már 
ma „Bűn és bűnhődés" cím alatt kerül bemutatásra s méltán feltűnést fog kelteni. 
Megszerezte az Apolló ezenkívül kizárólagos bemutatási joggal Susanne 
Grandais, a legszebb moziszínésznő közreműködésével készülendő felvételeket, 
melyekből az ősztől kezdve sorozatos darabok kerülnek előadásra.
A külföldön híres Wanda Treumann, Vigno Larsen kettőst fogja az Apolló szin
tén kizárólagos joggal a pécsi közönséggel megismertetni, kik itt is ugyanolyan 
kedvelt színészei lesznek a mozilátogatóknak, mint a nagy világvárosokban." 
(Pécsi Napló 1913. május 1.)

Az Apolló Projektograph Rt. igazgatósága ugyancsak értett az ügyes rek
lámozáshoz. Egyszerre két nyárson is sütögette a pecsenyéjét. A Nordisk 
mellett azért a Pathé filmek kizárólagos vetítési jogát is megvásárolta. 
„Pathé gyár képei az Apollóban. A mai nap kezdi meg az Apolló kizárólagos 
joggal a Pathé gyár képeit bemutatni. Közismert dolog, hogy a Pathé képekkel 
egyedül csak a Nordisk képek vehetik fel a versenyt, s mi sem mutatja jobban az 
Apolló igazgatóságának abbeli törekvését, hogy a közönségnek csak a legjobbat 
akarja nyújtani, mint az, hogy a Nordisk képek kizárólagos bemutatási jogához, 
még a Pathé gyár képeit is monopolizálta. Pompás elsőrendű Pathé műsort ad 
ma elő, melynek minden egyes száma elfogja ragadtatni a közönséget. A nyári 
idényben sem lesz tehát hiány elsőrendű műsorokban, aminthogy eddig is csak 
a legjobbakat adta elő az Apolló, minek bizonyítéka, hogy nap-nap után zsúfolt 
házak honorálják az igazgatóság művészi műsorok összeállítása iránti törekvé
sét." (Pécsi Napló 1913. július 1.)
Hogy teljes legyen a kép, nem hiányozhatott a filmek elől a heti informá
ciókat rögzítő „Gaumont" híradó sem.
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Filmszemle a pécsi Apolló filmszínházban

Nevezetes dátum Pécs kultúrtörté
netében 2012. december 12. Ezen a 
napon volt 100 éve, hogy megnyi
totta kapuit a Perczel utcában az 
Apolló filmszínház.
Az Apolló Projektograph Rt. már 
kezdetektől fogva nem tűrt meg ma
ga mellett konkurenciát. Műsorait 
igyekezett olyan vonzóvá, érdekes
sé tenni, hogy a pécsi közönségnek 
eszébe se jusson más helyi filmszín
házat felkeresni.
A Pécsi Napló 1913. január 1-i szá
mában világslágerként harangoz
ta be az Apolló moziban Georges 
Feydeau: „Vigyázz a nőre" c. bohóza
tát. A bemutató azonban elmaradt, 
mert a pécsi irányadó körök úgy ítél
ték meg, hogy a darab „túl frivol".
„Az Apolló a vidéki mozik sorában első
nek szerezte meg Feydeau »Vigyázz a 
nőre« c. vígjátékát komoly pénzért, de i 
sérti, elállt a darab előadásától." (Pécsi b

Az Apolló mozi 1913. januári előzetes 
műsortervezete

(Pécsi Napló, 1913. 01. 01.)______

án meggyőződött, hogy a jó ízlést 
ó, 1913. január 13.)

Az Apolló sikerét azonban nem lehetett feltartóztatni.
A filmszínház műsorában következett a „313. sz. akna" és „A csikós". 
Ezekről a Pécsi Napló, 1913. január 8-i száma így számolt be: 
„Szenzációk szenzációja az a műsor, melyet az Apolló a mai napon mutat be a pécsi 
közönségnek. A »313. sz. akna« című kép 4 felvonásban oly idegrázó és rettenetes 
formában mutatja be a bányász élet egyes mozzanatait, a megsértett bányászok 
irtózatos bosszúját, hogy az érdeklődést a végletekig fokozza. A vonat összeüt
közés, bányatűz és árvíz okozta izgalmak és ezen szerencsétlenségeknek a bosszú 
által mesterségesen előidézett ténye és megtörténte, oly elsőrangú művészi kivitel
ben pereg le a néző szemei előtt, hogy az az izgalomtól kipirulva várja a bűnösök 
méltó bűnhődését. Ezen kép a kinotechnika óriási fejlődésének méltó bizonyítéka.
A »Gaumont« híradó az elmúlt hét világeseményeit tárja szemeik elé remek 
képekben. »Az őrült« című műfilm, az élőhalottak világából mesterien megját
szott jelenetet mutat be és oly hűen rajzolja a szerencsétlen kedélyállapotát, hogy 
szánalommal kapcsolatos félelmünket a végletekig fokozza.
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A műsor bátran nevezhető szenzációsnak, amilyen Pécsett még nem volt látható. 
Ezen műsor csak ma kerül bemutatásra."
Avagy a másikról:
„A Vígszínház az Apollóban. A pécsi Apolló Projektograph színház, mely 
eddigi működése alatt is műsorainak szolidságával a közönség teljes elisme
rését vívta ki magának, legközelebb, és pedig szombaton, e hó 11-én és vasár
napon, e hó 12-én, a Budapesti Vígszínház művészeinek közreműködésével 
készült nagyszabású magyar gyártmányú képet, 3 felvonásban, »A csikós« 
címen fogja bemutatni. Ezen kép, mely nem tévesztendő össze a hasonnevű, 
egynéhány pusztai jelenetet ábrázoló rövidke képpel, az első tisztán magyar 
jellegű és tárgyú, nagyszabású magyar gyártmány a moziképek terén. A kép 
szereplői a Budapesti Vígszínház elsőrangú és közismert tagjai, név szerint: 
Fenyvesi Emil, Kende Paula, Kelemen Böske, ifj. Ditrói Mór, Vendrey Ferenc 
és Sarkady Aladár, kik e felvétel céljából direkte a Hortobágyra utaztak, ahol 
a cselekmény játszódik. A képben ezenkívül még Debrecen város csikósai is 
szerepelnek és mindez együttvéve oly szenzációnak ígérkezik, miután a kép 
minden ízében magyar jellegű, hogy a közönség bizonyára megfogja tölteni az 
Apolló kényelmes és jól szellőztetett nézőterét."
A következő filmre a Pécsi Napló 1913. január 31-i száma hívja fel a 
figyelmet:
„»Az ember tragédiája« iránti érdeklődés, mely abban nyilvánult, hogy ma 
a közönség teljesen megtöltötte az Apolló nézőterét, méltó volt az előadott 
darabhoz. Már rég tetszett úgy mozgófénykép, mint ez a felvétel. Feszült 
figyelemmel kísérte mindenki a képeket s teljesen a darab hatása alatt állott. 
A felvétel oly tiszta és korhű, hogy mindenkiből a csodálkozást váltotta ki. 
A darabot az Apolló még csak ma és holnap adja elő, ha tehát valaki élvezetes 
estét akar magának szerezni, úgy feltétlenül nézze meg ezt a drámát. Az elő
adás két és fél óra hosszat tart, melyet még két műsor-szám, egy vígjáték és 
egy természeti felvétel egészítenek ki."
Véletlenül sem szeretnék megfeledkezni az egyik legnagyobbról, amely
ről a Pécsi Napló 1913. február 5-i számában találunk méltatást.
„Sarah Bernhardt az Apollóban. Ma mutatta be először az Apolló színház az 
»Erzsébet angol királynő« című drámát Sarah Bernhardtal a címszerepben. 
Azt az általános és egyöntetű elismerést és dicséretet, melyet ez a kép a világsaj
tóban talált, felülmúlta a pécsi közönség elragadtatása. Valóban e kép páratlan a 
maga nemében, a szemlélő nem tudja, mit csodáljon jobban, a nagy tragika elő
adását, vagy a felvétel gyönyörű voltát. Minthogy az első nap a színházban oly 
nagy volt a torlódás, hogy százaknak nem állt módjukban ezen darabot megcso
dálhatni, az előadások ma és holnap három órai kezdettel éjfélig tartanak, hogy 
mindenkinek módjában álljon a kinematographia ezen remekét megismerni."
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A Park mozi nyitása

A pécsi Park mozi nyitása sok gon
dot okozott az Apolló Projektograph 
Rt. Igazgatóságának. Az ország gaz
dasága a vesztes I. világháború után 
súlyos nehézségekkel küszködött. 
Válságok, forradalmak, egekbe szö
kő infláció. Pécsett még ennél is sú
lyosabb volt a helyzet. Az országos 
gondokon kívül még a hároméves 
szerb megszállás külön is tovább ne
hezítette a körülményeket. A rész
vénytársaság éléről távozott Zsolnay 
Miklós, aki 1919. február 15-én vég
képp elhagyta Pécset.
A pécsi újságok csak szűkszavú hírek
ben adtak hírt a fontos eseményről. 
„Park mozi Pécs legújabb látványos
sága. A Park mozi f. évi december 25-én 
nyitja kapuit. Sok évi tapasztalat leszűrődött tanulságai ezen minden ízében 
modern kultúrintézmény szolgálatába lett állítva.
A Nordisk Film Company ez idei legnagyobb attrakciója a »Robinzonok« nyitja 
meg a legjobb filmtermékek sorozatát." (Dunántúl 1921. december 21.) 

Nyílik a pécsi Park mozi
(Dunántúl, 1921.12.21.)

„Méreteiben meghaladta az Apollót, nézőterére 680 ülőhelyet rögzítettek, s a 
várakozó látogatók kényelmét nagyméretű előcsarnokkal biztosították. Központi 
fűtés és a tetőbe épített szellőzőkészülék biztosította a megfelelő klímát, illetve a 
levegőcserét. Érdekesség, hogy az utóbbi létesítését a rendőrség előírásban '...a 
tűz estén keletkezőfüstgomoly kivezetésével' indokolta.
A építők, akárcsak az Apollónál, itt is gondoskodtak az esztétikus miliőről. 
Ismét Gebauer Ernőnek adták a megbízást a nagyterem falainak díszítésére." 
(Lippenszky István: Pécs mozitörténete 1983. Baranya megyei Moziüzemi V. 
kiadása. 74-75 p.)

A Park mozi kerthelyisége 1923. július 8-án este két előadással nyitotta 
meg kapuit a pécsi mozirajongók előtt.
1100 férőhelyével kellemes nyáresti kikapcsolódást és programot jelen
tett a szórakozni vágyóknak.
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Megszólal a film!

1927: Az első amerikai hangosfilm, 
„A dzsesszénekes"

A Wamer Brothers „A dzsessz
énekes" című 1927-es munkájá
val vette kezdetét a hangosfilm 
korszaka. A filmben a főszerepet 
A1 Jolson fehér bőrű színész ját
szotta, akit négerré sminkeltek, 
mivel akkor még fekete bőrű 
színész nem játszhatott főszere
pet. A filmipar a siker ellenére 
is vonakodott áttérni a hangos
filmre, mivel jelentős költségek
kel járt volna a változás.

A hangos Apolló mozi

„Az Apolló mai megnyitó előadása mérföldkövet jelent a film-technika fejlődésé
ben. Dacára a mozi megcsontosodott, konzervatív ellenzőinek, a film birodalma 
nőtt, népeket hódított és kultúrát terjesztett. Húsz év szakadatlan kísérletek és 
munkálkodás után íme - a film beszél, énekel és szórakoztat - de tanít is!
Az Apolló Projektograph Rt. Igazgatósága, az Apolló filmszínházat a legtökéle
tesebbfelszereléssel látta el, mely a két leghatalmasabb világcég: Western Electric 
és Siemens A. E. G. szabadalmainak kölcsönös kicserélésével jöhetett csak létre. 
A megnyitó műsor összeállítására különös gond lett fordítva. Egész természetes,

az első hang, mely a filmszínházban 
fülünket megüti - édes anyanyelvűn
kön szól hozzánk. A film első lélegzet
vétele hódolat a nemzeti eszméknek. 
Ünnepélyes akkordban felharsan a 
»Himnusz«, előadva a m. kir. Opera
ház énekkara által. Organikusan kap
csolódik ezen ünnepélyes nyitányba 
korán és hirtelen elhunyt, boldogemlé
kezetű nagy miniszterünk: Vass József, 
a szociálpolitika klasszikusának nagy 
beszéde az elrabolt területek magyar
ságához, intve őket, hogy a jobb jövő 
és feltámadás reményében legyenek hű 
polgárai új hazájuknak-de nefeledkez-

Az Apolló mozi első hangosfilmje: 
„Mese a benzinkútról” 

(Pécsi Napló, 1930.10.11.)
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zenek meg az igaztalan béke igájában görnyedő ó-hazáról sem. Utána nemzeti 
imádságunk a »Szózat« harsantfel, előadja a világsikert aratott Budai Dalárda. 
Evvel a megnyitó műsor ünnepi része befejeződött.
Rövid szünet után Békeffy pertraktálja a mozi szempontjából azt a legaktuáli
sabb kérdést: »Hangos« - vagy »nem hangos?«
Az ezután következő filmkóstoló az addig nem látott és nem hallottakból: 
»Macskazene« trükk-film, melynek groteszk zenekísérete adja meg a filmnek 
az eddig hiányzó zamatot.
Most jön aztán a műsor slágere: Mely egyidejűleg Berlin, Wien és Budapesttel 
együtt csak Pécsett kerül bemutatásra. Az UFA-Pommer produkció hatalmas alko
tása: »Mese a benzinkútról«. Főszerepben Lillian Harvey, Willy Fritsch és Olga 
Csehova. A régi világban a szerelem, a holdvilágos berkekben kezdődött. A XX-ik 
század a holdat stílszerűen a benzinkúttal helyettesíti. Zseniális ötletek, pattogó 
zeneszámok, remek dalok, ritmusos táncok 100%-os diadallá avatják ezen bájos 
filmoperettet, mely mint színházi operett is már a 300-ik előadást éri el Berlinben. 
A színészek játékából az is megérti a tartalmát, aki a német nyelvet nem sajátította el. 
A budapesti Uránia csütörtöki előadásán szűnni nem akaró taps honorálta az 
UFA ezen legtökéletesebb hangos filmjét. Megvan minden remény és kellék 
ahhoz, hogy ezen műsor a pécsi közönséget is a »talkie« (hangos film) hódolói 
közé sorakoztassa." (Pécsi Napló 1930. október 11.)

Ma nyit kaput a hangos Park mozi

„ Teljesen átalakítva, legmodernebb hangos berendezéssel felszerelve, akuszti
kailag és műszakilag kitűnően sikerült új alakban. Ami akusztikailag tökéle
tességet, és művészi ízlést illeti, már megemlékezés történt a lapokban, amelyek 
megállapításait a legkényesebb közönség is bizonyára honorálni fogja.
Az ünnepi megnyitó előadáson az eddigi filmek legkiválóbbja kerül bemutatásra: 
'A hercegnő adjutánsa.' A fővárosi kritika a legmelegebb elismerés hangján

A Park mozi első hangosfilmje: 
„A hercegnő adjutánsa" 

(Pécsi Napló, 1931.09.29.)

emlékezik meg ezen filmről. Így például 
a Magyar Hírlap a következőket írja: 
'Ismét egy pompás filmoperett, a legjob
bak közül való. Szinte nem is operett, 
hanem sziporkázó persziflázsa (nevet
ségessé tétele) mindannak, amit eddig 
az operettszínpadon komolyan vettek. 
Mert ebben a darabban, mely a 'Herceg
nő adjutánsa' címmel került a budapes
ti közönség elé, a romantika melegségét 
mindig egy hajszál választja el a paródia 
kacagásától és egészben véve mégis csu
pa derű, csupa kedvesség és ötlet.'
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Majd így folytatja: 'Feldolgozásban alig láttunk operettet, amely ennyi kacag
tató komikummal tudná színezni az alapjában véve romantikus mesét és ahol a 
rendezés, a muzsika és a színészi játék együttvéve ilyen harmonikus egységben 
ontaná a szórakoztatást.'
Épp ily elismeréssel nyilatkozik a Pesti Hírlap is. Többek között így ír:
'Nagy Kató játssza a női főszerepet, kedvesen, finoman. Willy Fritsch pedig a 
hadnagy szerepében bűvöli el a nézőtér hölgyeit. Muzsika, szerelem, keringő, 
Willy Fritsch - mi kell még a sikerhez?'
A többi napilap hasonló módon nyilatkozik.
Ezt a legkiválóbb filmet bevezeti egy kitűnő UFA világhíradó, majd Liszt Ferenc 
II. rapszódiája." (Pécsi Napló 1931. szeptember 29.)

Az „Uránia" mozgó megnyitása

„Az Apolló Projektograph Rt. jelszava: 
»Mindenből a legjobbat, mindenből a 
legtökéletesebbet«.
Ezt az elvet ezután az »Uránia« meg
építésénél maradéktalanul megvalósí
tották. Huszonöt év minden tapaszta
latát, az építészeti és technikai újítá
sok gazdag sorozatát érvényesítették a 
Szigeti országúti mozgófényképszín- 
ház megépítésénél, amely nemcsak 25 
év munkájának gyönyörű betetőzése, 
hanem büszkesége Pécs városának is. 
Az »Uránia«-t magánvállalkozás, ma

gántőke hozta létre, de gazdagabb lett általa a város egész kultúrélete, újabb ott
hont kapott általa a művészet, a hangosfilm ma már mindent tökéletesen repre
zentáló eszközeinél fogva a zene és a színészet.
Fejlődik a város és nyugati és délnyugati felében egészen új kerületek épülnek 
szinte máról holnapra. És e fejlődéssel, mint a kultúra legmodernebb, legsokol
dalúbb és legkedveltebb zászlóvivője, lépést tart a hangos film, amely teljes fegy
verzetben máris elfoglalta őrhelyét a Szigeti városrészben.
Miként már megemlítettük az »Uránia« filmszínház formális remeke a színház
építésnek. Kiváló, tökéletes munka, amely a szemlélőből is a legnagyobb elragad
tatás érzését váltja ki.
Országos tervpályázat eredménye alapján egyhangúlag fogadta el az Apolló r. t. 
igazgatósága Weichinger Károly, ifjú Nentvich Andor és Visy Zoltán együttes 
színházépítési tervét, amelyet azután hajszálnyi pontossággal keresztülvive alkot
ták meg az ország legtökéletesebb filmszínházát. Kifinomult ízlés, a rendelkezésre 
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álló hely tökéletes kihasználása, nagyszerű beosztás, minden legapróbb részletre is 
kiterjedő figyelem jellemzi ezt a tervet, amit azután az Apollo r. t. vezetősége pél
dátlanul nagyvonalúan, elismerésreméltó bőkezűséggel valósított meg."

„A pacsirta" világ bemutatójával nyílik meg 
hétfőn az „Uránia" mozgó, az egész ország 

LEGTÖKÉLETESEBB FILMSZÍNHÁZA

„Az „Uránia" mozgófényképszínház folyó 
hó 21-én, hétfőn nyitja meg kapuit és aznap 
két ünnepi megnyitó előadást tart, amely 
alkalomból a velencei filmolimpiászon első 
díjat nyert filmremeket, a »Pacsirtát« mu
tatják be. A film az egész világon Pécsett 
kerül először a közönség elé. A film zenéjét 
a magyar Lehár Ferenc szerezte, a főszere
pét a gyönyörű hangú Eggert Márta ének
li, a filmet a budapesti Hunnia filmgyárban 
vették fel magyar operatőrök és hangmérnö
kök, emellett magyar tárgyú, minden egyes 
jelenete magyar levegőt, magyar érzést su
gároz. Magyar film ez tehát, annak ellené
re, hogy szereplői németül beszélnek.
A megnyitó előadások ünnepélyességét 
fokozza, hogy mindkét előadáson (fél 7-fél 
9) a Himnusz-díjas Polgári Daloskor a 
műsor előtt elénekli a Himnuszt és Beetho
ven »Isten dicsőségé«-t.
A hétfői napon tehát a város közönsége egy új

Az Uránia mozi nyitófilmje: 
Lehár Ferenc: „A pacsirta"

kultúrintézményt vesz birtokába. Kívánjuk, hogy azzal a lelkesedéssel és szeretettel tart
son ki mellette, amilyennel alkotói létrehozták." (Pécsi Napló 1936. szeptember 20.)

Pécs büszkesége: Séta az Uránia filmszínházban

A pécsi Uránia filmszínház megnyitása az akkori pécsi kulturális élet 
kiemelkedő ünnepi eseménye volt.
A korabeli pécsi újság tudósítójának hiteles beszámolója jó lehetőség 
számunkra - mai pécsi polgárok számára is hogy részletesen megis
merjük ezt a korszerű, gyönyörű mozit.
„Impozáns a vörös téglából épült színház külső frontja. Tökéletesen modern, 
sima egyszerűségében is lenyűgöző. Középen magas rizaliton belátás nyílik az
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emeleti várócsarnokba. E fölött neongázcsövekből a filmszínház neve: »Uránia«. 
Este a kivilágított betűk kék fénye már az utcán világvárosi látványban fogja 
a járókelőket részesítem. Fokozzák azonban a fényhatást a kétoldalt felszerelt 
hatalmas reflektorok, amelyek az épület felső részét fogják megvilágítani.

Az Urania mozigepeinek nagy szakértője, Baka Ferenc inozigepesz

A tervezők kiválóan oldották meg a jegyváltás, illetőleg a torlódások elkerülésé
nek problémáját. A közönség külön ajtón lép be az utcáról a pénztárhoz, külön 
ajtón az előcsarnokba, ahonnan a nézőtérre jut, innét azután az előadások végez
tével ismét más ajtón keresztül jut ki ismét az utcára.
A pénztár teljesen el van különítve az előcsarnoktól, amelybe csakis az a közön
ség jöhet, amely a legközelebbi előadásokra váltotta meg jegyét. A többiek köz
vetlenül az utcára nyíló ajtón keresztül távozhatnak, Az épület főfrontján ezek 
szerint 8 ajtó nyílik egymás mellett. Három az előcsarnokba, egy a pénztárhoz, 
kettő a földszinti és kettő pedig az emeleti közönség részére, amely ezeken keresz
tül távozik az előadások végeztével az épületből. Az új közönség viszont a néző
térre kizárólag az előcsarnokon keresztül juthat.
Rendkívül tetszetős a földszinti előcsarnok. A belépő hatalmas tükörrel találja 
magát szemben. A fehér falaktól dekoratívon ütnek el a fekete műmárványosz
lopok. Balról van az összekötő ajtó a pénztárral, jobbról a büfé és cukrászda és 
feljárat az emeletre és a hátsó fal két oldalán a bejárat a nézőtérre.
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És ezek után tekintsük meg a filmszínház legnagyobb látványosságát: a néző
teret. Tulajdonképpen helytelen a nézőtérrel kapcsolatban a „látványosság" 
megjelölés. Ez a nézőtér ugyanis a szó köznapi értelmében véve - hála Isten
nek - nem látványos. Nem a színházépítés megszokott gipsz- és aranysablon
jaival untat bennünket. És ez a nézőtér látványos mégis, beosztásával, sima, 
nemes, kifinomult úri ízlést sugárzó, a szemnek jóleső dióbarna falaival, diszk
rét, rendkívül ötletesen megoldott világításával, briliáns beosztásával, minden 
legapróbb részletével egyetemben.
A teljesen színházszerűen, földszinttel és részben e fölé nyúló emelettel, meg
épített nézőtér legnagyobb érdekessége az, hogy a padozata teknőszerű. A képre 
való tökéletes rálátást ilyen módon és a kényelmes és a falakéval azonos színű 
székek megfelelő szögű döntésével oldották meg. Mindent ezen kívül a teremben 
a hangtechnikai szempontok szolgálatába állítottak. Ennek tudható be, hogy a 
hangelosztás a teremben tökéletes. A briliáns és legmodernebb hangkészüléke
ken kívül ezt a teremnek exponenciális tölcsérszerű alakja és a falaknak megfe
lelő mennyiségű hangnyelő anyaggal való bevonása tette lehetővé. A terem egész 
burkolata, a falak burkolási anyaga, a vöröses, különleges anyagból készült tető
zet mind a hangszínezet kialakulását szolgálja.
A vetítési vásznat hússzínű nehéz bársony függöny takarja, ugyanebből az 
anyagból készültek a nézőtér ajtajainak függönyei is.
Mindenre gondoltak ennek a nézőtérnek berendezésénél. Architektúra és 
műszaki berendezés tekintetében a nézőtér az 1936. év legtökéletesebb vívmá
nyaival van felszerelve. Ezek között is a legemlítésreméltóbb a terem szellőztetése 
és fűtése. Két oldalt zajtalanul és észre nem vehetően áramlik a terembe a friss 
levegő, ugyanakkor, amikor az elhasználtat egy exhaustor segítségével a tetőn 
keresztül távolítják el. Ezt a szellőztetési berendezést nemrég kiváló eredmény
nyel alkalmazták Berlinben és a pécsi „ Uránia" filmszínház egész Európában az 
elsők közé tartozik, ahol a ventillációt ezzel a rendszerrel oldották meg. Hasonló
képpen tökéletes a terem fűtése. Egy óra alatt a hatalmas nézőtér átfűthető.
Az emeletre, a nyitott, zárt páholyokhoz és az erkélyülésekhez a földszinti 
várócsarnokon keresztül jutunk. Lépcsők vezetnek az emeletre. A feljáró falát 
Gebauer Ernő monumentális kompozíciója díszíti. Ezúttal is teljes értékűt, tökéle
teset alkotott ez a komoly művészember, aki az egyes népfajokat sorakoztatta fel itt 
egymás mellé, amelyeket a film kapcsol össze. A filmszalag, amely minden ellen
téten keresztül a legkülönbözőbb népfajokat is közel hozza egymáshoz.
Az Uránia mozi megépítésénél megnyilvánult ízlés és áldozatkészség leginkább 
talán az emeleti várócsarnoknál tűnik szembe. Világvárosi, kifinomult ízlésű 
közönség részére épült, intim hatású kamaraszínházaknál találkozunk hasonló 
társalgókkal. Fényezett diófával vannak a falak burkolva, ugyanebből készültek 
a zárt páholyok ajtajai, amelyeken vakítóan ragyog a számozás és köröskörül, a 
falak mellett modern csőbútor fotelek várják a közönséget.
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Elegáns, úri, nagyvárosias minden és a nagyszerű összhatást kiegészíti még a 
hatalmas üvegablakokon keresztül az üdülőszállóval elibénk tárulkozó festőién 
szép mecseki panoráma.
Az emelet falán két oldalt Stefán Henrik briliáns freskói tűnnek szembe. Bal
oldalt az előadó művészet, jobboldalt a tánc- és a zene. Csupa szín, lendület és 
eredetiség mindegyik. Ötletesek elgondolásukban és stílusosak megoldásukban. 
A közönség igényei az emeleti helyeknél fokozottabb mértékben nyernek 
kielégülést. A páholyok tágasak, a zárt páholyokban fogas van és mindegyik
ben külön szellőztető, ettől függetlenül történik azonban a nyitott páholyok 
és az erkély szellőztetése.
Nem volna teljes a beszámolónk, ha nem emlékeznénk meg azokról a pécsi ipa
rosokról, akik ennek az építészeti remekműnek megvalósításában részt vettek. 
Az »Uránia« mozgóképszínház megépítése a nagysikerű jubiláns kiállítás után 
ismét ragyogó dokumentuma a pécsi ipar teljesítőképességének. Ezzel kapcso
latban elsőnek Tarján Benő építővállalkozót kell megemlítenünk, aki komoly, 
megbízható munkájával ismét beigazolta, hogy mennyire érdemes arra a nép
szerűségre, amelynek szakmájában örvend. Az ácsmunkákat Záray György, a 
műkő és műmárvány munkákat Stark Zsigmond, a lakatosmunkákat Balatonyi 
Sándor, az épületasztalos-munkákat Schönberger Lajos végezte. A belső beren
dezés Schönberger Lajos, Hegedűs Jenő és Hammer György asztalosmesterek 
fejlett tudásának bizonyítéka. Hasonlóképpen rászolgáltak elismerésünkre Stei
ner Oszkár (üveges), Schreiber Rezső és fia (tetőfedő), Tichy Aladár (vízvezeték 
szerelő), Kerner János (mázoló, fényező) és Őry József (festő), akik mind méltóan 
reprezentálták ezúttal is a pécsi ipart." (Pécsi Napló, 1936. szeptember 20.)

És AZ ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ...

A híres magyar 
énekes „pacsirta", 

Eggcrtli Márta

„Ma este hat óra után ünnepi fényárban úszott az 
Uránia mozgó. Az épület tetején kék neoncsövek
ből összeállítva az új filmszínház neve: »Uránia«, 
égtek az összes utcai lámpák és két hatalmas reflek
tor sugárkévéi plasztikusan emelték ki az impozáns 
épületet a kora őszi este sötétjéből. Hat óra felé for
mális népvándorlás indult meg a színház felé, rövid 
idő múlva már a kivezényelt rendőrök csakis a legna
gyobb erőmegfeszítéssel tudták a megnyitó előadásra 
érkező közönség nagy tömege következtében az utcai 
forgalmat fenn tar tan i.
Ez alatt megkezdődött odabent a filmszínház ren
des élete. A közönség elözönlötte a földszinti és eme
leti várócsarnokot. Ünnepi hangulat uralkodott az
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előadás megkezdése előtt. Az első sikere a megnyitás napján magának az új 
filmszínház épületének volt, amelynek tökéletes volta a közönség legnagyobb 
elragadtatását váltotta ki.
Zsúfolt nézőtér előtt 17 órakor vette kezdetét az »Uránia mozgó« első előadása. 
A nehéz bársonyfüggöny előtt Horváth Mihály karnagy vezényletével a Him
nusz-díjas Polgári Daloskor felemelő csendben a »Himnuszt«, majd Beethoven 
»Isten dicsősége«-t adta elő.
Ezután került sor az ünnepi megnyitó műsorra, amelynek nagy attrakciója a 
»Pacsirta« filmváltozata volt. Lehár Ferenc örökbecsű melódiái, Eggert Márta 
tüneményes éneke, Söhnker közvetlen eleganciája, Imhoff jóleső humora a közön
ség állandó megújuló nagy tetszésnyilvánítását váltották ki.
Örömmel állapítjuk meg, hogy az »Uránia« filmszínház kapunyitása a legtelje
sebb siker jegyében folyt le." (Pécsi Napló, 1936. szeptember 22.)

Önkéntelenül vetődik fel a 
kérdés, napjainkban szüksé
ge van-e még valakinek mo
zira? Az kétségtelen, hogy 
a mozik felett eljárt az idő. 
Újabb és újabb közönségcsa
logató eszközök jöttek divat
ba. Jött a televízió, a videó, a 
digitális technika. Bizony ne
künk, idősödő pécsieknek 
még azért olykor eszünkbe 
jutnak a kicsit megkopott pé
csi mozik, a régi filmek. Ak
kor voltunk fiatalok, no és 
szerelmesek. Ilyenkor azután 
elnehezülnek a szempillák és 
megjelenik itt-ott egy árulko
dó könnycsepp is...

Epilógus

A búcsú...
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Gábor Olivér

JAKAB-HEGYI FÁKLYÁS KIRÁNDULÁS 
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN

013. június 22-én este körülbelül 30 fős csoporttal kirándultunk a Jakab- 
hegy tetejére. A program a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat 
keretében zajlott, amit Pécsett a Janus Pannonius Múzeum szervezett.

A Múzeumok Éjszakája a kultúra és a művészetek ünnepe, melyet a köz
gyűjtemények tartanak. Az Európából induló hagyomány az egész vilá
gon elterjedve esti nyitva tartással próbálja élményszerűvé varázsolni a 
múzeumok sokszor zártnak és szigorúnak tűnő világát. Eredete kötődik 
az újraegyesített Berlin1 tizenkét múzeumának 1997. február 14-i éjjeli 
nyitva tartásához: Langa nacht der Museen.2 Megtartásának időpont
ját viszont a szentpétervári fehér éjszakák ihlették. A nyári napforduló 
(Szent Iván éjszakája) idején magasabb szélességi fokokon a napnyugta 
későn, a napkelte pedig korán jön el, lerövidítve az éjszakát. A német ötlet 
azonban Franciaországban indult hódító útjára, ahol 1999-ben állami kez
deményezésre ingyenes lett a múzeumlátogatás: Nuit Blanche.3 Magyar
országon az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalosan 2003-tól 
hirdette meg, könnyed nyár esti kirándulás gyanánt.4 A magyar múze
umok önkéntes alapon csatlakozhattak e felhíváshoz. Az azonos nap és 
esti időpont mellett közös nálunk, hogy ezekre az alkalmakra saját prog
ramokkal készülnek a múzeumok, és csak egy helyen kell megváltani 
a belépőt, ami aztán minden helyi rendezvényükre érvényes. Bár némi 
állami támogatás igényelhető - egyre csökkenő mértékben -, a magyar 
közgyűjtemények sajnos nincsenek abban a helyzetben, hogy a francia 
mintát az ingyenesség terén is követni tudják.

1 A berlini fal csak 1989. november 9-én omlott le, 1990 okt. 3-án pedig hivatalosan is 
egyesült Németország.

2 Gyenes Kata, Múzeumok éjszakája, http://www.efmk.hu/files/muzeumok_ejszakaja.pdf
3 Franciaországban tavasszal tartották a programot.
4 2009-től már a Szent Márton napjához kötődő Múzeumok őszi éjszakáját is sok helyen 

megtartják Magyarországon, de népszerűségben egyelőre nem vetekedhet az eredeti 
hagyománnyal.

A Janus Pannonius Múzeum kezdetektől csatlakozott az országos ren
dezvénysorozathoz. Az eltelt évek alatt minden múzeumi osztály egyre 
gazdagabb programkínálattal rukkolt elő, mindig alkalmazkodva az 
előző évek elsősorban helyi közönségének igényeihez. ízelítőként itt lát
ható az idei programsor, melyeknek összesen 3488 látogatója volt:
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Zsolnay Múzeum

19.00: A milánói világkiállítás (1906) magyar pavilonját díszítő „Kacsás- 
kutat" (Maróti Géza alkotását) bemutatja Baranyai Pál
20.00-22.00: gyerekprogram: dekoráció festése, játékok (Gardánfalviné 
Kovács Magdolna múzeumpedagógus)
20.00 és 21.00: Bachtól Mozartig - Kollár Anikó (fuvola)
20.45: Legkedvesebb tárgyaim (dr. Koltai Mária pszichiáter)
21.00: A Zsolnay épületkerámia-kiállítás (dr. Kovács Orsolya művészet
történész)

Victor Vasarely Múzeum

22.00: Tárlatvezetés (Kosári Aurél műkereskedő)

Mecseki Bányászati Múzeum

20.00 és 22.00: Tárlatvezetés a mecseki szén- és uránbányászat rekonst
ruált járataiban

Modern Magyar Képtár Nemzetközi Gyűjtemény

Karosszékben Martyn Ferencnél - személyes visszaemlékezés
21.00: Szatyor Győző grafikusművész

Múzeum Galéria

18.00; 18.30; 19.00: Középkori kanonoki pincék titkai - séta a föld alatt 
Vezeti: Tillai Gábor történész; zseblámpát szükséges hozni!
20.00-21.00: az Ireg zenekar fellépése
21.30: Szakmai tárlatvezetés a Migráció a Duna térségében című időszaki 
kiállításban (W. Müller Judit igazgatóhelyettes, Janus Pannonius Múzeum) 
22.00: Szubjektív tárlatvezetés a Migráció a Duna térségében című idő
szaki kiállításban (dr. Hargitai János kormánymegbízott)

Schaár Erzsébet: Utca - Szoborkompozíció Kiállítás

22.30: Tér és kapcsolat - Pilinszky János versei

Csontváry Múzeum

20.00: Tárlatvezetés (Nagy András esztéta)
21:00: Hamvadó cigaretta vég - sanzonest Karády Katalin legszebb dalaiból 
Közreműködnek: Tillai Tímea, Halmi Edit, Halmi Gábor, Pogány Ildikó 
(ének), Körtesi András, Pogány Ildikó (zongora)
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Gyülekező túrázók - 2077 Éger-tető - 2013

Éger-tető - 2013 Felfelé a hegyre - 2011

Pihenő az út kétharmadánál - 2011 Támadásra várva - 2011
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A szabolcsi harcosok - 2011 ■ Réti itnola (Centaurea Jacca)

Ágoston testvér a romoknál - 2013 W Remete-barlang - 2013

Zsongor-kő - 2012Zsongor-kő - 2012
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Modern Magyar Képtár

Ilyen a jövő? - Gyenis Tibor képzőművész közös alkotásra hívja a látogatókat 
A szerep és gazdája - időszaki színházi fotográfia-kiállítás
18.00-20.00: A Douglas parfüméria sminkmesterei filmcsillagok ikoni- 
kus sminkjeit készítik el a helyszínen, portréfotózással.
18.00-20.00: Képtelen Kaptár a Képtárban - művészeti felfedezőműhely 
korhatár nélkül
20.00: A Mackó úr kalandjai című némafilm vetítése - közreműködik: 
Weber Kristóf zeneszerző, muzikográfus
A Pécsi Művészeti Gimnázium diákjai zenei közreműködésükkel színe
sítik a Káptalan utcai helyszínek programjait.

Fáklyagyújtás - 2011

Néprajzi Múzeum

Időszaki kiállítás: Fidelissimus pastor - Mindszenty bíboros fehérvértanúsága 
Állandó kiállítások: Baranya népművészete, Ormánsági házbelső 
18.00: Beck Zoli (30Y) tárlatvezetése a Baranya népművészete című kiállításban 
18.00-: „Síppal-dobbal..- hangszerkészítés a Miért ne?! Csoport vezetésével 
18.00-: „Madarat kötök..." - kézművesek bemutatója és vására (csuhé, 
fajáték, bőr, kerámia)
18.00-: „Képmás" - portrérajzolás
18.00-: „Ez a kalács mézeskalács..." - gyertya- és mézeskalács-árusítás 
18.00-: a Pécsi Csipkeverő Műhely bemutatója
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19.00: Gesztesi András plébános tárlatvezetése a Fidelissimus pastor 
című kiállításban
20.00: „Dalolj, hát dalolj, te bús tárogató..." - Borsós István zenél
21.00: Kulcsár Viktória és Götz Attila színművészek (Pécsi Nemzeti 
Színház) tárlatvezetése a Baranya népművészete című kiállításban 
22.00: Asszonyfazekasok - bemutatja Burján István muzeológus, osz
tályvezető (JPM)
22.30: „Félre gatya, pendely". Hasonlóságok és különbségek a 19. és a 21. 
század „viseletéi" között - bemutatja Kőszegi Gábor muzeológus (JPM)

Lefelé a hegyről - 2010 ■ Lefelé a hegyről - 2013

Természettudományi Múzeum

16.00: Tó vize, tó vize, csupa nádszál - Béres Erika Manó múzeuma 
16.00: Amire kíváncsi voltál, de még soha nem próbáltad - barátkozás 
kígyókkal, pókokkal (az ANK Baranyai Madárpóktartók Klubja és Bara
nyai Hüllőtartók Klubja bemutatója)
17.00: Kavicsfestés marokkói módra
18.00-20.00: Papírteve - Hajtogassunk állatokat! Pécsi Origami Kör 
18.00: ökocsalis közös gazfőzés és kóstoló
19.00-19.30: az „Ehető vadnövények a Kárpát-medencében" című könyv 
bemutatója
20.00-20.40: Állathanglesen - Rudolf Kinga előadása
22.00-23.00: „Napistenek, holdistenek, fényünnepek" előadás és égvizs
gálat - Gyenizse Péter csillagász előadása
23.00: Zenés tábortűzgyújtás - Szerelem-varázslás - Tűzugrás 
Csajághy György zenetanár és tárogatóművész előadása
Tárlatvezetés
Időszaki kiállítások:
Marokkó - élet a sivatag peremén - Van-e élet a sivatagban? Állatok, 
növények, viseletek a Szaharából.
Baranyai Orchidea-vadászat - Kiállítás Deákné Endrédi Mária termé
szetbarát festményeiből.
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VÁROSTÖRTÉNETI MÚZEUM

„Pécs mindennapjai a török félhold alatt" című kiállítás
18.00-20.00: „Műhelyek és titkok" - Mesterségek cégérei (múzeumpeda
gógiai foglalkozás)
„Elő a fantáziával!" - közös rajzkészítés a török kori Pécsről
Vezeti: Gardánfalvi Magdolna és Gardánfalvi László múzeumpedagógusok 
18.00: Török dallamok - Borsós István (tárogató)
18.30: Keleti hastáncbemutató (Izisz csillagai)
19.00-20.00: Pécs a török korban
Dr. Varga Szabolcs történésszel, Kárpáti Gábor régésszel, Erdős Zoltán 
Phd. történészhallgatóval beszélget dr. Újvári Jenő.
19.00: Ólomkatonák készítése és vásárlása - Ludván Zsolt grafikus, tanár 
20.00-20.30: Keleti szőnyegek a pécsi múzeumban. Előadó: Miilei Ilona 
főrestaurátor
20.00-21.00: Ismerkedés a török kori írásokkal - múzeumpedagógiai foglalkozás 
Vezeti: Erdős Zoltán
21.00-22.00: Építészeti emlékek, érdekes leletek a török korból. Tárlatve
zetés - Kárpáti Gábor régész
21.00-21.30: Bayeux-i kárpit (Hódító Vilmos és a hastingsi csata 1066) 
Előadó: Tillai Gábor történész
22.00-22.30: Zenélő automaták világa az empire enteriőrben
Bemutatja: Gál Éva főmuzeológus, osztályvezető
22.30- 24.00: A „Pécs története" és az „Azok a 40-es évek" című kiállítást 
bemutatják: Gál Éva és Pásztor Andrea muzeológusok.
21.30- 23.00: FILMKLUB
Mennyei seregek című magyar film (Kardos Ferenc rendező, forgató
könyvíró - Koltai Lajos operatőr, 1984.) Különleges filmcsemege a költő, 
hadvezér Zrínyi Miklós alakjáról.
22.00-23:00: „Török lámpással" - séta Pécs belvárosában Evlia Cselebi 
nyomában (vezeti: Tillai Gábor)

Fáklyás felvonulás a Jakab-hegyre

Indulás: 17.30-kor az Égervölgyből.
Érkezés 22 és 23 óra között az Égervölgybe.
Útvonal: Égervölgy - Éger-tető - Jakab-hegy (Pálos kolostor romjai) - 
Éger-tető - Égervölgy.
Vezető: dr. Gábor Olivér régész.
A Szabolcsi Honfoglaló Hagyományőrzők bemutatója - Régészeti vezetés 
- Ágoston testvér (pálos szerzetes) tájékoztatója a rendről és a kolostorról 
Fontos tudnivalók: enni- és innivalót, valamint zseblámpát vagy fáklyát 
mindenki hozzon magával!
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Csatlakozó programok:

I.:  Pezsgőpince-látogatás pezsgőkóstolással: 

Időpont: 19.30 és 21.00.
Túra hossza: kb. 45 perc

II. : Veterán, Klasszikus Járművek Kiállítása

„Épített járművek, az ősök nyomában" - Olyan járműveket tekinthetünk 
meg, amelyek a '70-es években kisebb műhelyekben készültek, és a '30- 
as évek járműveit idézik megjelenésükben.

III. : „A te arcodat keresem..." - válogatás a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karán működő keresztény művészeti osztályok 
hallgatóinak munkáiból

Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza. A kiállítást a múzeumok éjsza
káján, június 22-én 20 órakor nyitja meg Heidl György eszmetörténész.
A tárlat - mely a szintén június 22-től kezdődő Egyházzenei Fesztivál 
rendezvénye - június 22-től július 10-ig látogatható az intézmény nyitva 
tartási idejében.

A magam részéről régészként - Tillai Gábor kezdeményezésére - min
den évben egy olyan programot vezetek, amelyik nem a múzeumban 
őrzött leletekhez vagy a múzeum épületéhez, hanem egy kiemelkedő 
jelentőségű régészeti lelőhelyhez kötődik. Ez pedig a Jakab-hegy, ahol a 
gyönyörű környezet és kilátás mellett vaskori erőd és halomsírok, vala
mint középkori pálos kolostor maradványai találhatók. Az idei menet
rend megtalálható a fenti programok közt.

Az elmúlt 11 év fáklyás kirándulásainak tapasztalatai a következők. 
Az első évek nagy tömege lecsökkent és a létszám állandósult 20-30 
főben, ami ideális, hiszen visszanyertük az erdő csendjét és a meghit
tebb légkört. Eső esetén persze kevesebben vállalkoztak a kirándulásra, 
de a legkitartóbbakkal akkor is felmentünk. Erre azért szerencsére csak 
két alkalommal volt példa. Eleinte főleg kalandvágyó fiatalok jöttek, de 
a program mára családivá vált: szülők, kisgyerekek, nagyszülők vesznek 
részt a kirándulásokon. Az újonnan érkezők mellett mindig vannak évek 
óta visszatérők is. A kirándulás hagyományába immár a helyi önkénte
sek segítsége is szervesen beépült. A pálosok részéről korábban Bánk 
testvér, idén pedig Ágoston testvér kísért el minket. A hegytetőn évek
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óta számíthatunk a Tóth János által vezetett szabolcsi hagyományőrzők 
honfoglaló fegyveres bemutatóira, és néhány alkalommal még tároga
tómuzsikát is hallgathattunk Csajághy György előadásában. Örömmel 
konstatáltam, hogy az erdő és a természet védelme itt biztosított. 
A Jakab-hegy természetvédelmi övezetein és a városi parkerdőben sze
rencsére nem jelenhetnek meg az egyébként aggasztó mértékű mecseki 
tarvágások. Egyre kevesebb a szemét az erdőben, az éger-tetői játszó
tér rendezett, a pálos kolostor romjait pedig nemrég konzerválták. 
Az égervölgyi mesterséges tó viszont lassan feltöltődik patakhordalék
kal és mocsárrá válik, állapota most kiábrándító.

Akirándulás teljesen ingyenes, megtartását jövőre is tervezzük. 2014-ben 
várjuk azokat az érdeklődő pécsieket is, akik nem látták még a Mecsek 
erdeinek éjszakai arcát.
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Jónás István

TAVASZI KIRÁNDULÁSOK

inden évszaknak megvan a 
j maga bája, kinek az egyik, 
kinek a másik a legkedvesebb. 

Ha valaki azt mondaná, hogy mostantól
csak egyféle évszak lesz, és választanom 
kellene, melyik legyen az, biztosan bele
betegednék. Mióta nyugdíjas lettem, több 
időm van a természetjárásra, havonta 
egyszer túrát is vezetek. Amikor visszané-
zem a képeket, látom, hogy minden túrá
nak egyedi hangulata van, egyiket sem 
lehetne kihagyni. Ha viszont arra gondo
lok, hogy melyik következő túrát várom 
a legjobban, akkor egyértelműen a tava
sziak állnak az első helyen.

Tavasszal kivirul a természet, szebbnél 
szebb virágok között kirándulhatunk. A Me
csekben sokszor egész télen látunk virágzó 
illatos hunyort, néhány tő kankalin is kikan
dikál a hó alól. Elég egy kis téli napsütés, és 
a magyar kikerics máris virít a Szársomlyón.

Nálunk a hóvirág jelzi biztosan a tél végét, 
általában február közepén virágzik töme
gesen. Aztán előbújik a májvirág, a marti
lapu, beteríti az erdő alját az odvas keltike. 
Március második felében megjelentek 
az igazi sztárok: a tavaszi hérics (Adonis 
vernalis, 2012-ben az év vadvirága), a Berta- 
lan-szikla alatt a leánykökörcsin (Pulsatilla 
grandis, 2011 vadvirága), a Mecseken min
denfelé megtalálható bogiáros szellőrózsa
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(régen bogiáros kökörcsinnek is nevezték). A Tubes'alját majomkosbor 
és vitézvirág díszíti, az eldugottabb helyeken a madársisak, kétlevelű 
sarkvirág, bíboros kosbor és szarvasbangó is található.
Néhány különlegesség nem virágzik mindenhol, csak adott időben, adott 
helyen találunk rájuk. Március elején nyílik a téltemető, a hónap végén a 
kockás liliom és a kakasmandikó, április végétől pompázik a legféltettebb 
vadvirágunk, a bánáti bazsarózsa. Minden évben meglátogatom a lelőhe
lyeiket, általában többször is, mert néhány hetes eltérés lehet a virágzás 
között. Ezekből a tavaszi kirándulásokból készítettem válogatást.

Téltemető túra, Gyűrűfű, 2013. 03. 09
Kora tavaszi viráglesre indultunk a Dél-Zselicbe. Almáskeresztúrról 
indulva terveztem egy 16 km-es túrát: átmegyünk Gyűrűfűre, végigjár
juk a Szent László tanösvényt, aztán az Isten-kút és a László-forrás érin
tésével visszatérünk a kiindulópontra.
Elég körülményes busszal eljutni Pécsről Almáskeresztúrra, ezért gépko
csival mentünk odáig. Szombat hajnalban még szemerkélt az eső, csak a 
nyugat felől megjelent szivárvány láttán kezdtünk bizakodni. Hogy biz
tosan lássunk szép virágokat, arról Heil József, az Almáskeresztúron élő 
84 éves festőművész gondoskodott. Háromnegyed kilenckor várt ben
nünket a JOHE-galériában, szebbnél szebb kompozíciói között. Amikor 
kigyönyörködtük magunkat, meginvitált bennünket egy bemutatóra. 
Csillagjegy és foglalkozás alapján, és persze jó adag humor segítségé
vel egyedi képeket készített nekünk. Bámulatosan egyszerű technikát 
fejlesztett ki: ujjával szétterítette a festéket, aztán egy radírral kitörölte a 
felesleget. Két kép között megpihent, ilyenkor mesélt. A nap beragyogta 
a műtermet, mi figyelmesen hallgattuk. Fél tizenegy lett, mire elbúcsúz
tunk, szerencsére nem ötvenen jöttünk a túrára.

Almáskeresztúr, JOHE-galéria
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A nap és a szél felszárította az utat, az enyhe emelkedőn gyorsan felér
tünk a tetőre. A túloldalon leereszkedve a 200 éves Bükk Apónál, a Szent 
László tanösvény 10. táblájánál értük el Gyűrűfű ökofalut. Éppen az erdei 
iskolánál jártunk, amikor hazaértek a házigazdák. Beinvitáltak bennün
ket a portára, ebben a szép környezetben fogyasztottuk el az ebédünket. 
Közben ismerkedtünk a falu életével. A 70-es években elnéptelenedett 
falut ma 8 család lakja. Szépek a porták, a közösségi ház is megújult kül
sővel várja a látogatókat.

Gyíírufíí, Szent László tanösvény I Gyűríífű, Veronika Erdei Iskola

Továbbindultunk az Isten-kút irányába. A völgyben medvehagymát 
találtunk, a domboldalon a szemünket legeltettük a gyönyörű virág
szőnyegen. A forráshoz érve szomorúan láttuk, hogy az árnyat adó 
bükk megadta magát, szerencsére nem dőlt rá az építményre. Felfelé 
haladtunk a vízfolyás mentén, egészen a völgyet lezáró vörös homokkő 
szikláig. A babás szerkövekkel rokon konglomerátumnak ez az egyik 
kibúvása a Dél-Zselicben. Hosszú emelkedőn kapaszkodtunk fel a 
tetőre, megkerestük az ilyenkor nyíló téltemető telepet.
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Homokkő-kibúvás ■ Téltemető (Eranthis hyemalis)

A László-forrás fölötti tetőről a fiatal akácoson keresztül ereszkedtünk 
le az Ezüsthárs tanösvényre. A látványos agyagfal alatt pihentünk egyet, 
ittunk a finom forrásvízből. A tanösvényen, majd a sárga sáv jelzésen 
haladva értünk le a faluba. A templom képével búcsúztunk el Almáske- 
resztúrtól. Hazafelé még megálltunk Mozsgón, benéztünk a Batthyányi- 
Biedermann kastély kertjébe. A pusztulásában is impozáns kápolna a 
legszebb ilyen épület a Zselicben, kár érte.

Almáskeresztúr, templomEzüsthárs tanösvény
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Kormorános erdő tanösvény,
Matty-Keselyősfapuszta, 2012. 04. 01. - 2013. 03. 30.

A mocsári kockás liliom vagy kockás kotuliliom (Fritillaria meleagris) 
közelünkben Matty mellett, a Dráva menti Keselyősfapuszta térségé
ben található. Április elején hozza tulipánra hasonlító, vöröses-barnás és 
világosabb rózsaszín-fehéres foltokkal sakktáblaszerűen tagolt virágait.

Matty környékén két tanösvény is van, a Kormorános erdő tanösvény és 
a Boros Dráva tanösvény. Jelzett turistautak nem vezetnek ide, de jól jár
ható utak vannak a környéken. Ha autóval megyünk Mattyra, a temp
lom előtt hagyjuk a kocsit, és gyalogosan induljunk el a Madár Emlékpark 
felé. Itt a Magyarországon kipusztult 13 madárfajnak állítottak kopjafát. 
Keslyősfapusztáig bitumenes út vezet, ide még busz is jár (minden munka
nap egy). A néhány házból álló településtől 500 méterre van a töltés, azon túl 
kezdődik a tanösvény. Az út mellett jobbra-balra nyílnak a kockás liliomok.

Mocsári kockásliliom vagy kockás kotuliliom (Fritillaria meleagris)
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Az ösvény egy darabon a Dráva mellett vezet, az útról szép kilátás nyílik 
a folyóra. Kiérve az erdőből a gáton mehetünk tovább a Mattyi halasta
vak felé (ezek a Dráva holtágai). A Halőrház mellett érünk ki a műútra, 
tíz percre a templomtól.

Bogiáros szellőrózsa 
(Anemone ranuctiloides)

L_______________________________________________________J

Cselt kticsmagomba 
(Ptychoverpa bohémica)

1

Drávapart, védőgát

Ha már ilyen messzire autóztunk, néhány közeli helyet is érdemes fel
keresni. Kistapolcán meleg vizű forrás ered, mellette egy tavacska van 
szépen parkosított környezettel. A vízben a tündérrózsa, a parton a 
mocsári nőszirom és réti kakukktorma virágzik. Beremendhez köze
ledve a cementmű mögötti torzó, a mészkőbánya maradványa uralja a 
tájat. A strand parkolójáig autózhatunk, innen a bánya melletti rövid 
sétával a Megbékélés kápolna látványos építményéhez érünk.
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A kistapolcai forrástó

Berentend, Megbékélés kápolna

Kakasmandikó-túra, Bőszénfa, 2013. 04.13.
Minden hónap első szombatján megyünk túrázni. Az április eleji idő
járás miatt idén halasztottunk egy hetet. Érdemes volt várni, megjött 
a tavasz. A kocsikat a bőszénfai Szarvasfarm parkolójában hagytuk, 
és elindultunk a régi vasút nyomvonalán. Már három hete kibújtak 
az első kakasmandikók, félő volt, hogy mostanra már nem találunk 
virágzó példányokat. De a vissza-visszatérő télies időben a virág
zás is elhúzódott, néhány szép példány megvárt bennünket. Még 
kora tavaszi arcát mutatja a táj, a Zselicre jellemző berki szellőró
zsa, zsenge medvehagymás, odvas keltike, bókoló fogasír és pettye- 
getett tüdőfű színesíti az erdőt. A Farkaslaki tetőről leereszkedtünk 
Tercsenypusztára. Éppen ebédidő volt, amikor a Zrínyi kulcsos ház
hoz értünk, megpihentünk a hangulatos udvaron.
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Innét ismét dombokat kerülgető, Szigetvárról Kaposvárra tartó hajdani 
vasúthoz értünk. Megcsodáltuk a völgyből kiemelkedő hatalmas töltést, 
amit ma már elképzelhetetlen mértékű munkával hordtak össze. A vasút-
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vonalat 1900. november 9-én adták át a forgalomnak, 1976. december 31-én 
ment el erre az utolsó személyvonat. A síneket rég felszedték, most kelle
mes sétaúton jártuk végig az állomásokat, csak a kocsival felszántott része
ken dagonyáztunk a keréknyomokban. Kisbőszénfára érve befizettünk a 
Kaposvári Egyetem Szarvasfarmjának látogatótúrájára.

A Bőszénfai Szarvasfarm bejárataSárdagasztás
a régi vasút nyomvonalán

Séta a Bőszénfai Szarvasfarmon

Állatsimogatás Agancsgyííjtemény
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Bazsarozé-túra, Hosszúhetény-Nagymező, 2013. 05. 04.
Egy hónapja még méteres hótorlaszt fújt az útra a szél, a Zengő csúcsa 
is fehérlett a hótól. A védettebb helyeken már virágzott a környékre jel
lemző bársonyos tüdőfű, de a hérics és a fekete kökörcsin még össze
húzta magát a hidegtől. A bánáti bazsarózsa pirosló hajtásai éppen csak 
kibújtak a földből. Húsvét után ismét leesett a hó, a növények kivárták 
a hideglelős időszak végét, aztán a nyárias meleget hozó május elejére 
egyszerre minden virágozni kezdett.

Bársonyos tiidőfíí ■ Tavaszi hérics

Fekete kökörcsin I A Bánáti bazsarózsa hajtásai

A vásártéri megállóból indultunk el a Nagymező-Arany hegy TT felé, 
negyedórás sétával értük el a védett terület határát. Amint kiértünk a 
faluból, a poros kocsiútról feltárult előttünk a Hármashegy és a Zengő 
panorámája. Ahogy befordultunk a legelő felé, a mindenfelé kéklő len 
látványára rögtön legyökerezett a lábunk. Feljebb néhány tő erdei szel
lőrózsa és az árnyékban virító gyöngyköles hívta fel magára a figyelmet.
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Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris)
L_______________________________________________________ 4

A következő tisztást a lila ökörfarkkóró töltötte meg, aztán a tetőre érve a 
bazsarózsákat is megpillantottuk. Egy héttel ezelőtt jóformán csak bimbó
kat láttam, most keresni kellett a szép példányokat. Annyi más szépségre 
kellett figyelni, hogy nehezen indultunk tovább. Kereszteztük a Monyo- 
ródi völgyön teljes szélességgel csordogáló vízfolyást, aztán az Aranyhegy 
felé folytattuk az utat. Erre is virágok kísértek bennünket, néhány újdonság 
kedvéért még megálltunk, aztán megpihentünk a Kisnádasdi forrásnál.

Lila ökörfarkkóró 
(Verbasctun phoeniceunt)

Bánáti bazsarózsa 
(Paeonia officinalis)

Ebéd után felfelé indultunk a Bazsarózsa tanösvényen. A melegben sza- 
poráztuk a léptünket, hogy minél előbb beérjünk az erdőbe. Errefelé is 
elvirágzott a bazsarózsa, de hatalmasra nőtt bíboros kosborok kárpótoltak 
bennünket. Egy helyen megtaláltuk a szennyes ínfű néhány példányát is. 
Ahogy közeledtünk a hetényi szőlőhegy felé, feltárult előttünk a délelőtt 
bejárt út körvonala. A busz indulása előtt még megálltunk a pincesoron, 
és megkóstoltuk a túra nevét adó Pinot Noir rozé bort. A színe a bazsaró
zsára emlékeztet, és a virágzás idejére bizonyítottan tökéletes lett az íze.
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Bazsarózsa-tanösvény I Bíboros kosbor (Orchis purpurea)

Pinot Noir rozéSzennyes ínfű 
(Ajuga laxntanni, Labiatae)
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Komlós Attila

GEBAUER ERNŐ-

012-ben volt Pécs neves festőművésze, Gebauer Ernő születésének 
130., valamint halálának 50. évfordulója. Ennek kapcsán pécsi civilek, 
a Káplár László-emlékére Kulturális Alapítvány 2012-ben Gebauer 

Emő-emlékévet hirdetett a művész születésnapján, 2012. január 17-én.
Gebauer Ernő az ausztriai Hartbergben 
született 1882-ben. Iskolai tanulmá
nyait Grazban, majd Pécsett végezte. 
1902-től Budapesten a Mintarajztanoda 
és Rajztanárképezdében tanult, s ezt 
követően jelentkezett a mesteriskolába, 
ahol Székely Bertalan növendéke volt. 
Vallási témájú freskói közel hatvan, 
elsősorban pécsi, baranyai és Tolna 
megyei templomban csodálhatok meg. 
Gebauer nem véletlenül kapta „a temp
lomfestő'' ragadványnevet.
Művészi munkássága azonban a temp
lomfestészeten jóval túlmutat. Világi 
témájú freskói pécsi közintézmények 
- többek között a Nagy Lajos Gimná
zium, az Apolló filmszínház, vagy az 
egykori „Nagycsemege" - falain látha

tók. Olajfestményei, linómetszetei, rajzai, könyvborítói és -illusztrációi, 
plakáttervei, ex librisei, valamint bankjegytervei alkotó tevékenységének 
további fontos elemei. Az 1925-ös genfi Eszperantó Világkongresszuson 
részt vett, az erre az alkalomra általa készített eszperantó képeslapok 
bejárták az egész világot. Az 1930-as, 40-es években művészi értékű ide
genforgalmi kiadványokban jelentek meg Pécs nevezetességeit ábrázoló 
linómetszetei. Festményei, rajzai, vázlatai, alkalmazott grafikai munkái 
ma köz- és magángyűjtemények értékes darabjai.
A festészet mellett oktatott is. Bár hivatásos pedagógus nem kívánt lenni, 
életét mégis végigkísérték a tanítványok: 1919-től működtetett festő- és 
rajziskolát, s még az 1950-es évek végén is számos pécsi fiatal járt hozzá 
tanulni. Volt, hogy egyszerre három festőiskolát vitt: a városit, a szabol
csi bányászokét és a vasutas festőiskolát.
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Gebauer Ernő kutyával Gebauer Ernő a Zrínyi triptichon 
festése közben

Norvég felesége, Ingeborg írta róla: „Egy nagyon szeretett tanár és egy ritka 
jó kolléga volt. A szegény emberekhez és az állatokhoz nagyon mélyen érző szive 
volt." Gebauer Ernő 1951-ben írt önéletrajzát így zárja: „Életemben csak 
három egyesületnek vagy társaságnak voltam tagja, amelyek a művészet, az 
állatok és a természet iránti mély szeretetemnek megfeleltek, a képzőművészek 
társasága, az állatvédő egyesület s a Mecsek Egyesület."
A festőművész 1962. március 24-én hunyt el Pécsett.

AZ EMLÉKÉV

A Gebauer Emő-emlékév - Pécs 
2012 eseményei átfogó képet adtak 
a művész pályájáról. Tevékeny
ségének különböző területeit és a 
művészt, mint magánszemélyt kiál
lítások, templomlátogató kirándu
lások, tanítványaival és személyes 
ismerőseivel folytatott beszélgetések 
mutatták be. A fiatalsághoz az egész 
város diákságát megmozgató rajz
pályázat, valamint közösségi festés 
hozta közelebb a mestert és mun
kásságát. Az emlékév további hoza- 
déka az a nagy mennyiségű adat, 
fotódokumentum, mely feldolgo
zást, digitalizálást és rendszerezést 
követően archiválásra került és köz-
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5 Koronás bankjegy

kinccsé vált: a Csorba Győző Könyv
tár Helytörténeti Gyűjteményében 
minden érdeklődő számára hoz
záférhető. A festőművész életmű
vének legfontosabb elemei a ivww. 
gebauer2012.hu honlapon, valamint 
a http://hu.wikipedia.org/wiki/Gebauer_ 
Ernő címen is tanulmányozhatók. 
Az emlékév kézzelfogható eredmé
nye pedig a Gebauer Emő-emlék-

A Mecsek Egyesület 
évkönyvének borítója

kiállítás alkalmából megjelent, 52 oldal terjedelmű exkluzív katalógus, 
mely tartalmazza Pandur József közel 3 oldalas cikkét Gebauer Ernőről; a 
művész felesége, Ingeborg Gebauer visszaemlékezését; a mester életrajzát; 
az emlékév megszervezésének előzményeit és hátterét L. Csépányi Katalin 
tollából; továbbá a kiállításon bemutatott, máshol nem látható, túlnyomó
részt magángyűjteményekben található művek fotódokumentációját.
Az emlékév eseményeinek szervezői: L. Csépányi Katalin kiadóvezető, 
lapszerkesztő, Hetedhéthatár; Komlós Attila marketing- és kommuniká
ciós menedzser, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság; Márkus István 
osztályvezető, Csorba Győző Könyvtár.
Szakmai vezetők: Nőt Béla festőművész, kiállításrendező; Pandúr József 
ny. főiskolai tanár, festőművész, művészeti író; Szakácsnő Kozári Piroska 
festőművész, tanár, író.
Az emlékév meghatározott eseményeinek megszervezésében közremű
ködtek: Bandi András, az Erdélyiek Klubja Egyesület és a Káplár Lász
ló Emlékére Kulturális Alapítvány elnöke (emléktábla-avatás); Demény 
Enikő és Katona Krisztina, a Murái Morál Mező tagjai (Pécsi diákok kö
zösségi festéssel Gebauer Ernő nyomában); Dr. Jelenszkyné Dr. Fábián 
Ildikó iskolaigazgató, Mecsekaljai Iskola Bánki Donát Úti Általános Isko-
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la Intézményegység („így látjuk Pécset" rajzpályázat); Mendöl Zsuzsan
na művészettörténész (Gebauer Ernő a könyvtárban kiállítás); Weinreich 
László reklámszakember (Utazás Kiállítás, alkalmi bélyegzés az emlék
kiállítás megnyitójának napján); 
Zókáné Bozsik Anna helytörté
neti könyvtáros (Gebauer Ernő a 
könyvtárban kiállítás).

\VYHET*
PÉCSETT

Könyvborító (1931)

Nagyhét Pécsett
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A Gebauer Ernő-emlékév eseményei

Gebauer Ernő-emlékév - 
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

A 2012. január 17-én, a festőművész 
születésének 130. évfordulóján ren
dezett sajtótájékoztató jelentette a 
Gebauer Ernő-emlékév hivatalos út
nak indítását. A sajtótájékoztatón az 
eseménysorozat szervezői az akkor 
még megvalósítás előtt álló terveket 
ismertették, az eseményen örömte
li módon nagy létszámban megje
lent újságírókkal, és rajtuk keresztül 
közvetetten a nagyközönséggel.

Gebauer Ernő-emlékév a pécsi 
Utazás Kiállításon

2012. március 9-11-én a pécsi Uta
zás Kiállításon Weinreich László és 
a Pannon Klassz Közösség Kulturá
lis Klaszter jóvoltából jelent meg a 
Gebauer Emő-emlékév. A standra el
látogatok ízelítőt kaphattak az em
lékév programjaiból, megismerked

hettek a művész alkotásait őrző templomok tematikus útvonalra fűzésének 
és bemutatásának lehetőségeivel. A vásár március 9-i napján megrendezésre 
került szakmai program egyik témája volt a Gebauer Emő-emlékév és annak 
idegenforgalmi lehetőségei.

PÉCS
(A tnir«jiok*t Oebaucr Ernő fosttmIM.c

PÍCIIIRODALMI Él KÖNYVNYOMDÁI RT

Pécs - idegenforgalmi kiadvány 
az 1930-as évekből

„Gebauer Ernő a könyvtárban" - válogatás grafikáiból, 
KÖNYVILLUSZTRÁCIÓIBÓL

2012. március 19-én 17 órakor került sor a pécsi Tudásközpont I. emele
tén található Helyismereti Gyűjteményben a „Gebauer Ernő a könyvtár
ban" - válogatás grafikáiból, könyvillusztrációiból című kiállítás megnyi
tójára. A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár munkatársai, valamint 
a Gebauer Ernő-emlékév szervezői Zókáné Bozsik Anna és Mendöl Zsu
zsanna közreműködésével Gebauer Ernő kevéssé ismert, ritkán látható al
kotásaiból állították össze az értékes kiállítást. A kiállítás nyitva tartását a 
nagy érdeklődésre való tekintettel két alkalommal is meghosszabbították, 
a tárlat a tervezett április 7-e helyett május 11-ig volt megtekinthető.
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Felavatták Gebauer Ernő emléktábláját

Női portré (grafitceruza, papír)

Gebauer Ernő halálának 50. évfordulóján, 
a Gebauer-emlékév egyik eseményeként 
2012. március 24-én, szombaton 15 órakor 
a festőművész tisztelői, a Káplár László 
Emlékére Kulturális Alapítvány és az Er
délyiek Klubja Egyesület tagjai emléktáblát 
avattak a város polgárai nevében Pécsett, a 
mester egykori lakóházánál, a Bessenyei u. 
2. szám alatt. Az Illa Gábor szobrászmű
vész által megalkotott emléktáblát dr. Páva 
Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármes
tere avatta fel. Beszédet mondott Pandúr 
József és dr. Vargha Dezső főlevéltáros. 
Az ünnepségen tárogatójátékával közre
működött Borsós István. Az eseményen 
130 művészetkedvelő vett részt.

Így látjuk Pécset - Rajzpályázati felhívás

A Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány és a pécsi Mecsekaljai 
Óvoda és Általános Iskola áprilisban rajzpályázatot hirdetett általános 
iskolás (felső tagozatos) és középiskolás diákok részére. A pályázat célja 
Pécs nevezetességeinek, épített és természeti értékeinek megörökítése 
képzőművészeti alkotásokon a Gebauer Ernő-emlékév alkalmából az 
1940-ben, így látjuk Pécset címmel megjelent albumra emlékezve. (Kap
csolódó programok: Festődélután: augusztus 23., Díjátadó ünnepség és 
kiállításmegnyitó: október 11.)

Gebauer Ernő-emlékkiállítás

Május 11-én 17 órakor több mint 200 vendég részvételével került sor a 
Gebauer Ernő-emlékév kiemelkedő jelentőségű eseményére, a Gebauer 
Ernő-emlékkiállítás megnyitójára a pécsi Dóm múzeumban. A kiállítás, 
melynek szakmai rendezője Nőt Béla volt, átfogóan mutatta be Gebauer 
Ernő életpályáját, munkásságát. A több mint 80 kiállított alkotást a Janus 
Pannonius Múzeum, valamint pécsi és Pécs környékén élő magánsze
mélyek kölcsönözték a kiállítás időtartamára. Tárlókban voltak meg
tekinthetők a mester személyes tárgyai, levelezése, családi fényképei, 
bizonyítványai. A kiállítótér falain tematikus csoportosításban vehette 
szemügyre a közönség a rajzokat, freskóvázlatokat, akvarelleket és olaj-
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Térdelő férfialak, tanulmány 
(ceruza, fehér kréta, papír)

festményeket. A templomi freskók
ról és seccókról tablókiállítás adott 
áttekintést mely Komlós Attila 
pécsi, valamint kaposvári, szerbiai 
és norvégiai fotósok munkáinak 
felhasználásával készült.
A kiállítást Nagy Csaba, Pécs Me
gyei Jogú Város alpolgármestere 
nyitotta meg, köszöntőt Garadnay 
Balázs, a Pécsi Egyházmegye álta
lános helynöke mondott. Gebauer 
Ernő munkásságát Pandur Jó
zsef méltatta. Közreműködött: 
Gyermánné Vass Ágnes (hege
dű), Szkladányiné Simonfai Mária 
(zongora), Domokos Lehel és Bar- 
ta László (klasszikus gitár). A meg
nyitó napján a Pécs 1. sz. Postahi
vatal alkalmi emlékbélyegzőt hasz
nált Gebauer Ernő tiszteletére.
A kiállítás május 11-től június 17-ig

volt megtekinthető, zárórendezvénye - „finisszázsa" - a Múzeumok 
Éjszakáján zajlott, ahol Tillai Gábor történész, múzeumpedagógus tar
tott tárlatvezetést a nagyszámú érdeklődőnek; a kiállítás zárását Borsós 
István tárogatójátékának hangjai jelezték.

„Pécsi diákok közösségi festéssel 
Gebauer Ernő nyomában" kiállítás 
A Pécsi Szín-Tér Egyesület Murái 
Morál Mező csoportja és a Parti Ga
léria szervezésében a Múzeumok 
Éjszakája alatt (június 16.) a „Pécsi 
diákok közösségi festéssel Gebauer Er
nő nyomában" című kiállítását le
hetett megtekinteni a Parti Galéri
ában. A pécsi diákok által közösen 
készített plakátfestmények megte

kintésén túl az est folyamán a résztvevők közösen hoztak létre egy új, 
nagy festményt. A kiállításon bemutatott munkák annak a folyamatnak 
a végső alkotásai, amelynek célja az volt, hogy pécsi diákok a közösségi
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festés élményén keresztül fedezzék fel Gebauer Ernő pécsi közintézmé
nyek falain található nagyméretű freskóinak tartalmi és formai világát, 
majd ebből az élményből merítve közösen fessék meg a személyes város
élményükből összeálló városképüket.

Gebauer Ernő nyomában - autóbuszos kirándulások Baranyában

2012 nyarán három alkalommal in
dult autóbuszos kirándulás Gebauer 
Ernő templomi freskóinak felfede
zésére. A kirándulások során lehe
tőség nyílt megtekinteni a festőmű
vész alkotásait, valamint megismer
ni a felkeresett települések legfőbb 
látnivalóit, értékeit. A faliképeket 
szakmai szemmel Szakácsnő Kozá- 
ri Piroska, Gebauer Ernő tanítványa 
mutatta be a résztvevőknek. 
Az utazásokon a következő települé
sek és templomaik kerültek bemutatásra. Július 14., szombat: Ellend, Ber- 
kesd, Szilágy, Erzsébet, Kátoly. Július 28., szombat: Görcsöny, Siklósbodony, 
Siklós, Villány-Virágos, Kisjakabfalva. Augusztus 18., szombat: Monyoród, 
Versend, Lánycsók, Mohács-Csatatéri Emlékkápolna, Nagynyárád.

Havi-liegyi vihar (olaj, vászon)

Festődélután a pécsi belvárosban

A Gebauer Emő-emlékév alkalmá
ból a pécsi mecsekaljai iskola festő
délutánt szervezett tehetséges tanít
ványai és az érdeklődő általános és 
középiskolás tanulók számára au
gusztus 23-án, csütörtökön, 15 órától. 
A festődélután kapcsolódott az em
lékév szervezői és az iskola által meg
hirdetett „így látjuk Pécset" című rajz
pályázathoz. A program szervezője 
az iskola rajztanára, Halászná Tarjá
nyi Xénia rajztanár volt. Az érdeklő
dőket az alkotómunkában segítette 

Pécs a Hotel Kikelet teraszáról 
(akvarell, papír)

Gebauer Ernő egykori tanítványa, Szakácsnő Kozári Piroska. Az érdeklődők 
bekapcsolódhattak az alkotó folyamatba saját rajz- és festőeszközeikkel, de 
korlátozott számban a helyszínen a szervező iskola is biztosított eszközöket.
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Gebauer Ernő nyomában Pécsett - a Kulturális Örökség Napjai programja

Gebauer Nóra (olaj, vászon)

A szeptember 15-én, a Kulturá
lis Örökség Napjai összeurópai 
eseménysorozathoz kapcsolódó
an megrendezett sétán Gebauer 
Ernő festőművész pécsi templo
mokban megalkotott freskóit le
hetett megismerni. A résztvevők a 
Xavér, a Ferences, a Belvárosi és a 
Lyceum templomot látogathatták 
meg. A csoportvezető (Komlós At
tila) a program során Gebauer Er
nő munkásságát is bemutatta. Sza
kácsnő Kozári Piroska a templo
mi freskókat szakmai szempontból 
elemezte, kitérve a művek techni
kai megvalósítására, a kompozí
ciók ismertetésére, valamint arra, 
hogy miként alkalmazkodott a fes
tőművész a templomok belsőépíté

szeti kialakításához a faliképek stílusának meghatározásakor, létrehoz
va egy egységes összképet, melyben az építészeti, a berendezési és a fes
tészeti elemek egymást erősítik.

Október 11-én zajlott az „Így látjuk Pécset" rajzpályázat díjátadó 
ünnepsége

A Káplár László Emlékére Kulturá
lis Alapítvány és a pécsi Mecsekaljai 
Óvoda és Általános Iskola rajzpályá
zatot hirdetett felső tagozatos általá
nos és középiskolás diákok részére. 
A pályázat eredményhirdetése és a 
díjátadó, valamint a beérkezett alko
tások kiállításának megnyitója 2012. 
október 11-én 17 órakor került meg
rendezésre a Bánki Donát utcai isko
lában. Köszöntőt mondott dr. Páva 
Zsolt polgármester. Közreműködött
Borsós István (tárogató). A beérkezett pályamunkákat szakmailag Sza
kácsnő Kozári Piroska, a zsűri elnöke értékelte.

Kárász - freskóvázlat

117



Komlós Attila - Gebauer Emő-emlékév - Pécs 2012

A díjazottak:
Általános iskolás kategória, I. díj: Szilovics Lilla.
Általános iskolás kategória, II. díj: Vukovics Eszter.
Általános iskolás kategória, III. díj: Károlyi Katinka.
Általános iskolás kategória, III. díj: Gergely Dorottya - Faludi Réka.
Általános iskolás kategória, Különdíj: Oszvald Lina.
Középiskolás kategória, I. díj: Gázsity Anna.
Középiskolás kategória, II. díj: Helesfai Réka.
Középiskolás kategória, III. díj: Tihanyi Panka.

Elő Gebauer"- beszélgetések a Tudásközpontban

A Csorba Győző Megyei - Városi 
Könyvtár a Gebauer Ernő-emlék- 
év alkalmából „Elő Gebauer" cím
mel beszélgetéseknek adott otthont 
november folyamán két alkalom
mal: 7-én és 21-én. A beszélgeté
sek vendégei Gebauer Ernő tanít
ványai voltak: Szakácsnő Kozári 
Piroska, Pandúr József, Nőt Béla, 
valamint Futó László Pál festőmű
vész, mérnök. A beszélgetéseket L. 
Csépányi Katalin, a Hetedhéthatár 
magazin alapító-szerkesztője ve
zette. A beszélgetéseket teljes ter
jedelmükben rögzítették a könyv
tár munkatársai, így a jövőben 
ezek a videodokumentumok meg
őrzik a jövő generációk számára a 
Gebauer Ernőről elhangozott visz- 
szaemlékezéseket.

Mindszentgodisa

Előadások Gebauer Ernőről

2013. január 14-én és 15-én 14.30 órai kezdettel a Pécs-Baranyai TIT 
Nyugdíjas Szabadegyetem szemeszternyitó előadásai Gebauer Ernő - 
a templomfestő címmel kerültek megrendezésre. A diaképekkel gaz
dagon illusztrált előadásokat Komlós Attila, a Gebauer Ernő-emlékév 
társszervezője tartotta.
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Megemlékezés és koszorúzás Gebauer Ernő sírjánál

Gebauer Ernő festőművész születésének 131. évfordulóján a Gebauer 
Emő-emlékév - Pécs 2012 záróeseményeként az emlékév szervezői és a 
festőművész tisztelői megemlékezést és koszorúzást tartottak a művész 
sírjánál a pécsi köztemetőben 2013. január 17-én. Köszöntőt mondott 
Nagy Csaba, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere. Komlós Attila, a 
Gebauer Emő-emlékév társszervezője ismertette a Gebauer Emő-emlékév 
eseményeit. Pandúr József méltatta Gebauer Ernő munkásságát, 50 éven 
át tartó meghatározó szerepét Pécs művészeti életében. Az eseményen 
közreműködött Borsós István tárogatóművész. A beszédeket, majd Sza
kácsnő Kozári Piroska fohászát követően koszorúzással ért véget a meg
emlékezés, és egyben a Gebauer Emő-emlékév eseménysorozata.

A Gebauer Ernő Emlékkiálítás 
megnyitójaPécs, Nagy Lajos Gimnázium
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„így látjuk Pécset" - a rajzpályázat 
eredményhirdetéseFcstődélután
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Trebbin Ágost

EGY KIS PÉCSI PIAC- ÉS 
VÁSÁRTÖRTÉNELEM

előzetesként idézzük ide Pécs egykori jeles költőjének, Várady 
Ferencnek kedves, visszaemlékező verssorait:

„Az apácák templomával 
Szemben volt a búzatér, 
Hova minden héten betért 
Pár száz falusi szekér; 
Mészáros- és hentes-sátrak 
Álltak a székház előtt, 
Nyílt piacon vágták a húst, 
Mérték a zsírt, tepertőt.

A fagylaltot hangos szóval
Árulta a talián, 
Sósperecet rúdra fűzve 
Kínálgattak az uccán; 
Stájer-lányok a hátukon 
Hordták az édes almát, 
A sarkokon fezes török 
Szelte kókuszdióját.

A kofák közt Juli-néni 
Legnépszerűbb alak volt, 
Háromlábú széken ülve 
Vékái közt bóbiskolt;
Ha meglopta valamelyik 
Szurtos inas a nenőt, 
Megeresztette utána
A nagyhangú kereplőt.

Az volt ám csak a jóvilág!
Könnyű élet, olcsóság;
A sok heveng szagos szőlőt
Hosszú rúdon hordozták;
Ráaggattak ötven fürtöt
Egy-egy vékony pálcára, 
Házról-házra jártak vele, 
Két hatos volt az ára!"

(Várady Ferenc: A régi Pécs)

A régi Pécs központja, a Piac tér

„A polgárváros központja a Piac tér. Sugárszerűen tizenkét utca torkollik 
beléje, de nemcsak forgalmi centruma, hanem Pécs történetének egyik leg
főbb tanúja. Taposták köveit királyok, püspökök, tudósok, költők - köztük a 
legnagyobb Janus Pannonius, a „drága és jeles" humanista -, s jártak rajta 
Mohács előtt a Nagy Lajos alapította egyetem diákjai. Adtak-vettek piacán 
a város kézművesei és a környék jobbágyai, tímárok, ötvösök, posztóverők, 
fegyverkovácsok cserélték itt ki áruikat a földrészek termékeivel. S mikor a 
hódoltság idején keleti jellegű bazárvárossá formálódott Pécs, teve-karavá
nok himbálóztak át a téren, csorgókútja körül ürühús sült serpenyőben, sát-
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raiban egyiptomi, perzsiai kelmék, szőnyegek, rézedények és arab fegyverek 
várták a vevőt. Piac volt ez a tér a múlt században is." (Antalffy Gyula: 
Reformkori magyar városrajzok 79 p.)

Egy régi pécsi piaci körkép...

Piaci árus

Schaurek Bódog dr. nyugalmazott jogaka
démiai tanár érdekes visszaemlékezésé
ből hiteles képet nyerhetünk arról, hogy 
milyen is volt a Fő téri (Széchenyi téri) 
piac a régi szép időkben.
„Ma három-négy piaca van Pécsnek, és még 
többet akarnak, akkor csak egy volt a főtéren 
(Széchenyi tér) a városház előtt és az is elég volt. 
A falusiak szépen ellepték az egész teret, különö
sen újhold szombatján, amikor mindig nagyon 
erős vásár volt. Ilyenkor még egyszer annyi fa
lusi volt a piacon, mint más szombatokon.
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A szombat ugyanis ősidőktől megszokott piaci nap. Az újhold szombat 
nagy tisztelete minden keleti népnél megtalálható és a török hódoltság még 
jobban megerősítette azt. Újhold előtti pénteken azonban az akkori egysze
rűbb emberek, még a lovaikat sem fogták be, nemhogy bármiféle nagyobb 
vállalkozásba kezdtek volna.
A baromfi és tojás és az úgynevezett gazdasági termékek mellett a pécsi piacon 
óriási nagy volt a kenyér-invázió. A pécsi pékek eladásra való kenyér sütésével 
nem foglalkoztak, és akinek nem volt otthon sütőkemencéje, a piacon vásárolta 
meg a kenyeret. A kenyér árusok a Pécstől keletre eső községek lakóiból kerültek 
ki. Főképpen Püspökbogád, Hosszúhetény, Hird és a többi egész Pécsváradig 
terjedő községek lakói szállították a pécsieknek a kenyeret. Ezen a környéken sok 
vízimalom volt, amelyeket a Zengőről leszaladó vizek hajtottak. Ezek őrölték a 
gabonát és a polgárok a lisztet felsütötték kenyérré.
Egész bizalmas benső viszony fejlődött ki az egyes pécsi házak és az állandó 
kenyeres asszony közt, aki minden szombaton behozta a család egy hétre való 
kenyerét. Az állandó kapcsolat még később is fennmaradt, amikor a viszonyok 
változtával a kenyérszállítás már megszűnt.
A nagyobb családok azonban nem a kenyeret, hanem a gabonát szerezték be a 
piacon. A gabonát nem a főtéren, hanem a mostani alsósétatéren árusították. 
Ez volt a Frucht-platz. A gabonát többnyire azonban a vízimalmokban őröltet
ték, amelyeket a Tettye vize hajtott. Volt ugyan gőzmalom is, a Madarász-féle 
a mostani Várady Antal utca és Rákóczi út sarkán, de ez nem annyira Pécs
nek, hanem exportra dolgozott. Eredetileg ezt a malmot cukorgyárnak építet
ték, közben azonban rájöttek, hogy nem tudnak megfelelő cukorrépát termelni, 
mert egy kiló cukorhoz 16-20 kiló répa kellett, a mostani 8-12 kiló helyett, a 
cukorgyárat gőzmalommá alakították át.
A Tettyétől a Siklósi vámig 14 malom őrölte a pécsiek lisztjét. Valamennyit a 
Tettye vize hajtotta. A malmok csupa jó nevű pécsi család birtokában voltak: 
Weidinger, Herbert, Schmidt, Scholcz, Krautszak, Erreth stb. Minden jóra- 
való háziasszony, aki nagyobb házat vitt, megvette a búzát a Frucht-platzon és 
vitte a család rendes, megszokott molnárához őröltetni, ahonnan néhány nap 
múlva visszakapta a lisztet.
Más napok közül szerdán volt még némi látszatja a heti piacnak, szombaton 
azonban annyi kocsi jött be, hogy alig fértek el és a piaccal szomszédos utcákat 
mind megtöltötték. Hogy ez a sürgés-forgás a tudományos munkát ne zavarja, 
két utcát rendszerint láncokkal zártak el szombatonként a kocsik elől. Ez a két 
utca a Szepessy utca, ahol a volt püspöki, most egyetemi könyvtár épületében a 
teológiai előadásokat tartották a papnövendékeknek és a Munkácsy Mihály utca 
volt, hogy a törvényszéki bírói tárgyalásait ne zavarják.” (Schaurek Bódog dr. 
Visszaemlékezések a régi Pécsről. Dunántúl. 1927. március 13. 2 p.)
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Egy kis módosítás az elmondottakhoz:
„Ezzel kapcsolatban igazítjuk ki az egyik vasárnapi számunkban a 70 év előtti 
piacról szóló közleményünknek egy félreértésből származó tévedését. A piaci napo
kon lánccal elzárt két utca a Szepessy és az Apáca-utca, nem pedig a mostani 
Munkácsy Mihály-utca volt, ahová csak jóval későbben került a törvényszék. 
A hetvenes, sőt még a nyolcvanas és kilencvenes években is jó darabig a pécsi kirá
lyi törvényszék és járásbíróság az Apáca-utcában székelt, a Sipőcz ház mellett ma 
is meglévő két egyforma külsejű házban." (Dunántúl. 1927. április 4. 6 p.)

De folytassuk Schaurek doktor visszaemlékezését a pécsi nagypiacra: 
„Augusztus, szeptember, október újhold szombatjain a piac a mizeriek templomától fel 
a Széchenyi téren, egészen a vártemplom háta mögé is kiterjedt. Volt ugyan piacbiztos 
és helypénzszedő, aki a rendre felügyelt, de inkább a közönség rendezte önmagát.
A városház előtt a pécsi hentesek és birkások ütötték fel székeiket. Tíz krajcár volt 
egy icce zsír egy szép mázas korsóban, amelyet a visszavárás reményében ad
tak. Ez egy kisebb családnak egy hétre elég volt. A mizeriek temploma előtt sáto
roztak a vásznas tótok, akik felsőmagyarországi, szepesi szőttest árusítottak, de 
akadt itt paprika és hagyma árus is. A zöldséges piac egyébként a városházzal 
szemben a másik oldalon a Tauszig-üzlet előtt volt. Bekapcsolódott a nagy piac
ba az úgynevezett kispiac, a Jókai tér, ahol tejet, tejfelt, túrót, vajat, sajtot áru
sítottak. Tele is volt léggyel. Ennek az árusai is Pécsvárad és vidékéről kerültek 
ki. A várost környező lakosságból leggyérebben a szigeti város felé eső falvak vet
ték ki részüket Pécs közélelmezéséből. Kökény, Szalánta, Pogány sokácai főképp 
zöldségárusok voltak. A bulgárok vagy mint a pécsiek elnevezték őket, szerviá
nok csak a hatvanas években kezdtek feltünedezni.
A magyarok baromfit, tojást, gyümölcsöt, a szezon szerint frissen vagy aszalva 
hoztak a piacra és a várostemplom körül helyezkedtek el. A templom nyugati 
oldalán a zirciek előtt villát, gereblyét és más e fajta népipar által előállította esz
közöket lehetett vásárolni.
Jelentékeny jövedelmi forrása volt a pécsi iparnak is a piac. Csizmadia, bocsko- 
ros, szűcs, papucsos, magyar és német szabó szépen keresett a heti vásárok alkal
mával. A Royal kávéház előtt volt a szokott helyük. Közelükben a Szentháromság 
szobor előtt, ahol ma is találhatók, ütötték fel sátraikat a bábosok.
A hatvanas évek elején, amikor a Dunagőzhajózási társaság idetelepítette legna
gyobbrészt külföldről jött tisztviselőit, vájárait és egyéb bányamunkásait, ezek 
részére létesült az Irányi Dániel téri piac. Nekik messze volt a bányatelepről a 
város központjába járni piacra, mert ez egy egész délelőttöt vett igénybe. így léte
sült a város hozzájuk közelebb eső nagy terén egy új piac. A Majláth-tér helyén 
akkor még az Irgalmasok konyhakertje terült el, amelyből a kórházat élelmez
ték és mikor a zsidók megépítették templomukat, azelőtt csak egy keskeny utca,
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a mai Fürdő utca húzódott el, amely
ben a falhoz kellett lapulnia a gyalogos 
embernek, ha egy kocsival találkozott. 
ők aztán minden követ megmozgat
tak, hogy a templomuk szabad térre 
nyíljon. így vette meg a város az irgal- 
masok konyhakertjét és teret létesített 
a helyén, amely később Majláth gróf 
egykori pécsi főispán, majd ország
bíró és kúriai elnöktől nyerte nevét. 
A Majláth teret azonban, mint piacot 
nagyon nehezen szokta meg a közön
ség." (Schaurek Bódog dr. Visszaemlé
kezések a régi Pécsről. Dunántúl. 1927. 
március 13. 2 p.)

A Fő téri (Széchenyi téri) piaci áru
sok elhelyezkedése:
1. A belvárosi templom előtt 
Sajtosok, kenyérárusok, kosarasok

2. A belvárosi templom mögött 
Hagymaárus kocsik, baromfiárusok

, Kis oskola Kaposvári 
Nagy oskola

D-PostaKistér 
utca

Barátok 
utcája Kistér

Nepomuk 
utca

1

Ä

JKapuczinus 
utca

3. Ciszter gimnázium előtt (Nagy Lajos)
Bábsütők, esztergályosok, kádárok, korsósok, gereblyekészítők, szitások

4. Takarékpénztári palota előtt
Kézművesek sátrai, bádogosok, bocskoros vargák, csizmadiák, fésűsök, 
gelencsérek, kalaposok, kapcakötők, kefekötők, kötélgyártók, német és 
magyar szabó, német és magyar varga, nyergesek, papucskészítők, pok
rócosok, szíjgyártók, szűcsök, szűrszabók, takácsok

5- Városháza előtt
Hentesek és mészárosok, kertészek

6. Piacsek ház előtt (Széchenyi tér 8.)
Zöldségpiac

7. Irgalmasok temploma előtt 
Szőtteskészítők és -árusok, vidéki árusok
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Aztán a század eleji Pécs piacán 
sem volt minden „fenékig tejfel".

„A kofák uralma. Tarthatatlanok a mi 
piaci viszonyaink. A közönség zúgoló
dik s hangosan követeli, hogy változ
tassák meg ezt a mostani tűrhetetlen 
állapotot. Oly drága ma minden pia
cunkon, a kofák annyira felverték az 
áraikat, hogy ma holnap a megélheté

sünket komoly veszély fenyegeti. A kofák erőszakkal összevásárolnak mindent, 
aztán olyan árakat szabnak, amit nem lehet megfizetni. Az a legnagyobb baj, 
hogy kora reggel már megvesznek mindent a vidéki asszonyoktól s mire a házi
asszonyok a piacra mennek, alig van paraszt-eladó. Mindenütt csak a kofák kínál- 
gatják áruikat. Kínálják, hanem olyan áron, amitől a vevő elijed. Ezek a kofák 
legnagyobb részt rendőri felügyelet alatt vásárolják össze az élelmi cikkeket, s jó 
nagy része azzal dicsekedhetik, hogy az ő férje, sógora, testvérbátyja vagy öccse 
rendőr. Az árak emelkedése egyenesen a kofák tetszésétől, kapzsiságától függ pia
cunkon. Budapest olcsóbban él Pécsnél. Nem a kereslet és kínálat hullámzása 
határozza meg a pécsi piacon az élelmi cikkek értékét, de kofáink durva erőszakos
kodása, jellemezhetetlen tolakodása. És, hogy érdekeiket mindenképp megvédhes
sél fenyegetés mellett kényszerítik a vidéki asszonyokat, hogy náluk olcsóbban 
ne merjenek árusítani. - A rendőrség pedig nem mer hozzányúlni a kofák tola
kodásának megrendszabályozásához. Pedig ezt a mai állapotot nem sokáig fogják 
eltűrhetni háziasszonyaink. Nem egyszer esett már meg a pécsi piacon ilyen jele
net. A vevő alkudozik valamire, mondjuk csibére. A vevő 1 korona 40 fillért ígér, 
míg a parasztasszony 1 korona 60 fillére tartja. Valahogyan mégis megalkusznak. 
Közben azonban odavetődik a kofa. Meghallja az árat és beleszól:
- Megveszem mind, ha párjával odaadja egy korona 35 fillérért. A parasztasz- 
szony gondolkodik egy kicsit, aztán leteszi a csibét és odaszól a vevőnek:
- Nem adom egy korona 40 fillérért, ha kofának megéri az egy korona 35 fillért... 
így tesznek a kofák, teljesen szabadon, ahogy ők akarnak. A gorombáskodásuk 
pedig túltesz a legmagasabb kapitulációt szolgáló huszárőrmesterénél. Ma pél
dául az egyik kofa így válaszolt egy úrinőnek, amikor az drágállotta az árut:
- Persze, színházra nem sajnálja a pénzt. Élelmiszerre meg nem telik...
Ez ugyan még a gorombáskodás enyhébb faja. Az igazán jellemzőket nem is reprodu- 
kálhatjukajó ízlés megsértése nélkül. Értik ők jobban is. És a kofa „naccságák" uras
kodnak tovább. A közönség nem mer visszavágni, mert ott vannak aférjuramék, a 
sógorok, az öccsök-a rendőrök, akik bizony nem a vevőt veszik védelembe a gorom- 
báskodó kofákkal szemben. Kérünk egy kis újítást, de mielőbb! Nem csak kérünk, de 
a közönség nevében követelünk." (Pécsi Napló. 1902. augusztus 20.5 p.)
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Találtam még egy régi, érdekes 
visszaemlékezést az egykori pécsi 
piacokról:
„A mai Zsolnay-kút helyén lévő téren 
volt a baromfi piac, a mai Jókai téren a 
tej és tejtermékek piaca, a fiáker stand 
akkor is ott volt, ahol ma. A városháza 
előtt voltak a hentes és mészáros sátrak. 
Akik ma autón vagy perzsabundában 
járnak ezek nagymamái mind ott szemé
lyesen vágták és mérték a húst és a zsírt.
A mai Takarékpénztár és a gimnázium helyén álltak a molnárok, nagy széles desz
kán álltak a liszteszsákok sorjában, ellenkező oldalán a Tábla előtt az edényzetek, 
- emlékszem arra, hogy voltak akkor kis lábaskák és tálacskák, amit nekünk gye
rekeknek darabját 2 krajcárért vettek meg. Itt voltak a Zsolnay-féle selejtes áruk 
is, rózsaszínű korsók, edények, ami akkor olyan nagyon divatos volt. Lejjebb vol
tak a gyümölcsös kofák, bábos sátrak, mert akkor még nem volt annyi cukrászda, 
mint ma és az egyszerű báb sütemények igen divatosak voltak. A tér közepén sora
koztak a szekerek, a kocsik a régi Szentháromság és a „sandervar” körül. Ez a 
„sandervar" a török időkből visszamaradt közkút volt. Kb. 4 méteres átmérőjű 
hatalmas medence tele vízzel, amelyből egy csövön állandóan folyt a víz. Télen
egy méter távolságban deszkával vették körül, ebbe friss trágyát hordtak bele, ez 
melegen tartotta és nem fagyott be. Itt azután összegyűltek a csinos parasztlá
nyok, cselédek hada, volt trécselés, tere-fere, urak kaszinózása távolabb, szemezge
tés stb. Hogy az edénypiac a Sétatérnél lett volna, erre már nem emlékszem, csak 
azt tudom, hogy ez a gyermekek játszótere volt, fivéreim és barátai ott labdáztak. 
Nagy volt akkor a megbotránkozás és csodálat, amikor a piacot áthelyezték a mai 
Majláth térre (mai Kossuth tér). „Olyan messze!”-hangzott mindenfele.
A mai Irányi Dániel téren is volt már akkor hetivásár. Itt nagyban árultak mindent, 
gabonát, és ott főzték a szappant a szappanosok és árulták mindjárt. Ezt a teret akkor 
Búzapiacnak hívták, lejjebb pedig a volt 
Marha téren - ami ekkor igen elhanyagolt 
volt-kellett átmenni a temetőbe, ahol roko
naink pihentek és itt volt egy nagy kerté
szet is. Most ezen a téren van az Egyetem 
épülete, bérházak és egy egész kulturális 
hely lett belőle." (Egy pécsi polgárasszony 
emlékei a városról. Gosztonyi Gyuláné 
született Pilch Erzsébet visszaemlékezései 
a 19-20. századfordulóról. 60 p.) Majláth téri piac
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Siklósi utca, képeslap 1904-ből

Az egykori pécsi halpiac is sok gondot okozott az akkori idők városatyáinak: 
A Hal tér az 1900 évek elején jóval nagyobb kiterjedésű volt, mint a mai. 
A déli részén futott az árnyas és forgalmas pest-budai országút. Kelet 
és nyugat irányban is jóval hosszabb volt a tér a mainál. A Majláth (Kos
suth) tér csak jóval a Hal tér után alakult ki. - A Kígyó (Tímár) utca az 
Irgalmasok utcájáig ért. A Majláth tér kialakítása, illetve a Hal tér rende
zése során építették fel 1930-ban a Baranya Szállót.
„A Haltér egyike Pécs legkisebb és legszabálytalanabb tereinek. Macskafejes 
kövezete még talán a török korszakból maradt ránk. Hiába haladt azóta városunk 
a rendezettség terén előre, ennek a Haltéren semmi nyoma. Pénteken, amikor a 
halpiac van, érdekes, bár kissé ázsiai látványt nyújt a Haltér. Mert a kereslet 
rendesen nagy nálunk a hal után. (Abban az időben még nem volt környezet
szennyezés, tiszták voltak a nagy folyók. A Duna és Dráva hatalmas mennyi
ségben ontotta magából a rengeteg halat, ebből szinte korlátlan mennyiség jutott 
a pécsi halpiacra. A halakat jég között nagy szekerek szállították. Jég volt bősé
gesen, hiszen majd minden falunak volt kisebb-nagyobb jégverme.) Ott tolong 
a sok vásárló a halas kocsik körül. Van nagy zsivaj, nagy forgalom, de mind
ezt felülmúlja a kiállhatatlan bűz, melyet a felvágott halak földre hányt hulla
déka terjeszt. És ez a hulladék beszivárog a földbe, mert a Haltér nagyobb része 
nincs kikövezve, és bűzössé teszi a Halteret még a söprögetés és eltisztogatás 
után is. Egészen más volna a helyzet, ha a Haltér aszfaltozva lenne. Ez esetben 
a tisztogatás is könnyebben menne és az egészségtelen és kiállhatatlan halbűz 
is megszűnnék. Egyúttal, ha a Haltér rendeztetnék, lehetne intézkedni, hogy a 
halárusok a hal hulladékot ne szórják a földre, hanem egy csöbörbe gyűjtsék, és 
vásár után a piacról eltávolítsák. Hajói esik neki a haszon, amit tőlük senki nem 
sajnál, mert hiszen megfáradtak érte, legalább a közegészségi és köztisztasági 
viszonyainkat ne rontsák, és ennek érdekében tegyék meg ők is a tőlük telhetőt. 
A Haltér lakói úgy se igen részesülnek a város jóvoltából semmiféle modern 
intézményben. Az a kis aszfalt nem kerül sokba, és ezt az áldozatot meg is 

követelhetik a várostól." (Pécsi Napló. 
1901. augusztus 16. 6 p.)
A város vezetőinek már sok fejfá
jást okozott az idők folyamán, hol 
legyen a pécsi piac. Talán probléma 
ez napjainkban is...
Most egy 1936-os piacrendezési 
elképzelést szeretnék idézni Zeté- 
nyi Csukás Zoltántól, híres pécsi 
bádogosmestertől, aki idős kora 
ellenére élénk figyelemmel kísérte
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a város mindennapi életének problémáit. A kis tanulmány akkor is érde
kes, ha a Tímár utca és környékének városrendezési gyakorlata az elmúlt 
77 év alatt gyökeresen másképpen alakult.
„A pécsi piac és vásárcsarnok elhelyezése. Az utóbbi években nagyon sok terv 
merült fel és szóbeszéd tárgya volt a pécsi piactérnek legjobban megfelelő hely 
megállapítása és vásárcsarnok felépítése. Eleinte a Mátyás király telek szere
pelt a piactér és a vásárcsarnok helyéül, azonban belátta mindenki, hogy a hely 
nagyon kicsi és inkább monumentálisabb épület vagy épületek felépítésére lehet 
csak felhasználni és vele együtt a szűk girbe-gurba Citrom utca is rendezendő 
lehetne. Mint tudjuk, a szép és értékes telek kérdésének a sorsa ez évben már 
részben, de lehet, hogy egészben is tető alá fog kerülni és ha az Irgalmas u. 22. sz. 
ház nem volna akadálya a Citrom utca rendezésének, a postapalotával szemben 
szép, egyenes utcát lehetne kiépíteni a Majláth térre.
Ezután a Siklósi utca 17. sz. két utcára néző Baranya vármegyei Gazdasági Egye
sület tulajdonát képező telekterület jött kombinációba, mely területet a város a 
Baranya vármegyei Gazdasági Egyesülettől meg is vásárolta, de nem piactér terü
let részére, mert a város vezetősége is belátta, hogy a hely távol esik a város belterü
letétől és a Siklósi utcai nagy kocsi és egyéb járműforgalom miatt a háziasszonyok 
és cselédleányok tömege megrakott kosarakkal, különösen hetivásárok alkalmával, 
nagy veszéllyel tudna hazajutni. E szép és terjedelmes területet, melynek a Siklósi 
utcára oly szép és nagy frontja van, a város mindenkor értékesíteni tudja.
Kitűnő eszme az is, amit Kalenda Lóránt műszaki főtanácsos, a mérnöki hivatal 
vezetője vetett fel. Ugyanis a Rákóczi út 46. sz. alatt lévő Schreiber Rezső és Fia 
cég fakereskedő telepével kellene e Siklósi utcai területet elcserélni és a piacteret a 
Majláth térről ide áthelyezni. Igen ám, csakhogy a piacra járó asszonyok zöme itt 
még veszélyesebb helyzetbe kerülne, mint a Siklósi utcában a nagy autó-, kocsi-, 
villamos- és a vasútról igyekező nagy személyforgalom veszélye miatt. Azonban 
vagyon jó gondolatot oldana meg a város e területcserével, mert itt úgyis a Deák 
utcával szemben a Majláth térig új utca nyitása van tervbe véve, ahova azután 
szintén megfelelő monumentálisabb épületeket lehetne emelni és ezzel együtt a 
városi gőz- és kádfürdő kérdését is meg lehetne oldani.
'Can azonban a belvárosnak igazán piactérnek és majd évek múlva vásárcsar
nok épületének nagyon is megfelelő területe, amely terület még ma is a város 
belterületének egészségtelen, piszkos szégyenfoltja és ez a Tímár utca és ezzel 
kapcsolatos telek területek.
A városnak e belvárosi piszokfészket kötelessége elsősorban is rendezni. Olykép
pen, hogy legelőször megvenné a Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztártól a 
Tímár utca 17. sz. Beok-féle nagy üres telket és azután a Novotarszky-féle kertte
rületet és a Tímár utca északi részén lévő páratlan házszámú egészségtelen régi 
düledező házak egész frontját, melyeknek lebontásával és a Tímár utcának ez új
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térhez való kapcsolásával egyszer s mindenkorra e piszkos utca és belterület kér
dése megoldódna. A Tímár utca déli részén levő házsor természetesen megma
radna, amelynek a piactérre néző frontján gyümölcsös, tejes, reggeliző, zsibárus, 
szatócs stb. üzletek keletkeznének.
A főbejárat kocsival és gyalog a Rákóczi útról a Bercsényi utca torkolatán 
át a Majláth térről már rendes szélességű Tímár utcán át a Bercsényi utca
5. számú emeletes ház lebontásával történne. S így a szabad kocsi bejárati 
főközlekedés itt lenne lebonyolítható.
A Munkácsy Mihály utcában végig e részen a házsor teljesen sértetlen maradna, 
csupán a házak belterületi udvarrészei kapnának kőfal kerítést, vagy új épület 
építkezési frontot.
Egy közlekedési bejárat ugyancsak lehetne a Részvénynyomda tulajdonát képező 
12. sz. ház lebontásával és a Novotarszky telken már most megkezdett új utca 
építésén át. A Lyceum és a Felső-Malom utca közből, pedig már úgyis ott van az 
üres városi telek, amely szintén biztosítja a közlekedést az e tájon lakók részére. 
Eszerint a belvárosnak e piszkos, rendezetlen területe a Tímár utcával együtt 

rendezve lenne és a piactér a bel
városban maradna, amely terület 
mindenfelől könnyen megközelít
hető és mindezt a város szükség
munkásaival végrehajtathatná és 
addig is, míg a vásárcsarnokot a 
városnak módjában lenne felépíteni, 
itt állandó elárusító asztalokat, sát
rakat, fabódékat lehetne elhelyezni, 
mely bódék az idegenforgalom sze
mét nem bántanák, mint most a 
Majláth téren. A Majláth teret 
pedig, minthogy úgyis kevés parkja 
van a városnak, szépen parkírozni 
lehetne, sétányfákat ültetni, a köze
pére zenepavilont építeni, tejivót, 

vagy cukrászdát. Merem állítani, hogy nemcsak idegenforgalmi szempontból, 
hanem a szülők is áldanák a város vezetőségét és bizottsági tagjainak jóizlését és 
kötelességtudását." (Dunántúl, 1936. március 22. 7 p.)

Nem feledkezhetünk meg a méltán híres pécsi vásárok történetéről sem. 
Cserkuti Adolf, egykoron elismert városi főlevéltárostól szintén érdekes 
dolgokat tudhatunk meg:
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„Városunk új vásártartási engedélye szerint az eddigi hat pécsi országos vásár 
megszűnt, s helyettük f. évi szeptember 1-től kezdve minden hónap első hétfőjén 
egynapos állat és kirakóvásár lesz, illetve, ha a hónap első hétfője ünnepre esik a 
vásárt a következő hétköznapon tartják meg.
A megszűnt régi vásárok: a Gyertyaszentelő B. A. napját, a Havi B. A. napját és 
a Katalin-napot magában foglaló héten, valamint a Pünkösd vasárnapját megelőző 
héten tartam szokott országos kirakó és ezen hetek első két napjára esett állatvásárok, 
továbbá újabb idő óta a Húsvét vasárnapját megelőző nagyhét első két napjára és a 
szent Mihály napját magában foglaló hét első két napjára esett kirakó- és állatvásárok. 
Az ekként eltörölt vásárokról akarok egyetmást elmondani. I. lipót király Bécs- 
ben 1699. évi augusztus 15-én kelt királyi szabadalomlevelével három orszá
gos vagy évi kirakó- és állatvásár tartását engedélyezte 'az Isteni gondviselés 
segítségével dicső és győzedelmes fegyvereinkkel a török járom alól kiragadott 
Magyarországunk koronájának és ősi jogon visszaadott Pécs városának úgy a 
saját hasznára, mint Baranyavármegye és a körülfekvő vidéknek is előnyére.' 
Ez a három vásár a gyertyaszentelői, pünkösdi és Katalin-napi, melyek közül 
a pünkösdinek a tartalma egy egész hét, miként a királyi kiváltságlevél külön 
hangsúlyozza.
A negyedik vásárt 1741-ben Mária Teréziától kérte a város azon indoklással, hogy 
téli vásárja kettő van, nyári csak egy, második nyári vásárra pedig szükség van. 
Ezt a vásárt is megkapta a város szent István király ünnepére, augusztus 20-ikára. 
Ebben a rendben maradtak a vásárok 1806-ig, amikor I. Ferenc október 17-én kiál
lított privilegialis levéllel a vásárjogot megújítván a szent István-napi vásárt áthe
lyezte a Nagy Boldog Asszony ünnepét (augusztus 15.) megelőző hétre. Később 
ez a vásár Havi-hegyi búcsú (augusztus 5.) hetének hétfőjére került véglegesen.
Minthogy Pécs 1703-tól 1780-ig a püspök földesúri hatalmának volt aláren
delve, rá kell mutatni arra, hogy ezt az időt az 1699. évi vásártartási engedély 
megelőzte és a vásár jog a várost illette, nem a földesurat, a vásári jövedelmeket 
kezdettől fogva mindvégig a város szedte és eredetileg az utak és hidak karban
tartására fordította. Szintúgy a negyedik vásárt is maga a város kapta utólag.
Az első három vásárt a város 224 éven át tartotta meg, máig számítva az augusz
tusit 182 évig. Mind a négy vásár színhelye az Irányi Dániel tér volt, csak 1853- 
ban határozta el a képviselőtestület a szigeti külvárosi lakóság kívánságára, hogy 
egy nyári (Pünkösd) és egy téli (Katalin-nap) vásárt a szigeti városrészen kell 
megtartani, a másik kettő ellenben a budai külvárosban maradjon.
A vásár kezdetét már az 1741. évi tanácsi jegyzőkönyv szerint azzal jelezték, 
hogy a városház sarkán levő szögre kifüggesztettek egy emberkart ábrázoló jel
vényt, a kézben karddal és e közben egynegyed óráig „beharangozták" a vásárt a 
városházi torony harangjával, vége viszont akkor volt a vásári időnek, mikor az 
említett jelvényt egynegyed órai „kiharangozás" mellett bevonták.
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A közrendre az országos vásárokon a polgári katonakompániák (őrszázadok) 
kirendelt emberei ügyeltek föl, fejenként 20 dénár napidíjért, a négy kompániába 
tartozó legénység azonban a vásáron kimért bor hatása alatt gyakran összeve
szett egymással, nagy örömére azoknak a rendbontó elemeknek, akiknek ellenőr
zésére hivatva voltak a kompániák.
A tanács ezen okból 1741-ben Katalin-vásárkor azt a bölcs elhatározást lép
tette életbe, hogy egy vásárra csak egy polgári kompánia vonuljon ki és a többi 
kompániák a következő vásáron legyenek fölváltva sorosok. Az történt ugyanis 
rendszerint, hogy vagy a gyalogosok vesztek össze a lovasokkal, vagy a bosnyák 
századbeliek szidalmazták a németeket s így tovább. Ha a kompániák emberei 
vásári tolvajoktól valamit elvettek a károsult nem jelentkezett, akkor az ellopott 
jószág értékének egy harmadrészét a kompánia illető emberei kapták meg, ha 
pedig a károsult előkerült, az egészet át kellett adni a jogos tulajdonosnak, de ez 
köteles volt az átadónak megfelelő borravalót a markába nyomni.
A helypénzt az országos vásárokon belső és külső tanács esetről-esetre meg
bízott tagjai szedték és megállapított napidíjak levonásával beszolgáltatták a 
város pénztárába, a befolyt 'rőfpénz' viszont a városbírónak volt a mellékjö
vedelme, de 1735-ben határozatilag kimondták, hogy a város a rőfpénzt örök 
időre átengedi a Havihegyi kápolnának s azontúl tényleg a kápolna gondnoka 
vette azt át rendes elszámolásra.
A hetivásárok napjai a török hódoltság megszűnése óta változatlanul mindig 
szerdai és szombati napok voltak: 1712. december 13-án - éppen átszenve
dett pestisjárvány után - ezt úgy módosították, hogy hetivásárt ünnepnapon 
sohase szabad tartani, tehát ha szerdán vagy szombaton ezután ünnep volt, a 
hetivásárt egy nappal előretolták azon okadatolással, hogy ’a mindenható Isten 
a várost jó egészségben megtartsa.'
Piaci szabályok: A helypénzt a piaci hajdúk zárt perselyekben szedték és így is 
szolgáltatták be.
A város kapuin kívül, a külvárosokban és külső határban tilos a falusiaktól 
élelmiszert vásárolni, ha ezt valaki mégis megtenné, a kapukat őrző hajdúk ne 
engedjék az árut behozni, hanem ott a kapunál kobozzák el, ezért megkapják 
belőle az egyharmad részt. Viszontelárusítók is csak a piacon vásárolhatnak, ott 
is csak 10 óra után. (1714. augusztus 21-iki határozat.)
Pékek a piacon csupán közös boltban (Brodladen) adhatnak el süteményt. Asszo
nyok maguk sütötte házikenyeret hetivásáros napokon árusíthatnak a piacon, 
más napokon nem, de a kenyerük - ugyanazért az árért - egy fonttal többet 
nyomjon, mint a pékeké (1718. január 22.).
Asszony nem árusíthat házikenyeret a piacon, ha a férjének rendes ipari foglal
kozása van. (1730. május 19.).
Kenyeres asszonyok a piacon saját sütésű kenyeret csak egészben bocsáthatnak 
áruba, földarabolva és megszegve nem. Kalácsot, rétest, pogácsát csakis országos 
vásárkor árusíthatnak. (1751. május 21.).

132



Trebbin Ágost - Egy kis pécsi piac- és vásártörténelem

Aki a piacon kívül utcán, kapu alatt, boltban, műhelyben, házakban élelmiszert 
vételre kínál, attól azt elkobozzák, ismétlés esetén az elkobzáson felül meg is bír
ságolják. Aki pedig a piacon, ha az eladó és vevő az árra már megegyeztek, utó
lag a vevőnél többet ígér és ezzel a drágaságot fokozza, az személyre való tekintet 
nélkül áristommal lakoljon. (1740. május 8.).
Kofák, ha a megengedett idő előtt merészelnek a piacon élelmiszert vásárolni, 
pénzbírsággal bűnhődnek, nemfizetés esetén a nyílt piacon megbotoztatnak. 
(1745. május 23.).
Általános rendszabályok: A városház állandó őrzésére a négy polgári kompániá
ból nappal négy, éjjel nyolc embert kell állítani. (1715. október 29.).
A város kapui télen 8 óráig, nyáron 9-ig maradnak nyitva, a kocsmákat is csak 
ezen időig lehet nyitva tartani, aki a mondott órán túl vendéget a kocsmában 
megtűr, bírságot fizet. (1720. január 30.).
Fölemlítem befejezésül, hogy kapuzárás után a város kapuinak kulcsait a reg
geli nyitásig a városbíró lakásán őrizték. Azért csak a kőfalon belül lakó pol
gárt választottak meg városbírónak, mert a kapukulcsok a városfalon kívüli 
területre elvből nem kerülhettek, hiszen ott az ellenség kezébe juthattak volna." 
(Dunántúl, 1924. augusztus 31. 3 p.)

Időskorom egyik fontos ese
ménye, amikor szombatonként 
kilátogatok a mai pécsi piacra, a 
vásárcsarnokba. Úgy érzem, illik 
egy-két dolgot leírnom:

Pécsi piac, 2013

A jó bornak nem kell cégér! Vallja 
a régi magyar közmondás. A mai 
pécsi piac sincs rászorulva, hogy 
én reklámozzam. De az a ren
geteg pécsi, aki heti rendszeres
séggel kilátogat ide, tudja, hogy 
csak itt érdemes friss gyümölcsöt 
és zöldséget vásárolni.
A pécsi piacnak jellegzetes karak
tere van, de fogalmazhatok úgy is, hogy ez személyes ügy. Már az autó
buszban együtt utazom több régi és alkalmi ismerősömmel. Ők is, mint én, 
különböző bevásárló alkalmatosságokkal (kiskocsi, szatyor, kosár stb.) siet
nek az áhított cél, a piac felé. A piaci kavargó zsongásban azután mindenről 
szó esik, családról, napi politikáról, pletykákról. Ilyen lehetett valamikor a 
görög városállamokban az agóra.
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A MECSEK TURISTAÚT-HÁLÓZATÁNAK 
KIALAKULÁSA III.
VISSZATÉRÉS A SZÍNJELZÉSEKHEZ (1945-1976)

Időközben az országban visszatértek a 
színjelzésekre, 1940-remárcsakaMecsek- 

-ÁS^ben tartották magukat a számjelzések(1). 
A színjelzésekhez való visszatérés 1944-ben kez
dődött meg, de a háború miatt jelentős változás 
sokáig nem történt®. Az átállás több évtizedig 
tartott, sokáig párhuzamosan jelezték az uta
kat számmal és színnel is (1. kép). Az 1959-ben 
kiadott Mecsek útikalauz még kihangsúlyozza, 
hogy a „Mecsek átjelzéseinél szín- és számjelzés 
rendszerint együtt szerepel". Ezt a gyakorlatot a 
túraleírásoknál is követi. Ekkor még 27 számjel
zés létezett, köztük az alábbiak csak számokkal, 
színek nélkül jelezve:

6-os  út: Vágoti gerinc-Lóri vh.-Toplica 
f.-Mecsekrákos;
9-es út: Mecsekalja vá.-Jakab-hegy- 
Mókus-forrás-Nyárás-patak-Hetvehely; 
13-as út: Kozári eh.-Anyák kútja (az 
1957-es térképen csak színnel jelölve);
15-ös út: Mecsekkapu-Misinanyereg- 
Lapis-Arpádtető műút (utolsó szakasza 
mára megszűnt);
33-as út: összekötő út a Zengőnél (Büdös- 
kúttól nyugatra, mára megszűnt);
37-es út: Singödör;

1. Szín- és szám jelzés 
együtt

38-as út: Zobák-Pusztabánya-Egregyi völgy®.
Ezek a számjelzések azonban szinte mindenhol eltérnek az 1939- 
ben kiadott térképen és a Mecsek könyvben található számozástól®! 
A különbség jól látható, ha összevetjük az 1939-es térképet (2. kép) és 
az 1959-ben kiadott „Mecseki séták és kirándulások" mellékleteként
szereplő térképet, mely az egyetlen, ahol a szín- és számjelzések is 
szerepelnek® (3. kép). Az egyetlen turistaút, aminek számjelzése vál
tozatlan maradt, az „T'-es Tettyétől Sikondáig.
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2. Szántjelzések az 1939-es térképen, 
Keleti-Mecsek

Az 1945 utáni első, domborzatot is 
feltüntető Mecsek térképet 1957- 
ben adták ki(5) (4. kép).
Ezen már nem szerepeltek szám
jelzések. Akkor hogy tüntették fel a 
csak számokkal jelzett utakat? Egy
szerű megoldást találtak, ezeket az 
utakat a térképen „F" jelzéssel lát
ták el (5. kép). A képen a Keleti-Me
csek részlete látható, piros nyíllal 
emeltem ki az „F" jelölést. Ezt az 
//F" jelzést láthatjuk a fenti térkép 
újabb kiadásain, az 1976-os VIII. ja
vított kiadás már csak színjelzése
ket tartalmaz. Ezek alapján elmond
hatjuk, az átállás a Mecsekben rend
kívül lassú volt, több mint 30 évig 
egymás mellett létezett a két jelölés.

3. Szám- és sztttjelzések az 1959-es 
térképen

'-------------------------------------------------------------’
4.1957-es Mecsek térkép

L______________________________________________________ J
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VÁLTOZÁSOK A SZÁMJELZÉSEK VONALVEZETÉSÉN

1967 és 1972 között a kék sáv jel
zést Lapis környékén a mainak 
megfelelően átjelezték. Ekkor a 
15-ös átjelzést egész Remeterétig 
meghosszabbították, tehát még 
ekkor is készültek új számjelzé
sek, de Magyarországon csak a 
Mecsekben. A 6. kép az áthelye
zés előtti állapotot mutatja a má
ra megszűnt útszakaszon, ami 
sokáig a 15-ös számot viselte.
A33-as út megszűnt 1972-re (7. kép). 7. Egy megszűnt számozott út

Új színjelzések 1939-1976 között

Amint a korábbiakban láttuk, a mecseki turistaút-hálózat váza 1939-re 
kialakult. AII. világháború alatt nem sok lehetőség akadt a fejlesztésekre, 
de még a rendszeres karbantartásra sem. Az 1945-1957 közötti időszak
ban ismét jelentős előrelépések történtek. Több párhuzamos jelzést ala
kítottak ki gerinceken, völgyeken, bekapcsolták a környező falvakat az 
úthálózatba (Cserkút, Kővágószőlős, Bános, Mecsekrákos, Szászvár, 
Máza), összekötő utakat jelöltek ki. A jelentős expanzióban szerepe volt 
a megváltozott társadalmi viszonyoknak. A háború után alig volt lehető
ség távolabbi vidékekre utazni, ugyanakkor állami cél volt a tömegsport, 
így a természetjárás népszerűsítése is. A mellékelt térképrészleteken a 
Keleti-Mecsek úthálózata látható 1939-ben (2. kép) és 1957-ben (8. kép).
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1939-1957 között kijelölt új utak 
(zárójelben a mai jelzés)

Cserkút-Kővágószőlős-Petőc puszta-Abaliget (P E3, K H). 
Jakab-hegy-Körtvélyesi hát-Orfű (Z ■■).
Lóri-Garajc-Mecsekrákos ( ).
Vágot-Bános (>").
Lapis-Zsidóvölgy-Kőlyuk (Z ").
Mánfa-Sikonda (mára megszűnt).
Vasas-Hársas-forrás-műút (Z "). 
Mecsekjánosi-Magyaregregyi strand, akkor és még ma is P ■■! 
Komló-Magyaregregy, akkor és még ma is P +1 
Takanyó-Pusztabánya.
Ennek, és több új útnak is az érdekessége, hogy át kellett volna térni a 
színjelzésekre, mégis új számjelzést kaptak. Ez a 38-as út lett. 
Szászvár-Nyárádi kunyhó (Z +).
Máza-Óbánya (K ■). 
Etelka-forrás-Kisújbánya (K ■).
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Az Óbánya-Kisújbánya szakasz is ekkor kapott először jelölést, noha 
egyike volt a legkorábbi turistaútjainknak. Eltéveszthetetlennek tartot
ták, és így jelölését feleslegesnek. Ekkor még a K • vezetett rajta keresz
tül, ma K E7 (9. kép, 1939; 10. kép, 1957).

9. Az Óbánya - Kisújbánya közötti 
szakasz 1939-ben még jelöletlen

10. Az Óbánya - Kisújbánya szakasz 
először jelölve 1957-ben

Az új jelzések mellett egyesektől búcsút is vettünk. 1957-ig szűntek meg: 
Szárazgödör. Mánfa és Józsefháza között, volt 27-es út. A Budafai kőfejtőn 
vezetett keresztül, ahonnét többek között a pécsi székesegyházhoz is fej
tettek követ. Somogy-Komló. Vasas-Zobák. Zobák-Komló.
1957-1960 között jelentős, új utat nem jelöltek. 1960-1967 között a műút
ról az erdőbe helyezték át az Abaliget-abaligeti vasútállomás jelzést, vala
mint Váralját is bekapcsolták az úthálózatba, Óbányával kötötték össze.
1967-1978 között jelentős fejlesztés nem történt. 1966-ban bevezették a 
fára szögelhető fémtáblácskákat, amikre festették az útjelzéseket. Ezek 
mára teljesen kiszorultak a gyakorlatból. (Szerencsére! - a szerk.) 
Figyelmesen járva, helyenként még felbukkannak a régi számjelzések. 
A legkönnyebben a 15-ös út máig meglévő jelzéseire csodálkozhatunk a 
Mecsek-kapunál (11., 12. kép) és a Kardos úti kulcsos háznál (13., 14. kép). 
Jó lenne ezeket is felkarolni, összegyűjteni, megóvni.

----------- :------------ r11. Regi számjelzés a Mecsek-kapunál ■ 12. Régi számjelzés 
a Mecsek-kapunál, közelről
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13. Régi számjelzés a Kardos úti kulcsosliáziiál

14. Régi számjelzés a Kardos úti kulcsosháznál, közelről

Felhasznált és a/ánlott irodalom

1- A Mecsek Egyesület évkönyve az 50. egyesületi évről, 1940. Szerk.: 
Páldi Géza. Pécs, 1941.
2. A Mecsek Egyesület 54. évkönyve. Szerk.: Szécsey Béla. Pécs, 1945.
3. Mecsek útikalauz. Szerk.: Dr. Oppe Sándor. Sport Lap- és Könyvkiadó. 
Budapest, 1959, 94. o.
4. Dr. Sík Lajos (szerk.). A Mecsek részletes kalauza. Pécs, 1939.
5. Somogyi Géza: Mecseki séták és kirándulások. Pécs megyei jogú város 
Idegenforgalmi Hivatala. Pécs, 1959.
6. A Mecsek hegység Turistatérképe. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1957.
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Kraft János

A DÉL-BARANYAI-DOMBSÁG REJTETT 
HEGYEI, A SZIGETRÖGÖK

f
z utóbbi években a Mecsek Egyesület már folyamatosan szervez 

túrákat a Dél-Baranyai-dombság keleti részletére. A napjainkban 
már turistautakkal is jelzett útvonalak többsége Máriakéménd kőr
ől indul, és közülük néhány keleti irányba tartóan már a Dunát is 
megközelíti. Az egyre több jelzett útvonalakon közlekedő gyalogos turis

ták közül valószínűleg csak kevesen tudják, hogy a dombsági terület túra
útvonalai egyes részleteikkel valójában a Mecsek-hegységhez is szorosan 
kapcsolódó helyszíneket érintően kerültek kijelölésre. A dombsági rész
letnek hegységgel való szoros kapcsolat a morfológiai jellemzők alapján 
nem igazán szembetűnő, viszont egyértelműen igazolható, ha a túrautak 
egyes szakaszai alatti kőzeteket részleteikben is vizsgáljuk. Azok a nem 
távoli hegységben több helyen is jelentősebb területrészeken többször is 
előfordulnak, míg a dombsági területen inkább csak foltszerűen utalnak a 
Mecsekhez való tartozásra és a helyi sajátos földtani viszonyokra.
A XIX. században elvégzett földtani felvételezések során pontosították, 
hogy Baranya megye területén a Mecsek és Villányi hegységek közötti 
dombsági területen, annak keleti részletében a Duna irányába tartó erős 
lefedettségű vonulattal helyezkednek el azon mezozoós (triász és jura 
időszaki) kőzetekből álló rögök, amelyeket elhelyezkedésük és réteg- 
tani sajátosságaik alapján összefoglalóan Baranyai-szigethegységeknek 
neveztek el. Közös jellemzőjük, hogy a felszínen kis területű, általában 
inkább csak foltszerű területi előfordulásaikkal mutatkoznak, továbbá 
felszínalaktani formáikkal jól illeszkednek környezetükbe. A több - a fel
színen 4 önálló - tagból álló vonulat nagy része a megye keleti részleté
ben található, viszont kisebb részleteikkel már átnyúlnak Tolna megyébe 
(Báta) és Bács-Kiskun megyébe (Dunafalva) is, habár utóbbi település 
korábban Baranya megyéhez tartozott.
A szigethegységek Baranya megyei előfordulásai közül a két nagyobb
nak ismert egység közvetlen környezetük számára meghatározó jelen
tőségűnek tekinthető, hiszen nemcsak geológiai érdekességek, hanem 
korábban - a történelmi időkben - elsősorban építőanyagok beszerzési 
helyként, míg újabban - az utóbbi évtizedekben - már inkább fontos víz
beszerzési helyként ismeretesek. A nyugati helyzetű szigethegység elő
fordulási helyszíne Máriakéménd, Monyoród, Szederkény és Versend

140



Kraft János - A Dél-Baranyai-dombság rejtett hegyei, a szigetrögök

1. Szederkény - (Monyoród) - Máriakéméndi rög 2. Székelyszabar - Mohácsi rög

1. Áttekintő térképrészlet a Dél-Baranyai-dombság szigethegységeiről

települések igazgatási területét érinti (1. terület), míg a keletebbi egység 
Mohács és Székelyszabar külterületi részletein azonosítható (2. terület). 
Az egyes rögök területi kiterjedésének lehatárolása morfológiai szem
pontból eléggé nehézkes, hiszen nem határozottan kiemelkedők kör
nyezetükből, továbbá igazán önálló - hegységekre jellemző - arculatot 
valójában nem mutatnak. Lehatárolásuk így kizárólag csak a területü
kön megtalálható nyílt feltárásokban ritkán megmutatkozó, viszont a 
dombságokra nem jellemző szilárd kőzetek előfordulásaival, valamint a 
környéken mélyített különböző célú fúrások és egyedi geofizikai vizsgá
latok alapján lehetséges. A közvetlen környezetükhöz viszonyítva nem 
eltéveszthetően mutatkozó szilárd és idősebb geológiai korú kőzetek fel
színi előfordulásai tehát csak részben jelölik ki a szigethegységek terü
leti kiterjedését, hiszen az utóbbi évszázadban megvalósult földtani és 
szerkezetkutató kutatásokkal sikerült csak pontosítani az egyes rögök 
kiterjedését, valamint igazolni az egymással és a nem távoli hegységgel 
fennálló szoros rokonságukat.
A rögök közötti és egyúttal a távolabbi hegységekkel való közvetlen 
kapcsolat csak a nagy mélységekbe található rétegtani jellemzők és 
a szerkezeti elemek, valamint a sajátos elrendeződést is okozó törés
vonalak helyzetének ismeretében lehet pontosan követhető. Azok 
részletes ismerete nélkül is nyilvánvaló viszont, hogy a szederkény- 
máriakéméndi és a székelyszabar-mohácsi rögök rétegtanilag szinte
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teljesen azonosak, továbbá a Mecsekhez is igen szorosan tartozó rész
letek. Teljesen megegyezőek abban, hogy a főtömegüket adó jura 
időszaki kőzetek a hegység területén előfordulnak, továbbá a fedettsé
güket és rejtettségüket jelentő laza üledékek a Mecsek tágabb környe
zetében számos helyen előfordulnak.

2. Egyszerűsített földtani szelvény a szederkény-máriakéméndi 
és a mohács-székelyszabari rögökkel

Az áttekintést biztosító térképrészleten csak területismertető céllal lehatá
rolt rögök (1. és 2. területek) teljesen megegyezőek abban, hogy tömegü
ket elsősorban a Mecsek hegységben is megtalálható ún. pusztakisfaludi 
mészkőformáció jelenti. A nem távoli hegységben az üledékképződés sor
rendiségének megfelelő helyzetben található durvakristályos kőzet itt a 
rögökben elszigetelten, valójában azonban csak látszólagos elszakítottság- 
gal van jelen. A rögök anyagáról érdemes megemlíteni, hogy a jura időszak 
toarci és bajóci emeleteiben képződött mészkőváltozatban tömegesen for
dulnak elő kisméretű tengeri állatok maradványai (Brachiopoda, Crinoidea). 
A mészkőben sávosan, helyenként már szinte rendezettséggel mutatkoz
nak olyan belemnites (belsővázas lábasfejű) maradványok, amelyek az 
előbbieknél jobban észrevehetők és színnel is határozottan elkülönülnek 
környezetüktől. A belemnitesek jellegzetes (nyújtott kúpszerű) marad
ványait gyakran gyűjtik a mecseki természetjárók, hiszen azok a közre
fogó kőzettér mállásakor szinte kihullanak befogadó környezetükből. 
A mészkőre jellemzők még a barnás, zöldes színek és a rózsaszínű árnyala
tok (általában és összefoglalóan barackszínként említik), továbbá tömege 
jellemzően rétegzett (padosan elváló), de sávosan lehet kissé homokos, sőt 
még szórtan kisebb kavicsok is előfordulhatnak tömegében. Képződése 
során szinte minden korábbi kőzetre közvetlenül települt, hiszen kiala-
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kulása időszakában kezdődött meg a jura időszak fiatalabb részleteire jel
lemző azon tengeri üledékképződés, amelyet keletkezésekor végigkísért 
az üledékgyűjtő területek azon rendeződése, mely végül a későbbi üle
dékgyűjtők fokozatos bemélyüléséhez is elvezetett.

3. A rögök főtömegét alkotó jellemzően pados elválást! 
és megbillentett helyzetű jura időszaki mészkő

A jelenlegi hegységszerkezeti viszonyok alapján ismert, hogy a baranyai 
szigetrögökben előforduló jura időszaki mészkőtömeg a jóval későbbi 
tektonikus hatások eredményeként került jelenlegi helyzetébe, hiszen a 
takarósáv alatti elhelyezkedése alapján jellemzően sasbérces. Az ilyen 
előfordulás árulkodóan utal arra, hogy a korábban lezajlott hegység
képződések után a neogén végétől megvalósuló pannóniai korú üle
dékképződés rétegeivel lettek véglegesen közrefogottak vagy azok által 
lefedettek a szigetrögök. A fedősáv vastagsági ingadozásai és az azon 
belüli eltérő keletkezési körülményekre utaló rétegek, valamint azoknak 
a rögök körüli területi elrendeződése is jelzi, hogy a pannóniai rétegso
rozat keletkezése tartósan változatos körülmények között történt. Ennek 
megfelelő sajátosság, hogy a mészkőfelületen és annak peremvonalai 
mentén sok helyen megtalálhatók a pannóniai korú egykori tengerpart
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abráziós képződményei (törmelék, kavics, konglomerátum) ugyanúgy, 
mint a jóval nyugodtabb keletkezési körülményeket igazoló sekélyten
geri üledékek (aleurit, agyag, márga). így a rögök területén csak csonka, 
míg közvetlenül mellettük szinte a teljes pannóniai rétegsorozat is előfor
dul, továbbá a közöttük lévő - egykoron mélyebb üledékgyűjtőt jelentő - 
területeken az egyes pannóniai képződmények a rögök előfordulásaihoz 
viszonyítva jelentősen kivastagodhatnak.

4. Tektonikus Itatásokkal megviselt, erősen töredezett jura időszaki 
mészkő bányafalban (Versend)

A rögök területére és közvetlen környezetére jellemző üledékföldtani 
viszonyokat napjainkban az M60-as autópálya építése előtt megnyitott 
és napjainkban is üzemelő versendi kőbányában lehet legjobban megis
merni. Az utóbbi években megvalósult itteni bányászat során nemcsak a 
helyenként erősen összetöredezett mészkő és annak egyenetlen felszíne 
került feltárásra, hanem az egykori hullámveréses övezetben kialakult 
akár 10 m-es vastagságot is elérő abráziós képződmények is megmutat
koztak. Utóbbiak általában kőzettörmelékként, alárendeltebben kavics
ként, valamint gyengébben kötött részleteikben már inkább breccsaként 
vagy konglomerátumként kerültek azonosításra.
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5. Abráziós tengerparti részlet 
mészkő anyagú kőzettörmelékkel

6. Lazan cementalt pannontat 
abráziós tengerparti konglomerátum 

ősmaradványok töredékeivel

7. Pannóniái korban keletkezett 
aleurit sávokkal tagolt agyagmárga

A pannóniai végére látszólagosan 
nyugalomba jutott területen meg
valósult azon pleisztocén kori üle
dékképződés, amelynek sávja igen 
változatos vastagságú (1-50 m). 
A takarósáv alsó szakasza jellem
zően a fekükőzetek feldolgozását is 
jelentő szárazföldi folyóvízi körül
mények közötti üledékképződéssel 
történt, míg a felső szakaszban már 
az eolikus rétegsorozat keletkezése 
dominált. így az alsó-pleisztocénre 
jellemző szórványosan homokos 

és kavicsos, elsősorban agyagos sávokra települt többször megismétlődő 
intenzitással azon löszsorozat, amelynek nagyfokú erózióérzékenysége 
meghatározó jelentőségűvé vált a napjainkra jellemző morfológiai viszo
nyok kialakulásakor. A fosszilis talajszintekkel és gyakran utólagosan 
mészkonkréciós sávokkal is kialakult lösztakaró általános jellemzője, hogy 
minden idősebb kőzetet változatos vastagsággal lefedett és erózióérzé
kenysége okán fokozatosan lepusztuló jellegű. Ennek eredményeként az 
utóbbi évezredekben kezdődött meg a lösztakaróval fedésbe került terü
leteken a jelenlegi völgyhálózat határozott bevágódása, valamint az általa 
korábban rejtetté vált szigetrögök lassú ütemű kibontása a koncentráltabbá 
váló eróziós tevékenységekkel. Ezen folyamatot a kőzettér ellenálló képes
ege, valamint a rögök sasbérces előfordulása nem igazán látványosan, de 
szakértő szemek számára mégis határozottan megállapíthatóan befolyá
solja. Ilyen közvetlen hatásként értelmezendő, hogy a dombsági területen 
általánosan kialakult északról délre tartó völgyhálózattól teljesen eltérő a
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szederkény-máriakéméndi rög északi szegélyén Máriakéméndtől keletre 
található, délről induló és északra tartó völgyek helyzete és nyomvonala, 
valamint a székelyszabar-mohácsi rög területén a Jenyei-völgy alsóbb 
részlete, ahol a löszös dombsági területek jellemzőitől teljesen elkülönü- 
lően száz métert is meghaladó szélességű részletekkel mutatkozik a völgy
talp annak ellenére, hogy a tengelyvonalban vízfolyás is halad.

8. Általános takarósávot alkotó pleisztocén korú löszsorozat 
fosszilis talajokkal és mészkonkréciókkal

Az erózióval megbontásra került területen foltszerűen előbukkanó szilárd 
kőzeteknek és a környéken előforduló laza üledékeknek napjainkra már 
teljesen elfeledett jelentősége is volt szinte mindvégig az emberi történe
lemben. Elsőként érdemes megemlíteni, hogy a tágabb környéken talál
ható régészeti lelőhelyek többségénél előfordult a rögökben megtalálható 
mészkő, vagy annak durva törmeléke. Nemcsak a rögöktől távolabbi 
lakóhelyekre elszállított tömbök voltak az egykori tudatos felhasználást 
jelzők (pl. őrlőkövek), hiszen a durva törmelék megmunkálásra került 
kisebb darabjai már kéziszerszámként vagy fegyverként is előkerültek. 
Az M60 autópálya építése előtti régészeti feltárások leletei szerint már 
az őskortól kezdődően a vaskorban is folytatódóan történt a szigetrögök
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anyagainak helyi felhasználása, hiszen sok marokkő és dárdahegy való
jában a jura időszaki mészkő kisebb darabjaiból került kialakításra. Tehát 
nemcsak a legegyszerűbb és esetleges, hanem a tudatos felhasználási 
célok is igazolódtak a szigetrögök kőanyagaira vonatkozóan. Az előbbi
eknél jóval szélesebb körű anyagfelhasználás a rómaiak itteni jelenlété
hez kötődik, hiszen a tágabb környéken az általuk emelt villaépületek és 
erődítmények építőanyagaként már nagy tömegben volt azonosítható a 
rögökből származó mészkő. Az ilyen felhasználást igazolja a Dunaszekcső 
környéki Duna-meder, ahol az egykori Lugio erődítményének elpusztulá
sából származó mészkőtömbök is gyakran előfordulnak. A középkorban 
és a későbbiekben sem szűnt meg a rögök területéről származó kőanya
gok helyi felhasználása, hiszen a több évszázados építmények maradvá
nyaiban változatlanul igen gyakran megtalálhatók. A rögökből származó 
mészkő nagymértékű és mindenki számára általánossá váló felhasználása 
a XVIII. század végétől indulóan kezdődött meg. A XIX. század elejétől 
kezdődően egyre több kőbánya megnyitása történt, és az anyag sokcélú 
felhasználása már általánossá vált a környéken. A bányákat mindenkor a 
helyiek nyitották és üzemeltették, tehát a termelőhelyek nem üzemeltek 
állandó jelleggel. A lakosság részéről a XIX. és XX. századokban elsősor
ban a lakóépületek lábazati anyagaként került felhasználásra a fagyálló 
tulajdonságokat is mutató vastagpados mészkő, de más egyéb célokat is 
rögzítenek az egykori híradások. Külön érdekesség, hogy a pécs-mohácsi 
vasútvonal építésekor is szállítottak a rögök területéről olyan építőanya
got, mely elsősorban a pálya ágyazati anyagát biztosította.

9. Jura időszaki mészkő mint egykori építőkő a római Lugio 
(Dunaszekcső) előtti Duna-mederben
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A több évszázadon keresztül végzett bányászat során nemcsak a jó 
minőséget biztosító részletek, hanem a meggyötört padok és a több
nyire kötés nélküli abráziós törmelékek is elszállításra kerültek. Az 
ellenállóbb vastagpados részletek elsősorban lábazatokhoz vagy 
burkolatokhoz kerültek felhasználásra, míg a törmelékek elsősor
ban forgácskőként hasznosultak. Ennek okán a bányászati területe
ken nem található valójában jelentősebb kiterjedésű meddőhányó, 
hiszen minden részletet hasznosítottak. Ezen hozzáállásra találóan 
utaló, hogy a bányászathoz többször összeállított kataszterek szerint 
a XX. század elején a kéméndi, mogyoródi, szederkényi, mohácsi és 
szabari bányákból a „közutak kavicsolásához" szükséges nyersanya
gok kiszállítása is megtörténik. Az ilyen közcélú felhasználáskor 
elsősorban az egykori abráziós tengerpart törmelékeit hasznosítot
ták, hiszen nem kellett a felhasználási célokhoz igazodva a szálkő
zetet a kívánt méretre törni. Egészen a XX. század közepéig történt 
a helyi településekhez építőkő termelése, melynek eredményeként 
1-10 ha nagyságú bányaudvarok alakultak ki.
Az előbbiekben csak röviden és vázlatosan felsorolt helyi alkalma
zási célokkal valójában a mészkőt és annak közvetlen környezetében 
kialakult törmelékeit hasznosították teljes körűen, de természetesen 
további nyersanyagként több helyen termelték a rögök fedősávját 
jelentő pannóniai üledékeket ugyanúgy, mint az általános takarósá- 
vot jelentő lösztömeget. Utóbbiak elsősorban vályog és tégla nyers
anyagként kerültek felhasználásra, ám azok bányászati helyszínei 
is fokozatosan bezárásra kerültek a XX. század végére. Az egykori 
művelési helyek és mélységi kiterjedése alapján a rögök területén 
8 jelentősebb, mészkő megszerzése okán kijelölődött bányászati 
helyet lehet utólag meghatározni. Mindezeken felül további érde
kesség az is, hogy Máriakéménd területén találunk olyan pincét is, 
amelynek vájása löszben kezdődött, majd befejezése végül mészkő
ben valósult meg. így építőkövet egyesek szerencsés esetben akár 
saját területükön is megszerezhettek.
A sok évszázadon keresztül megvalósult bányászati tevékenység 
visszaszorulását valójában nemcsak a jobb minőségű építőanya
gok gyártási helyeinek koncentrálódása és azok tömeges szállítási 
lehetőségeinek megvalósulása okozta, hiszen a XX. század végé
hez közeledve közegészségügyi érdekeknek megfelelve indokolttá
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vált a fokozatosan kiépítésre került nyomóvezetékes vízellátások 
beszerzési helyeinek védelme is. Viszonylag csak kevesek számára 
ismert, hogy a baranyai szigetrögök területe egyben olyan állandó 
védelmet igénylő vízbeszerzési hellyé is vált a XX. század második 
felében, ahonnan a környező települések ellátása történik napjaink
ban is. A rögök tömegét alkotó mészkőben elhelyezkedő - a közvet
len környezetből részben utánpótlást is nyerő - karsztvíz jelenleg a 
Karasica völgyében, a Jenyei-völgyben ugyanúgy kiemelésre kerül 
fúrásokkal, mint Monyoród területén. így az elmúlt évtizedekben 
teljes mértékben elfogadottá vált, hogy az egykori bányaudvarok 
egy részében napjainkban már a karsztra telepített termelő kutak 
felépítményei mutatkoznak, míg azok hátterében található egy
kori bányafalakat a növényzet jelenleg már szinte teljesen eltakarja. 
A helyi földrajzi nevek viszont fennmaradtak, és azok a továbbiak
ban is arra utalnak, hogy egykoron számos helyen és több község
ben az elődök kőbányászatot végeztek a Dél-Baranyai-dombságban.

10. Mohács és Székelyszabar közötti bányák elhelyezkedése 
az 1964. évi felvételezéskor
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Trebbin Ágost

KIRÁNDULÁS A RÉGI PÉCS VÁROSÁBAN

most egy igen érdekes, régi pécsi kirándulásra szeretném Önö- 
j) két meginvitálni. Ne ijedjenek meg, nem kell tartani a fárad- 

ságtól. Tessék csak kényelmesen elhelyezkedni a süppedő 
fotelban, és mindjárt indulunk is érdekes utunkra.
Olyan népszerű idegenvezetőink lesznek többek között, mint Reéh Gyuri 
bátyánk (1862-1932), az egykori Pécs legendás alakja, avagy Kiss József 
tanár úr, a Mecsek Egyesület egykoron legendás főtitkára (1891-1932).

Reéh Gyurit nem kell külön bemutatni nekünk, pécsieknek. Számos 
monográfia készült életéről, munkásságáról. Szülőházát a Jókai téren 
emléktábla ékesíti.
Reéh György komoly, csendes ember volt, ha munkáról és dolgos helytál
lásról volt szó, ugyanakkor őszintén és tiszta szívvel tudott mulatozni is. 
így idézte fel Reéh Gyuri emlékét egy hajdani pécsi, békebeli polgárasszony: 
„Reéh György rendőrkapitány, a Tettye koronázatlan 'királya' minden rendez
vényen részt vett, vidám, szellemes ember volt, ez a típus ma már nincsen, sokat 
lehet róla írni. Nekem a legfessebb táncosom volt, minden bál elején a gyorspol
kát velem táncolta, de akkor félre is állt mindenki az utunkból, édesanyám oda 
sem nézett, mint a nyíl, repültük végig 
a termet. Szép idők!'' (Egy pécsi pol
gárasszony emlékei a városról. Goszto- 
nyi Gyuláné, született Pilch Erzsébet 
visszaemlékezései a 19. és 20. század 
fordulójáról. 37 p.)

1932-ben Pécs közönsége így 
köszönt el a város népszerű és sze
retett Gyuri bácsijától: 
„Jellegzetesen hosszú, szikár, kissé haj
lott alakja többé már nem tűnik fel a 
pécsi utcákon, ahol minden lépésénél 
ráköszönt az őszinte tisztelet: Van sze
rencsém Gyuri bátyám... Derűs moso
lya már nem árad szét komorrá vált
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pécsi környezetében, nem mond többé csattanó adomákat, pohár sör vagy csillogó 
aranysárga bor mellett sem meghitt, úri társaságban, sem nótahangos pécsi sző
lőkben, sem felejthetetlen szerelmén, amelynek koronázatlan királya volt, a tettyei 
fennsíkon. Sem baráti köre, sem tisztelői, sem ismerősei, (az egész város) nem lát
ják többé szikár alakjában visszajárni Pécs múltját, azokat az időket, amikor Pécs 
még álmodó, boldog, gondtalan város volt." (Dunántúl. 1932. február 22. 4 p.)

Most adjuk át a szót a nosztalgiázó Reéh Gyurinak:
„Most midőn a nagy természet téli álmát alussza, midőn a fák zúzmarás ágain 
csak szegény fázó és éhező dalos madaraink egyhangú, szomorú csicsergése hal
latszik, - most szólítlak ki kedves olvasóm a jól fűtött szobából és vezetlek vissza 
a múltba, verőfényes tavaszi nap ábrándjaiban olyan helyekre, amelyeken a múlt 
és régmúlt időkben boldog elődeink, vagy már jó magunk is, egy ifjabb és akkor 
szebb korban, mulattunk, enyelegtünk, szórakoztunk, - városunk régi és régibb és 
részben már feledésbe ment kiránduló és ezzel kapcsolatos szórakoztató helyeire. 
Nem bánt a vágy, történetírónak kijáró babérok után, és nem ösztönöz a ritkán 
tollforgató embereket gyötrő láz, hogy a leírt gondolataimat nyomtatott betűkbe 
merítve láthassam, az egyedüli, amit kis cikkemmel elérni akarok, hogy mindaz 
a mihez magamnak és kortársaimnak félszázadot meghaladó múltunk minden 
kedves emléke fűződik, ne múljon el velünk együtt. Hirdesse egy-két nyomtatott 
sor a jövendő korok kutatói előtt, ha másutt nem, hát a múzeumok poros polcá
ról, hogy hol és hogy éltünk, hogy gondolkodtunk, hogy éreztünk." (Dunántúl, 
1923. december 25. Reéh György: Pécs régi kiránduló helyei. 19 p.)

Mielőtt virtuális sétánkat megkezdenénk, egy kis útmutató segédlet, 
nehogy eltévedjünk saját városunkban.

„A mai elnevezésekből, csak a következők maradtak fönn, már t. i. úgy, hogy 
ugyanazon utcának szolgáltatnak jelzőnevet. Mária-, József-, Anna-, Nepo-

A régi Pécs

műk-, Ferenciek-, Flórián-, Malom-, 
Mindszent-, Felsővámház-, Káptalan-, 
Szeminárium-, Boldogasszony-, Ha
rangöntő-, Megye, Rókus-, Ágoston-, 
és Gábor-utcák.
Természetesen ezeknek és a többi utcák
nak is németül hangzanak az ő neveik 
abban az időben, amelyről most szó esik. 
Hauptgasse (Főutca), Franzischkaner 
Gasse (Ferenciek utcája), Obere- 
Mauthgasse (Felsővámház utca), 
Glockengiessergasse (Harangöntő ut
ca), Kapitelgasse (Káptalan utca) stb. 
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A városháza és a plébánia templom akkor a Hauptplatz-on (Széchenyi tér) 
állott. A villamos vasút például 1817-ben vagy már 1777-ben is a Haupt 
Gasse-en, a Marktplatz-on (Vásártér) és a Donau Gasse-en (Pálya utca) át 
ment volna ki a Zsolnay gyárba, ha Zsolnaynk őse bíbelődött volna afféle cifra 
korsók készítésével, mint az ő zseniális utódja.
Aztán megint a Hauptgasse sarkától a Hauptplatzon (Széchenyi tér) át lero
boghatott volna a villamos a Kapuciner Gasse-en (Irgalmasok utcája), de annak 
a végén aztán útját is állta volna a város fala, vagy bekanyarodhatott volna 
az a Lemonie Gasse-ba (Citrom utca), s átvághatott volna az Aloe Gasse-ba 
(Kert utca), onnan uttalan utakon átsurranhatott volna a Szigeter - Vorstadt 
Hauptstrasse-jára, amely a mai Makár utca.
Az akkori idők postája a Postgässl-ban volt, amely az óta Ó-posta utca, majd 
Perezel utca lett.
Az Apácza utcát akkor Pálról, a Kígyó utcát és Lyceum utcát, mely egy utca volt, 
Paulinusról, a Kisfaludy utcát Rafaelről, a Zrínyi utcát Arnold-ról keresztelték el, 
ellenben az akkori Academie Gasse-ból nevesedett meg a mai Kardos Kálmán utca, 
az akkori Schueller gdssl-ból a Szepesy utca, a Jordan Gasse-ból Mór, a Dominikaner 
Gasse-ból a Kazinczy, a Benediktiner Gasse-ból a Deák-, az akkori Apácza utcából 
(Nonnen Gasse), a Hunyadi-, s Jesuiter Gasse-ből Vörösmarty utca.
A mai Plébánia utca a Kaposvár nevet viselte, a Plébánia köz, a téltől (Téli 
utca) kölcsönözte nevét. A mai Sörház utca a mai Mindszentek utcájával együtt 
képezte az akkori Minden-Szentek (Allerheiligen Gasse) utcáját.
A Petrezselyem utca, pedig a Kálvária utcával együtt véges-végig Jozafát völgye 
néven volt ismeretes 1817-ben." (Pécsi Napló. 1898. január 30. 3 p.)

Elöljáróban csak néhány személyes gondolatomat szeretném ideidézni. 
A pécsi fürdők és strandok az én fiatalságomban is meghatározó, felejthe
tetlen élményét jelentettek. A gondtalan örömöt, a sport nagyszerűségét. 
Nekem is volt kedves strandom, amelyhez szinte gyermeki szeretettel 
ragaszkodtam, ez volt a Balokány. És most szomorú szívvel sajnálom a 
mai pécsi fiatalokat, akik nem részesedhetnek ebben a csodálatos élmény
ben... De most visszaadom a szót a felejthetetlen Reéh Gyurinak...

Az Ó-FÜRDŐ

„Nagyon, nagyon kis gyermek voltam, csak homályosan emlékszem reá, 
nem magára a helyre, mert az ma is oly szép, mint akkor volt. Bálics völgye 
a legszebb része ma is a Mecsek déli lejtőjének, - hanem magára a fürdőre. 
Ott állott jegenyefák övezte tágas téren, amelyen a bálicsi patak kígyózott 
keresztül. Ideálisan szép gyermek játszó hely, melyen a sűrű bokrok önként 
kínálkoztak búvócska helyül.
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Reéh György portréja. 
Készítette Wurm Károly

A bejárattal szemben a háttérben volt 
a Banthler Ödön dr. pécsi orvos által 
1854. évben létesített fürdő oszlop csar
noka, ahol kádfürdők állottak e helyet 
kiváló szeretettel látogató pécsi közön
ség rendelkezésére.
A fürdő sajnos csak 1872 évig állott 
fenn, mint fürdő, mert akkor vette meg 
azt a területet Förster Béla, Batthyány- 
Strattmann herceg jószágkormányzója 
(8.000forintért). S bár a hely szépségé
nek a tulajdonos csere nem ártott, hisz 
valódi tuszkulánumot létesített belőle, 
kiegészítve a szomszédos Tipka-féle sző
lővel és betelepítette gyönyörű fákkal, 
csodás változatú bokrokkal Bár beül
tette a hegy oldalát a legnemesebb fajú 
szőlőkkel, de megszüntette a hely nyil
vános jellegét, megszüntette a fürdőt, s 
ezzel mi apró és nagy gyerekek elvesz
tettük legszebb kiránduló helyünket.

Ma is szinte látom magam az elveszett paradicsomon kívül. Ha nem is tudtuk, 
de éreztük, hogy mit vesztettünk, s hogy fájdalmunk igaz volt, bizonyítja az, 
hogy ma is legszebb helye ez még városunknak. Förster után Oblath Adolf, majd 
szemináriumi szőlő lett belőle. A hely csodás szépsége ihleti meg ma is teremtő 
munkára a művésztelep növendékeit, kik itt tanulják meg igazán látni, igazán 
átérezni, visszaadni, s velünk megértetni a művészi szépet." (Dunántúl, 1923. 
december 25. Reéh György: Pécs régi kiránduló helyei. 19 p.)

Lövészkert

Természetesen, a fővárosi mintára, 
a régi pécsi polgároknak is volt - 
mégpedig igen látogatott és kedvelt 
- lövészegylete. A lövölde ház kissé 
rozzant épülete sokáig, az egykori, 
falusias jellegű Majláth utcában állt. 
Talán arra sem emlékszik már min
denki, hol is volt a hajdani Majláth 
utca. Ez a neves pécsi utca a Zsol- 
nay szobortól, az Indóház utca kez-
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detétől indult ki és tartott a Siklósi utcáig. A girbe-gurba utcácskában 
több híres és hírhedt kocsma várta a kiruccanni vágyó városi polgárságot. 
Mivel sajnos nem találtam rá a Pécsi Polgári Lövészegylet alapszabá
lyára, a Budai Lőegylet Szabályzatából idézek néhány mondatot:
„A társulat célja egyrészt gyakorlati célba lövés által derék lövészeket kiképezni, más
részt, pedig barátságos összejövetele mindazoknak, kik célba lövésben részt nem vesz
nek, valamint meg nem tiltott mulatságok élvezete és a társas élet előmozdítása." 
A lőlapok - amelyek mindenféle vidám és mulatós képekkel voltak gazda
gon kidekorálva - nem kerekek, hanem négyszögletesek voltak. A közepére 
egy szög volt beütve. „Akifején találta a szöget", az kapta meg a babérkoszorút. 
Reéh Gyuri visszaemlékező soraiból még többet is megtudhatunk a 
pécsi egyletnek otthont adó Lövészkertről:
„Mikor már kissé nagyobb lettem - no nem túlságosan nagy - csak éppen 
akkora, hogy a néhai jó Szigriszt bácsi felügyelete alatt részt vehettem az általa 
óvodásai részére szervezett gyermek majálisokon. Ebből a korból emlékeim egy 
másik kiránduló helyhez fűződnek, az akkori Indóház utca és Majláth (akkori 
neve Pajta utca volt) utca sarkán volt lövészkerthez.
Ez is az ötvenes évek elején létesült, tágas árnyas kerthelyiségben épült vendéglő 
volt, amely sokáig a pécsi Gianone családnak képezte tulajdonát. Nevét a Bach 
korszak alatt Pécsett állomásozott cseh vadász zászlóaljtól nyerte.
A később hírhedtté lett »Schützengarten« csak hosszú idők folyamán szállott alá 
nívóban. Eleinte - különösen hétköznapokon - a polgárság látogatta, s szívesen 
időzött nyári melegben a kert árnyas fái alatt. Hisz említettem már, hogy néhai 
jó Szigriszt bácsi is itt tartotta gyermekmajálisait!
Csak később kezdett vasárnaponként a katonaság állandó összejöveteleinek szín
helye lenni, ami miatt a komolyabb pécsi polgári elem azután el is maradt, úgy- 
annyira, hogy a nyolcvanas években már csak vasárnaponként volt igen vegyes 
közönsége s a vasárnapi táncmulatságok egy-egy szépe miatt bizony akárhány
szor volt e helyütt véres verekedés is, hogy végre is be kellett a hatóságnak azt 
zárnia." (Reéh György... idézett mű. 19 p.)

Újfürdő

„Ahogy múlottak felettem az évek, úgy fűződnek emlékeim egy-egy újabb kirán
dulóhelyhez.
A hetvenes években a Klimó utca nyugati része még a város középpontjától 
jóval kívül esett, pedig itt a régi várárokban, a város falának egyetlen csaknem 
épen maradt bástyájának tövében, a sétatér nyugati oldalán volt ez az Újfürdő. 
Nevét onnan nyerte, hogy itt is állottak egy időben kádfürdők a közönség ren
delkezésére s megkülönböztetésül a fentebb leírt Ó-fürdőtől, a fürdő vizét a 
Petrezselyem forrástól nyerte.
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„Szabad úszó" bizonyítvány

Romantikus hely volt, beültetve fákkal, 
az egész hely titokzatos hatást gyako
rolt különösen a gyermek fantáziára. 
Várárok, felvonó híd, bástya rom, ár
nyas, csaknem sötét helyi
Vendéglője különösen a fiatal iparos
ságnak kedvenc találkozó helye volt.
Még emlékszem gyermekkoromban, 
egy léghajós itt bocsátotta fel ballon
ját, amelyről lelógó trapézon hajme
resztő mutatványokat produkált, míg 
a ballon mind kisebbnek és kisebbnek 
látszott, ahogyan magasabbra és ma
gasabbra szállt s végre valahol a Me
cseken leereszkedett.
Ezt a helyet is elérte a végzete. Egy idő

155

re megszűnt, mint kiránduló hely len
ni, majd a nálunk kitört első bérharcok 
idején a sztrájkoló munkások itt tartot

ták sztrájktanyájukat, amit az akkori pécsi lapok Darázsfészeknek neveztek el. 
Másnap már az egész bejárat röpködő darazsakkal volt kifestve, s a helyiség fél
hivatalosan is felvette a 'Darázsfészek' elnevezést. A kerthelyiség ma a Zsolnay 
család tulajdonát képezi s a pécsi tenisz társaságoknak van e helyütt szívesen lá
togatott pályája." (Reéh György... idézett mű. 19 p.)

A CziNDERY-KERT

„Oh ez már sokkal közelebb esik a mához. A Czindery kerthez már kis diákko
romnak emlékei fűződnek. Ott terült el a Rákóczi úttól délre, az Engel fürdő és 
részben a gőzfűrésztelep és a Rákóczi út 56 sz. ház helyén.
A Rákóczi út (akkor országút) felől díszes vasrács zárta el s széles lépcsőkön át 
lehetett az utca színvonalánál jóval mélyebben fekvő kertbe jutni.
A kertet Czindery László (1792-1860) császári királyi udvari tanácsos, földbirto
kos létesítette s a kertből, kocsmaházból és fürdőből állott, kitől illetve kinek örökö
seitől, jelesül báró Wenckheim Viktortól (1815-1900 - felesége Czindery Mária) 
1861. évi április hó 19-én kelt adásvételi szerződéssel Jánosi Engel Adolf szerzi meg 
20.000 wieni forintért. Ezen szerződésben az ingatlan, mint kert, fürdő és vendéglő 
van feltüntetve, amely a közönség használatára nyitva áll. Ekkor bővült ki a fürdő, 
s az új tulajdonos a kertben egy nagy favázas lovardát is épített, - több mint ezer 
ember fért el benne, amelyben a világhírű Rencz és Carré (Európa hírű) cirkuszok 
előadásai vonzották a városnak a cirkuszi produkciók iránt érdeklődő közönségét.
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Fünfkicrchen, a régi Pécs városa

Ez a lovarda a hatvanas évek végéig állott fenn s nemcsak a cirkusz mutatvá
nyoknak szolgált színteréül, hanem kulturális célt is szolgált, például a »Pécsi 
Dalárda« mely ebben a kertben rendezte szebbnél szebb kerti mulatságait, a 
kocsma helyiségében adta elő Schumann »Rózsa zarándoklata« című kántatét 
fúvós zenekar közreműködésével.
A kert szépen volt gondozva, az útjai petróleummal világítva.
A kert közepén volt egy fedett emelvény a zenekarok részére. A vértes és vadász 
katonák, majd a városi zenekar játszott azon. Itt énekelt a rendezett ünnepélye
ken a »Pécsi Dalárda« is.
Ez a kert a 80-as évek közepéig állott a közönség rendelkezésére. Nagy hátránya 
volt, hogy az utca színvonalánál jóval mélyebben feküdvén levegője nyirkos volt, 
esős időszakok napjaiban az a tömérdek szúnyog, mely ellepte, majdnem lehetet
lenné tette az ottani tartózkodást.
A nyolcvanas évek második felében épült ez a modern bérház, amely a kert tekin
télyes részét elfoglalta, s ezzel a Czindery kert, mint nyilvános kert megszűnt 
létezni." (Reéh György... idézett mű. 20 p.)

Ráth-kert

„1869. évben konzorciális alapon létesítenek a pécsi polgárok a vasúti állomás mel
lett, a mai Ráth-telep helyén egy kirándulóhelyet, mely a Ráth-kert nevet kapja.
A mai is meglévő épület csoportokból méltán lehet következtetni annak díszes 
voltára. A kert közepén a vendéglői célokat szolgáló főépület, benne egy nagy 
táncterem, melyben gázcsillárok (akkortájt még újdonság) szórták pazar fényü
ket a táncoló elegáns párokra s elmondhatjuk, hogy az akkor még gyérebb lakos
sággal bíró városunk közönsége igényeit messze felülmúlta.
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A konzorcionális alapon indult művet Ráth Mátyás fakereskedő és városi bizott
sági tag vette át s őfejezte be az építkezést. Sok fényes mulattság pergett le e helyen. 
Többek között a pécsi Torna és Tűzoltó Egylet zászlószentelésének egy része is.
A vállalkozás, mint ilyen csak pár évig állott fenn s felemésztette Ráth Mátyás 
vagyonának tekintélyes részét, mert berendezése túlhaladta a város közönsé
gének igényeit és a Pestről ideszármazott vendéglős áraival a város takarékos 
közönsége sehogy sem tudott megbarátkozni.
Hozzájárultak a balsikerhez a szerencsétlen talajviszonyok is. Az Indóház-utca 
akkortájt még nem volt beépítve, a telep még nem volt alagcsövezve, a rétek 
vajmi gyakran víz alatt állottak s így a kert levegője még a nyári melegben is 
nyirkos és hideg volt. A tolakodó szúnyogseregek légióit, mint a nem legkisebb 
jelentőségű csapást említem fel.
Pedig szép volt a hely, dús vegetációjával, szokatlan pompájú épületeivel s azzal 
a kerttel, mely körülvette. A város piros tetejű, fehér falú házainak egész tömege 
fölött, a még csipkés négytornyú vár templom, a kupolák és tornyok felett a kékes
zöld Mecsek - olyan háttért szolgáltatott, melynél szebbet festeni sem lehetett volna. 
Nem csoda, hogy a pécsi országos kiállítás megteremtőjének, Zsolnay Miklósnak 
szeme ezen a helyen akadt meg s ide építtette azt a csodavárost, melynél szebb 
csupán a tündérmesékben létezhetett." (Reéh György... idézett mű. 20 p.)

Az egykori vízimalmok gyermekkorom felejthetetlen élményei közé tar
toztak. Nosztalgikus álmaimban egy életen át ott kerepeltek a malmok. 
Örülök, hogy én még láthattam működő vízimalmokat. Beszélgethettem 
a fehér kísérteteknek tűnő molnárokkal. Ámulattal töltött el az egyszerű
ségében is leleményes és furfangos áttételes szerkezet, amely a malmot 
eltette, mozgásban tartotta. Persze a legérdekesebb, maga az óriási vízi
kerék volt, amelyre ifjú titánként ömlött a kis, zabolátlan hegyi patak, 
hogy azután energiájától megszabadulva csendesen folydogáljon tovább 
a fűzfák árnyékolta medrében.
Reéh Gyurinak szintén igen kedvesek lehettek a pécsi vízimalmok, 
hiszen olyan nagy szeretettel írt róluk.

A MALMOK

„Most már nagy diák vagyok, kinek a városfalainak keretei szűkek, vágyom ki 
a napsütötte falak közül, ki valahová a szabadba, ahol levethetem mindazt, ami 
diákos fantáziám előtt a város kovácsolta bilincsnek tűnt fel. Ahol ha nem falut, 
legalább a falu illúzióját találhattam föl, s ezért szívesen kerestem fel én is a pol
gárság kedvenc kiránduló helyeit - a malmokat.
A »Basamalom«, a Szulczmann-féle (Sulzmann János malma a Rókus hegyen a 
szigeti külvárosban a Bálics patak vízén, úgynevezett Vargyu malom) és a Ditz- 
féle malom, mely utóbbi a kilencvenes években szűnt meg kirándulóhely lenni, 
fölváltva képezték nyári kirándulásaink célját.
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A város nyugati oldalán volt a Schwei- 
tzer-féle malom, melynek szép kertje a 
hetvenes években a pécsi tűzoltótestület 
tisztikarának volt kedves találkozási helye. 
Nekünk diákoknak azonban a legked
veltebb kiránduló helyünk a város déli 
határában -jelenleg a város tulajdonát 
képező Megyeri malom volt!
Nem kaptunk mi ott mást csak jó aludt
tejet, szinte görnyedt a terhe alatt a mol
nár, ha egy egész nagy társaság részére 
rendelt aludttejet egyetlen nagy tálban

Családi kirándulás

tálalta fel. A tálhoz annyi pléhkanalat adott ahány vendége volt, beleaprítottuk a 
finom molnárkenyeret, azután falatozgattunk móré pátrió (hazai szokás szerint) a 
nagy tálból. Azóta sem ettem olyan jó aludttejet és olyan főlséges molnárkenyeret! 
Nem tartozik ugyan a malmok rovatába, de itt említem meg, hogy Rácvároson, a 
vámhoz közel volt a Pendl-féle borkert, no még ma is létező Pompár-féle vendéglő, 
mely a »Fehér Hollóhoz« van címezve, szinté nagyon kedves kiránduló helyek voltak. 
Szegény fehér holló, azt hiszem, te is valamikor fekete voltál, és csak velünk 
együtt őszültél fehérre." (Reéh György... idézett mű. 20 p.)

Talán Reéh Gyuri bácsi nem fog megsértődni, ha még egy régi pécsi úri
asszony visszaemlékezéseiből is ideidézek néhány sort. Ő a tettyei mal
mokhoz kirándult:
„Szóval elindultunk a Fő térről, a mai Kálvária utca sarkán fel a Tettye utcán 
egy régi ház állott, ami most is megvan, úgy beszélik, hogy ez valamikor kaszár
nya volt, itt kezdődött a »bosnyákok« városrésze, apró kis házacskák, a házak 
előtt padok, amelyeken ült az egész család vasárnap délután. Járda még ekkor 
nem volt, tehenek, disznók, baromfik mászkáltak az utcán, igazi falusi kép tárult 
szemünk elé. Akik itt laktak többnyire szőlő és bortermeléshez értettek, neveik: 
Gadó, Petrovics, Kernyák, Slopcsevics stb."
„A mai »Gyuri út«-nál (amelynek magától értetődően Reéh Gyuri volt a 
keresztapja) zuhatagszerűen hömpölygött a Tettye forrás vize - a mai széles úttól 
jobbra álltak a vízimalmok, régi viskó házaik mellett nagy malomkerekeket haj
tott a leömlő víz. Itt voltak a Schmidt, a Weidinger családok malmai. Kíváncsian 
nézegettünk be az alacsony kis ablakokon." (Egy pécsi polgárasszony emlékei a 
városról. Gosztonyi Gyuláné, született Pilch Erzsébet visszaemlékezései a 19. és 
20. század fordulójáról. 74 p.)

Szükségesnek tartottam fontos kiegészítésként idetenni Móró Mária Anna, 
tudós muzeológus asszony pécsi malmokról írt összefoglaló tanulmányát.
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A Pécsi Székesegyház Káptalanjának papírmalma a Tettye vízen 
Teufelsbauer Antal malma a Tettye vízen 
Mendl József malma a Tettye vízen 
A pécsi püspök malma a Tettye vízen 
Nürnberger Mihály malma a Tettye vízen 
Kuzmann István malma a Tettye vízen 
Huber György malma a Tettye vízen 
Maurer Imre malma a Tettye vízen 
Kniffer Károly malma a Tettye vízen 
Krautsak József malma a Tettye vízen 
namleser János malma a Tettye vízen 
Ozv. Müller Jánosné, Katalin malma a Tettye vízen 
Bentze József malma a Tettye vízen 
Mayer János malma a Tettye vízen 
Vagner József malma a Tettye vízen 
Heger Jakab malma a Tettye vízen 
Schell Bálint malma a Tettye vízen 
Igás József malma Meszesen a Sárkánykúti vízen 
flak József Zombor-malma Meszesen a Sárkánykúti vízen 
Karch Jakab örökösei, Dominikánus vagy Basamalom a Szabolcsi és Meszesi vízen 
fleger Antal, Haidvogel-malom a Szabolcsi és Meszesi vízen

159



Trebbin Ágost - Kirándulás a régi Pécs városában

Gundrum József, Jakab-malom a Szabolcsi és Meszesi vízen
Vigenfeld János malma a meszesi vízen az egykori városi téglaégetőnél
Ozv. Nagy Julianna, a Dollinger malom a szigeti külvárosban a Bálits völgyi 
vízen és saját forrással
Sulzmann János malma a Rókus hegyen a szigeti külvárosban a Bálits völgyi 
vízen, úgynevezett Vargyu malom
Mayer Adám malma, Megyernél a Főcsatornán
Özv. Strasser Mátyásné, Gertrúd malma Németürögben (Rátzváros) a Daindol vízen 
Dollinger György malma Németürögben (Rátzváros) a Daindoli vízen és forrás
vízen (Móró Mária Anna: A pécsi malmok 1818. évi felmérése (Baranyai Hely
történetírás: 1983/4. 257-276.)

Az ÜSZÖGI ERDŐ

Az egyre jobban terjeszkedő pécsi ipari park szélén még ott árválkodik 
néhány fa a mohácsi út mentén, amely az egykori üszögi kiserdő emlé
két idézi. Pedig valamikor, Reéh Gyuri korában hatalmas közkedveltség
nek örvendett ez a pécsi „Stadtwaldchen". A közeli kis erdő pompás öreg 
fáival, rejtelmes csalitjaival valósággal vonzotta a város „aranyifjúságát''. 
Reéh Gyuri - talán kicsit könnyes szemmel - így emlékezett vissza ifjú
kori ábrándos kalandjainak egyik legkedvesebb színhelyére:
„Serdülő ifjúkoromnak legszebb emlékei, melyek legmélyebben vésődtek bele lel- 
kembe, szívembe, az üszögi erdőhöz fűződnek.
Ez az alig néhány holdnyi kis erdő rosszul gondozott útjaival, folyondáros moh
lepte fáival, de sok serdülő gyermek szívének első dobbanását hallotta.

Üdvözlet Pécsről

Az üszögi kiserdő, a régi pécsiek kedvelt szórakozóhelye
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De sok első, tiltott, de talán éppen azért édes csók csattanásának volt tanúja azo
kon a feledhetetlen majálisokon, melyeknek nem a rossz zene, hanem a most már 
sajnos letűnt fiatalság fantáziája kölcsönzött varázst.
Mi volt oly szép ezeken a majálisokon, melyekre az ételt magunk vittük, az ital
ról ugyan gondoskodva volt, de nyekergő cigányzenét, esetleg az est beálltával 
néhány lampion kétes fényénél egyebet, alig nyújtott a rendezőség.
Ma már alig tudnám megmondani, de akkor a táncosnőmmel karöltve sétálgat
tunk a liget útjain, ha egy vén fán kérgébe szívet vagy betűt faraghattunk, ha egy 
titokban kapott kézszorítást visszaadhattunk - hát tudna-e akkora gyönyörűsé
get nyújtani ma a parquet, az ő shimmyző alakjaival?
Azután a hazajövet! Egy órányira a várostól, holdvilágos csendes nyári éj, 
melyen a párok összebújva jönnek a réten át! Ez órai út kart karba fűzve szülői 
engedéllyel, titkos karszorítások! Ne kerüljük el a temetőt. Hisz olyan poé- 
tikus, de a temető és az éjféli óra borzalmasságát a leány idegeknél nem bírják 
lerontani sem a nagy társaság, sem az eltöltött est hangulata, és még jobban oda
húzódik hozzánk, mi még jobban magunkhoz szorítjuk a karját. De kár, hogy a 
temetőn keresztül vezető út oly rövid!
Hogy elmerültem a múltba!
Hanem hát szolgáljon mentségül, hogy bajos száraz krónikásnak lenni, amikor 
az emlékek a múltból kísérteni visszajárnak.
Ez a kirándulóhely mindig az üszögi puszta tartozékát képezte s gróf Batthyány 
Kázmér Baranya megye egykori főispánjának volt a tulajdona.
A szabadságharc után ezt a birtokot is konfiskálták (elkobozták) és a fiskustól 
(állampénztár) Biedermann Gusztáv és Simon bécsi bankárok vették meg, kiknek 
utóda illetve örököseiktől Grósz Antal vette meg, aki az erdő legnagyobb részét 
az 1906-1907. évben kivágatta és felszántotta - és ezzel volt kiránduló helyeink 
közös sorsa az üszögi erdőt is elérte, - megszűnt.
Vajon az azóta serdült ifjúság hova jár most lovagias ügyeit elintézni, mert 
azt hiszem a levegőbe annyi lukat, mint az üszögi erdőben, sehol sem lőttek." 
(Dunántúl, 1923. december 25. Reéh György: Pécs régi kiránduló helyei. 20 p.)

Abbázia

„Az újabb években még erős konkurense volt az üszögi kirándulóhelynek az 
»Abbázia«. Scholtz Antal, mikor a most szalámi gyárrá alakított új sörgyárát 
létesítette 1892. évben, a telek egy részét a mellette elhúzódó mély vadvízárokkal 
kirándulóhellyé alakította át, amely minden kényelemet biztosított, nyári meleg
ben árnyas kerthelyiséget, esős időben fedett tánctermet nyújtott, különösen 
a mély árokba vezető utak és fordulók ízléses kihasználása némileg Abbáziára 
emlékeztettek - innen kapta a nevét is.
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Ám ezek a majálisok, juniálisok - talán 
éppen azért, mert minden kényelmet 
biztosítottak (külön vasúti megálló
hely! Vonaton lehetett jönni-menni! 
Villanyvilágítás! Jól felszerelt ven
déglő, elegendő asztal és szék, meg 
táncterem is) hiába csak nem azok 
voltak, mint azelőtt, nem kellett úgy 
cipelni az ételt, de nem is esett oly jól!" 
(Reéh György... idézett mű. 20 p.)

Nos, és milyen volt a pécsi „Abbázia?"

Az Abbázia söröző
(ifi. Scholtz Antal „Új sörgyárában")

A gyár külön érdekessége a bajor mintára megépített „Abbázia" sörcsar
nok volt, melyről az alábbi újságcikkből nyerhetünk betekintést:
„A hatvan méter hosszú, tíz méter széles díszes faépítmény közel tíz méteres bel
magasságával, meglepő benyomást gyakorol. A csarnok északi és déli része óri
ási üvegablakokkal, déli és keleti fele egy méteres faragott fakerettel van kellően 
elzárva. A padlózat is fával van burkolva. A mintegy ezer férőhelyes Abbáziá
ban a legkényelmesebb publikum is (a legkurucosabb időben is!) kellő védelmet 
talál az időjárás viszontagságai ellen. Téli helyiségről is gondoskodtak, ugyanis 
a sörcsarnok középpontja nyugatról egy szilárd épülettel van összekapcsolva. 
(Magába foglalja a vendéglős lakását is.) A csarnok előtt hatalmas fásított, par
kosított területtel emeli a mulató környezetének szépségét, mely olyan hatalmas 
tánchelyiséget képez tekintélyes méreteivel, amiről városunkban eddig álmodni 
sem mertünk. A munkálatok befejeztével a híres Pécsi Dalárda rendezte itt az
első nagyszabású mulatságot.
Jelszó: gyerünk Abbáziába!" (Pécsi Napló, 1894. július 15. 3 p.)

A Nagyárok és környéke

A mesébe merülő régi pécsi tájról, Somogyi Géza - egy másik kedves 
pécsi öregúr emlékezik vissza:
„Már száz éve is elmúlt, hogy nevezetessé vált ez a kis bozótos erdőfolt ott a 
mohácsi országúton túl. Közepén tisztás, benne útszéli vendéglő, jó pihenője a 
fuvarosoknak, akik nap, mint nap erre mentek igénytelen macskalovaiktól vont 
nyikorgó szekereikkel, hogy a DGT szenét eljuttassák Mohácsra a gőzhajóhoz.
Azután megépült a mohács-pécsi vasút, s egyszerre megváltozott minden. Vasár
naponként családok indultak a kiserdőbe. A Pálya (Zsolnay Vilmos) utca eperfái
nak árnyékát keresve rótták az utat át a réten, a nagy hídon, - amely a nagy árkot 
boltozta át -, az üszögi állomásra. Csodadolgot lehetett ott látni - gőzvasutat.
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Hosszú vagonsor szénnel megrakva, egy-két személykocsi, amit már csak múze
umban mutogatnak, s előttük a gőzmozdony. Hasa majd a földet éri, dugattyúja 
messze előrenyúlik az egyik dobból. A gyerekek kerekre nyílt szemmel bámulják és 
lesik és lesik az indulás nagyszerű pillanatát, a papa, mama sem kisebb, csak rejtet
tebb izgalommal. Végre megjelenik a főnök úr, s engedélyt ad az indulásra, a pos
tás megfújja az aranyfényes trombitát és a masiniszta hosszasan fütyül és meghúz 
egy ragyogóan fényes vaskart. Abban a pillanatban éktelen sistergéssel gőzsugár 
süvít az egyik, majd a másik oldalon. Huh! Huh! Ijedten ugranak el a közelben 
lévők, még leforráz bennünket. Azzal szikrát okádva, gőzbeburkolva, éktelen csö
römpölés között elvágtat a masina 15 kilométeres, szédületes sebességgel.
A nézőközönség apróra megtárgyalva minden mozzanatot, kielégülten indul át 
a kiserdőbe uzsonnázni, sörözni, az esti hűvösséget várni. Az apróhad meg levo
nult a Nagyárokba, hogy ott kiélje kalandvágyát. A kristálytiszta patakban apró 
halak cikáznak, a homokos részen rákok mászkálnak, lehetett ott lopott kukoricát 
sütni, a löszfalakon alácsüngő elvadult szőlőindák bogyóit kóstolgatni, érik-e 
már, s akkora pöffeteg gombát találni, mint egy kalap."
„Lenn a réten ormótlan deszkaalkotmányt szögeztek össze a bicikli klub versenyé
nek lebonyolítására, Zsolnay Vilmos volt az elnök. A nagyárok dombjáról be lehe
tett látni - ingyen. Mögötte kanyargóit az ősi sánc, amelyen valaha - századokkal 
előbb - a Lámpás vizét vezették a Basamalomhoz. A basahalmi réten széles víztük
rök, tocsogók terjeszkedtek teli vízimadarakkal, Bíbicek sikongtak és csapdostak a 
kíváncsi gyermekek felé, ha túlságosan közeljártak fészkükhöz. Nádirigó karicsolt, 
s a fűből haris hangja harsogott." (Dunántúli Napló, 1965. május 4. 7 p.)

Gasztronómiai utazás a pécsi belvárosban

4 pécsi belváros a 19. században 
(Széchenyi tér)

Most folytassuk kalandozásunkat 
Reéh Gyurival, ezúttal a régi pécsi 
vendéglátás múltjában. Izgalmas 
élményeknek nézhetünk elébe: 
„Úgy mondják, vendéglőben jól és 
olcsón táplálkozni, ma ismeretlen 
fogalom.
Jer hát kedves olvasóm velem, elve
zetlek a mi girbe-görbe utcáinkon át 
olyan helyekre, ahol, igaz több évvel 
ezelőtt, jól és olcsón lehetett enni és 
inni. Ne félj, ha alacsony, pipafüstös 
helyiségbe lépünk: - nem kell ott soká 
tartózkodni. Jól eszünk, jól iszunk, 
keveset fizetünk és megyünk.
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Az Apácák-utcája 7. szám alatt, ahol ma Schlitt Ferenc asztalosmester műhelye 
van, a hatvanas években állott egy pici házikó, ebben vendéglő nyílott, mely csak
hamar híressé lettjófőztje és jó itala révén. Valami Kőnig János nevű Znaimból 
ideszakadt polgár nyitott ott vendéglőt. Kőnig Jánost, mint kitűnő szakácsot 
hozta le Pécsre Ribay Ferenc akkor a Nádor-szálló bérlője Wienből, s valami 
dolog felett összekiilönbözve önállóvá lett. 40 fillérért akkora bécsi szeletet lehe
tett kapni, hogy annak szélei a szó szoros értelemben lelógtak a tányér pereméről, 
tiszta jó bort mért, itt jó pesti sört is mértek. Alacsony, szurtos helyiségei voltak, 
melyekben akkor a 18.000 lelket számláló városunk polgárai tértek be napi mun
kájuk között vagy után egy pohár búfelejtőre. Katonatisztek, ispánok, kereske
dők, iparosok voltak rendes látogatói.
Bora, söre jó, olyan jó volt, hogy bizony polgártársaink között nem egy többet 
volt a vendéglőben, mint üzletében s nem egynek lett ez a vendéglőződés anyagi 
tönkremenésének okozója.
A sétatér alsó része akkori időben vásártér volt, ez volt a gabonaárusító tér a jó 
falusiak, főleg a német elem is szeretettel kereste fel e helyet a jó sör miatt, minek 
folyománya volt, hogy mindig frissen csapolt, jó sört lehetett kapni.
Ez a vendéglő a haladó korral lépést tartva újjá épült, de ezáltal s főleg azért is, 
mert a búzapiac itt megszűnt, megcsappant látogatottsága s a nyolcvanas évek 
közepén meg is szűnt vendéglő lenni.
Mint érdekes dolgot említem fel, hogy a város hatósága az Apácák-utcáját heti 
vásárok alkalmával, annak szűkös volta miatt láncokkal záratta el, úgy, hogy 
azon csak gyalogszerrel lehetett közlekedni.
A Széchenyi-téren a mai Takarékpénztári palota helyén 1896. év végéig egy eme
letes ház állott Czindery László pellérdi és németladi földbirtokos háza. Czindery 
László annak idején nagy házat vitt, a város előkelőségének volt találkozó helye. 
II. József császár, a kalapos király, midőn 1770. május 2-án városunkat megláto
gatta e házban szállt meg.
1869. augusztus 8-án vette meg a házat Czindery örököseitől a pécsi Takarékpénz
tár, s rövid időn belül az emeleten Ribay Ferenc pécsi lakás fényes kávéházat nyitott, 
a tér felé nyíló hatalmas vasoszlopokon nyugvó teraszt emelt, melyen több mint 100 
ember is könnyen elhelyezkedhetett. Forró kánikulás napok estéjén igen kellemes 
volt az ottani tartózkodás, de a kávéház is nagy látogatottságnak örvendett.
A földszinten az Apácák-utcája felé, hol egykoron Czindery híres lovainak istál
lói voltak, - ki ne hallott volna a híres Czindery négyesről - kellő átalakítás után 
vendéglő nyílott. Liebl Andor volt a tulajdonos, vagy amint ő magát tréfásan 
nevezte löblentei Liebl Andor, itt gráci puntigami sör lett mérve, amellett jó és 
olcsó volt a főztje. Lieblt, ki Pécsről Bajára költözött, Ercsényi Antal váltotta fel a 
vendéglőben. Szép, hirtelen szőke leánya volt. Ennek eltávozása után Neusiedler 
József vette át a vendéglőt, azt bővítette és elsőrangúvá emelte. A vendéglőhöz
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szép árnyas kert tartozott, melyben hetenkint kétszer a városi zenekar hangver
senyezett, a hét egyéb napjaiban Dankó Gyula, majd Darázs Miska híres cigány
prímások fülbemászó zenéjében gyönyörködtünk.
A Kazinczy-utcában, a mai Polgári Casinó helyén Tomanek Károlynak volt szép 
kis árnyas kerttel rendelkező vendéglője, neje volt a szó szoros értelmében a legjobb 
szakácsnő Pécsett. Férje korai halála után maga vezette tovább a jól menő üzletet. 
1882. december 10-én a »Fünfkirchner Zeitung« számában hirdetést is tesz közzé, 
mely szerint havi bérlet köznapokon délben három tál étel, vasár- és ünnepnapo
kon négy tál étel, vacsorára pedig egy tál friss húsétel kenyérrel együtt 30 korona. 
A Kammermayer-féle cukrászdában, Bedő és Ribay-féle kávéházak pénztárá
nál pedig utalványokat lehetett vásárolni, egy utalvány négyfogásos ebédre egy 
korona, ötfogásosra pedig egy korona húsz fillér volt.
A Széchenyi-téren, a mai Loránt-palota helyén állott Sztepanek József hentesmester 
igen érdekes manzárdtetős háza, melyben ő maga hozta forgalomba ízletes hentes 
áruit. E házban volt az első kölcsön könyvtár is. Sittig Zsigmond volt a tulajdo
nosa, ki emellett angol és francia órákat adott. Kár, hogy ez a felette érdekes ház nem 
lett képben megörökítve az utókor részére. A kapubejárattól jobbra volt Weindorfer 
Fülöpnek a „ Zenélő órához " címzett vendéglője, főztje nagyon jó és ízletes és nagyon 
jó borokat mért. E ház lebontatván az Irgalmas-utcáján, a mai „Béka-bolt" helyén 
folytatta iparát. A vendéglőnek két bejárata volt, az egyik az Irgalmasok-utcáján, 
ahol a nép járt be, a másik a Teréz utcán át, itt az »urak« jártak be." (Dunántúl, 
1923. december 25. Reéh György: Pécs régi kiránduló helyei. 20 p.)

„Midőn a Sztepanek-ház lebontatott 
egy kellemetlen dologgal lettünk meg
áldva. Ez a régi ház gyűlhelye volt a 
patkányoknak, amik innét akkor kia- 
kolbólítatván a közeli házak pincéiben 
helyezkedtek el.
A mai Városház-utcának Király-utca 

felőli részén állott Wéber norinbergi 
kereskedő tulajdonát képező ház. 
A ház a Perczel-utcáig nyulott le és 
ott is volt kapuja. Az udvari helyi
ségben Sinkay Jánosnak volt ven

déglője, kit később Hirczi Ferenc váltott fel. Hirczi Ferenc, mint repülő 
almakereskedő került Pécsre Stájerországból. Még sokan fognak emlékezni, 
midőn a mai Jókai-téren - akkor Kispiac volt a neve - cukros hordóból árul
lak az almát. Őszkor jött 8-10 ilyen kereskedő s késő tavaszig maradtak itt. 
Volt is akkor sok olcsó és jó »maschanszki« alma. Az alma árusok ott aludtak 
üzletük mellett az e célra berendezett cukros hordóban.

Gambrinus vendéglő a pécsi belvárosban 
(Király és Mór utca sarok)
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De nem igen volt édes a pihenés a Diogenes szállodában. Jókedvű jogászok nem 
egyszer vették el a hordó alól a rögzítő követ és a hordó a fizika törvényei szerint 
víg gurulósnak indult a lejtős kispiacról a Deák-utca felé s midőn ez több ízben 
ismétlődött s a szálló lakója kilövöldözött a hordó ablakán, felriasztva a béké
sen alvó polgárokat, Tróber Mátyás akkori rendőrkapitány ezen hordólakásokat 
beszüntette. Csak egy hordóban őrködött a betörők ellen egy-egy inspekciós éjjeli 
almás, kinek azonban nem volt szabad álomra hajtani fejét, s e tárgyban a rend
őri őrjáratok kellő ellenőrzést is gyakoroltak.
Hirczi Ferenc tehát almakereskedőből lett vendéglős, nagyon szép férfi volt, fér
fiszépségét a haladó kor sem befolyásolta. Ifjú korában szőke, Miksa császár-féle 
szakáit viselt, amit később hófehér váltott fel. Tragikus halállal múlt ki.
Hirczinek is igen jófőztje volt, pénzre is tett szert, miért később a vigadó táncte
rem és vendéglőnek lett bérlője.
A Hattyú épület földszinti helyiségeiben Rebhahn Ferencnek volt vendéglője, 
előtte a Casinóban, később Nick által bérelt üzletnek volt, mint vendéglős tulaj
donosa. Szép leányai voltak, kiket a tréfás pécsiek csak »Rebthandlik«-nak nevez
tek el. Kevésbé látogatott hely volt. O inkább a táncmulatságok céljait szolgáló 
Hattyú-teremnek és a Nemzeti Casinó táncmulatságainak volt a vendéglőse. Ez 
volt üzletének alapja. Főztjei és italai csak másodrangú érdemrendet érdemelnek. 
A Sorház-utcában, a Scholtz-féle sörfőzőhöz tartozott a ma is meglévő, részben 
átalakított vendéglő. Szigethy Ede itt kezdte pécsi pályafutását és innen ment át 
a Hajó-szállodába és azt Mühlherr Alajos után, soká vezette. Mühlherrt előző
leg Blőtnel Ferenc volt a Hajószálloda bérlője, ki Pécsről Harkányba távozott, s 
az ottani fürdő vendéglő bérlője lett. Híres volt jó főztjéről, akkor Harkányban 
is jó volt a koszt, érdemes volt oda kirándulni is. A kiállítás évében Erreth János 
akkori főispánunk, a városunkban időző Kossuth Ferenc tiszteletére itt adott egy 
vacsorát, melynél jobb főzetet alig ettem.
A Loránt-palotának a Perczel-utca felőli részén a mai Belvárosi étterem ven
déglőjének bérlője Sillay József volt, ki innét később a Hajó-szálloda bérlője lett. 
Főztje jó, polgári és olcsó volt. A pécsi aranyifjúság egy részének volt étkező 
helye, kik ott Azalea asztaltársaság néven tömörültek.
A Ferenciek-utcában a Hermann-féle ház földszintjén olyan café-rastaurant féle 
intézmény létezett. A »Kávéforrás«-hoz volt címezve. Az első nagyobb teremben 
tekeasztal is állott, de a többi helyiségek vendéglői célokat szolgáltak. Kiss Lajos 
volt a tulajdonos, tőről metszett magyar típus, mindig magyar ruhát viselt, kissé 
nyers modorú és szókimondó ember volt. Egykor fültanúja voltam, midőn egy 
az utcára kimért pohár sört a cseléd azzal a megjegyzéssel hozta vissza, hogy az 
nem friss, úrnője nem issza meg. »Mondja meg a nagyságának« volt Kiss bácsi 
felelete »ludnak nem való széna!«
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Érdekes hely volt a Rácz bácsi kiskocsmája a mai kis Gambrinus helyén, szép kis 
kerttel és tekepályával. Jobbára kisebb tisztviselőknek és a vártemplom énekesei
nek volt a találkozó helye. Nagyon jó bort mért. Vacsorára csak egyféle étel volt 
az étlapon. Ha valaki mást kért, »jött volna tegnap, az volt az étlapon, ma mást 
nem adok« volt a lakonikus válasz." (Reéh György... idézett mű. 20 p.)

Hol vannak már azok a régi vendéglők és kocsmák, ahová Reéh Gyuri 
és társasága be-betért egy finom falatra, egy pohár mecseki borra, netán 
egy krigli vidáman habzó sörre. És hol vannak azok felejthetetlen ven
déglősök és kocsmárosok, akik nemcsak kifogástalanul szolgálták ki a 
nagyérdemű kedves vendégeket, hanem színes adomáikkal, regéikkel 
egyben vidám, gondtalan időtöltést is biztosítottak számukra.
„A Vadember és a Mátyás Király szállodák is igen jó konyhát vezettek,-főleg ez 
utóbbi, melynek tulajdonosa Labrencz Gusztáv volt, a kinek neje volt a konyha 
lelke - felette nagy látogatottságnak örvendett. Ez volt egykor a legolcsóbb étkező 
hely, ahol mindenből kis adagot is lehetett kapni. Ott indultak meg a zónaada
gok, 12 fillér volt egy adag." (Pécsi Napló" 1914. május 16. 5 p.)

„A Budai városrészen volt a »Hétfeje
delem szálloda«, Dollinger volt a bér
lője. Dollinger igen fiatalon 18 éves 
korában kezdte meg vendéglői pálya
futását. Atyja váratlan halála haza
szólította Bécsből, ahol Ronachernél 
pincéreskedett, hogy özvegy anyjával 
előbb a »Magyar Királyban«, majd a 
»Hétfejedelemben« folytassa iparát. 
Cirkuszelőadások után felette látoga
tott vendéglő volt s a budai külvárosi 
fiatalságnak, melyhez a belváros is több 
egyént szállított, volt találkozó helye.

Úgy-e Pepi, Jani, Pista, Imre, Virgil, Karcsi? De sokat nevettünk tréfáinak. Fia
talon halt meg. Ott pihen a régi temetőben, tán ma is élhetne, ha jobban vigyá
zott volna egészségére, kár volt érte. Sok-sok tréfás élcet tudnék róla mondani, de 
nem bolygatom örök álmát, pihenjen békében." (Dunántúl, 1923. december 25. 
Reéh György: Pécs régi kiránduló helyei. 20p.)

A Hétvezér Szálloda 
a régi Kossuth Lajos utcában

A „Hétfejedelem" szálló derék vendéglősét, Dollinger Andrást és ked
velt vendéglőjét sok-sok régi újságcikk örökíti meg. íme néhány:
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„Kedélyes és maga valóságában sajátságos táncmulatság volt ma este a Dollinger 
András kedvelt helyiségében a »Hétfejedelem«-ben. A leleményes vendéglős egy 
egész fesztelen, kedélyes táncmulatságot rendezett ma este törzsvendégei és azok 
családjai részére. Űzve volt onnan minden feszesség, minden csalóka fény. Egy 
kitűnően sikerült házimulatság volt ez, ahol teljesen otthonosan érezte magát min
den jelenvolt és mulatott amúgy magyarosan." (Pécsi Napló" 1896. február 7. 6 p.) 

„Az öreg és egy évszázad óta híres »Hétfejedelem« új hajlékba várja vendégeit. 
Dollinger András ki már 20 éve áll közszeretetben a közönség szolgálatában, 
díszes és szellős nagy termet és nyári helyiséget építtetett a »Hétfejedelem« udva
rában, hol ma este tárogatón előadott kuruc nótákkal fogja vendégeit felvidítani. 
Dollinger András konyhája és híres jó pécsi borai pedig oly ismertek, hogy azokat 
külön feldicsérni nem tartjuk szükségesnek." (Pécsi Napló” 1903. július 23. 5 p.) 

„Mint kifőző helyet fel kell említenem Trampich Teréz 
kifőző helyét a Ferenciek-utcájában, ahol a szó szo
ros értelmében polgáriasán főztek, akár otthon. Sokan 
haza vitették az ételeket, többen ott étkeztek az egyik 
kis szobában. Tiszta, jó és igen olcsó volt minden, 
sokat is adtak, - elgondolhatni, ha Amtmann Vetter, 
korának legnagyobb evője is ott táplálkozott.
Nem volt nagy evő az Amtmann Vetter. Kummer 
bádogos meghívta egyszer a farsang alatt ebédre, s a 
leves után megevett 40, mond negyven meleg fánkot, 
s azután végigette a marhahús, főzelék és pecsenyéből 
álló sorrendet kellően adagolva. Igaz, hogy ívó ember 
nem volt, bor nélkül, sör nélkül el tudott lenni és emel
lett nem is volt dohányos.” (Dunántúl, 1923. decem
ber 25. Reéh György: Pécs régi kiránduló helyei. 20 p.)

Kiss József, a Mecsek 
Egyesület főtitkáraMost adjuk át a pécsi idegenvezetést Kiss József 

tanár úrnak, a Mecsek Egyesület szeretve tisztelt titkárának. 
1894-ben írt útikönyvéből szintén sok régi pécsi érdekességre derül fény.

Szállodák, kávéházak, cukrászdák...

„A vonattal érkezőket már az Indóház előtti téren az egyes, jelentősebb pécsi 
szállodák omnibuszai várták. A londinerek egymást túlüvöltve kapacitálták az 
érkezőket, hogy náluk szálljanak meg.
Azoknak az utasoknak, akik nem kívánták igénybe venni a szállodák szolgáltatásait, 
konflisok és fiakkerek álltak rendelkezésükre. Az útikönyv számukra is jó tanácsok
kal szolgált, amennyiben külön fejezetben rögzítette az érvényes bérkocsi tarifákat."
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Bérkocsik

A bérkocsik a Széchenyi-téren, s vonatérkezéskor a pályaháznál állomá
soznak. Megrendelhetők ezen kívül a Széchenyi tér 10. sz. alatt lévő iro
dában s Zách K. kereskedésében, Széchenyi-tér 8. sz. alatt.

01. Nappal egy óra -frt. 80 kr.
02. Nappal fél óra -frt. 50 kr.
03. Éjjel egy óra -frt. 20 kr.
04. Éjjel fél óra -frt. 70 kr.

05. Vasúti állomáshoz a háztól, vagy a bérkocsi állomás helyéről várakozás és 
visszajövetel nélkül, vagy a vasúti állomástól a városba házhoz -frt. 80 kr.

06. A vasúti állomáshoz és onnét vissza ugyanazon személy részére 1 frt. 50 kr.
07. Tettyére fel vagy onnét 1 frt. -
08. Üszögbe vagy onnét 1 frt. 50 kr.
09. Ráczvárosba vagy onnét 1 frt. -
10. Sátortáborba vagy onnét 1 frt. -
11. Bányatelepre vagy onnét 2 frt.

12. Az út 7-11 sorszám alatt jelzett helyekről tartozik a bérkocsi az utazót 15 percnyi 
várakozási időn belül díj nélkül visszaszállítani.

. 11 Keresztelés, esküvés és temetkezés 2 frt. -
14. A15 percnél tovább tartó késés óra szerint fizetendő
15. Szőlőhegyekben az
a.) I. kerületben Tamási és Schapinger-féle szőlőig - 50 kr.
b.) II. kerületben alku tárgya
c.) III. kerületben

Fábry-féle szőlőig - 70 kr.
Vasváry-féle szőlőig - 60 kr.
Cisztercita szőlőig 1 frt. -

d.) IV. kerületben
Zsolnay-féle szőlőig (Kardos úthoz) - 50 kr.

e) V. kerületben
Szamárkútig 60 kr.

Fekete hegy tövéig 1 frt.
János kútig 1 frt.

f.) VI. és VII. kerületben alku tárgya.

16. Ha azonban a kocsi várakozás mellett vissza menetelre is használtatik, akkor a 
fuvar egész tartamára nézve az időszerinti vitelbér fizetendő.

17. Kettős fogatra 4 személy ülhet, a többiért 
személyenként 30 kr. fizetendő.

Tanár úr elkalauzol bennünket a korabeli pécsi vendéglátás útvesztőibe 
is. Szállodákba, ahol a kedves városunkba látogató idegeneknek még a 
gyertyafényt is külön meg kellett fizetniük.

169



Trebbin Ágost - Kirándulás a régi Pécs városában

Szállodák

„Arany hajó szálloda a Király utcában, 20 szobával, 1 frt. -lfrt. 50 kr. -ig szemé
lyenként, külön ágy 60 krajcár. Gyertya 20 krajcár. Társas kocsi a vasúttól sze
mélyenként 25 kr. Nyári és téli étterem. 
Vadember szálloda az országút és Sik
lósi utcák sarkán, 28 szobával, 1 forint 
-1 forint 40 krajcárig személyenként, 
külön ágy 60 krajcár. Gyertya 20 kraj
cár. Társas kocsi a vasúttól személyen
ként 20 krajcár. Nyári és téli étterem. 
Nádor Szálloda a Széchenyi téren, 24 
szobával, 60 krajcártól -1 forint 50 kraj

Fiakker a Széchenyi térencárig személyenként, külön ágy 60 kraj
cár. Gyertya 20 krajcár. Fűtés 40 krajcár.
Társas kocsi a vasúttól személyenként 25 krajcár. Étterem, kávéház, pilseni sörmérés. 
Magyar király szálloda a Király utcában 10 szobával, 1 forint -1 forint 50 kraj
cárig személyenkint, külön ágy 60 krajcár. Szolgálat 10 krajcár. Gyertya 15 kraj
cár. Étterem és kávéház. Társas kocsija nincs.
Hétfejedelem szálloda a Kossuth Lajos utcában 4 szobával, személyenként 80 
krajcár, külön ágy 60 krajcár. Gyertya 10 krajcár. Szolgálat külön. Étterem. Tár-
sas kocsija nincs.
Mátyás király szálloda a Siklósi utca 26 szám alatt 9 szobával, személyenként 
80 krajcár, külön ágy 40 krajcár. Gyertya 20 krajcár. Étterem. Társas kocsi sze
mélyenként 20 krajcár."

Szórakozóhelyek
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Éttermek, sörcsarnokok

„A szállodák éttermein kívül a:
Hattyú étterme és sörcsarnoka a Király utcában, kerthelyiséggel.
Hirczi Ferenc vendéglője, Király utca 2 sz. alatt.
Sillay József sörcsarnoka, Perczel utca 2 sz. alatt.
Nick A. K. Pilseni sörcsarnoka a Nemzeti Casino épületében, a Király utcában. 
Csemegék és hideg fölvágottak.
A Scholz-féle sörház étterme a Sörház utcában.
A Nemzeti Színház mellett épülő Schwarcz-féle bérházban és a Nemzeti Casino 
új palotájában is egy-egy elsőrangú sörcsarnok lesz berendezve."

Kávéházak

„Bedő kávéház, az Országút és Irgalmasok utcája sarkán, fényesen berendezett 
elsőrangú helyiség. Jó kiszolgálás, hetenként többször zene.
Központi kávéház, a Széchenyi téren, szépen berendezett helyiség. Hetenként 
többször zene.
Nemzeti kávéház, a Széchenyi téren, emeleti tágas terasszal.
Nádor kávéház, a Széchenyi téren.
Európa kávéház az Országút és Siklósi utca szögletén, szép nagy kerthelyiség
gel. Többször zene és daltársulat.
Magyar király kávéház, a Király utcában.
A Nemzeti Színház mellett, a dr. Schwarz épülő bérházban is lesz elsőrangú 
kávéház berendezve."

Cukrászok

„Oroszy Sándor udvari cukrász, Jókai tér 3 sz. alatt, ősztől a Nemzeti Casino 
palotájában.
Benczenleitner Sándor a Bazár épületben.
Caflisch Kristófné, Király utca 30 sz. alatt.
Murányi J. Király utca 45sz. alatt." (Pécs és Környéke vezetőkönyv, a városban 
és annak környékén. A Mecsek Egyesület megbízásából összeállította Kiss József 
egyesületi titkár. Pécs 1894. 17-18-19 p.)
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Gábor Olivér

RÉGÉSZETI ÁSATÁS A MECSEK 
LÁBÁNÁL

013. június és július hónapjaiban a Szepesy u. 6. számú ház telkén 
régészeti feltárást végeztünk. A kutatást a korábbi épület átalakí
tása tette szükségessé.1 A munkálatokat a beruházó részéről Riskó 

Zoltán irányítja, a régészeti feltárást pedig a Janus Pannonius Múzeum 
delegálásában Kis Szabó Eszter és a cikk szerzője vezette.

A kutatott telek a mai belváros északi részén, a Mecsek lábán fekszik. 
Az E-D irányú Szepesy utca a Hunyadi út nyugati oldalán húzódik, 
azzal párhuzamosan. Mivel tudjuk, hogy a Hunyadi út az ember meg
jelenése előtt kialakult mecseki patakmeder nyomvonalában van, az is 
látható, hogy a Szepesy utca ennek az egykori pataknak a nyugati part
oldalára került.1 2 Ennek megfelelően történeti felszínei dél felé és kelet 
felé lejtettek. Altalaját hordalékos kőzet alkotja.

1 Az épület műemlék, így a műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően a pincéje, hom
lokzati fala és fő épületrésze megmarad. A beázó tetőt viszont cserélni kell és a történeti 
szempontból érdektelen udvari részt is elbontották.

2 Köszönet Kraft Jánosnak az állandó geológiai és morfológiai tanácsokért.

A római korban a terület még Sopianae városon kívül volt. Először ipari 
célokra, majd temetőnek használták (az elmúlt évtizedekben késő antik 
sírok kerültek elő a közelben). A mai Hunyadi út annak a római útnak 
a kezdete, mely a Mecseken keresztül vezet észak felé. Minderről azon
ban csak régészeti kutatások révén tudunk, hiszen római kori írott forrás 
a vizsgált területről nem maradt fenn. A középkori Pécs város magját a
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Püspökvár környéke, majd a Káptalan utca alkotta. A Széchenyi téren 
a 13. századra megépült a Szent Bertalan plébániatemplom. Körülötte 
kialakult a világi városközpont is. Az egyházi negyed keleti és délke
leti terjeszkedése észak felől elérte a Széchenyi teret, így a Szepesy utca 
területe a káptalani városrészhez tartozott, és a 14. századra megépülő 
városfalakon belülre került. A megásott telek tehát a középkori város
nak már része volt. A középkor végére kialakult a belvárosi utcák ma 
ismert hálózata is. A Szepesy utca azonban ekkor még jóval keskenyebb 
volt, a korábbi ásatások során előkerült falmaradványok3 mutatják, hogy 
a házak a mai úttest alá lógtak be.4 A Káptalan utca és a Széchenyi tér 
közötti nagy terület akkor még egybefüggő telek volt. Név szerint ismert 
középkori tulajdonosa: Egyed főesperes (1324). Lakóház, gyümölcsös, 
pince, kút és melléképületek voltak itt.

3 Gosztonyi Gyula, Várostörténeti kutatások újabb módszerei, A Magyar Mérnök- és 
Építész-Egyesület Közlönye 5-6/1941. febr. 9. Bp. 21-5.; 1978-ban Kárpáti Gábor ásott itt, 
2010-ben pedig az EKF-program részeként kutatták a területet.

4 A középkori utca keleti felén álló épületek vonala nagyjából a mai utca közepén húzó
dott. Az 1770. évi térképen viszont az utca szélessége már azonos a maival (László 
Csaba, Pécs, Szepesy u. 6. számú lakóház műemléki vizsgálata, 2012.1-2.

3 A Szepesy u. a 18. században Schuller gasse, a 19. században Kisoskola utca, végül a 20. 
században Leonardo da Vinci utca volt.

A hódoltság korában 
a város házai és utcái 
nem sokat változtak. 
A török leginkább 
dzsámikat, fürdőket, 
csorgókat épített, il
letve a védműveket 
erősítette. A mai bel
város kialakulásáról 
igazán az újabb ko
rokban beszélhetünk. 
A Szepesy utca5 Pécs 
történelmi belvárosá
nak a része lett. A te
lek újkori tulajdono
sai voltak: Zivko Ist
ván (1712), Kristina 

(Shriffko Miklós volt felesége - 1722), Kőszeghy Ferenc (1722-), özv. 
Kőszeghyné (1748), Kőszeghy Erzsébet (1762), özv. Tormássy Mi- 
hályné (1762), Ladányi Klára és Terézia (1763), Szigethy Antal (1763), 
Mat(is)kovics József csizmadia (1764-), Veichner Ádám (telekleválasz
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tással 1786), Göllerdné Magdolna (1790-ig), Hammel Antal (1790-), 
Szabó József plébános (1821), Szabó Anna (1826), Rang Mihály szabó 
(1826), Paar György (1839), Horváth István tiszttartó (1949), Horváth 
János gazdászati tiszt (1856), Terbuhovics (Horváth) Emita kapitánynő 
(1863), Prikner József (1874), Pilch Antalné Vlaczák Sarolta (1885), Zsi
ga Lászlóné Clementina (1890).6

6 Madas József, Pécs-belváros telkei és házai. 1978. Pécs. 421-422.
7 Az épület a pécsi művészek figyelmét is felkeltette, és fotódokumentálását folyamatosan 

végzik.

A mélypince lejárata A ház belseje felújítás előtt

Az épületnek két ma is létező pincéje van. A kéregpince tűnik régeb
binek, elképzelhető, hogy falában őrzi az épület 18-19. századi alap
jait. A kétágú mélypince padozata 6,5 m mélyen van a föld alatt. Egyik 
pince sem régészeti korú, de Pécs „föld alatti" hagyományai okán 
dokumentálásra érdemesek.7

Az épület rövid leírása után következzenek a régészeti leletek krono
lógiai sorrendben. Őskori lelet nem került elő. Az ősember vagy nem 
telepedett itt meg, vagy nyomait az erózió elvitte. A római korból legré
gebbinek egy E-D irányú vízelvezető árok tekinthető. Több ilyen árkot 
ismerünk, feladatuk volt a Mecsekről lefolyó állandó és időszakos vizek 
elvezetése Sopianae város mellett. Hasonlóan idős az a 2. századi ham-
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Romai kori vízelvezető árok ■ a liamvasztásos sírból. (Fotó GemerA.)

vasztásos sír, melybe egy gazdagabb hölgy hamvait szórták. Egy megol
vadt arany ékszer (talán fülbevaló), néhány faragott csontlapocska, egy 
2. századi bronzpénz és egy kis szürke mécses volt a melléklete. Ezen
kívül két elrombolt 4. századi téglasír maradványait is megtaláltuk.

A következő korszak leletei a középkor korai szakaszából származnak. 
Mindenekelőtt egy fazekaskorong nélkül készült, hullámvonaldíszes 
edény töredéke tartozik ide. Azonkívül talán egy földbe mélyített ház, 
melynek külső kemencéje is volt. Nehéz a datálása annak a kerámia sütőha-
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rangnak, melynek a töredékei a ház 
közelében kerültek elő. Ez az eszköz 
nálunk, a szlávokhoz, délszlávok
hoz kötődött, és a 9-20. századokban 
végig használták. A parázsra helye
zett húst borították le vele, ami így 
egyszerre párolódott és sült. Amikor 
elkészült, az óriási fedő alakú sütő
harang fülén átdugtak egy botot, és 
azzal leemelték.
A középkor későbbi szakaszában 
már kőház épült itt. Ebből az idő
szakból szemetesgödröket is talál
tunk rengeteg edénytöredékkel és 
néhány ép kályhaszemmel, illetve 
szórványként egy ezüstdénár is elő
került. A középkori házat a török 
korban is tovább használták, erre 
utal néhány szemetesgödör, benne 
hódoltság kori kerámiával.
Bár az újkori lelőhelyek és leletek 
kívül esnek a régészet tárgykörén, 
néhányat mégis érdemesnek tar
tok megemlíteni. Régi tapasztalat, 
hogy Pécs belvárosában minden te
lek tele van pincékkel. Ezek egy ré
szét ismerjük, más része az ásatás 
során kerül elő. Itt sem volt más
képp mindez, és legalább egy be- 
tömedékelt, ismeretlen pince ma
radványait meg is találtuk. Újkori 
emésztőgödrökből, szemetesgöd
rökből és meszesgödrökből is talál
tunk néhányat. A legfurcsább azonban egy 19-20. századi sír volt, me
lyet az udvarban, alig fél méter mélyre ástak le, közvetlenül a ház fala 
mentén. Ez engedély nélküli temetkezésnek számít, de ma már nem tud
hatjuk, mi okuk volt az itt lakóknak illegális módon idetemetni valakit. 
Találtunk még modem ciszternát és kupolás vízelvezető aknát. A vízzel 
azonban gyakran szakértelem nélkül bántak, és a tetőn összegyűlt esővi
zet egyszerűen az udvarra vezették. Ez a koncentrált vízterhelés termé-

Illusztráció: restaurált sütőharang 
a Jókai utcából

Újkori sír
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Kupolás vízgyűjtő akna ■ Vízjárat a ház alatt

szetes módon kialakuló vízelvezető járat létrejöttét eredményezte.8 Sze
rencsétlen esetekben ezek a járatok akár a házak statikáját is veszélyez
tethetik. Említést érdemel még egy 19-20. századi drótozott fazék.

Drótozott fazék darabjai (F.: GemerA.) ■ Homokkőből faragott kútmedence

Végül a „legsúlyosabb" régészeti letet egy kőből faragott, túlfolyóval 
ellátott kávás vízmedence, amit kút vagy csorgókút mellett használtak. 
A lelet másodlagos, tehát nem használati helyzetben került elő, ezért 
kormeghatározása nehézkes. Nem kizárt, hogy középkori vagy török 
kori, de homokkő anyaga alapján valószínűbb, hogy 18. századi darab. 
Amennyiben folyóvízzel működő csorgókút volt, úgy a Kaposvári utcai 
forrás táplálhatta, ugyanis a Káptalan utcai házak is innen kaptak ellá
tást, a felesleges vizeket pedig délre vezették tovább.9 A Szepesy utcából 
ismert még a szemben levő Klimo Könyvtár kútja is.
Mivel a Szepesy u. 6. szám alatti épület a tervek szerint nem magánlakás 
lesz, üdvözlendő a tulajdonosok azon szándéka, hogy az itt előkerült 
leleteket helyben bemutassák az idelátogatók számára. Ennek megvaló
sításában a múzeum támogatja őket.
8 Hasonló vízjáratokat találtunk a Jókai u. 13. alatt, a Hunyadi út 4. alatt, és máshol is 

feltételezhetők.
y A Szemináriumi-forrás nagyon alacsony hozamú, és nyomvonala egyébként is a Hunyadi 

út másik oldalán volt. A Petrezselyem-forrás itteni használata is kizárható, mivel azt a 
Püspökvárba vezették. Megint köszönet Kraft Jánosnak a hidrogeológiai adatokért.
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meghívó
A Mecsek Egyesület választmánya 

tisztelettel meghív|a Ont 

2012. december 11-én 16.20 -ra, 
a Lyceum Templomban tartandó 

évbúcsúztató ünnepi rendezvényére.

Dt. Páva Zsolt

elnök

Az ünnepi műsort a Vo

tolódásként választották

AVoiSlhgorsegybagyománytörózenelfelálkn.x.
kórus- és szólóénekesek akit $ ^a‘ ,a<‘asz,a"

’k, ’kik szenvedélyes, kedvteléssé! teli kikap- 

A hagyomány törő zenei elkébzBi^'í''' f°af<!l'n62ctt libákat.

kortárs, magyar és külföldi ká &

fiatalok körében. Mindent ’ n,°PCwací,“e- ’'«'sorban a 
'’«szélesebb te|>ortoárral m”TÍ,U'«lr'lá£S'aROn')O'''a,az‘'a!,ik 
Bartók, Tinái Dumfn, x. n ’ kÓ'UÍ ria,l,’l,lkl,a": Kodály,

Zorán átír erőkkel le t , . ' Queen'Ds*r Cbrl. Rw-és
»^behgyekszikklssoigáimemlndonkorlnagyérdomót.
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Trebbin Ágost

GONDOLATOK A PÉCSI 
„CSODÁLATOS FAZEKASRÓL"
ZSOLNAY VILMOS (1827-1900)

integy félszázaddal ezelőtt egy vállalkozó szellemű kereskedő Pécs 
város keleti részén, lakatlan, kopár területen szerény berendezésű 
téglavető- és fazekas műhelyt építtetett, hogy abban tűzhatlan tég
elyeket, épületi és kerti díszítményeket készítsen. Az ég megáldotta 

őt találékonysággal, szorgalommal, kitartással, mindenek felett pedig egy zseni
ális fiúval, ki arra volt hivatva, hogy a magyar iparnak messze földön elismerést, 
dicsőséget szerezzen, s művész lelkének alkotásaival oly híressé tegye szülővá
rosát, mint tette volt a XVI. század első felében Georgio Amreoli a kis Gubbiót. 
És csakugyan, ha Pécs város nevét pár évtized óta a világ különböző tájain mind 
sűrűbben és sűrűbben kezdik emlegetni, az a világhírű „fazekasmester "-nek: 
Zsolnay Vilmosnak köszönhető, ki hosszú és sikeres pályafutás után a múlt héten 
hunyta le örök álomra fáradt szempilláit. A legtávolibb vidékekre, királyi paloták 
fényes termeibe, az amerikai nábobok pazar dísszel épített házaiba, a legelőkelőbb 
női szalonokba az ő bámulatos szépségű gyártmányai vitték szerteszét a magyar 
város hírét, azok a gyártmányok, melyeken mindig látható volt a pécsi öttornyú 
jelvény, Zsolnay és Pécs város neve. A hová csak eljutott az ő szép alkotásaival, 
mindenütt a magyar szellem teremtő képességéről tett tanúbizonyságot.
Atyja még egyszerű kereskedő és iparos volt, ki, úgyszólván, csak a közélet egy
szerűbb igényeinek kielégítésére dolgozott. Zsolnay Vilmos, ki 1868-ban vette 
át az üzlet vezetését, már sajátos életet lehelt egyszerű anyagába s azt arra a 
magaslatra emelte, a hol az olasz Della Robbia-család vagy a francia Palissy 
alkotásai állnak." (Vasárnapi újság 1900. április 1. 193 p.)

Zsolnay Vilmos üzleti kapcsolatai

1873. Első bécsi világkiállítás

„Az 1873-diki bécsi világkiállításon a Zsolnay-féle díszedények már nagy elis
merésben részesültek, mert a folyvást kutató és kísérletező mester finomabb 
munkáit már porcelántűz-hőfokban olyan összetételű alapanyagból és mázból 
állította elő, melynek sajátos elefánt csontszíne s majdnem porcellán keménysége 
van. Hasonló színű edényekéit aztán a kontinens más keramikai gyárai is igye
keztek gyártani, de azt a lágy, áttetsző, elefántcsont színt, mely az ivoir-porcelán 
név alatt ismeretes edényeket jellemzi, egyetlen gyárnak sem sikerült eltalálni." 
(Vasárnapi Újság. 1900. április 1. 193 p.)
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Zsolnay Vilmos üzleti kapcsolatainak leírásánál nagy szerencsémre - 
mint értékes irodalmi forrás - rendelkezésemre álltak Zsolnay Vilmos 
leányának, Zsolnay Teréznek, és unokájának, Mattyasovszky Zsolnay 
Margitnak a visszaemlékező sorai.
"A kiállítás után atyánk gyártmányai egyszeriben világhírűek lettek, és minden
felől áradtak a megrendelések.
Júliusban azt írja Miklósnak: Kiállításunk nagy feltűnést kelt, annyi a meg
rendelésünk, hogy képtelenek vagyunk valamennyinek eleget tenni. Angliából, 
Franciaországból és Oroszországból, sőt Amerikából futottak be jelentékeny 
megbízások. Elsősorban mégis a bécsi piac jelent számunkra nagy lehetőséget. 
E]jel-nappal dolgozom."
••Az első komoly, nagy siker meghozta a kereskedők és szakemberek elismerését 
,s- A zsűri bronzéremmel és elismerő oklevéllel, a király pedig a Ferenc József 
renddel tüntette ki atyánkat." (ZSOLNAY A gyár és a család története 1863- 
1948. Irta Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit; A gyár története 1948-1973. 
írta Sikota Győző - Corvina Kiadó 1974. 46 p.)

1874 TÖRTÉNÉSEI

"Atyánknak ebben az időben gyakran 
kellett Pestre utaznia. Nagy megren
delésekre volt kilátása, valamint akkor 
alakult ki komoly üzleti összeköttetése 
Testoryval, a legelőkelőbb pesti üzlet 
tulajdonosával. Testory közvetítésével 
kapott megrendelést július 28-án egy, 
a gödöllői királyi vadászkastélyba,

TESTORY és FIA
VAezi-utcx* 24. B U D A P E ST, Váczi-Utcxa 24.

• nagy Kristóf ótallsnstMn.
MT Alapittatott 1805-Um.

Bel- éa külföldi müipar, lámpa, dlszmfi- és 
bőrárúk főraktára.

Testory és fia korabeli hirdetése
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Ferenc József személyes használatára szánt mosdókészlet elkészítésére" (Zsol
nay Teréz...id. mű. 53 p.)
Sajnos ez a kapcsolat az 1870-es évek végére egyre több gondot okozott 
Zsolnay Vilmosnak.

1875. Újabb üzleti kapcsolatok...

ortz. szab. lámpagyírió
■J<n l legnagyobb, világhírnek örveodfi telepértil

Rámpákat minden fajtából“ 
ip ngy petróleum mini olajra Ae Arak, * gyártmányok eliamert 
■allárdeága dacaira olcsóbbak, mint a bel- éa kttlffild minden tóbbi 
gyártmányainál Raktár minden nagyobb éa elismertebb baléiban. 

CkvftM.
Minden tökéletes lámpa a fönebbi gyűri jegygyei van ellátva. 

•“ Phónix üvegek a bejegyzett gyári jalvénynyel 
ellátva, nem pattannak azét, éa egemen gyújtóim (Brau
nért aaerkeaetébea vannak alkalmazva, ea azokra kfllö- 
nówn (elhívom a figyelmet; Övezek ugyanazon névvel 
- de máé jelvényekkel - utánzások.

„Július 23-án minta
küldemény megy Bécsbe 
Dittmarnak, a monar
chia legnagyobb lámpa 
gyárosának." (Zsolnay
Teréz...id. mű. 65 p.)

Dilmar B. Budapesten.
Káikttkr u. •Jöxaaarí'teSr’en.

Ditmar bécsi lámpagyárának hirdetése

Ernst Wahliss 
mellszobra, Bécs 

(Internet)

Kapcsolat Ernst Wahlissal

„A kiállítást látogató (1878. Párizsi Világkiállítás) 
közönség egyre vásárolta a gyár által a lehetőségig több
ször pótolt edényeket s annyi megrendelést kapott, hogy 
nagyobbítás mellett is 8 évig volt szorgos munkával 
ellátva, amihez járult az is, hogy a bécsi híres Wahliss 
cég 10 évre szerződést kötött Zsolnay-val, mely szerint az 
összes díszgyártmányainak egyedüli kizárólagos vevési és 
terjesztői jogát az egész kontinensen, - Magyarországot 
kivéve, hol gyártmányainak forgalomba hozatalát illető
leg Zsolnay szabad intézkedhetést tartott fönn magának 
- megszerezte, ezzel a gyártmányok értékesítésével járó 
gondoktól Zsolnay megszabadulván, egész tevékenységét 
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gyárának megnagyobbítására, s a gyártási technika tovább fejlesztésére szentel
hette." (Várady Ferenc: Baranya múltja és jelenje. Pécs, 1896.1. kötet 614 p.)

Az 1878-as párizsi világkiállítás sikere hatalmas volt. Zsolnay Vilmos 
díszműárui, kerámiái elnyerték a kiállítás aranyérmét, a „Grand Prix"-t. 
Zsolnay Vilmost személyében is nagy elismerés érte, megkapta a Francia 
Becsületrendet.

„Ebben az időben (1880-as esztendő) kezdődik a később oly nagy fontosságú 
összeköttetésünk a bécsi Ernst Wahliss-szal (1837-1900). Ő kapja meg Bécs 
területére luxusáruink egyedárusítási jogát, ennek ellenében hetente egy tétel
ben elszámolandó, meghatározott összeget kell fizetnie. így szabadult meg 
atyánk a heti munkabérek kifizetéséhez szükséges pénz előteremtésétől. Ez az 
áldásos összeköttetés azonban hátrányt is jelentett, mivel Wahliss idővel telje
sen megfosztott minket a közvetlen exporttól. Az eladást csak az ő cége bonyo
líthatta le. Wahliss pedig gyakran kevesebbet adott a művészi értékre, mint a 
makulátlan, könnyen értékesíthető edény árura. Ez jogos kívánság volt, emellett 
mégis folyton újat és meglepőt kívánt a közönség csábítására. Miatta bizony 
később gyakran el kellett távolodni a nemesen egyszerűtől, az igazán széptől. 
Élesen bírálta például Klein elrajzolt alakjait, anélkül, hogy felismerte volna a 
munkájában rejlő művészi bájt! Kereskedői szempontból igazat kell adni neki, és 
Wahliss sohasem volt más, mint rideg, de vállalkozó szellemű, kiváló és nagy
vonalú kereskedő. A hosszú évekre terjedő üzleti összeköttetés ellenére sem fejlő
dött ki bensőséges viszony közte és atyánk között. Egymáshoz való viszonyuk a 
kölcsönös haszon érdekében fenntartott barátságos formaság volt. Bár mindkét 
atya szívesen vette volna, ha gyermekeik szorosabb összeköttetésbe kerülnek egy
mással, a két család teljesen eltérő természete miatt ez a kívánság sem valósult 
meg. Wahliss rendkívül éles eszű volt. Tanácsai helytállóak lehettek, de amikor 
a beérkezett, gazdag ember fennhéjázó hangján szólt, örökké küzdő, lelkesedő 
atyánk gyakran visszautasította a megalázó szavakat." (ZSOLNAY A gyár és a 
család története 1863-1948. írta Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit; A gyár 
története 1948-1973. írta Sikota Győző - Corvina Kiadó 1974. 95 p.)

Biztató kezdet (1880. augusztus)

„Pénteken Bécsbe utaztam, hogy üzletet kössek Wahlis-szal, és jó eredménnyel 
tértem haza." Majd 14-én: „Papa és Júlia egész nap egy nagy lótuszos desszert
készlet tervén dolgoznak. Wahliss el volt ragadtatva egy fagyialtos tányérká- 
tol, és most mindenfélét kíván „lótuszban", még kávéscsészéket is! Azt hiszem, 
ebből nagy üzlet lesz. Maradj még néhány hétig, hogy szép raktárral lephessünk 
meg." (Zsolnay Teréz...id. mű. 98 p.)
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Az első gondok Wahliss-szal (1880 vége) 

„Novemberben arról panaszkodik Wahliss, 
hogy a szorosabb összeköttetés óta nem
csak a küldemények száma csökkent, de az 
aranybrokát is kevesebb, és az áru 'kritikán 
aluli'. Fischer pedig fele áron szállít. 'Saját 
érdekében kérem, ügyeljen jobban az áru 
minőségére, hogy indokolt legyen a maga
sabb ár.' Lehet, hogy egy kevésbé sikerült 
küldeményről volt szó, de a kitörés igazi 
oka valószínűleg az, hogy kevés aranybro- 

Ernst Wahliss bécsi áruháza, Bées. I. 
Kärtnerstrasse 17. (Internet)

kát tárgyat küldtünk. Fischer áruját sohasem lehetett a mienkkel összehason
lítani, holott az utóbbi nem átallotta utánozni egyes technikáinkat, és másolni
dekorjainkat. Ebben az időben 'mintagyár' voltunk mások számára és renge
teg bosszúságot jelentett áruink utánzása. Ugyanebben a levélben írja Wahliss, 
hogy a dalwitzigyár utazója bemutatott neki egy tálat, amely teljesen azonos stí
lusú a mi edényeinkkel, és közölte, hogy az igazgató ezt az irányt akarja követni. 
Ő ismeri ezt az embert, s most latba akarja vetni befolyását, hogy eltérítse ettől 
a szándékától. Türelmetlenül várja a lótuszt, kifogásolja Kiéin figuráit és reméli, 
szép árut kap majd karácsonyra." (Zsolnay Teréz...id. mű. 102 p.)
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1881-ben Wahliss-szal a kapcsolat az alábbiak szerint alakult

„A luxusáruk gyártásánál lázas tevékeny
ség folyt, hogy eleget tehessünk Wahliss 
követelésének, de ez igyekezetünk ellenére, 
különösen az aranybrokát árunál, nem si
került. Atyánk hosszú helyiséget rendezett 
be az úgynevezett homokozáshoz. Egész 
sor cseh festő ült itt, és készítette elő az ala
pot az aranyozáshoz. Wahliss tavasszal 
Pécsett járt, elégedetlen volt, és kellemet
len megjegyzéseket tett, mivel atyánk nem 
tudott elegendő árut szállítani. Meghatot- 
tan betűzöm ki papa május 10-én kelt leve
lét. „Wahlissnak igazat kell adni, mert az 
ő szemszögéből nézve helyesen cselekedett, 
és mert eljárása mindenkor korrekt és tisz
tességes volt." Majd azzal folytatja, hogy a 
munka szeretetében nem ügyelt arra, hogy 
hatvan festővel nem tudja a termelést má
ról holnapra megkétszerezni. Sőt, tapasz
talata szerint negyven új munkással sem 
tudná elérni a kétszeresét annak, amit ré
gi, kiváló munkaerői végeznek, akik úgyszólván együtt nőttek fel az üggyel. 
„Ez a körülmény ugyan egy hajszálnyit sem változtat a dolgon, mégis igazol
ja, hogy nem cselekedtem könnyelműen. Sajnos képtelen voltam a teljesítmé
nyemet növelni, de higgye el, Uram, számomra sokkal kínosabb volt, hogy nem 

tudtam megtartani a szavamat, 
és annyit gyártani, amennyit 
akartam, mint Önnek minden 
nehézség nélkül megküldeni a 
pénzt. Tapasztalatból ismerem 
mind a két esetet. Mint keres
kedőnek sokszor volt a szüksé
gesnél több pénzem, és sohasem 
hittem volna, hogy a művészi al
kotás vágya ennyi bajt okozzon, 
akaratom ellenére szószegővé te
gyen, megalázó helyzetbe kény- 
szerítsen." (Zsolnay Teréz...id. 
mű. 106-107 p.)

Ernst Wahliss becsi palotäja, Bees.
IV. Argentinier str. 21. (Internet)
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Azután nem mindenben alakult úgy az üzleti kapcsolat a bécsi porce
lán nagykereskedővel, Wahliss-szal, ahogyan Zsolnay Vilmos eltervezte: 
Ennek bizonyságául szeretnék néhány sort idézni Zsolnay Vilmosnak 
1882-ben kelt leveléből.
„Igen tisztelt Wahliss úr!
Arra kérem, feltétlenül küldjön nekem e hó 20-ig 5000forintot, és felhívom figyel
mét arra a körülményre is, miszerint építkezési folyószámlám túllépi a 10000 
forintot. Rendezését nem halaszthatom tovább újévnél. Eladtam a házamat, min
den más rendelkezésemre álló ingatlant és értéket. Ezeket az összegeket abban a 
reményben fektettem be a gyárba, hogy nem fog cserbenhagyni. Kockára tettem 
mindent, hogy teljesítőképességemet fokozhassam, sokat és jót szállíthassak. Remé
lem, belátja, hogy az olyan cikkek előállításához, mint a mieink, megfelelő fedezet 
szükséges, hogy összeköttetésünk a jövőre is szól, és nemcsak én, hanem Ön is 
megtalálja a számítását. Gyártási módszereink rendkívül bonyolultak, senki sem 
fog utolérni bennünket, mi pedig naponta haladást könyvelhetünk el. Ez biztosítja 
termékeink életképességét és jövőjét... Nem tudja elképzelni, milyen lelkiállapot
ban vagyok. Nagyon bízom Önben, Ön pedig figyelmetlenül kezel engem. Igaz, 
Öné a pénz, enyém csupán a szerény munka." (Zsolnay Teréz...id. mű. 113 p.) 
1880-tól Wahliss Bécs területén egyedárusítói jogot nyert Zsolnay dísz
áruira, majd rövidesen magához ragadta Zsolnay exportüzleteinek teljes 
jogú bonyolítását. Nem találtam konkrét dokumentumokat arra nézve, 
hogy az egyes nagy nemzetközi és világkiállításokon ki képviselte a 
pécsi gyárat, a bécsi Ernst Wahliss kereskedőcég, avagy Zsolnay Vilmos. 
(Az áruk értékesítési joga egészen biztos Ernst Wahlisst illette meg).

A Zsolnay-gyár 
öttomyos címere

A Zsolnay-gyár jegyei és védjegyváltozatai 
Zsolnay Vilmos idejében

Nikelszky Géza gyűjtése és a gyári adattár alapján

1865-től

4x22 mm bevésve. Kisebb tárgyakon: 2x16 mm be
nyomva. W helyett V-vel, 3x26 mm benyomva. 
A nagybetűk 3 mm magasak, a kisbetűk 1,5 mm ma
gasak, hossza 18 mm, benyomva. 3x24 mm benyom
va. 9 mm magas, rajzolt betű, bekarcolva. Dőlt, raj
zolt betűkkel, a nagybetűk 6 mm magasak, a kisbe
tűk 2,5 mm magasak, hosszuk 58 mm, gumibélyegző.
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ZV. PÉCS
z.w.pécs

Z.V. PÉCS 
Z-V.Pics.

ZS olmay

z

A Zsolnay-gyár emblémája 1878-tól
L_______________________________________________________ á

A Zsohiay-gyár emblémája 1865-től

1878-tól

Felső változat: középen az öttemplom (Fünfkichen-Pécs), toronycsú
csain kettőskeresztekkel, alatta három fogyó vízszintessel, balra Zsolnay 
Pécs két sorban, rajzolt, dőlt bűkkel, alatta dőlt csigavonaldísz. Jobbra „ T. 
]■ M." írott nagybetűk (Zsolnay Teréz, Júlia és Miklós kezdőbetűi), jobb 
felől félkörívű vonaldísszel bezárva.
E védjegyet 1878-ban Zsolnay Júlia tervezte; eleinte máz alá kobalttal raj
zolták az edény talpára, később gumibélyegzőre, majd vésetre és matri
cára készítették el.

Középső változat: az előbbi jegy későbbi változata azzal a különbséggel, 
hogy a „ZSOLNAY PÉCS" kétsoros felirat nagybetűkkel készült.

Alsó változat: ugyanazon jegy még későbbi, kicsinyített változata. 
Megváltozott a ZSOLNAY PÉCS alatti díszítmény, középen X, ettől 
jobbra és balra két-két átlós, tengelyén álló, homorú oldalú négy
szög (káró); ezenkívül a név Z betűje a többinél magasabb, s a temp
lomajtók a bal oldalra kerültek.
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xuuIM

ZSOLNAY
PÉCS

ZSOLNAY

A Zsolnay-gyár emblémája 1878-tól A Zsolnay-gyár emblémája 1879-től

Felülről 1.: az előbbiekből kialakult, szabad kézzel rajzolt védjegy a 
kicsinyített öttemplommal. Többnyire aranyozott edényeken, arany
nyal rajzolva fordul elő.
2. Az öttemplom kissé felnagyítva és a vízszintesek nélkül. Arannyal, 
szabad kézzel rajzolva.
3. Az öttemplom még nagyobb alakban, alatta egyetlen vízszintessel.
4. Állandó gyári jegy cserépbe benyomva.
5. Kisebb tárgyakon, cserépbe benyomva.

1879-től

Felső: a név alatt ovális keretben „MADE IN AUSTRIA-HUNGARY". 
Valószínűleg az 1879-es sidney-i kiállításra készült.
Alsó: Az öttemplom három fogyó vízszintes talpvonallal, fölötte ovális 
formában elhelyezett MADE IN HUNGARY felirattal.
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A Zsolnay-gyár emblémája 
1893-tól

1893-tól

Felső: nagy körbélyegző kettős körvonallal, középen az öttemplommal, 
alatta ZSOLNAY PÉCS felirattal (1891-től az eozinedényeken szabad 
kézzel rajzolva fordul elő).
Középső: az előbbi kisebb változata, de a szöveg az öttemplom két olda
lán helyezkedik el.
Alsó: az előbbivel azonos méretű jegy, kettős körvonal helyett azonban 
pontsor keretezi, és a szöveg lent félkörívben helyezkedik el.

1896. A Millennium éve

Felső: a kettős körvonalú kis védjegy, az öttemplom alatt „MILLEN
NIUM" szöveg, évszámmal.
Alsó: a kettős körvonalú nagy védjegy, a körbélyegző alatt, annak kere
téhez idomuló szalagfeliratban: „MILLENNIUM".

1900-tól

A kettős körvonalú kis gyári védjegy változata, plasztikus bélyegzővel 
az edények talpán.
(A következő védjegyek Nikelszky Géza művei.)

199



1903-tól

A használati edényeken és sokszorosított díszítésűeken alkalmazott új 
védjegy: pajzsban az öttemplom, alatta cégjelzés, fent két babérkoszorú
ban egy-egy kis pajzs.
ZSOLNAY A gyár és a család története 1863-1948. írta Zsolnay Teréz és M. 
Zsolnay Margit; A gyár története 1948-1973. írta Sikota Győző - Corvina 
Kiadó 1974. 237-238-239 p.

I. Ferencz József császár és Zsolnay Vilmos kapcsolata 

Az 1800-as évek végén a Zsolnay-gyár üzleti kapcsolatai több szálon is a 
császárvároshoz kötődtek. I. Ferencz József császár pécsi Zsolnay-gyári 
látogatásai bizonyára a bécsi üzleti körök előtt sem maradtak titokban.

I. Ferencz József császár és apos
toli király az 1800-as évek végén 
két alkalommal is felkereste az 
akkor már nagy hírnévnek ör
vendő Zsolnay porcelángyárat. 
Idézzük fel ennek a két neveze
tes, „felséges szintű" látogatás
nak a fontosabb momentumait: 
Első látogatására 1880. szeptember 
24-én került sor, amikor I. Ferencz 
József őfelsége a monarchia csapa
tainak pécsi hadgyakorlatának meg
szemlélésére érkezett városunkba. 
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Pontosan 11 órakor városi közintézetek, nevezetesebb helyek meglá
togatására indult kíséretével a király. A kora délutáni órákban érkezett 
meg a Zsolnay-gyárba.
A nevezetes alkalomra Zsolnay Vilmos leánya, Terézia így emlékezik vissza: 
„Atyánk fogadta a virágfüzérekkel, tölgyfalombokkal és zászlókkal díszített 
kapuban. Júlia meg én fekete selyemruhában, a mellünkre tűzött fehér rózsá
val vártuk az új raktárban, ahol legszebb dolgainkat állítottuk ki. A király nem 
győzte csodálni a termékek formagazdagságát és a dekorok sokaságát. Komoly 
érdeklődést mutatott minden iránt, a gyártási folyamatot is meg akarta ismerni. 
Végigment a műhelyeken, még a mufolákat és a gépeket is megtekintette. A mi 
szobácskánkban egy külön e célra készült fajansz tollszárral írta be nevét a ven
dégkönyv Kiéin által díszített lapjára." (ZSOLNAY A gyár és a család története 
1863-1948. írta Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit; A gyár története 1948- 
1973. írta Sikota Győző- Corvina Kiadó 1974. 99 p.)

I- Ferencz József újabb pécsi Zsolnay-gyári látogatására tizenegy év 
múlva, 1891. június 22-én került sor.
Zsolnay Vilmos és családja igazi fejedelmi pompával fogadta az ural
kodót, amelyről a „Pécsi Figyelő" c. pécsi napilap részletesen beszámolt: 
„A gyár zászlókkal és különféle díszítésekkel volt felékesítve. A kaputól jobbra a 
gyár tűzoltóbandája állott a munkások és a kíváncsi néptömeg által környezve. 
ő felségét a bejáratnál Zsolnay Vilmos gyártulajdonos, továbbá Sikorszky Tádé 
építkezési művezető és Zsolnay Miklós fogadták. Midőn a király a kocsiból kilé
pett, szűnni nem akaró lelkes éljenzés hangzott föl.
Erre fölkérte Zsolnay Vilmos gyártulajdonost, hogy mutassa meg neki a gyárat, 
mire legelőször is az őrlőmalmot tekintették meg. őfölsége lassan lépdelt a szemle 
alatt. Hosszasan tartózkodott egy-egy tárgynál, s még a legkisebb dolog sem kerülte 
ki figyelmét. Majd Zsolnay Vilmostól, majd ennek fiától, Miklóstól kérdezőskö
dött az egyes őrlőgépek szükségességéről és mibenlétéről, s könnyű léptekkel járt 
fői a keskeny malomlépcsőkön egyik emeletről a másikra és viszont. Zsolnay úgy 
vezette legmagasabb vendégét, hogy Őfölsége fokról-fokra lássa az egyes majolika 
tárgyak elkészítési módját, elkezdve az őrléstől az utolsó ecsetvonásig.
A helyiségekben mindenütt dolgozó munkások voltak, mindegyik saját mes
terségét folytatva; majdnem minden teremben volt Ő fölségének valami 
kérdezni valója, s főleg abban a teremben kérdezősködött legtöbbet, ahol 
a majolika edényeket festik és aranyozzák. Innét azon terembe vezettette 
magát, ahol már a kész majolika tárgyak szemlélhetők, útközben is élénken 
tarsalgott szerencsés kalauzaival, Zsolnay Vilmossal és Miklóssal. Az egyes 
finom kivitelű tárgyak igen megnyerték tetszését, s különösen az ízléses 
berendezés fölött fejezte ki megelégedését.
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Innen egy kis termen át, ahol a fólség mellszobra volt elhelyezve, egy másik 
terembe vonultak, a mintaraktárba, a gyár valóságos kincsestárába, amely arról 
nevezetes, hogy abban nincs két egyenlő tárgy. Itt is hosszasan tartózkodott a 
fönség, kétszer körüljárva a termet. Frigyes főherceget is rendkívül érdekelték 
a majolika tárgyak, s szintén mindent tüzetesen megmagyáraztatott magának. 
Útközben a fólség megemlékezett tíz év előtti látogatásáról is és örömmel jegyezte 
meg, hogy amennyire visszaemlékezik, azóta nagy haladást tapasztalt a gyárban, 
nemcsak a helyiségek szaporításánál, hanem a tárgyak kivitelében is.
Ezután a fólséget felvezették a legfelső terembe, amely igazán fejedelmi fénnyel 
van berendezve. A terem közepén egy nagy üvegszekrény áll, amelyben a legfino
mabb tárgyak vannak miniatűr kivitelben. A termet nehéz perzsaszőnyegek borít
ják, a falakon mindenütt majolika festmények ékeskednek. A szoba egyik sarkában 
a fólség mellszobra állt, bársony és selyem díszítésekkel környezve, a szemközti 
sarokban pedig egy ébenfaasztal, mellette az ez alkalomra készült remekkivitelű 
karosszék, fölötte pedig széles drapériák. Ezen terem rendkívül meglepte Ő fölsé- 
gét, s nem győzte eléggé csodálkozását kifejezni a művészien elrendezett tárgyak 
fölött. E teremben kérte föl Zsolnay Vilmos gyártulajdonos a fölséget, hogy leg
magasabb látogatása alkalmából írja be fejedelmi nevét az ezen alkalomra készült 
albumba. Ő felsége mosolyogva, szívesen engedett helyt a kérésnek; azonnal le is 
ült az előbb említett pompás karosszékbe, s kezébe véve az arany tollat beírta nevét 
a gyönyörűen kihímzett album első lapjára Frigyes főherceggel együtt."
Zsolnay Vilmos ezután magas vendégét leánya műtermébe kalauzolta: 
„A bejáratánál a fölséget Sikorszkyné sz. Zsolnay Júlia és férje fogadták, kinek 
kezet is nyújtott. E műteremben Sikorszkyné kalauzolta a magas vendégeket, 
bemutatván nekik az általa készített rajzokat, melyeket úgy a fólség, mint Frigyes 
főherceg igen megdicsértek. Az első terem egyik sarkában áll az íróasztal, melyen 
Sikorszkyt ábrázoló szobrocska áll. Midőn a fólség a szobrot megpillantotta, e kér
dést intézte Sikorszkynéhoz: 'Nemde az Ön férje?' Mire igenlő választ kapott.
Afölségnek igen megnyerték tetszését a finom női kezek által készített rajzok és 
Sikorszkyné művészi kezét nem egyszer dicsérte meg. Az egyik terem plafonjáról 
lecsüngő csillár is igen megtetszett a fólségnek, s ki is fejezte, hogy ilyen kivitelű 
csillárt még nem is látott. Megjegyezzük, hogy a csillár is apró majolika díszek
kel van földíszítve.'' (Pécsi Figyelő. 1891. június 24. 3 p.)

A gyárlátogatás befejeztével, a király így búcsúzott Zsolnay Vilmostól: 
„Örömmel tapasztaltam gyárában a nagy haladást, s mondhatom, szép emlékkel 
távozom innét." (Pécsi... id. mű. 3 p.)

A Pécsi Figyelő 1892. szeptember 14-i számában részletes beszámolót 
közölt a tettyei vízmű 1892. szeptember 13-i üzembe helyezéséről.
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A vízmüvet nem kisebb személyiség adta át a városnak, mint I. Ferencz 
József császár és apostoli magyar király. Erre a jeles alkalomra készült el a 
Tettye-forrásház, amelynek belső falait csodálatos Zsolnay-csempék díszítik.

Tettye-forrásház (1892) I A Tettye-forrásház Zsolnay csempéi

I. Ferencz József őfelsége két ízben is magas elismerésben részesítette 
Zsolnay Vilmost. 1885-ben a III. osztályú Vaskorona-rendet, 1896-ban a 
Ferencz-József-rend középkeresztjét vehette át.

A ZSOLNAY-ÉPÜLETKERÁMIA DIADALA

Zsolnay Vilmos csodálatos épületdíszítő kerámiáiról már nagyon sokan 
írtak. Az erre vonatkozó ismeretanyaggal köteteket lehet teleími. Nekem 
a lehetőségeim ugyancsak minimálisak. így azután én ennek a hatalmas, 
díszes tortának csak egy kis szeletével mertem próbálkozni.
Zsolnay Vilmos épületkerámiái egyaránt nagy elismerést váltottak ki a 
kor minden jelentős hazai és bécsi építészéből.
A Zsolnay-kerámia és a honi nagy építészek kapcsolatát csak vázlatosan 
említem meg kis tanulmányomban. Mint számomra igen érdekes témá
val, kicsit részletesebben igyekeztem foglalkozni Zsolnay épületkerámi
ainak bécsi üzleti kapcsolataival.

A ZsOLNAY-ÉPÜLETKERÁMIA HAZAI ELISMERTSÉGE

"Tévedés volna azonban azt hinni, hogy Zsolnay csak a műszerető közönség 
fényűzési igényeinek kielégítésére dolgozott, s gyárában csak a szemnek tetsző, 
de praktikus értékkel alig bíró tárgyakat állított elő. Ha Budapesten a távíró-hi
vatalnok gépéhez ül s messze országokba röpíti tovább a közlendőket, a Zsolnay 
Vilmos gyárában készült elszigetelőkön fut végig a sodrony-háló, mely világré
szeket kapcsol össze s rövid pillanatok alatt közvetíti a gondolatot. A föld alatt
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Zsolnay Vilmos szobra a Magyar 
Országliázban (Steindl Imre, Internet)

végigfutó hatalmas csövek szintén az ő 
gyárából kerülnek ki, s a világ kapitáli
saiban: Bécsben, Parisban, Londonban 
a legbüszkébb paloták homlokzatán 
bámulják a dekoratív fajansz- és por
celán-művészetet, melynek szintén 
Zsolnay Vilmos a megalkotója. Ma
gyarországon az első ilyen építésze
ti díszítményeket Budán, a királyi vár 
alatt levő bazáron alkalmazta mes
terünk; azután a budapesti belváro
si plébánia-templomba készített egy 
gót stílű 13 méter magasságú oltárt 
fajanszból fényes és fénytelen színek
ben, gazdag aranyozással. És az ő ritka 
művészetét hirdetik a budapesti ipar
művészeti múzeum, valamint az új or
szágház részére készített díszítmények 
is, melyek már nem egy, fővárosunkat 
látogató idegent ejtettek bámulatba.

Zsolnay, hogy a műépítészét: céloknak, különösen pedig a szobrász-munkáknak 
még jobban megfelelhessen, egy kiválóan kemény, kőszerű anyagot állított elő, 
melyet pyrogranit név alatt hozott forgalomba. Ez a sárgás-szürke színű anyag 
oly kemény, hogy a vas vagy acél erősebb érintésére sziporkázik; a légbeli csa
padékokkal és faggyal szemben csaknem érzéketlen, a fénytelen színezésre pedig 
különösen alkalmas. A budavári Mátyás-templom főbejárata felett levő timpa
non már ilyen pyrogranit-ból készült, 
s ezt az anyagot alkalmazta Zsolnay 
a budapesti új országház, a budapesti 
műegyetem s a pécsi színház díszítésé
nél is. Utolsó ambiciózusabb alkotásai 
ilyen anyagból a budai várnak Szent 
István-terme részére Roskovics Ignác 
festményei után készített király -arc
képek voltak." (Vasárnapi újság. 1900. 
április 1. 193 p.)

„Ekkor készült Steindl Imre terve sze
rint a pesti Belvárosi templom tizenhá
rom méter magas remek főoltára, amely

r-------------------------------------------------
Mátyás-templom cserepei miniben. 

Pécs, Zsolnay-negyed

204



Trebbin Ágost - Gondolatok a pécsi „Csodálatos Fazekasról"

Budapest ostromakor elpusztult. Tartottak még a tetőcserép szállítások a Mátyás 
templom tatarozásához, és megkezdődött a padlólapok gyártása is. Folytak a pécsi 
Nemzeti Színház homlokzatára szánt nagyméretű szobrok és a szép sárga lép
csőkorlátok munkálatai, a szobrokat az osztrák Kosek mintázta." (ZSOLNÁT A 
gyár és a család története 1863-1948. írta Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit; 
A gyár története 1948-1973. írta Sikota Győző - Corvina Kiadó 1974. 168 p.) 

„Ebben a korban a XIX. század utolsó évtizedeiben indult meg nagyobb ütem
ben a magyar városok fejlődése, és a kor vezető építészei a köz- és magánépületek 
egész során alkalmazták Zsolnay kerámiáit. E hosszú és fényes sorból kiemelke
dik az Országház (megj. Steindl Imre tervei alapján, 1894-1895 évek között), az 
Iparművészeti Múzeum (megj. Lechner Ödön tervei alapján, 1894-1895 évek 
között), a Műcsarnok (megj. Schickedanz Albert tervei alapján, 1894-1895 évek 
között), a Hotel Krantz Wien (megj. 1894), a Kőbányai templom (megj. Lech
ner Ödön és Tandor Ottó tervei alapján, 1896-1897 évek között), a budapesti 
Erzsébetvárosi plébánia-templom (megj. Steindl Imre tervei alapján, 1897-1898 
évek között), a budapesti Balneológiái és Földtani Intézet (megj. Lechner Ödön 
tervei alapján, 1898-1899 évek között), a Budai Vár Szent István terme (megj. 
Hauszmann Alajos tervei alapján, 1899-1900 évek között) és a budapesti Pos
tatakarékpénztár (meg. Lechner Ödön tervei alapján, 1899-1900 évek között)." 
(Katona Imre: Zsolnay szemtől szemben. Gondolat Kiadó 1977. 126 p.)

A budai vár Szent István Termetiek József Műegyetem kapu szobordísze,
Zsolnay-képei - Roskovics Ignác ■ tervezője Kiéin Ármin

festménye (Internet) ________ ____________ (Pécs, Zsolnay-negyed)

Az alábbiakban csak nagy vonalakban, a teljesség igénye nélkül vázol
tam (abc sorrendben) azokat a nagy magyar építészeket, akik valamely 
jelentős alkotásuk során kapcsolatba kerültek Zsolnay Vilmos csodálatos 
uj anyagával, amelyek azután új, reprezentatív épületek egész során hir
dették a pécsi „fazekasmester" dicső zsenialitását.
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Árkay Aladár(1868-1932)
Budapesti fasori református templom (1911-1913) stb.

Balázs Ernő (1856-1930)
Pécsi Postapalota (1902-1904)

Hauszmann Alajos (1847-1926)
A budavári Magyar Királyi Vár rekonstrukciója (1891-1905) Szent István 
Terem Zsolnay-képei és kandallója stb.

Korb Flóris (1860-1930), Giergl Kálmán (1863-1954) építésszel társulva 
Pécsi Takarékpalota (1898)
Budapesti Zeneakadémia (1904-1907) stb.

Lajta Béla (1873-1920). Budapesti Rózsavölgyi-ház stb.

Lechner Ödön (1845-1914), - több esetben Pártos Gyula (1845-1916) 
építésszel társulva.
Thonet-ház (1888-1889)
Magyar Iparművészeti Múzeum (1893-1896)
Magyar Állami Földtani Intézet (1896-1899)
Magyar Királyi Postatakarékpénztár (1900-1901)
Kőbányai Szent László plébániatemplom (1894-1897)
Kecskeméti Városháza (1893-1897) stb.

Pecz Samu (1854-1922)
Budapesti Központ Vásárcsarnok (1897)
Budapesti Szilágyi Dezső téri református templom (1893-1896) stb.

Raichle J. Ferenc (1869-1960). Szabadkai Raichle palota (1899) stb.

Schulek Frigyes (1841-1919)
A Budavári Nagyboldogasszony főtemplom (Mátyás-templom) tetőzete 
(1873-1896)
A pécsi Zsolnay-szobor talapzata (amelyen öt éven át dolgozott) stb.

Steindl Imre (1839-1902)
József Műegyetem (1880-1883)
Országház (1885-1904)
Árpádházi Szent Erzsébet plébániatemplom (1893-1901)
Pesti Belvárosi templom főoltára (1893)
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Műemlék épületek rekonstrukciói:
Erdélyi Vajdahunyad vár felújítása (1870-1874)
Kassai székesegyház felújítása (1877)
Bánfai templom felújítása egyszerű neogótikus stílusban, 1878
Máriafalvi templom felújítása (1878)
Jáki templom felújítása (1881)
Bártfai Szent Egyed-templom újjáépítése 1899) stb.

Ybl Miklós (1814-1891) 
Várkertbazár (1874-1882) stb.

Zsolnay Vilmos épületkerámiái Becsben

„Zsolnay Vilmos építési terrakottáit 
ugyan sikerrel mutatta be az 1873-as bé
csi kiállításon, mégis csupán egy évtized
del később sikerült az építészet számára 
gyártott termékeinek forgalmazását 
Bécsben megkezdenie, Carl Habenicht 
közvetítésével. Az 1885-ös budapes
ti Országos kiállítás neoreneszánsz 
Műcsarnokának majolika és terrakotta 
díszítésével elért sikerét követően Zsol
nay jelentős fejlesztésekbe fogott: terra
kottáinak minősége, faggyal szembeni 
ellenállásának további növelése érdeké
ben. Ennek eredménye volt a Steindl- 
féle massza, majd a plutonit, végül az 
1893-tól gyártott fagytűrő, kőhatású és 
színes mázakkal változatos felületkép
zésre alkalmas pyrogránit. A legjobb 
hazai építészek Ybl Miklós, Steindl Im
re, Lechner Ödön, Hauszmann Alajos 
1890-re már mind kipróbálták Zsolnay
Mlmosnak az épületek díszítésére szolgáló termékeit. A budapesti Polytechnikum 
(Steindl Imre, 1883-1885), Technológiai Múzeum és iskola (Hauszmann Ala
jos, 1887), a Thonet üzletház (Lechner Ödön, 1889) Zsolnay készítette dekoráci
ója elég referenciául szolgálhatott Zacherl számára.
A legkiválóbb keleti mintakép: a perzsa, iszlám csempék utánzását az angol kerá- 
miagyárak nívóján Zsolnay Vilmos pécsi gyára már a földrajzi közelsége miatt is 
gazdaságosabban tudta Zacherlnek szállítani.
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Zsolnay Vilmos épületdíszítő készítményeinek kereslete az 1890-es évektől nőtt 
mega császárvárosban. Közülük a Zacherl-féle megrendelés volumenében jelen
tősnek számított. Ezzel egy időben készítette Bécs városában (Bécs. I. Stock-im- 
Eisen-Platz 1-3.) a New York-i Equitable Biztosítótársaság irodaháza (Andreas 
Streit 1890-1891) üvegtetővel fedett udvarába a homlokzatok majolika burkola
tát, díszítését. (A burkolat szállítása 1896-ig elhúzódott.) Az épület azért kapott 
olyan reprezentatív kialakítású lépcsőházat és belső udvart, mert egyúttal a föld
alatti vasút megállója feljáratának is szánták. Változatos mintájú csempeburko
latban színes reneszánsz füzér díszes-maszkos övpárkányok, kerámiával bélelt, 
kereteit fülkék, sárgamázas babérleveles plasztikus árkád-keretelések higénikus 
és derűs hatású architektúráját az üvegtető alatt az oromfalon füzérdíszes koron
gokba foglalt betűkből a cég neve zárja.
1892-ben a bécsi Allgemeine Poliklinik (Bécs. IX. Mariannegasse 10., Andreas 
Streit, 1892) épületére az építtető az első és második emelet kiemelésére rene
szánsz ornamens-frízt készíttetett, benne a tudományt jelképező bagoly és más 
allegorikus elemek utalnak az épület rendeltetésére. Az alsó frízbe tondóba fog
lalva az egyetem neves orvosprofesszorainak arcképe került, amiket Viktor Tilgner 
mintázott." (Mendöl Zsuzsa: A Zsolnay épületkerámia egy évtizedes bécsi siker
története - Megjelent: Magyar Műemlékvédelem; A Műemlékvédelmi Tudomá
nyos Intézet Közleményei XIII. Örökségvédelmi Hivatal. Bp. 2006. 296-297 p.) 
Zsolnay Margit - Zsolnay Vilmos unokája így emlékezik vissza erre az 
időszakra:
„Nagyatyánknak ebben az időben (kb. 1891) a szigetelőgyártás tökéletesíté
sén kívül rendkívüli gondot és energiát kellett fordítani az épületkerámiákra 
is. A bécsi Streit építész színes frízt rendelt a poliklinika ambulanciájának 
díszítésére, még folytak a csempeszállítások az Equitable-épület belső burko
lására és a díszítmények a Gudenus-palotához." (ZSOLNAY A gyár és a csa
lád története 1863-1948. írta Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit; A gyár 
története 1948-1973. írta Sikota Győző - Corvina Kiadó 1974. 168 p.)

Herren', Knaben' und Mädchenkleider 
M au fertig und nach Ma»«

M. NEUMANN
K. t». k. Hof-Lieferant H WIEN ■■
--Telephon 8403-- I. Kärnthnerstrasse Nr. 19.

A bécsi Neumann Aruház (Gudenus Palota)
Bécs. I. Kártner Strafie 19. szám alatt állt.
Tervezője Ottó Wagner, épült az 1895-96-os években.

Homlokzatának felső részét histo- 
rizáló, színes Zsolnay majolika
csempék díszítették. Különöskép
pen érdekesek ezek közül azok a 
négy évszakot megszemélyesítő 
allegorikus puttóalakok, amelyek 
másai a pécsi Vasváry-villa hom-

Az egykori bécsi 
Neumann Áruház reklámja
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A bécsi Neumann Áruház 
tervrajza (hitemet)

rA bécsi Neumann Áruház' 
(helyén ma 

a Steffl Áruház áll).
L Bécs. Kcirtnerstrasse 19. a

lokzatán is fellelhetők 
(feltételezés szerint - 
a stílusjegyek azonos
ságát figyelembe véve 
- ezek a pécsi Zsolnay

A pécsi Vasváry-villa 
puttó képei (ugyancsak 

Kiéin Ármin puttói 
díszítették a bécsi 
Neumann Áruház 

homlokzatát

porcelángyár kiváló művészének, Klein Ármin-
nak tervei alapján készültek).
Az egykori áruház épülete a II. világháború so
rán súlyos károkat szenvedett. Helyére a Steffl 
Áruház épült fel.

A pécsi Vasváry-villa 
puttóképei (ugyancsak 

Kiéin Ármin puttói 
díszítették a bécsi 
Neumann Ándiáz 

homlokzatát

A bécsi Equitable épülete

Bécs, I. Stock-im Eisen-Platz 3. alatt.
Az Equitable amerikai biztosítótársaság épü
lete 1891-ben épült Andreas Streit (1840- 
1916) udvari tanácsos, építész tervei alapján,

monumentális épület, Bécsi I. kerület, Stock-im-Eisen-Platz 3.sz. 
alatt, a mai belváros egyik legforgalmasabb pontján, a Kártner Strasse 
es a Graben sarkán áll. 1889-ben, „Bécsben Streit tanácsos (Andreas Streit 
1840-1916) építtette a Kartner Strasse sarkán az Equitable-palotát, amelyhez
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Equitable amerikai biztosítótársaság 
bécsi palotája. Bécs, I. Stock-im 

Eisen-Platz 3. (Internet)

A pécsi Vasváry villa remek faun fali 
\képe, mely a Equitable palota udvarát 

is (feltételezésem szerint) díszíti. 
Vélhetően ez is Kiéin Ármin terve

Feltűnő a hasonlóság az Equitable 
belső udvarának falán körbefutó 
Zsolnay-kerámiadíszítés faun arca 
és a pécsi Vasváry-villa egyik plasztikus kerámia domborműve között. 
Különösen érdekes az épület zárt, belső udvara. Falait pazar bőséggel

három éven át szállítottunk falbur
koló csempéket. Ennek az épületnek 
a sarkán helyezték el a lebontott öreg 
házfalából a 'Stock im Eisen'-t, azt 
a farönköt, amelybe hajdan minden 
Bécsben felszabadult vagy a városba 
érkező lakatosnak egy szeget kellett 
vernie." (ZSOLNAY A gyár és a csa
lád története 1863-1948. írta Zsolnay 
Teréz és M. Zsolnay Margit; A gyár 
története 1948-1973. írta Sikota Győző 
- Corvina Kiadó 1974. 155 p.

Equitable amerikai biztosítótársaság 
bécsi palotája (Zsolnay csempével 

burkolt belső udvar)

díszítik a Zsolnay-gyár falburkoló elemei.
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A bécsi Zacherl-gyár

A bécsi Zacherl-gyár portálja. Becs. 
19. kerület, Nusszvaldgasse 14. 

(Internet)

Bécs. 19. kerület, Nufiwaldgasse 14. 
sz. alatt.
A számos korabeli reklámot látva 
következtethetünk arra, hogy a 
bécsi Zacherl-cég, egy igen tevé
keny rovar és molylepkeirtó por 
gyártó és kereskedés volt.
A cégalapító Johann Zacherl 
(1814-1888) igen szerény alapo
kon kezdte, de rátermettsége révén 
készítményeinek híre eljutott egész 
Európába, sőt Amerikába is.

Zacherl hirdetés a Pécsi Figyelőben
(1891. OS. 19.)

Fia, Johann Evangelist Zacherl 
már a gazdag örökség birtokában, 
az 1888-1892 évek között, jelentős

üzemet tudott létrehozni Bécs külvárosában, Döblingben.
A keleties motívumokat sugalló épület terveit Hugó Ritter Wiedenfeld 
(1852-1925), egy igen jónevű bécsi építész készítette el, a kivitelező pedig 
Karl Mayreder (1856-1935) bécsi építész cége volt.
Az épület képét nézegetve leginkább egy muzulmán mecsetre emlékez
tet. A császárvárosban ez a szokatlan keleties építészeti stílus annak ide
jén bizonyára nem kis meglepetést okozhatott. Mindenesetre az épület 
ma Bécs egy különleges látnivalója.
Azt, hogy a Zsolnay-gyár tervezőinek, építőinek milyen minták szolgáltak ala
pul a terveknél és a kivitelezésnél, teljes pontossággal nem lehet megállapítani. 
Vélhetően a keleties, perzsa és arab csempe díszítőelemek ötletét (eset
ig a mintadarabokat is) Zsolnay Miklós hozhatta magával közel-keleti 
útjainak valamelyikéről.
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„Sokat utazott külföldön, nemcsak nyugaton, hanem bejárta a kelet nagy 
részét is, többek között közt Kisázsiát és Törökországot és járt Afrikában is. 
Ez alkalommal a török szultán kihallgatáson fogadta és fölajánlotta, hogy ala
pítson gyárat Törökországban is. Ekkor kapta a török Medjidje rendjelet." 
(Dunántúl. 1922. február 28. 3 p.)

Talán még egy kis adalék ehhez a témához

„Öcsénk (megj. Zsolnay Miklós) Kis-Ázsián, Egyiptomon és Görögországon át 
folytatta útját. Kincset érő török és perzsa csempéket hozott haza. A szakértők, 
akik múzeumunkban látták a László fiam által összeállított táblákat, azt állítot
ták, hogy Angliát kivéve Európában nincs még egy ilyen gazdag keleti csempe
gyűjtemény" (ZSOLNAY A gyár és a család története 1863-1948, írta Zsolnay 
Teréz és M. Zsolnay Margit; A gyár története 1948-1973. írta Sikota Győző - 
Corvina Kiadó 1974. 158 p.)

Természetesen az sem kizárható, hogy Herr Johann Zacherl látta ezeket 
(esetleg gyűjtötte) számos közel-keleti beszerzési útja alkalmából.

Talán még egy érdekes adalék lehet a témához

Zsolnay Vilmos 1889-ben Lechner Ödönnel Londonba utazott, s ott a 
South Kensington Museum a mai Victoria and Albert Museum indiai és 
perzsa kerámiagyűjteményét tanulmányozták. A kecskeméti városháza 
épülete (1890-1897) már ennek az útnak a hatása alatt készült. Lechner 
figyelmét nem kerülte el az indiai angol gyarmati építészet sem, s arra a 
következtetésre jutott, hogy az például szolgálhat a népi kultúrának az 
általános európai kultúrával való „egybeforrasztására".
„A magyar népművészet tanulmányozása... elvezetett az ázsiai népek művé
szetéhez, mert a két művészet közt fennálló letagadhatatlan rokonság első 
pillanatra szembeötlött" - írja.
„Ez a keleti rokonság, mely főleg a perzsa és indus művészetekben válik nyil
vánvalóvá, annál is inkább érdekelt, mert ezen népeknél - amelyek művészetü
ket már bizonyos monumentalitásig emelték - némi útmutatást véltem találni 
arra nézve, hogy hogyan lehet a népies elemeket a monumentális architektúrába 
átültetni." (Ernst Múzeum. Budapest Színes Város Zsolnay Épületkerámiák. 
Budapest 2006. 13 p.)

Sőt nekünk, pécsieknek még el sem kell utaznunk városunkból, hiszen a 
Zsolnay-negyed parkjában találkozhatunk a bécsi Zacherl-gyár egy szín
pompás minaretjével.
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„A minaret tartalék-darabja, amit próbaként összeállítottak a pécsi gyár udva
rán, ma is látható a bemutató parkjában, a jégverem díszeként, egy jelentős 
megbízásra utaló referencia darabként." (Mendöl Zsuzsa: A Zsolnay épületke
rámia egy évtizedes bécsi sikertörténete - Megjelent: Magyar Műemlékvédelem; 
A Műemlékvédelmi Tudományos Intézet Közleményei XIII. Örökségvédelmi 
Hivatal. Bp. 2006. 295 p.)

A pécsi minaret felirataZaclierl-gyár minaretjének mása 
a pécsi Zsolnay-negyedben

Azon szerencsés pécsi polgártársaim, akik eljutnak Bécsbe és ellátogat
nak a Zacherl-gyárhoz (remélhetőleg be is engedik őket), a rengeteg 
Zsolnay egyiptomi csempemotívum mellett „találkozhatnak" a gyárala
pító Johann Zacherlel is (mármint bronzszobrával).

A BÉCSI POLIKLINIKA

A Poliklinika ambulanciájának 
épületét (Allgemeine Poliklinik:
9. kerület, Mariannengasse 8-10.) 
szintén az udvari tanácsos, egye
temi professzor, Andreas Streit 
építész (1840-1916) tervei alapján 
1891-92 között építették.
A homlokzatot díszítő elemek a 
pécsi Zsolnay-gyárban készültek. 
A tondókban valóságos arcképcsar
nokot helyeztek el, amelyről a híres 
bécsi professzorok portréi tekinte
nek a járókelőkre.

A bécsi Allgemeine Poliklinik 
homlokzatának Zsolnay díszei 

(Internet)
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A bécsi Hotel Krantz Majolika Keller (1897-98)

A becsi Hotel Krantz 
(alagsorában volt egykoron 
a Majolika Keller söröző)

Bécs. I. Neu Markt 6. sz. alatt, a 
Kártner strasse közelében állt a hí
res „Hotel Krantz" (később Krantz 
Ambassador), amelynek előkelő 
pince-sörözőjét szintén Zsolnay- 
csempével burkolták be.
Az épület tervezői Franz Kupka 
(1855-1924) és Gustav Orglmeister 
(1861-1953).

A Hotel egyik nevezetessége, hogy 
éttermében koncertezett 1930-ban 
Lehár Ferenc. Zsolnay Margit így 
emlékezik erre vissza:

„Végül 1897-ben készült, a bécsi 'Hotel Krantz' híres 'Majolika Keller'-je. 
Az egész nagy helyiséget türkiz csempékkel borították, mennyezetét, pedig 
közönként aranyozott rozettákkal díszítették. A szálloda tulajdonosa (Josef 
Krantz, 1862-1934) ismételten lejött Pécsre ellenőrizni a munkát, ilyenkor min
dig hozott magával egy hordócska sört, mivel csak a külön, az ő számára készült 
italt kedvelte. A pince áldozatul esett az átépítésnek. Az épületkerámiák zömét 
színes majolikamázzal vonták be." (ZSOLNAY A gyár és a család története 
1863-1948. írta Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit; A gyár története 1948- 
1973. írta Sikota Győző - Corvina Kiadó 1974. 184 p.)

Néhány gondolat Klein Árminról

Nagy méltánytalanságot követ
nénk el, ha nem beszélnék arról a 
nagyszerű Zsolnay-gyári művész
ről, akinek épületkerámia-tervei 
gyakran köszönnek vissza vala
mely fővárosi vagy bécsi - termé
szetesen Pécsről se feledkezzünk 
meg (Zsolnay-negyed, Vasváry- 
villa stb.) - palota faláról.
Ő Kiéin Ármin (1855-1883), fiata
lon elhunyt zseniális alkotó.
Emlékezzünk most rá vissza Zsolnay 
Teréz kedves, szeretetteljes soraival:

Klein Ármin csutorája (Gyugyi 
gyűjtemény)
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„A művészi fejlődést ebben az időben az a szerencsés körülmény határozta meg, 
hogy atyánknak sikerült szerződtetnie Klein Ármint, a bécsi Iparművészeti 
Főiskola egyik legtehetségesebb növendékét. Egy szegény kis pesti zsidó házban 
ringott Klein bölcsője, amelyet a gráciák játszi kedvvel töltöttek meg adománya
ikkal. Ha már a mitológiánál tartok, hadd szőjem tovább hasonlatomat. Az a kis 
vézna fiatalember, akit Klein Árminként ismertünk meg, kissé hegyes, gyér sza
kádéval, ferde metszésű szemével, egész arcformájával egy gyenge alkatú faunra 
emlékeztetett. De az istenek pánsíp helyett ecsetet és ceruzát adtak a kezébe." 
(Zsolnay Teréz...id. mű. 68 p.)

Epilógus

„Nagy volt őmár a pályája kezdetén 
is, mert le tudta győzni azon nehéz 
küzdelmeket és akadályokat, amit 
igen sok más törekvő iparos minden 
törekvése dacára sem tud legyőzni, 
és mindezt csüggedést nem ismerő 
akaraterejének és kitartó szorgalmá
nak köszönhette egyedül, 
íme iparos társaim, mint csal
hatatlan tükör áll előttünk leg
szebb példaképpen Zsolnay Vilmos 
egész élete. Ki vonhatja kétségbe 
az ő munkásságának, akarat ere
jének szorgalmával párosult dicső 
érdemeit? Nemde erély, kitartás, 
szorgalom és munkásság vívta ki 
országos fölényét, munkája emelte 
őt a halhatatlanok közé a magyar 
ipar dicsőségére." (Pécsi Napló.
1912. április 20. Részlet Zetényi Csukás Zoltán beszédéből, amelyet 1912. ápri
lis 20-án, a Zsolnay serleg ünnepélyen mondott el, a Pécsi Polgári Casinóban.)

Zsolnay Vilmos időskori képe
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Márfi Attila

A CAFLISCH CUKRÁSZDA

PÉCS ELSŐ CUKRÁSZDÁI ÉS A CAFLISCH-FÉLE HÁZ
Pécsett is viszonylag korán, már a 18. század végén megjelent 

az első cukrászda, amely mind a mai napig működik, s patinás 
 múltja és hírneve folytán olyan nevezetes, korabeli épületekkel 

emlegetik együtt, mint a Nádor Szálló vagy a Nemzeti Kaszinó. S bár a 
legendás svájci cukrászdinasztia képviselője, Caflisch Kristóf csak a 19. 
század második felében telepedett meg ebben a házban, mégis sokan azt 
hiszik, hogy az 1789-es alapítás is a család nevéhez fűződik. Ehhez a tév
hithez az épület homlokzatán lévő feliratok is hozzájárulnak, ugyanis 
ez olvasható rajta: „Caflisch, Fennáll 1789 óta". Valójában, pontosan nyolc 
évtizednek kellett eltelnie, mire Caflisch néven nyitotta meg kapuit az új 
cukrászda. S hamarosan Pécs közkedvelt üzlete lett, s a századfordulót 
követően már országszerte ismerték. Az egyértelmű szakmai hozzáér
tés, szorgalom és önfeláldozó munka mellett sokat lendített az üzlet sike
rében központi fekvése is. A neves cukrászda ugyanis Pécs legelőkelőbb 
és legforgalmasabb helyén, a Fő utcában (a későbbi Király utcában) több 
neves intézmény és épület társaságában feküdt, mondhatni a belváros 
szívében. S azon túl, hogy sűrűn látogatott üzlet volt, mint tipikus pol
gárház számos olyan családnak és egyéniségnek adott otthont a cukrá
szokon kívül, akik országosan is elismertek lettek szakterületükön. Tehát 
a patinás régi épület mint polgárház, társasági fórum és cukrászda, sőt 
egy időben kávéház is volt egyben. Az épület, azaz a Caflisch-ház rövid 
története így foglalható össze, elsősorban Madas József kiváló helytörté
nész adat- és forrásfeltárásaira hagyatkozva:1

1 Madas József: Pécs-belváros telkei és házai. Adatgyűjtemény. Pécs, 1978. 356-357.

Pécs török alóli felszabadulása után (1686. október 22.) alig egy évtized
del már rendelkezünk adattal az épületről, mely szerint Nagy György 
egyemeletes háza 1695-ben már állt a város Fő utcájában. Fekvésénél 
fogva minden bizonnyal azon polgárházak közé tartozott, amelyek 
az újjáépítés során elsőként épültek, s a későbbi korokban is fontosak 
maradtak, mivel ezek a fő utcai épületek rendszerint üzlethelyiségek 
is voltak. A 18. század derekáig több tulajdonos-változást is regisztrál
hatunk, de más, például az épület kereskedelmi funkciójára vonatkozó 
adatok egyelőre nem ismertek: így lakója volt többek közt özv. Putics 
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Jánosné (Locsisné) (1722), özv. Putikné Katalin (1737), Gregorics Már
ton (1748), Horváth Ignác (1752), özv. Nagyné Katalin (1757) és Toliinger 
(Toliner) Tamás szíjjártómester (1757).2 Majd másodszor is a ház tulajdo
nosa lett Horváth Ignác 1759-ben, aki ekkor már a város szenátora volt. 
Közel harminc évig állt tulajdonában az emeletes épület3, s már a sza
bad királyi város városbírói posztját töltötte be, amikor 1787-ben 1800 Ft
ért eladta Kutrovatz András pécsi kereskedőnek. Csupán két évig volt a 
kereskedő a ház tulajdonosa, mert jóval magasabb áron, 2836 Ft-ért vásá
rolta meg tőle nemes Szieberau Ágoston cukrászmester 1789-ben.4 S ettől 
az évtől számítható a város első, s egyben legpatinásabb cukrászdájá
nak alapítása is. Az első cukrászmester azonban csak hét évig vezethette 
az üzletet, mert 1796-ban meghalt. Ekkor özvegye, született Anglbauer 
Anna vitte tovább a cukrászdát, de csak négy esztendeig, mert 1800-ban 
ő is elhunyt.5 Még ez év augusztusában a város vezetése által kihirdetett 
hagyatéki árverésen magas összegért, 3500 Ft értékben Scheiber György 
kávéfőző tulajdonába került a cukrászda, aki kávéméréssel bővítette az 
üzlet szolgáltatásait.6 S ezzel megjelent a kávéház jelleg is, ami hosszú 
évtizedekig volt jellemző a város első cukrászdájára. 1805-ben azonban 
ő is megvált az épülettől, mert 5000 Ft-ért egy újabb kávés, a stájeror
szági Marburgból Pécsre költözött Peitler (Paitler7) János vásárolta meg, 
s a ház földszintjén kávéházat nyitott. De a cukrászda is megmaradt, 
mert maga készítette cukor-süteményeket is árult üzletében.8 A család 
neve alatt 1834-ig működött, mert eddig üzemeltette a kávéház-cukrász- 
dát az 1828-ban elhunyt családfő özvegye. Az ő, 1834-ben bekövetke
zett halálával azonban megszűnt a Peitlerek működése a házban, mert az 
örökös gyermekeik 1835-ben eladták az épületet. Fontos azonban meg
jegyezni, hogy a Peitler családnak négy gyermeke volt; János, Alojzia, 
Amália és Antal. Utóbbi fiúgyermek, azaz Peitler Antal 1808-ban szüle
tett a „Caflisch-féle házban", itt töltötte gyermekkorát és itt végezte alap- és 
középfokú iskoláit is, s később váci püspökként vált ismertté.9

2 Uo.
2 Uo. Csupán csak egy kisebb változás történt 1778-ban, ugyanis ekkor nyugati telek

szomszédjának, Májer Györgynének 50 Ft-ért a házhoz tartozó kertből eladott egy 
kisebb területet.

4 Rónaky Kálmán: Egy régi pécsi ház. A Caflisch cukrászda 186 éves múltja. I. n: Dunán
túl 1935. június 23.6. Itt fontos megjegyezni, hogy a cikk szerzője hivatkozik két egykori 
levéltárossal, Cserkuti Adolf és Németh Bélával közösen folytatott levéltári kutatásaira. 
Ehelyütt köszönöm meg Horváth Eszternek, a Csorba Győző Megyei Könyvtár osz
tályvezetőjének, hogy erre az újságcikkre és más számos sajtó és könyvészeti forrásra a 
figyelmemet felhívta, s így munkámat segítette!

5 Uo.
6 Uo.
2 Madas József: i. m. Az épülettel együtt 312 négyszögöl beltelket is vásárolt az új tulajdonos.

Rónaky Kálmán: i. m.
Uo., Madas József: i. m.
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A Peitler testvérek 1835-ben adták el örökségüket10 a szomszédban 
lakó Schack Ferenc neves pécsi aranyművesnek, aki nem költözött át 
az épületbe, hanem továbbra is cukrászda és kávéházként üzemeltette, 
bérbe adva a földszinti traktust.11 A Schack családnál maradva fontos 
megemlítenünk, hogy a pécsi aranyműves Béla nevű fiúgyermeke is 
országos ismertségre tett szert. Ugyanis Schack Béla mint közgazdasági 
szakíró és tanár, több kereskedelmi iskola főigazgatója, majd a Vallás 
és Kereskedelmi Minisztériumban a kereskedelmi osztály vezetője
ként vált ismertté. 1916-ban udvari tanácsosi címet is kapott.12 13 A Schack 
éra után 1849. augusztus 7-től egy másik család tulajdonába került a 
híres cukrászház. Ezúttal Hügel (Hügl) József szíjgyártómester és fele
sége, Fetter Klára költözött a Fő utcai épületbe 5385 Ft vételárért. A cuk
rászda e tulajdonosváltás után is fennmaradt, mert a szíjgyártómester 
fivére, Hügel Benjámin, aki Nápolyban tanulta ki a cukrászmestersé
get, vezette tovább az üzletet.10 Itt fontos megemlíteni, hogy erre az idő
szakra a cukrászdába járás olyannyira népszerű lett már Pécsett, hogy 
az 1839/40-ben átadott első városi kőszínházhoz is terveztek édesség
üzletet. S mivel ezt nem tudták kivitelezni, a színházépítő és fenntartó 
Pécsi Polgári Casino, amelynek székháza a színház mellett feküdt, 
működtetett egy cukrászdát. Maga az első színi direktor, Sey Ferenc, aki 
botrányairól is híres volt, olyannyira féltette a színházi és kaszinóbeli 
cukrászdát, hogy egy alkalommal (1839 novemberében), amikor a szín
ház előtt Presszán János süteményárus a portékáit kínálta, vélhetően a 
konkurenciától tartva, az árust megtámadta, majd elzavarta, de előtte 
cukrászsüteményeit szétszórta és megtaposta.14 A Polgári Casino által 
működtetett cukrászda nem sokáig működhetett, mert más adat már 
nincs róluk. Az úgynevezett Hügel-féle cukrászda azonban az 1860-as 
évek végéig működött, megőrizve ezzel az évtizedek óta fennálló üzlet 
hírnevét. De az igazi elismerés és a cukrászda, mondhatni megújulása 
még csak ezután kezdődött, s ez az időszak már a Svájcból idetelepedő 
legendás cukrászdinasztia, a Caflischok, illetve a nagy hírű cukrászdát 
megalapító Caflisch Kristóf nevéhez fűződik.

10 Rónaky Kálmán: i. m. Ez már a második adásvétel volt, ugyanis első alkalommal ifjú 
Platz Antal és nejének, Szauter Júliának adták el a házat 3600 Ft-ért, de ezt az üzletet a 
szomszéd aranyműves megvétózta, elővásárlási jogára hivatkozva. Amit méltányolt is a 
város vezetése és ugyanennyi összegért végül is az ő tulajdonába került a neves épület.

11 Uo.
12 Uo.
13 Uo.
14 Márti Attila: Emlékezetes botrányok Thália pécsi színpadain a reformkorban. In: Pécsi 

Szemle 1999. tavasz. Szerk.: Romváry Ferenc. 54.
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Cristoph Caflisch 1838. november 27-én született Svájcban, a Graubünden 
kantonbeli Hohentrinsben. (ma Trin)15 Édesapja Félix Caflisch helyi 
polgár, édesanyja a szintén ottani Menga (Domenica, Mónika) Fieny.16 
A falu, amelyben szülei éltek, s ő is gyermekkorát töltötte, alig ezer lel
ket számlált, amely népesség közel fele, s így szülei is, rétoromán szár
mazású volt. Mielőtt azonban az életutat röviden ismertetnénk, fontos 
felvázolni Caflisch Kristóf szülőhelyének, pontosabban Graubünden 
kanton a cukrászatban betöltött szerepét is. A kanton szinte teljes terü
letén, már a 15. századtól gazdasági kényszerként jelentkezett a kiván
dorlás, ami a 19. század végéig tartott. Aminek egyik sajátossága, hogy 
a kivándorlók kapcsolata nem szakadt meg az anyaországgal, sőt sokan 
vissza is tértek Graubündenbe.17 A kantonbeli kivándorlók egyik ilyen 
kedvelt és a biztos megélhetést nyújtó területe a Velencei Köztársaság, 
illetve maga Velence volt. Sokan közülük az itáliaiak egyik kedvenc fog
lalkozását választották megélhetésként, az akkor önállósodó és folyama
tosan fejlődő cukrászatot. A 17. században már annyira megerősödött 
a graubündeniek befolyása, hogy hamarosan uralták Velence cukrász- 
iparát. Például 1699-ben Velence 42 cukrászüzeme közül negyven volt a 
svájciak tulajdonában.18 Azonban 1766-ban külpolitikai okokból Velence 
kiutasította a graubündenieket, akik közül ekkor már 203 cukrászt tar
tottak nyilván. A hazájukba visszatértek közül sokak nem tudták meg
élhetésüket biztosítani, ezért újból idegen földön kellett munkaalkalmat 
keresniük. Újbóli kirajzásuknak köszönhetően ismertették meg, illetve 
honosították meg a cukrászatot Európa számos, főleg keleti országában, 
így Magyarországon is. Holott ez még hazájukban, éppen elvándorlásuk 
miatt váratott magára. A hazai cukrászkézművesség 18. századi megje
lenésében és későbbi fejlődésében az itáliai, svájci és francia hatásokat 
tekintve vitathatatlanul a Graubündenből érkezett cukrászmesterek vit
tek a főszerepet, főleg a vidéki városokban és településeken.19

15 Rózsa Miklós: Caflisch Kristóf cukrász és svájci rokonsága. In: Janus Pannonius 
Múzeum Évkönyve 40/1995. Szerk.: Uherkovich Ákos. Pécs, 1996. 93. Hohentrins az 
Elő-Rajna és a Hátsó-Rajna összefolyásától 4 km-re Nyugatra az Elő-Rajna felé eső olda
lán fekvő község 876 méter, tengerszint feletti magasságban.

16 Uo. 94.
17 Uo. 89.
18 Uo.
19 Uo. 90.
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Akkor viszont, amikor Caflisch Kristóf 13. életévét betöltötte, és szü
lei Magyarországra küldték a mesterséget megtanulni, ő már a 
graubündeniek második vagy harmadik ideérkező generációját képvi
selte. Rokonságából már többen itt tevékenykedtek, komoly egziszten
ciát is teremtve, ezért kézenfekvő volt szülei részéről, hogy inaskorba 
került fiúkat a rokonok támogatásával taníttassák ki a mesterségre. így 
került Nagyváradra 1852. május 11-én anyai nagybátyjához Finy (ö már 
így írta a nevét) Leonhardhoz, akinek polgári cukrászüzlete már elismert 
volt a városban.20 Pontosan négy esztendő múlva, 1856. május 11-én kapta 
meg felszabadítólevelét, s ezt követően csaknem két évig dolgozott még 
nagybátyja cukrászüzemében, megkezdve az ipar önálló gyakorlásához 
szükséges legény-, később már vándorlóéveket.21 1858. március 15-én 
állt ki a nagyváradi cukrászdából, s elkezdve ismeretgyarapító vándor
lóéveit, először Budára ment és a várban működő Müller Antal cukrász
nál lett segéd. Ez a munkavállalása csak három hónapig tartott, mert 
1858. június 17-én kilépett, s két nap múlva már Székesfehérváron Steger 
Viktor cukrászmester segédje lett. A székesfehérvári cukrászról már több 
adattal is rendelkezünk: így ismert, hogy 1829. november 29-én szüle
tett a Pest megyei Szentendrén, s felesége a székesfehérvári születésű 
Csóri Anna.22 1855-ben már Székesfehérváron lakott, s az előkelő, szin
tén központi fekvésű Nádor utcában a 72. szám alatti házat birtokolta, 
amelynek átalakítási munkálataival is elkészült, a polgármesterhez írt 
egyik kérelme szerint.23 Az átalakított, s „egy felső emelettel" kibővített 
épület alsó szintjén működtette cukrász-üzletét, amelyben Caflisch Kris
tóf 1858. június 19-től 1859. április 30-ig állt segédként alkalmazásban.24 
A patinás épületről már 1698-ból található adat, ekkor Csizmadia György 
és felesége, Ilona tulajdonában állt a 40 láb széles és 49 láb hosszú épü
let.25 Cukrászdajellegére 1828-ban utal az az évi adóösszeírás, amely 

20 Uo. 94.
21 Uo. Az iparviszonyokat a Magyar Koronaországban a cs.kir. Helytartóság ideiglenes 

főnökének 1851. február 16-i, úgynevezett hirdetménye szabályozta.
22 Székesfehérvár Megyei fogú Város Levéltára. Székesfehérvár Város Polgármesterének 

iratai. Népszámlálási iratok. 1857. évi népszámlálás. Bejelentési jegy. Itt köszönöm meg 
Csurgai Horváth József igazgató úrnak és munkatársának, Kovács Eleonórának, hogy 
kutatásomat támogatták, és a Steger Cukrászdára vonatkozó levéltári forrásokat ren
delkezésemre bocsátották.

23 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára. Székesfehérvár Város Polgármesterének 
iratai, b. Általános iratok 2206/1855.

24 Janus Pannonius Múzeum Várostörténeti Osztálya. Továbbiakban JPM V. O. Caflisch 
hagyaték, Stéger Viktor „zuckerbácker" 1859. április 30-án kiadott bizonyítványa. Itt 
köszönöm meg Gál Éva osztályvezetőnek, hogy a forrásokra a figyelmemet felhívta, és 
maximálisan segítette kutatómunkámat.

25 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára. Telekhivatal iratai. Telekkönyvek 1698-
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szerint Burgan János cukrász bérelte az alsó szintet Khaut Ferenc ház
tulajdonostól. Nem ismert, mikor szűnt meg az épületben a cukrászda, 
de 1879-ben még működött a cukrászüzlet.26 (Megjegyzem, az épületről 
készült homlokzati tervrajz és fénykép ismeretében, hogy a Nádor utcai 
cukrászház és a pécsi Caflisch-ház között feltűnő hasonlóságot lehet fel
fedezni. Azaz joggal feltételezhetjük, hogy nemcsak az itt tanult szakmai 
fogások, hanem maga az épület is hatással lehetett Caflisch Kristófra.)

1777. folio 14.
26 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára Adófőkönyvek. 4. old.
27 Uo. Német és rétoromán nyelven írt vándorkönyv. Itt jegyzem meg, hogy a Caflisch 

család személyi irathagyatékát két közgyűjtemény őrzi, a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum és a pécsi Várostörténeti Múzeum. Az előbbi közgyűjtemény
ben inkább a cukrászat történeti, azaz ipartörténeti írásos és tárgyi emlékek találhatók 
elsősorban a 18 és 19. századra vonatkozóan, míg a Várostörténeti Múzeumban a cuk
rászda 20. századi működésének írásos emlékei (receptek, rendeléskönyvek, anyagren
delési feljegyzések, hivatalos, a fenntartással kapcsolatos források, visszaemlékezések) 
és dr. Murányi Ivánnal készített hangfelvételek találhatók a családról és a cukrászdáról 
készített fényképekkel együtt.

28 Rózsa Miklós: i.m. 94.
29 Uo.

Ezt követően az ifjú Caflisch vándorkönyvében27 három hónapot nem 
lehet nyomon követni, azaz három hónapig nem vállalt munkát egyet
len cukrászműhelyben sem. Csak következtetni lehet, hogy ekkor haza
utazhatott a graubündeni Hohentrinsbe. (Ezt a feltételezett látogatást 
megerősíti egy körülbelül ebben az időpontban készített korabeli fény
képfelvétel is, amin édesapjával és két fivérével együtt látható.) Ván
dorkönyvének bejegyzései szerint ismét visszatért Magyarországra, és 
édesanyjának féltestvérénél, Fieny András mezőtúri cukrászdájában 
folytatta a mesterséget 1859. június 29-től 1863. április 29-ig.28 Majd egy 
újabb, s rövid ideig tartó munkalehetőséget kapott Maffei János aradi 
cukrászműhelyében, ahol hat hónapig dolgozott, 1863. október 16-ig. 
Négy nap elteltével pedig már a lugosi Palkó Károly cukrászmester 
segédje lett, ahol 1868. április 20-ig dolgozott. A tíz évig tartó vándorévek 
utolsó előtti állomása volt a lugosi cukrászda, mert két hét elteltével már 
a Mecsek alján vállalt munkát, s ezzel pécsi letelepedése is elkezdődött.

A CUKRÁSZDA ÉS CSALÁDJA MEGALAPÍTÁSA

Caflisch Kristóf 1868. május 7-én állt be segédnek Giovanolli János pécsi 
cukrászműhelyébe, ahol még ebben az évben, október 2-án felmon
dott.29 Ez az öt hónap nyilván arra is elegendő volt, hogy több mint 10 
éves szakmai tapasztalatát és időközben gyűjtött, s megtakarított pén
zét hasznosítva önálló vállalkozásba kezdjen. S ez a lépése sem váratott
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sokáig magára, mert a 31. életévében lévő ifjú cukrászsegéd kérelmet 
adott be Pécs szabad királyi város tanácsához önálló cukrásziparának 
gyakorlásáért, a Fő utcában álló Hügel-féle cukrászdában. Az engedély, 
illetve az iparjogosítvány kiadásáról 1869. április 27-én döntött a város 
tanácsa.30 Ezzel elkezdődött a Caflisch cukrászda a következő évszázad 
derekáig tartó sikeres működése. Az 1869 áprilisi vagy májusi üzletnyi
táskor Caflisch Kristóf még nem volt tulajdonosa a patinás épületnek, 
csak bérlője. Arra vonatkozólag nincsenek pontos ismereteink, hogy 
meddig tartott ez a bérlőviszony, s mikor került véglegesen a Caflischok 
tulajdonába a cukrászüzem a hozzá tartozó ingatlanokkal együtt. A csa
ládi hagyomány, illetve a cukrászdaalapító unokája, dr. Murányi Iván 
visszaemlékezései szerint is, nagyapja akkor tudta megvásárolni az üzle
tet, amikor a már említett mezőtúri cukrászmester rokona, Fieny András 
elhalálozott, mivel vagyonát a Graubündenből érkezett egykori tanon- 
cára és rokonára hagyta.31 S ez a haláleset 1879. január 9-én következett 
be. Az előző év október 13-án elkészült végrendelkezés szerint minden 
vagyona, így a mezőtúri telekjegyzőkönyvben 50. hrsz. alatt nyilvántar
tott házas ingatlan, annak minden ingósága, a cukrászműhely, a bolthe
lyiség, ezek felszerelése, a cukrászathoz szükséges összes szerszámok és 
a süteménykészlet is Pécsett élő rokonára, Caflisch Kristófra szálltak.32 
Amennyiben elfogadjuk a családi hagyomány és visszaemlékezés azon 
pontját, hogy Caflisch a mezőtúri hagyaték segítségével tudta önállósí
tani magát, akkor ez az időpont 1879-ben, vagy az azt követő időszakban 
közvetlenül következhetett be.

30 JPM V. O. Caflisch hagyaték
31 JPM V. O. Caflisch hagyaték. Dr. Murányi Iván visszaemlékezései 2.
32 Rózsa Miklós: i.m. 96.
33 Uo.
34 JPM V. O. Caflisch hagyaték. Dr. Murányi Iván visszaemlékezései 2.
35 Uo.
36 Uo. Caflisch Dezső 1879. május 17-én, húga, Gizella 1881. június 29-én halt meg.

De addig is történtek fontos események, nevezetesen, hogy Caflisch 
Kristóf családot alapítva 1872. május 6-án feleségül vette a Pécsett, 1854. 
január 20-án született Murányi Annát, egy bajai hentesmester leányát.33 
Akiről a családi hagyomány úgy tartotta, hogy előzőleg leendő férje 
alkalmazottja volt a Caflisch cukrászdában.34 Ebből a házasságból három 
gyermek született; 1873. április 8-án Dezső, 1875. július 3-án Jenő, végül 
1880. január 1-jén Gizella.35 A korszak gyakori gyermekhalandósága saj
nos a Caflisch családot sem kerülte el, s két gyermeküket vesztették el, 
Dezsőt és Gizellát.36 Középső gyermekük, Jenő viszont életben maradt, 
bár őt is halálos kór, a torokgyík támadta meg, mint testvéreit. Valójában
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cukrászdaalapító Caflisch Kristóf élete teljében, 49 évesen hunyt el 1887. 
május 13-án. Ekkor özvegyi jogon özvegye, Murányi Anna vette át a cuk
rászüzem vezetését. Ehhez törvény adta joga is volt, mert az 1884. XVII, 
tc-be foglalt ipartörvény a cukrászipart a szabad iparok közé sorolta. 
S ennek értelmében az iparos elhalálozása esetén az üzletet az özvegy 
bejelentés nélkül folytathatta tovább.37 Caflisch Kristóf korai halála azt 
is jelentette, hogy az általa tartott rokoni kapcsolatok elhalványultak, s 
halála után csak özvegye és graubündeni apósa tartották levelezéssel 
a kapcsolatot. Hamarosan, apósa 1888. december 20-án bekövetkezett 
halála után, már csak a hivatalos hagyatéki eljárásról szóló értesítések 
jöttek az óhazából, s megszakadt a rétoromán nyelvű levelek sorozata is. 
A századfordulóra megszakadt minden kapcsolata a pécsi Caflischoknak 
a svájci rokonsággal.38 Igaz, Caflisch Jenő részéről történt egy próbálko
zás az 1920-as években, és úgynevezett „üzleti nyomozásba" kezdett a 
rokonság Carrarában, Olaszországban élő ágának felderítésére. Ekkor 
sikerült is a rokonokat fellelni, de ezen kívül más érdemi fejlemény nem 
történt az egymástól távol élő Caflischok között. Ha csak azt nem tekint
jük, hogy a világhírű márványáról ismert városból egy márványtömböt 
kaptak, amiből később a Caflisch család sírkövét faragták. A síremlék ma 
is látható a pécsi köztemetőben a neves polgárcsaládok elhunytjainak 
nyughelyét adó temetőfal környéki parcelláknál.

37 Uo. 98.
38 Az utolsó Svájcból érkező postai küldemény Hohentrinsből érkezett 1900. január else

jére, az új év köszöntésére Pécsre cukros ómamának Verena Capreztől, aki Caflisch 
Kristóf egyik testvérének leánya volt. JPM. V.O. Caflisch hagyaték. K. 431.Dr. Murányi 
Ivánnal 1990-ben készült hangfelvétel. Visszaemlékezései.

30 BML. XXXIII.1. Pécs I. kér. Házassági Anyakönyvek másodpéldányai 1905.165-ös szám 
alatti bejegyzés. A házastársak között 10 év különbség volt, házasságuk időpontjában 
az ifjú férj 29, ifjú arája 19. életévében járt. A menyasszony házassági tanúja Schneider 
István a Pécs városi iskolák tanfelügyelője, míg a vőlegényé Murányi Ferenc az Ágoston 
utcai cukrászüzlet vezetője volt.

A Caflisch család úgy tartotta nyilván, hogy férje elvesztése után a város 
szeretett „cukros ómamája" csak egyetlen gyermeke, Jenő felnevelésén 
és az üzlet sikeres működésén fáradozott. Caflisch Jenő a pécsi reáliskola 
sikeres elvégzését követően először banktisztviselő lett, majd a Pécsi Taka
rékpénztár pénztárosa, főpénztárosa, végül címzetes igazgatója lett. 1905. 
május 19-én lépett házasságra egy jónevű pécsi ügyvéd, Horváth Antal 
középső leányával.39 A második generációs Caflisch család a Király utca, 
akkor 23-as szám alatti Caflisch-házban kapott otthont. Ebből a házas- * 30
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ságból három gyermek született: Először Caflisch Lívia látta meg a nap
világot 1906. március 19-én.40 A középső gyermek Caflisch Tibor Antal 
1907. október 17-én jött világra.41 (A családban csak Burca névre hallgató 
középső testvér nem kötődött különösképpen a cukrászdához. A középső 
gyermek jogi tanulmányokat folytatott Pécsett, majd annak elvégzése 
után a városházán, másod osztályú aljegyző volt. Mivel az ígéretet, mely 
szerint hamarosan előléptetik, nem volt türelme kivárni, Budapestre 
költözött, ahol a M. Kir. Belügyminisztériumban titkári álláshoz jutott. 
A második világháborút követően B. listára került. További sorsa a csa
lád szerint sem ismert.42 1976. szeptember 16-án halt meg Budapesten.43) 
Végül két év múlva Caflisch Iván Jenő született meg 1909. november 
3-án.44 Érdekességként említjük meg, hogy az édesapa evangélikus-refor
mátus, míg az édesanya római katolikus felekezetű volt, de mindhárom 
gyermeküket már római katolikus szertartás szerint keresztelték meg 
közös megegyezés alapján. Mindhárom unokáját özvegy Caflisch Kris- 
tófné 1934-ben a családi vállalkozás érdekében örökbe fogadta, ezért 
mindegyik gyermek Murányi néven működött tovább felnőttként.

40 BML. XXXIII. 1. Pécs I. kerületi Születési Anyakönyvek Másodpéldányai 1906/1. 271-es 
bejegyzési szám alatt. Teljes nevén Caflisch Lívia Anna Etelka Zsuzsanna. 1934 áprilisá
ban őt is örökbe fogadta nagyanyja, s ettől kezdve a családi neve Murányi lett.

41 BML. XXXIII. 1. Pécs I. kerületi Születési Anyakönyvek Másodpéldányai 1907. 1024-es 
bejegyzési szám alatt. Teljes nevén Caflisch Tibor Antal Kristóf. 1934 áprilisában őt is 
örökbe fogadta nagyanyja, s ettől kezdve a családi neve Murányi lett.

42 Murányi Zsófia szóbeli közlései alapján. Ezúton köszönöm meg Horváth Eszter ny. 
könyvtáros, osztályvezető közreműködését és segítségét.

43 BML. Pécs II. Anyakönyvi Kerület 1976. évi születési utólagos bejegyzések 7. o.
44 BML. XXXIII. 1. Pécs I. kerületi Születési Anyakönyvek Másodpéldánya 1909/10.977-es 

bejegyzési szám alatt.
45 Uo. Hivatkozott forrás a halál időpontját 1937. október 29-ében határozta meg. Ugyanak

kor anyakönyvi források két nappal korábbra teszik az elhalálozást, ami szív és vese érel
meszesedés miatt következett be a mai, (pécsi) Megyei Kórházban 1937. október. 27-én. 
Baranya Megyei Levéltár Pécs I. Halálozási Anyakönyv 1937.1040. bejegyzési szám alatt.

Édesapjuk nem sokkal ezután Pécsett, 1937. október 27-én hunyt el.45 
A családi gyász, de bármely más haláleset sem torpantotta meg a csa
ládi vállalkozást, a cukrászatot, ami elsősorban özv. Caflisch Kristófné 
érdeme. Ugyanis a Caflisch család mindvégig kezében tartotta az idő
közben cukrászüzemmé fejlődött vállalkozás vezetését is. Ezért „cukros 
ómama" csendestársa először saját fia, Caflisch Jenő lett, aki kitanulta 
a cukrászmesterséget, ezért cukrászsegéd is volt, sőt a mestervizsgát is 
letette. Az 1937-ben történt, s már említett elhalálozása után özvegyen 
maradt feleségét jelentették be (aki ezekkel a szakképesítésekkel szin-
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tén rendelkezett) özv. Caflisch Kristófné csendestársának,46 majd uno
kája, Caflisch Lívia (Zsizsi) is ebbe a státuszba került. A Caflisch utolsó 
éveiben dr. Murányi Iván is vezette a cukrászdát. Aki 1933-ban szerezte 
meg a jogi diplomáját, majd 1934 májusában nagyanyja, mint már emlí
tettük, örökbe fogadta.47 Ekkortól a család, anyai ágának névhasználatát 
alkalmazva, dr. Murányi Iván néven szerepelt a családi üzletmenetben. 
Mindezektől a fontos családi változásoktól függetlenül a cukrászdaala
pító özvegye vezette az üzletet. Ugyanis szívós kitartása és munkabí
rása szinte élete végéig megmaradt, pedig hosszú életet élt, mert 94 éves 
korában halt meg 1948-ban.48

A Caflisch cukrászda

A források sajátosságai és hiánya miatt nem tudjuk korszakok szerint 
végigkövetni a cukrászüzlet főbb sajátosságait és változásait. Ezért első
sorban az úgynevezett, s már többször hivatkozott Caflisch-hagyaték 
visszaemlékezései, s az ebben fennmaradt néhány dokumentum segít
ségével, talán kissé szabálytalanul, a megalapítástól az 1952-ben tör
tént államosításig lezajlott korszak fontosabb eredményeit összesítve 
ismertetjük. Elsősorban a két világháború közti korszakra koncentrálva. 
Remélve, hogy így is számos, eddig nem ismert adathoz, ismerethez jut
hatunk. Az 1920-as évek második felére alakult ki a cukrászműhelynek 
az a szerkezeti felépítése, ami mintegy 15 embernek adott szinte állandó 
munkalehetőséget, s ami az államosításig érintetlen maradt.

A cukrászda az 1920-as évek elején bővült azzal az utcafronton álló és 
közvetlen mellette fekvő kis üzlethelyiséggel, amiben fodrász, később 
Pedig egy bankkirendeltség működött.49 Fekvése révén az úgynevezett 
nnagybolt déli végén, egy ajtón keresztül lehetett bejutni e kisebb, „sötét 
terembe", ahol 8-10 asztal mellett mindössze két-két szék volt elhelyezve.
46 JPM y Q Caflisch hagyaték. Dr. Murányi Iván visszaemlékezései 63.
47 BML. XXXIII. 1. Pécs I. Kerületi Születési Anyakönyvek Másodpéldánya 1909/10. 

977-es bejegyzési szám alatti 413/1934-es utólagos bejegyzés: A Magyar Királyi 
Igazságügyminiszter 1934. május 19-én adta ki erről 1934. 7. 588./2.1. M. sz. A rendelet 
azonban tévesen az Örökbefogadót Caflisch Józsefné, született Murányi Anna Máriát 
tüntette fel. Ezért két év múlva polgármesteri rendelettel megtörtént a helyreigazítás.

48 JPM V. O. Caflisch hagyaték. Dr. Murányi Iván visszaemlékezései 2. Itt az 1949-es év 
szerepel, de a levéltári források, pontosabban az anyakönyvi adatok cáfolják ezt a köz
lést. Ugyanis a halálozási anyakönyv bejegyzése szerint özv. Caflisch Kristófné 1948. 
március 7-én halt meg a Kossuth Lajos utca 32. sz. a. épületükben hajnali fél négy óra
kor, tüdőgyulladásban. Baranya Megyei Levéltár Pécs II. Halálozási Anyakönyv 1948. 
362. bejegyzési szám alatt.
JPM. V. O. Caflisch hagyaték. Dr. Murányi Iván visszaemlékezései 63.
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Az enyhe félhomály és az intim jel
lege miatt gyakran húzódtak ide 
a fiatal szerelmespárok. Azonban 
sosem voltak egyedül, mert „cukros 
ómama" az üzlet jó hírét és az ifjú 
párok erkölcseit védve, egy sarok
asztal mellett olvasta újságjait. 1926- 
ban kezdődött, s több évig tartott az 
a nagy átalakítás, ami nem csak a 
kétszintes épület belső tereit érin
tette, hanem a homlokzatot is, s így megújult külsővel a fő utca egyik leg
szebb épülete lett. Egész eddig a bejárat és egy hullámredőnyös kirakat 
volt látható, az átalakítás után azonban egy-egy márványportálé lett kiala
kítva a bejárat mindkét oldalán.50 Özv. Caflisch Kristófné pedig engedélyt 
kapott a város vezetésétől, hogy a kőbetétes, s enyhén sátortetős kikép
zésű bejárat felett középen elhelyezett, díszes Caflisch felirat mellett balra 
elhelyeztesse a város címerét, díszes, álló ovális keretben, jobbra pedig a 
„Fennáll 1789 óta" tartalmú, hasonló keretbe foglalt feliratot.51

50 Uo. Caflisch Jenő ugyanis meg tudta szerezni a Délmagyarországi Kereskedelmi Bank már- 
ványportáléját, mivel az intézmény elköltözött, s erre a kirakatra már nem volt szüksége.

51 Uo.
52 JPM. V.O. Caflisch hagyaték. K. 431. Dr. Murányi Ivánnal 1990-ben készült hangfelvétel. 

Visszaemlékezései.

Konkurencia, harc a vásárlók kegyeiért

Amikor Caflisch Kristóf működését a Fő utcában bérelt cukrászdában 
megkezdte, 1869-ben, nem ismert, hogy milyen körülmények között és 
mennyi személyzettel vágott neki a számára még mindig idegen város
ban vállalkozásának. Csak annyi ismert a visszaemlékezésekre hagyat
kozva, hogy ebben a korai időszakban több konkurens, akkor működő 
cukrászdával is fel kellett vennie a versenyt: így a legerősebb vetélytárs 
a közelben, a Nemzeti Kaszinóban működő Morvái nevezetű cukrász
mester, Kiéin cukrászata az egykori szigeti várkapu melletti ferences 
templommal szemben, valamint Gindl mester. Nemsokára már a Nádor 
Szálloda közelében lévő Ausch cukrászmester üzlete (a későbbi Mecsek 
Cukrászda) jelentette a legjelentősebb kihívást.52 A századfordulóra már 
annyira közkedveltek voltak a cukrászdák által nyújtott ínyencségek, 
hogy egyre több cukrászda próbálta meg kielégíteni ezeket a megnöve
kedett igényeket. Többen közülük csak rövid ideig bírták az egymás közt 
is zajló szakmai versengést a polgárok kegyeiért. Akadt olyan ínyenc
mester is, aki vidéki sikerein felbuzdulva a fővárosba költözött, s ott
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folytatta a cukrászatot. A Caflisch cukrászda azonban mindig Pécsett 
maradt, s helyét sem változtatta. Talán ez (is) volt sikerük titka, a kitar
tás, a hűség, és minden körülmények között állni a szakmai kihíváso
kat. A századforduló időszakában bár több cukrászda is működött, de a 
Caflisch mindig fel tudta venni ezekkel az üzletekkel a versenyt.

Talán a legjelentősebb vetélytárs az az Oroszy Sándor cukrászmester 
volt, aki a Kis (mai Jókai) téren kezdte cukrászatát az egykor Wurster 
Edéné által vezetett üzletben.53 Később (1896) ő is a Nemzeti Kaszinó
ban bérelt üzletet, de 1908-ban itthagyta a várost, a fővárosba telepítve 
át cukrászdáját. Ismert és konkurens cukrászda volt az úgynevezett 
Bazár (a Király utcában) épületében működő üzlet is, Benczenleitner 
Sándor vezetésével. 1898-ban a Király u. 2. szám alatti Heindlhoffer- 
féle házba költözött, de hamarosan az Irgalmasok u. 20 alatti házban 
nyitott újabb cukrászüzletet.54 Közvetlen közelében, de kissé később, 
1908-ban nyílt meg Gindl Dezső cukrászata, s igen hamar népszerű 
lett a pécsiek körében.55 A Király utca 47. szám alatti házban Murá
nyi József üzlete nyílt meg, amit hamarosan (1899) Csapó István vett 
át. Több mint egy évtized elteltével (1911) a Morvay család vezette a 
cukrászdát, az üzlet központi fekvését jól kihasználva.56 Vasicsek János 
cukrászmestert is meg kell említeni, aki a Kis (Jókai) térről költöztette 
át üzletét a Ferenciek utca 14. sz. alatti épületbe 1893-ban. Ebben az 
időszakban ezen a területen is valóságos pezsgés tapasztalható, a kon
kurenciának, a szakmai kihívásoknak, de a korszak, a dualizmus adta 
sajátságos, de mindenképpen pozitív feltételeknek is köszönhetően. 
S úgy tűnik, a Caflisch cukrászda állni tudta a versenyt, s a korszak 
ízléseinek, divatjának is meg tudott felelni, amit bizonyíthat az az 1892- 
ben közzétett újsághirdetés is a Pécsi Naplóban, ami széles körű és 
választékos termékeikre és árucikkeikre hívta fel a polgárok figyelmét:

53 Kovács Lajos: Kanyargós utcák, görbe esték. A pécsi bohémvilág a századfordulón.
Pécs, 2000.126.

54 Uo. 131-132.
55 Uo. 133.
56 Uo.

"A téli idényre és tea-estélyekre ajánlom a nagy érdemű közönség figyelmébe 
új tortáimat: Chambord, Letitia, Eszterházy, Irma, Nougat, Pralineé, Valiéra, 
Hungária, Congo, Tutti-Frutti, Stephanie és József főherceg néven. Mint kiváló 
különlegességek nagy kedveltséginek örvendenek. Azon kívül elismert minőségű 
confect cukorkák elegánsan csomagolva kicsinyben, vagy kilogrammonként is 
kaphatók. Ára 3 Ft. Nagy készletem van a legkülönfélébb tea-süteményekből,
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mely 2 Ft/kg áron kapható. Ajánlom nagy raktáramat legjobb minőségű valódi 
francia csokoládéból, továbbá saját gyártmányú kitűnő csokoládémat eredeti 
gyári árakon, mely bárkivel a versenyt kiállja. Nagy raktár Cognacból a legked
vezőbb árakon Martel, Metignon, Dupuia, Biaquit, Doubouche.
Ezeken kívül a legjobb minőségű külföldi cognac. Likőrök, finom rum, tea a 
legjutányosabb árban és a legjobb minőségben. A legcsekélyebb megrendelés 
is házhoz küldetik.
Özv. Caflisch Kristófné"57

57 Uo. 129-130. Pécsi Napló 1892. november 16.
58 Uo. 131. Pécsi Napló 1902. május 8. 7.

Tíz év elteltével, s férje elvesztése után 15 évvel a cukrászdát fenntartó 
és továbbfejlesztő özvegy a Pécsi Naplóban közzétett újabb hirdetésében 
már e fejlődés bizonyos szakaszaiba is beavatta a nagyérdemű vásárló, 
polgári közösséget:

„Özv. Caflisch K.-né czukrász Pécsett, Király utcza 30. szám. A közeledő 
bérma ünnepek alkalmából bátor vagyok a nagy érdemű közönség, valamint 
a főtisztelendő papság szives figyelmét a 40 év óta fennálló, a kor igényei
nek teljesen megfelelően berendezett czukrászdámra felhívni. Üzletemben leg
finomabb és legjobb cukrász készítmények, úgymint Új Mignon és 'Dessert' 
sütemények, legújabb torta különlegességek, parfaitte-k, jégtorták, forma fagy
laltok, mindennemű confect dessert, cukorkák stb. stb. a legnagyobb választék
ban és pontossággal készíttetnek.
Miután üzletemben állandóan elsőrangú fővárosi udvari czukrászdákban műkö
dött személyzet van alkalmazva, elértem azt, hogy készítményeim nem csak a 
szemnek szolgálnak, hanem ízre nézve is a legkényesebb igényeknek megfelelnek. 
Vidéki megrendelések legmegbizhatóbban és pontosan eszközöltetnek.’’58

A CUKRÁSZDA MŰKÖDÉSE ÉS TERMÉKEI

A cukrászüzlet, ahogyan ezt az idézett újsághirdetések is említik, a 20. 
század első felében már kezdett cukrászüzemmé fejlődni. De meg kell 
jegyezni, hogy ez egy teljesen elfogadott, sőt szakmai berkekben köte
lező gyakorlat volt, hogy minden egyes cukrászda saját maga készítette 
termékeit. Természetesen voltak kész és máshonnan, kereskedelmi úton 
megrendelt termékek is, mint pl. a különböző konyakok, likőrök és cso
koládéfajták. De a legtöbb cukrásztermék az üzletek mellett lévő mű
helyekben készült. S éppen ez adta meg minden egyes cukrászdának, 
így a Caflischnak is egyedi, sajátságos, csak rá jellemző varázsát és ér
tékrendjét. A polgárság körében hamar elterjedt az a fogyasztási vagy
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vásárlási szokás, amely ízlés és 
hagyományok szerint részesítet
te előnyben mondjuk a Caflisch 
cukrászda fagyalaltjait, linzerka
rikáit és a jeges teát. De a mig
nont, kávét vagy a befőtteket már 
a Mecsek Cukrászdában fogyasz
tották, a dobostortát és a rétes le
pényt, vagy az almás pitét pedig 
Oroszynál, a Nemzeti Kaszinó

ban. Tehát a műhelyek termékei, az itt munkálkodó cukrászoknak kö
szönhetően egyedivé tudták varázsolni az adott cukrászda kínálatát. Eh
hez természetesen óriási szakmai tudásra, áldozatos munkára, s ha nem 
is látványos, de állandó megújulásra, a közízléssel való lépéstartásra, 
vagy éppen annak formálására volt szükség. A Caflisch cukrászda min
denese és értékmérője természetesen özv. Caflisch Kristófné, azaz sokak 
közkedvelt „cukros ómamája" volt. A két világháború közti korszakban 
országos szinten ismerte ennek a nem is olyan könnyű iparágnak, a cuk
rászatnak szinte minden fontos ismeretét és fortélyát. A családi fáma sze
rint minden egyes terméket megkóstolt és csak ez után engedte az árú
polcra helyezni, vagy a megrendelőnek elszállíttatni. Minden ilyen alka
lommal pontosan meg tudta mondani, hogy az adott édességbe miből 
mennyit raktak, és a szükséges technológiai folyamatokat az elvártnak 
megfelelően betartották-e. Az ő tanácsai és engedélye nélkül nem vihet
tek ki egyetlen darab süteményt se a vendégeknek. Személyesen ügyelt 
a cukrászüzem minden, s napi történéseire és folyamatára is. Már korán 
reggel, még nyitás előtt az üzletben volt, ahol a tisztaságot, a rendet, s a 
termékek minőségét ellenőrizte, majd a műhelyek tennivalóit felügyelte, 
illetve irányította. O gondoskodott az alapanyagok megrendeléséről és a 
szállításról, s ő vette fel és intézte a megrendeléseket is. Még késő este is 
égett a lámpa első emeleti szobájában, ahol a szükséges üzleti adminiszt
rációt és a könyvelést végezte.59 Arra is jutott ideje, hogy élénk szemek
kel kísérje a konkurenciát is, azaz meglátogatta a cukrászdákat, kíván
csi volt a forgalmukra, s hogy a termékeiket milyen áron, minőségben 
és mennyiségben szolgálják ki a vendégeknek. Ezeket a tapasztalatokat 
aztán érvényesítette a saját üzletében is, hogy a Caflisch ne maradjon el, 
naprakész, sőt, ha lehet, jobb legyen. Ebben az időszakban az országos 
szakmai körökben minden elismert szakember ismerte a Caflisch cuk
rászdát, azaz országos híre és rangja volt.

^9 JPM. Caflisch hagyaték. Dr. Murányi Iván visszaemlékezései. 2.

229



Márfi Attila - A Caflisch cukrászda

S ebben a műhelyben, külö
nösen a két világháború közti 
időkre eső, úgynevezett fény
korszakban, olykor még 15 
alkalmazott is dolgozott. Köz
tük 5 cukrászsegéd, 3 inas, két 
kiszolgáló kisasszony (akik 
az üzletben dolgoztak), egy 
takarítónő és egy szakácsnő. 
S ehhez a létszámhoz kell 
vennünk a családi vállalko
zás tagjait, így természetesen 
özv. Caflisch Kristófnét, fiát, menyét, és később unokáit is. Az itt dolgozó 
cukrászok és kisegítők úgy éltek és dolgoztak ebben a patinás épületben, 
mint egy nagy család. Nemcsak dolgoztak a cukrászdában, de itt kosztol
tak, és a zömük itt is lakott.60 Olyan volt ebben az időszakban a Caflisch 
cukrászda, mint egy bentlakásos munkahely. A közös étkezések, főleg 
az ebédek három fogásból álltak; leves, húsétel s valami édesség, amit 
mindig a szakácsnő készített el, s többnyire egyszerű gyümölcslepény 
volt, amit a cukrászok nagyon szerettek. Az általuk készített édességek
től, amelyek a város egyik legkedveltebb ínyencségei voltak, ugyanis 
egyszerűen csömörük volt.61 A cukrászdában, egy-két kivételes alkalmat 
leszámítva sohasem volt szünnap. Különösen vasárnap és más ünnepek 
alkalmával volt nagy a forgalom. Az üzletben a kiszolgálás kezdetektől 
fogva kettős rendszerű volt, azaz az önkiszolgálás és az asztalhoz vitel 
egyszerre működött. A vendégek a pultokon elhelyezett édességekből 
válogatva edényekre helyezték a kiválasztott édességeket, s elmenete
lük előtt „bemondásos alapon" kellett a számlát kiegyenlíteniük. A két 
kiszolgáló kisasszonynak így is sok dolga akadt, mert egyrészt figyelni 
kellett, hogy a vendégek nem próbálnak esetleg visszaélni ezzel a hely
zettel. Másrészt a teát, kávét és más innivalókat, s különösen a fagylaltot 
a vendégeknek rendelniük kellett.62 Ez a kettős vendéglátási rendszer a 
második világháború után szűnt meg. Bár a forgalomra nem panaszkod
tak, mert népszerű volt a Király utcai üzlet vendéglátása, mégsem a ven
dégforgalom hozta jövedelem tartotta fenn a nagy kiadásokkal dolgozó 
cukrászüzemet, hanem a sorozatos rendelések és a házhoz szállítások.

60 Uo. 1-2.
61 Uo. 3.
62 JPM. Caflisch hagyaték K. 431. Dr. Murányi Ivánnal 1990-ben készült hangfelvétel. Visz- 

szaemlékezései.
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De a korszak többi cukrászdájára is jellemző volt, hogy a város polgárai, 
kisebb és nagyobb közösségei, családi és egyéb ünnepek és rendezvények 
alkalmával előre megrendelték, s hozatták a kiválasztott édességeket. 
A nagyobb ünnepek, mint a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnep
napokon rendszerint nagy volt a Caflisch házhoz szállító forgalma. De 
családi ünnepeken, születés- és névnapok, zsúrok, teadélutánok és esté
lyek, esküvők, évfordulók és érettségi bankettek stb. alkalmával is szá
mos rendeléseket kaptak, többnyire a hét végeken, de hétköznapokon is 
működött olykor ez a szolgáltatásuk. Több olyan polgári család is volt a 

városban, akik társadalmi és anyagi 
helyzetüknél fogva is megenged
hették maguknak, hogy vasár
naponként, vagy legalábbis több 
alkalommal a Caflischból hozas
sák az ünnepi asztalra a desszertet. 
Közülük csak néhányukat megem
lítve: dr. Nikolits István főispán, dr. 
Reuter Camillo, dr. Holub József és 
dr. Birkás Géza egyetemi tanárok, 

dr. Visy Imre neves pécsi ügyvéd, Eisner Dóczi, a neves Piacsek és Höfler 
családok, és Hamerli József kereskedő. Nem sűrűn, de előfordult, hogy 
kisebb civil vagy munkaközösségek is hozattak édességeket, rendezvé
nyeiket ünnepélyesebbé téve.63 így pl. 1937-ben a Zsolnay Kerámiagyár 
(nyolc személyre), az Erreth-féle bőrgyár (tíz személyre), a sebészeti 
klinika (húsz személyre), a Koksz Művek (négy személyre), egy bol
gár kertészet üvegházának kertészei, a 8. Honvéd gyalogezred Rákóczi 
utcai tiszti étkezdéje és az irgalmas rendház (nyolc személyre) rendelt 
nagyobb tételeket rendezvényeikre. Sajnos csak az 1930-as évekből 
maradtak fenn úgynevezett rendelési feljegyzések, amelyek lakonikus 
rövidséggel többnyire a nevet, címet, a kért édességet és az árat tüntet
ték fel.64 Némelyik megrendelő által kért parfét vagy tortát vázlatszerűen 
le is rajzolta „cukros ómama", hogy egyértelmű legyen az elkészítése. 
Különösen a fagylalt és parfé-féleségek házhoz szállításánál alkalmaz
ták a már említett fagylaltkonzervierer-t, azaz a tároló- és hűtőtartályt.

63 IPM. V. O. Caflisch hagyaték. A cukrászda 1934-39 közötti kézírásos rendelési jegyzékei.
64 Uo.

Kiemelve néhányat a sűrűn teleírt rendelési jegyzékekből; pl. dr. Visy 
Imre asztalára 1937. április 24-én két, úgynevezett nyolcszemélyes 
parfé került emeletes torta formában, kávé, ananász, mogyoró és eper 
töltelékkel, s a csonka kúp alakú parfécsodára ananász került és egy
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golyó formájú édesség. A már említett sebészeti klinika is (ahol húsz
személyes, úgynevezett másfél literes nagy parfét rendeltek), „édes
ségkölteményt" kapott. Ugyanis a tekintélyes nagyságú ananász-parfé 
egy ananászból készült alapon, kosáron állt, amelyet körbe vettek kis 
mignontorták, valamint 14 db gyümölcs, és zöld karamellből készült, 
korona és levél formájú édesség, s végül mindezt tejszínnel lespriccel
ték.65 Egy viszonylag egyszerűnek tűnő cukrászkészítmény is, mint 
amilyent Kovács Nagy Jenőné rendelt, valószínű szép látványt nyújt
hatott a leírás szerint. Ugyanis az úgynevezett 8 decis parfé egy széles 
parféaljból állt, amin 12 db „rózsa" lett elhelyezve, amelyek fagylaltból 
készült színes gombócok voltak. Ezek a feljegyzések az akkor közked
velt desszertféleségekről tájékoztatnak minket. E néhány példából is 
kiderülhetett, hogy rendkívül népszerű volt a parfé, többnyire „rózsa" 
vagy más „virágdíszítéssel". Kedvelt volt a fagylalt is, s néha fánkokat, 
mignont és tortákat is rendeltek.66 Meg kell említeni, hogy a cukrászda 
állandó törzsvevői és rendelői közé tartozott a pécsi izraelita hitközség 
is. Különösen az úgynevezett zsidó húsvét alkalmából, azaz a pászka 
ünnepén, az Egyiptomból való kivonulás emlékére tartott egyházi 
ünnepen keresték fel sokan (maga az elöljáróság is) a cukrászdát ren
deléseikkel. Erre az ünnepre a pécsi izraeliták két rendkívül népszerű 
kalácsot rendeltek már évek óta a Caflisch cukrászdától: A kindlit67, 
amiben mazsolával kevert diótöltelék volt, és a klódnit, alma és mák 
sajátságos keverékű töltelékével. Mindkét édességnek alapja a libazsír
ral elkevert omlós tészta volt. A családi anekdoták közé tartozik, hogy 
egy alkalommal maga a rabbi is tiszteletét tette az üzletben, nagyon 
dicsérve a két süteményt, s megkérdezte, hogyan készülnek a szent 
ünnepre szánt kalácsok. Majd enyhén szólva hüledezett, amikor meg
tudta, hogy „cukros ómama" egyéni receptje ragaszkodik a libazsírhoz, 
viszont ez a zsiradék nem tartozott a kóser élelmiszerek közé. Végül is 
nem csináltak különösebb ügyet belőle, s a rendelések sem maradtak 
el.68 * Az itt már többször említett és a még nem ismertetett édességekről, 
cukrászcsodákról is néhány fontosabb tudnivalót érdemes lejegyezni.

65 Uo.
66 Uo.
67 Lásd a Mellékletben közölt Receptgyűjtemény néhány kiragadott sütemény készítésének leírásait.
68 JPM V. O. Caflisch hagyaték. K. 431. Dr. Murányi Ivánnal 1990-ben készült hangfelvétel.

Visszaemlékezései.

A második világháború alatt, s különösen az utolsó hónapokban, s az azt 
követő években sem volt éppen zökkenőmentes a Caflisch működése. 
A front átvonulása idején hónapokig voltak zárva, de utána sem egyköny-
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nyert álltak vissza a régi kerékvágásra, s igazából vissza sem tudtak térni 
oda. Az alapanyaghiány és a forgalom csökkenése érzékelhető volt a cuk
rászdában, ugyanis a megélhetésért küzdő pécsiek egy részének elérhe
tetlen luxusnak számított. Sajnálatosan igazolva, hogy a cukrászdák és 
hasonló vendéglátó és társasági helyek csak békeidőben, kiegyensúlyo
zott és értékteremtő társadalmi miliőben tudnak létezni. S bár csökkent 
a forgalom, s a pécsieknek az volt a legkevesebb gondja (mint szerte az 
országban mindenhol), hogy miért nem járhatnak ismét ilyen vendéglá
tóhelyekre, mégis fenn tudott maradni a patinás, de már viharvert cuk
rászda. A másik, azaz a cukrászda oldaláról is számos nehézséggel kellett 
számolni, s ennek érzékeltetésére álljon itt dr. Murányi Iván, a Caflisch 
unoka személyes visszaemlékezéséből néhány kiragadott részlet:69

69 Uo. 65-67.
70 Dr. Murányi Iván édesanyja, azaz özv. Caflisch Jenőné.
71 Caflisch Jenő leánya, Murányi (Caflisch) Lívia, egyben dr. Murányi Iván testvére. 

Egyébként a Caflisch, (később Murányi) testvérek hárman voltak. A már említett Lívia, 
Iván és Tibor. Köszönöm a források nem egyértelmű közléseinek pontosítását Horváth 
Eszternek és édesanyjának!

72 Kisiparosok Országos Szövetsége

„Amikor nagyon lassan visszatért az élet, Mama70 volt az, aki a cukrászda újbóli 
kinyitását szorgalmazta. Ez meg is történt. Szegény ómama fent feküdt a szo
bájában, néha fel-felnéztünk hozzá, de már mozogni sem tudott, mert közben 
elesett és combnyaktörést szenvedett (...) így a cukrászdában az irányítást Mama 
és Zsizsi71 vették át, ott volt Cili is a régi kiszolgálónő, ezenkívül visszakerült 
Pálfai Feri segédünk is, aki munka nélkül volt, és így megkezdődhetett a munka 
és küzdelem a nehéz anyagellátással és a folytonosan romló pénzzel. Amíg én a 
bíróságnál még dolgoztam, a hivatalos lapból értesültem a különböző rendele
tekről és annak megfelelően a különféle adó és egyéb intézkedéseket megtettem, 
eleinte Pisti bácsi vitte a dolgokat, de amikor párszor alaposan megbüntettek 
bennünket én vettem át a pénztárkönyv, szeszkönyv és egyéb könyvek vezetését 
is. Nehéz napok voltak. Belevágtunk új fagylaltfagyasztó és pult beszerzésébe 
is. Az is elkészült, de rengeteg probléma adódott, sok volt az üzemzavar. A gáz
szelep lefagyott, azt kellett olvasztgatni, sokszor szerelőt is kellett Budapestről 
hívni, bizony ez nem volt ingyen. Ezenkívül a sütőszobát is tatarozni kellett, 
mert állandóan számíthattunk a különféle hatóságok vegzatúráira. A legfonto
sabb alapanyagok, mint cukor, liszt kiutalásra mentek, vajat nagyon nehezen 
lehetett kapni. Megalakult a cukrász szakcsoport a KIOSZ-ban72 és az intézte 
az anyagok felosztását. Amikor 1948-ban nyugdíjaztak én is aktívan bekapcso
lódtam a cukrászda életébe. A műhelyben a brióst gyártottam és a csemegéket, 
tehát a piszmogósabb, időigényesebb dolgokat. Próbáltam olcsóbbá tenni a tér
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melést. A gázigényes meleg felvertekről 
áttértünk a hidegre. Új süteményeket 
is próbáltunk. Ez izgatott engem legin
kább. A KlOSZ-ban mint írástudó az 
anyag elosztását a fizetett adó arányá
ban én végeztem. Persze az elnök ebbe 
mindig beleköpött, mert politikát vittek 
be az anyagelosztásba is és a nagyoktól 
elvették az anyagot, odaadták a kicsik
nek, aminek az volt a következménye, 
hogy már délután elfogyott minden és be kellett zárni az üzletet. Azután jöttek 
a különféle ellenőrök, decemberben mikor nem volt légy, kifogásolták, hogy a 
sütemények nincsenek letakarva, megbüntettek. Nem volt köpőcsésze az üzlet
ben, megbüntettek. Selejtezett 2 dkg-ost találtak a súlyok között, megbüntettek. 
Zsoint csomagból származó kakaót - mert csak úgy lehetett hozzájutni - találtak 
nálunk, meg mazsolát, vámjövedéki kihágás miatt megbüntettek és elkobozták a 
kakaót, de a mazsolát sem adták vissza.

A szűkös anyagellátás a fagylaltszezonban arra késztetett, hogy összevásárol
juk a boltokban a málnaszörpöt és a meggydzsemet és abból csináljunk fagylal
tot. Szóval folyt a küzdelem, de éltünk azért (...) Hamarosan, 1952 elején rá is 
került a sor arra, amit már vártunk, és amitől féltünk, felszólítottak bennünket, 
hogy ajánljuk fel a cukrászdát73, kifizetik, és mindenkit alkalmaznak (...) Egy
szóval a cukrászdát végül is felajánlottuk. Megjöttek a válogatott gazember lel
tározók, akik amit lehetett, közben elloptak és felleltároztak mindent összesen 
25. 000 Ft összegben, de ezt sem fizették ki, hanem zárolt betétben helyezték 
el. Zsizsit és Mamát alkalmazták a Mecsek Cukrászdában, amely akkor még a 
Vendéglátó74 kezelésében volt, nekem azonban a személyzetis azt mondta, hogy 
majd 6 hónap múlva jelentkezzem, amikor a cukrászdát újból kinyitják, majd 
alkalmaznak valami raktárosnak. Itt kell megemlítenem azt is, hogy idő közben 
Gerő minisztersége alatt megjelent a házak államosításáról szóló rendelkezés 
és amely szerint minden 6 szobánál nagyobb házat és nagyságra tekintettel az 
ú. n. népelnyomók házát államosítani kell. így államosításra került a Király- 
Perczel utcai ház, amelyben a cukrászda volt és a Papnövelde (Kulich) utcai 
ház, mely Apika75 halála után Zsizsinek jutott. A rendelet szerint népelnyomó

73 Dr. Murányi Iván a vele készült hangfelvételen azt is megemlítette, hogy a tanácsi szer
vek elképzelése az volt, hogy a volt Caflisch műhelye a többi államosított cukrászdát is 
központilag lássa el édességekkel. Ez azonban csak nagyon rövid ideig működött.

74 Pécsi Vendéglátó Vállalat.
75 Caflisch Kristóf egyetlen életben maradt gyermeke, Caflisch Jenő, dr. Murányi Iván 

édesapja.
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volt minden V. fizetési osztályon felüli állami tisztviselő és ennek felesége. így 
lett Zsizsi, aki még a legyet és a bolhát is kiugratta az ablakon, népelnyomó 
és vették el a nevén álló házat. Az államosításkor még megvolt a cukrászda és 
nehogy idegenek kerüljenek a házba, kijártam, hogy az utcai és udvari egybe
függő két szobát Pálfai Feri segédünk kapja meg. A kétablakos középső szo
bát, amely ómama halálával megüresedett, üzemi ebédlő céljára igényeltem ki, 
így ezeket a helyiségeket sikerült akkor megmenteni (...) Mamának hamarosan 
befellegzett a Mecsek cukrászdában, ahol Zsizsivel felváltva pénztárban vol
tak. Valamelyik régi Kuncsaft kezicsókolommal köszönt neki, mire Börzöli76 
intézkedésére leváltották a pénztárból, és mosogatólánynak osztották be. Zsizsi 
egy darabig még elhúzta, de azután ő is avanzsált, kézilány lett a műhelyben, 
ahol volt segédeink keze alatt dolgozott. Megjegyzem ennek a cukrászdának 
az üzletvezetője is a mi segédünk volt korábban (...) Zsizsiké még elég hosszú 
ideig kézilánykodott végül is sikerült felmondania és a Vegyesipari Vállalat 
bedolgozójaként ment azután nyugdíjba. Amikor a Vendéglátó személyzetise 
kijelentette, hogy majd csak 6 hónap múlva tud alkalmazni, elég nagy bajban 
voltam, mert 3 gyerekkel itt álltam jövedelem nélkül. Szerencsére Beck Kar
csi, a Tejüzem főkönyvelőjétől megtudtam, hogy alakult egy új vállalat, a Tej-, 
Tojás Baromfibegyűjtő V., amelynek főkönyvelője az ő beosztottja Homolai lett, 
és ajánlotta, hogy jelentkezzem nála. Ez a vállalat a Szigeti úton székelt (...) 
Szóval Homolainál jelentkeztem terv-statisztikusként. Fel is vettek 1. 300 Ft 
fizetéssel. így átmenetileg megmenekültem a munkanélküliségtől."

A legendás Caflisch család, a háromgenerációs cukrászfamília, s maga 
a cukrászda is így esett áldozatul, a többi hasonló és kiváló mesterem
berrel, s műhelyeivel, üzleteivel együtt az 1949-től megerősödő kom
munista diktatúrának. Az ellehetetlenült körülmények miatt a család 
kénytelen volt felajánlani a cukrászdát, amit 1952. április 9-én a Pécsi 
Vendéglátó Vállalat el is fogadott. Az ezt követő, s a visszaemlékezésben 
már említett leltározásra77 pár nap múlva, április 15-én került sor.78 Talán 
még szerencse (ha ugyan mondható ilyen) ebben a tragédiában, hogy 
//cukros ómama'', aki élt-halt a cukrászdáért, férje örökségéért, nem élte 
meg féltett üzlete államosítását. S ezzel besorolását egy olyan vendéglá
tói „értékrendbe", amely sajnálatosan nélkülözte, a Caflisch cukrászda,
76 Börzöli Gábor, volt cukrászsegéd, a népi demokráciában először a városi tanácson dol

gozott, mint előadó, majd a Pécsi Vendéglátó Vállalat igazgatója lett.
77 JPM. V.O. Caflisch hagyaték K. 431. Dr. Murányi Ivánnal 1990-ben készült hangfelvétel. 

Visszaemlékezései. Emlékei szerint az ominózus leltározás 2 napig tartott, s csak azért 
ilyen rövid a leltározott eszközök jegyzéke, mert nagyon sok felszerelést, berendezési 
tárgyat, de még fát és szenet is eltulajdonítottak.

78 JPM. V.O. Caflisch hagyaték Pécs Város Tanácsa vb. igazgatási osztály V. 809-12/1952III.
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hosszú évtizedek alatt megszerzett szakmai tudását, egyedi ízeit, a ven
déglátás szolgálatát és alázatát. Az úgynevezett szocialista korszakban 
az egykori Caflisch Éva cukrászda néven fogadta a vendégeket, de már 
nyoma sem maradt azoknak az ízeknek, illatoknak és formáknak, ami 
idevonzotta a város egykori polgárait.

A Caflisch cukrászda újjászületése

Pécsett, közvetlenül a rendszerváltozás előtti hónapokban már felerő
södött az a törekvés, hogy a város patinás épületei, utcái és terei visz- 
szanyerjék eredeti elnevezésüket. Ebben az időszakban alakult meg az 
egykori városi tanács egyik testületéként az az új, úgynevezett Utcanév 
Bizottság, dr. Pesti János egyetemi docens vezetésével, amelynek fel
adata volt történeti, építészeti és nyelvészeti szempontok alapján javas
latot tenni az új (régi) elnevezésekre. A bizottság tevékenysége és az azt 
követő utcanév-rendezési eljárások hosszú ideig zajlottak, persze azért 
akadtak kivételes esetek, s ide sorolhatjuk az Éva cukrászdát is. A pati
nás épületről már 1987 októberében kész tényként közölte a helyi sajtó 
régi nevének újbóli felvételét; „Átkeresztelkedik a pécsi Éva Cukrászda" c. 
tudósításával.79 Az eredeti névhasználathoz a cukrászfamília harmadik 
generációját képviselő dr. Murányi Iván is beleegyezett, amely „reha
bilitálás" egybeesett az akkori fenntartó a Baranya Megyei Vendéglátó 
Vállalat által 1987 áprilisa óta kezdeményezett épületfelújítási munkála
taival.80 A belvárosi rekonstrukció keretében zajló felújítások az eredeti 
elképzelésekkel szemben közel egy évet csúsztak, előre nem tervezett, 
s menet közben jelentkező nehézségek, így a födém megroggyanása 
miatt. A födémcsere után pedig a cukrászda belső terének közepén, biz
tonsági okokból egy tartóoszlopot emeltek, ami kissé megváltoztatta az 
arculatot, viszont az eredeti, s a mennyezeten lévő gipszstukkó díszí
tést is helyreállították, valamint a híres fajansz cserépkályhát is.81 A cuk
rászda másik nevezetessége, a herendi porcelánból készült, festett díszes 
kávéfőzőgép is visszakerült a helyére, viszont meg kell jegyezni, hogy ez 
a műtárgy sohasem volt az eredeti Caflisch cukrászda tulajdona. A szo
cialista korszak Éva cukrászdájának volt egyik jellegzetes, de sokak által 
ismert és kedvelt berendezési tárgya.82 Mint ahogy ebben az időszakban 
igen közkedveltek voltak a falfelületen elhelyezett ovális, fakeretes tük
rök is lecserélve a korábbi biedermeier tükröket.
79 Dunántúli Napló 1987. október 3. 4.
80 Uo.
81 Dunántúli Napló 1988. augusztus 15. 3.
82 JPM V.O. Caflisch hagyaték Dr. Murányi Ivánnal 1990-ben készült hangfelvétel. Vissza

emlékezései.
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Kétségkívül nagyon sokan fáradoztak 
azon, hogy az új-régi cukrászüzlet ismét a 
régi fényében pompázzon. Amit elsősor
ban az eredeti homlokzat visszaállításával 
és a belső tér korhű berendezési tárgyai
val, belső kiképzésekkel kívántak elérni. 
Ez csak részben valósulhatott meg, mert az 
ominózus leltározás alkalmával a felszere
lések és a cukrászda gyönyörű berendezési 
bútorainak egy részét eltulajdonították, 
illetve az évek során elkallódtak. Dr. Murá
nyi Iván is sokat segített Novotny Béla bel
sőépítésznek ötleteivel, a régi belső teret 
felidézve és rekonstruálva, de az eredetit 
mégsem sikerült visszaállítani.83 Igaz, hogy 

83 Dunántúli Napló 1988. augusztus 15. 3.
84 Dunántúli Napló 1987. október 3. 4.
85 Dunántúli Napló 1988. augusztus 15. 3.

a már említetteken kívül az eredeti üvegkristály csillárokat is felszerel
ték, de olyan sötétbarna lambériát és fakeretes tükröket alkalmazott a 
belsőépítész, amiket a Caflischban soha nem használtak. Ha nem is az 
eredeti, de ahhoz hasonló márványasztalok uralták a belső teret, ame
lyeket Balázs József fővárosi iparművész tervezett.84 Az ezekhez tartozó 
kolóniái típusú székek még jobban kiemelték azt a diszharmóniát, amit a 
sötét faburkolat adott. Viszont új szolgáltatást jelentett, hogy a cukrászda 
előterében, a bejárat előtt, az utcafronton is kiszolgálhatták a vendége
ket, mintegy 8 kis, fémasztalka köré letelepedve. Mindent egybevetve az 
1988. augusztus végén lezajlott ünnepélyes átadás nagy eseménye volt 
a pécsieknek, hiszen megújult külsővel, s régi nevével újból megkezdte 
működését a legendás Caflisch. S még akkor is nagy esemény és ünnep 
volt ez, ha a Caflisch utódok és örökösök közül már senki sem képvi
selte a cukrászdát, azaz az itt dolgozó személyzetnek nélkülözte a nagy 
cukrászdinasztia valamelyik leszármazottját. Az is kétséges volt, hogy a 
megújult és visszatért Caflisch vajon tudja-e azt a minőséget és színvo
nalat produkálni, mint a hajdan volt nagy elődök idején? Ez azért volt 
nagy kihívás, mert időközben a cukrászszakma és szolgáltatás is meg
változott, maga a város lakossága is, igényeivel, ízlésvilágával együtt. 
Ezeket az összetett érzéseket az egykori újságcikk is érzékeltetni tudta:85 
„Lehet, hogy a száz évvel ezelőtti minőséget nem érik el a Caflisch termékei, 
Mégis a hajdani svájci származású cukrász mester Caflisch Kristóf leszárma
zottja, a Pécsett élő dr. Murányi Iván megelégedéssel nyugtázhatja majd a csa
ládja nevét viselő cukrászda színvonalát."
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„A MECSEKI VIDÁMPARK"

% em is vidám, nem is park! Telezokognák zsebkendőiket az egy- 
jkori úttörők, és akik társadalmi munkájuk kicsontozását ma 
^viszontláthatnák! Gyakori hibám, hogy nem a szépet veszem 

észre, nem a dicsérő szó, hanem az elmarasztalás hagyja el előbb a szá
mat. Ez is, az is inspiráló lehet megfelelő helyen és időben persze!

A rendszerváltást sokadmagammal nagyon vártam, de amit helyette kap
tunk, annak a hozadéka gyakran elrettent. Sokszor az az érzésem, hogy 
Pécs a csodálatos lehetőségek városa. Lehetőség lenne visszahozni a Balokányt, 
rendbe tenni a visszaszorult Zsolnay-gyárat, annyi év után a vasút
állomást, ahol a belső állványok már összenőttek a falakkal, kitépni a 
„Magasházat", valamit kezdeni az ország legcsúfabbra sikeredett alag- 
útjával, visszaadni nekünk a Nádor Szállodát, törődni már a Nick udvar 
feletti tömbbel, korszerűsíteni az ebül hagyott tv-torony presszót és kilá
tót, a gyerekvasút dízelfüstjét nem a gyerekek torkán lenyomni, a mecseki 
campinget eredeti funkciójában helyreállítani. Hosszan sorolhatnám, hisz 
a székesegyháznak is négy tornya van, nem három, na és ott vannak a 
lerágott csontok a Jókai és a Kossuth tér burkolatai, a hová lett Rózsakert, 
a volt Ifjúsági Ház mögötti Sopiane tér, az új CORSO Hotel gombolat- 
lan hátsója és az út másik oldalán a rendőrség mögött már-már örökér
vényű palánkolt gödör, a szebb napokat látott FEMA bevásárlóközpont, 
a mindjárt széteső Néprajzi Múzeum, a szellemek járta Tüdőgyógyinté
zet... na de mi lesz a volt vidámparkkal? Nem lett volna egyszerűbb és 
olcsóbb a rendszeres karbantartás a tönkremenetel helyett? Mi csináltuk, 
a miénk volt, még most is ott bujkál fagyos koronái között millió hajdani 
gyerekmosoly, ifjú szerelmesek kacaja, szülők, nagyszülők szombat dél
utáni boldogsága! Látom én a Zsolnay-negyedet, a Kodály Központot és 
társait (meg persze az óriássá cseperedett benzinkút-, bevásárlóközpont- és bank
világot), de muszáj kidobni, amink megvan? Mit tettünk? Ma már kevesen 
tudják, hogy még síugrósáncunk is volt a Kisréten valaha, most meg már 
használható sípályánk sincs! Nem arról beszélek, hogy legalább három 
szabványméretű uszoda kellene a városnak, meg valami vendégmarasz
taló vizeskedés nem Orfűn, nem Sikondán, még a szorongatott helyzetű 
idősek otthonairól sem, hanem arról, hogy értékeinket lajstromozzuk, tegyük 
rendbe és óvjuk, használjuk mindenki örömére!
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Helyette alakoskodó gazdaságossági és jogi kifogáskeresések garmadá
ját gyártják jól fizetett emberek! A vidámpark is ékes példája elherdált 
lelkiismeretünknek. Borzasztó, ami ott fogad, és az is, hogy őrizetlen, 
lezáratlan turistalátványosság ma!
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SZALONOK, BÁLOK, 
CSALÁDI ÜNNEPEK

Bepillantás a pécsi polgári otthonok világába

alóban csak bepillantásra vállalkozhatunk, de így is remélve, 
h°gy kapunk ebből a korszakból, fényes báli táncestélyeiről s 
családi ünnepeiről némi ízelítőt. Talán nem túlzás az a megálla- 

pítás hogy ez a polgári miliő egyszerre képviseli a csillogást, ragyogást 
és a meghitt, bensőséges értékeket. A különböző polgári családok tár
sasági életébe, szokásaik, ünnepeik kialakulásába és megtartásába első
sorban korabeli naplók, feljegyzések, visszaemlékezések, emlékkönyvek 
közlései alapján, s néha újságközlések segítségével pillanthatunk be 
elvileg. De ezek a források csak igen korlátozottan állnak rendelkezé
sünkre, mégis az eddig ismert, s erre a korszakra vonatkozó kútfők, ha 
mást nem, „hangulati jelentéseket" adhatnak a társasági életről. Fontos 
megemlíteni a pécsi Várostörténeti Múzeumban őrzött tárgyi emlékeket, 
s akár írásos forrásokat (táncrendek, vizitkártyák, emlékkönyvek, nap
lók) is, amelyek vizuálisan és meg tudják eleveníteni ezt a polgári miliőt. 
Olyan társasági, szórakozási formák jellemzik ezt a korszakot, amiknek 
egy része mára már feledésbe merültek.

Elsősorban a bálozást kell kiemelnünk, ami a 19. századi Pécsen, főleg a 
farsang idejére eső báli szezont, a szüreti bálokat és az ünnepi alkalmak
ból rendezett táncestélyeket jelentette. Mint a neves hivatali személyisé
gek beiktatása, vagy éppen búcsúztatása alkalmából, évfordulók, fontos 
események emlékére megtartott bálok. Ami szoros összefüggésben állt 
olyan társasági rendezvényekkel, mint a zsúrok, fogadások, bemutatkozó 
látogatások, teadélutánok, családi vagy hivatali események tiszteletére 
szervezett összejövetelek, s valószínű, még folytathatnánk a részlete
zést. Fontos arról is beszélni, hogy hol zajlottak ezek a sokszor fényes 
mulatságok. Méreteik s rangjuk szerint is zömüket a város előkelő, s 
nagyobb társaságot is befogadni képes szállodák szalonjaiban, éttermek
ben, kávéházakban a kaszinók és a vigadó nagytermeiben, egyesületi 
székházakban, esetleg valamely intézmény, iskolák, hivatalok nagyobb 
helyiségeiben. Természetesen a polgári otthonokban is tarthattak ilyen 
rendezvényeket, aminek tradíciói vannak városunkban is. Már a 18. szá
zad végén említik a Rihmer család Ferencesek utcájában álló szállóját
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(nagyterem, szalon), ahol báli mulatságokat, de még színházi előadá
sokat is rendeztek. De a polgárság akkor nem rendelkezett olyan nagy
méretű épületekkel, ahol ilyen rendezvényeket tarthattak volna. Igaz, a 
19. század második felétől már tágasabb lakóépületek is épülnek, főleg 
a belvárosban, mégis a polgári otthonokban elsősorban a bensőséges és 
meghitt családi ünnepeket tartják, mint a 19. század derekától szokássá 
váló karácsony esték, húsvétolások, névnapok, házassági évfordulók, 
kártyapartik, házi koncertek stb. Kardos Kálmán főispán otthonáról pél
dául ismert, hogy gyakorta rendezett fogadásokat, társasági összejöve
teleket, olykor még bálokat is az 1890-es években. Tehát a polgári társas 
élet kereteit a bálok, táncestélyek, az egyesületek rendezvényei, az ott
honi vendéglátás, vizitek, s a családi ünnepek megtartása jelentette.

Bálok, farsang, társas összejövetelek, 
TEADÉLUTÁNOK, UZSONNAIDŐK, ESTÉLYEK

Ha a közvetlen előzményeket tekintjük, mondjuk a 19. század derekán tar
tott mulatságokat, sokkal kevesebb és rangosabb helyszínt említhetünk. 
Azonban a Nemzeti Kaszinó, a Mária utcai színház tágasabb csarnoka és 
a Schneckenberg-féle szála, a mai „Elefántos ház" voltak a jelesebb ren
dezvények helyei. Továbbá, s ezeket már szélesebb rétegek használták, 
sokat látogatott táncterem volt a már említett Mágocserben, a Tarische 
Gartenben és a helyén létesült Czindery Kertben, a Vasfürdőben, és kint 
az Üszögi erdő vendéglőben. De látogatható volt a Fehér Hattyú a Nem
zeti Kaszinó mellett, és az Arany Hajó is. Ebben az időben a hivatali for
rásokban is fánkmulató vigasságnak1 nevezik a farsangot. A korszakban 
inkább a polgárság környező szőlőiben, a szabad ég alatt, vagy nagyobb 
borházakban tartottak családi összejöveteleket, nemcsak szüret idején.2 
S az ekkor tartott farsangi bálok mellett gyakran gyűltek össze baráti tár
saságok, rokonok egymás otthonaiban, többnyire az esti órákban, több
nyire egyszerű, de igen bőséges ételekkel (pörkölt, pecsenye, rétesfélék) 
a kihagyhatatlan krámpámpulival. Ez a szeszkülönlegesség úgy készült, 
hogy szilvapálinkában cukrot oldottak fel, amit meggyújtottak, s utána 
fogyasztották.3 Ezeket a szokásokat a 19. század második felében már 
egyre kevesebb család őrizte meg, illetve újabb elemekkel bővült, akár 
a farsang, a húsvét, vagy a karácsony idején esedékes összejöveteleken.

1 Márfi Attila: Thália papjai Pécsett. Pécs, 1998. 23.
2 Jellachich Károly: Pécs a XlX-ik század közepén. In. Pécs Baranyai Múzeumi Értesítő, 

1912. Pécs, 1912.32.
3 Uo. 32.
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Ha közvetlen hangulati jelentést akarunk kapni a századfordulót követő 
pécsi farsangi bálok hangulatáról, akkor ismét Arató Jenő naplójához 
kell fordulnunk, aki így jellemezte ezt a letűnt báli világot, ami valósá
gos népünnepélynek tűnhet:
„Ezekben az időkben nagyon élénk a pécsi farsang, s a farsang örömeiből ugyan
csak kivesszük a részünket, farsangkor a frakk meg a szmoking alig kerül le 
rólunk. Egymást követik a bálok és a táncestélyek, melyeken Kórody Gyula, vagy 
Darázs Ferkó bandája muzsikál, a nagy bálokon a cigányon kívül még a 69-es 
banda is játszik. A Kaszinó, a Katholikus Kör, a Nőegylet, a Vigadó, melyekben 
a jobb mulatságokat rendezik, állandóan báli zsivajtól hangosak. Van rá eset, 
hogy néha három egymást követő éjszakán táncolunk. A bálokon a boszton, a 
csárdás és a négyes járja. A boszton teljesen kiszorítja a régi táncokat, a polkát, 
a padekattert stb. a báltermekből. A farsangi szombatesték pláne mozgalmasak. 
Egy-egy szombateste három, négy, öt mulatság is van, néha valamennyit végig
látogatjuk. Hajnalban aztán a Budai Külvárosi Katholikus Körben, Katholikus 
Legényegyletben rendezett iparos, tűzoltó, vagy egyéb ilyen mulatságon kötünk 
ki. Jól érezzük magunkat a fényes bálokon, s jól érezzük magunkat az egyszerű 
emberek mulatságain is. Ott vagyunk még a zsidó mulatságokon is. Itt is, ott is 
vannak helyes lányok, megforgatjuk az úri lányokat, a varró lányokat, keresz
tény lányokat, zsidó lányokat egyaránt. És milyen pompásan esik bál utáni reg
gelen betérni valamely épp most nyitó péküzletbe, s jóllakni friss, meleg kiflivel, 
vagy a Royalban megreggelizni, utána a gőzfürdőben lustálkodni. Délben persze 
valamennyien kinn vagyunk a Széchenyi téren, ahol a 69-es banda ad vasár
napi térzenét, s fel és alá hullámzik a vasárnapi korzó. Megbeszéljük az elmúlt 
báli éjszaka eseményeit, üdvözöljük az éjszakát velünk együtt áttáncolt lányo
kat, akik persze szintén kijönnek korzózni, kissé álmosak vagyunk, de a fiatalság 
muzsikál szívünkben és boldogok vagyunk.
(...)
Sok zenés, táncos meghajnalodásra, sok fényes mulatságra emlékszem vissza és 
még mindig a fülemben csengenek a dallamok, melyeket ezekben az években ját
szottak, énekeltek mindenfelé. 'Trom-trom trombitás, Hulló falevél, Asszonykám 
adj egy kis kimenőt, Mondjátok meg a legkisebb Horvát lánynak, Újjé, a ligetben 
jaj, de jó, Jaj, Istenem, nem bírok magammal, Én és a holdvilág, Te szőke gyerek, 
Mikor a pezsgő a jégen hűl, Sokszor úgy szeretnék sírni, Ezt a szoknyát úgy hív
ják, hogy bukjel szoknya, Lári-fári nem kell várni, frissen jó a csók, Gimbelem- 
gombolom, Uncili Smuncili, Most, amikor minden virág nyílik, Anyám én nem 
ilyen lovat akartam', aztán a 'Herkulesfiirdői emlék, A sorrentói emlék, az Éjféli 
tánc' és Lehár sokat játszott keringője, az 'Arany és ezüst'."4
4 JPM Új és Legújabb kori osztály. Arató Jenő irathagyatéka. Életem 104.
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Mint említettük, számos vendéglátóhelyen, középületben, és főleg egye
sületek központjaiban, székházaiban tartottak farsangi bálokat, ame
lyekről számos meghívót őriznek a Pécsi Várostörténeti Múzeumban, de 
többet közülük a korabeli lapokban is közöltek.5 Talán a Tűzoltó Egyesü
let meghívói a legdíszesebbek, de kiemelt figyelmet kaptak a Pécsi Jóté
kony Nőegylet pompás jelmezes táncestélyei is. A megyebálok is nagy 
népszerűségnek örvendtek reprezentatív kiállítása miatt. De gyakorta 
rendezett önálló bált a Pécsi Dalárda, a Nyomdászegylet, a Zsolnay Gyár 
Tűzoltótestülete, a fodrász ifjak, a kereskedő ifjak és még sorolhatnánk. 
A helyi sajtó folyamatosan közölte az úgynevezett Farsangi naptárokat, 
ahol időrendi sorrendben feltüntették, hogy az adott hónapban hol és 
kik által szervezett táncestély, bál látogatható. Pécsett az a hagyomány 
alakult ki, hogy a farsangi báli szezont, ami január derekától indult rend
szerint, a Jogászbál nyitotta meg a Nemzeti Kaszinóban. A báloknak, 
különösen a farsangi rendezvényeknek erre a korszakra természetesen 
már kialakultak azok az írott és íratlan szabályai, amiknek betartatása a 
rendezők és a bálok hagyományosan reprezentatív vezetői és felelősei
nek a feladata volt. így a Karnevál Hercegének, a Bálanyának, Háznagynak és 
a bálon részt vevő rangban és tekintélyben elismert uraknak és hölgyek
nek, illetve magánjellegű bál esetén a házigazdáknak. Megemlítjük pél
dául az 1880-ban megjelent, „Az illem, útmutató a művelt társas életben, egy 
nagyvilági hölgy tollából'' c könyvet. A báli előkészületek, a mulatságok 
megszervezésének minden apró részletét felsorolja. Az itt közölt idézet 
ebbe a mára már eltűnt báli világba is bepillantást nyújt:

5 Gál Éva a JPM Új és Legújabb kori Osztálya vezetőjének feljegyzéseiből. Itt köszönöm meg 
Gál Évának, hogy munkámat saját kutatási eredményeivel, tanácsaival önzetlenül segítette!

6 Pontosabban baronessek, ebben az értelmezésben a házigazda, vagy a bál hölgyei.
7 Cotillon, francia eredetű szó, jelentése füzértánc, eredetileg népi páros tánc.

„A nyilvános bál igen szertartásos, fényes, de ritkán oly kedélyes vigalom, mint 
a házi bál, vagy piknik. Már előkészületei is nagy üggyel-bajjal járnak. Legelő
ször is a rendezőség választatik meg: elnök, másodelnök, választmányi tagok és 
pénztárnok, s ezek aztán a lady paronessek6 választásához és megnyeréséhez fog
nak. Ezután a bált a választmány névsorával s a háziasszony, vagy háziasszo
nyok neveivel az újságokban hirdetik. A választmány dolgai azután ugyancsak 
felszaporodnak. A meghívók nyomtatása és szétküldése, a jegyek készíttetése, 
n terem megválasztása és díszítése a virágok, a cotillonjegyek7, tánczrendek 
(melyekben jelenleg nagy fény űzetik) megrendelése, teljesen igénybe veszik a 
vállalkozó ifjak idejét. Ehhez még az is hozzájárul, hogy pár év óta szokássá 
vált egyes előkelőbb családokat személyesen meghívni, mi rendesen úgy történik,

243



Márfi Attila - Szalonok, bálok, családi ünnepek

hogy kettő-kettő a választmány tagjai közül kocsira ül és látogatást téve az illető 
házaknál, a családot részvételre szólítja fel. A háziasszony és leányai a bálba 
léptükkor pompás virágbokrétákkal fogadtatnak a rendezők által, kik karjukat 
nyújtják a hölgyeknek és helyükre vezetik. A háziasszony mindenki iránt szíves
séggel tartozik. Nyilvános bálokban a bemutatások, ha kell, a rendezők által esz- 
közölhetők, kik csokrot, vagy más jelvényt viselnek megkülönböztetésképpen."

Ezek közül a báli illemszabályok közül az egyik legelemibb követelmény 
volt, hogy a bálon részt vevő urakat és hölgyeket a bál imént említett 
első emberei bemutatták egymásnak, mert ismeretlenül nem táncolhat
tak egymással.8 Figyelmük arra is kiterjedt, hogy a báli mulatság alatt 
egyetlenegy hölgy se „áruljon petrezselymet", azaz senki se maradjon 
táncos gavallér nélkül.

8 Lásd a 192. szám alatti jegyzetet.
9 Német eredetű szó, a ruhadíszül szolgáló vékony, csillogó, kerek fémlemezkék neve.
10 Lásd a 192. szám alatti jegyzetet.

A báli illemszabályok rendkívül részletesen írták elő a megfelelő visel
kedést és az öltözködést is Természetesen külön a hölgyekre és külön az 
urakra vonatkozóan. Mivel Pécs „katonaváros is volt" a mulatságokon 
részt vevő katonatisztek számára külön illemszabályok vonatkoztak: 
Például a bálokon tilos volt karddal és sarkantyúval megjelenni, viszont 
fehér kesztyűt kellett viselniük. Az urak számára természetesen kötelező 
volt a frakk és a szmoking, vagy a zsakett. A hölgyek megjelenése ennél 
sokkal látványosabb, ugyanakkor körülményesebb is volt. A báli divat 
ezért a pécsi úri hölgyek és leányok számára is számos kihívást jelen
tett. Itt van mindjárt a hölgyek életét megkeserítő fűző használata, igaz, 
ez kiemelte karcsúságukat és sudár termetüket. Az abroncsszoknyáktól 
már megszabadultak, de így is földig érő harang alakú szoknyában jelen
tek meg a szalonokban. Karjaikat hosszú, ujjatlan csipkekesztyű díszí
tette, amelyek selyemből készültek, csipkével, flitterekkel9, hímzésekkel 
és festéssel ékesítve. Szintén fontos kellék volt a zacskószerű báli táska, 
amely készülhetett ruhaanyagból, finom megmunkálású fémsodronyok
ból, némelyeket teljes felületükön üveggyöngyök díszítettek. S talán a 
legfontosabb báli kellék volt a hölgyek különböző színű és anyagú, lát
ványos legyezője. Tánc közbeni viseletét is előírták az illemszabályok, 
így a hölgyek a legyezőjüket vagy az övükre függesztették, vagy csuk
lójukra erősítve viselték. Tánc közben pedig abban a kézben illet tartani, 
amely a partner vállán nyugodott.10 Az ifjabb hölgyek, fiatal lánykák 
mélyen kivágott, ujjatlan, fodros és csipkézett szalagokkal, masnikkal, 
zsinórhímzéssel, virágmintákkal díszített, főként pasztellszínű selyem és
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muszlin ruhakölteményekben jelentek meg, s mindezt kiemelte szintén 
selyemből készült cipőjük. Szólnunk kell még azokról a táncrendekről is, 
amelyek szintén elengedhetetlen kellékei voltak minden rangosabb báli 
mulatságnak. Ezek kisméretű könyvecskék voltak, rendszerint dom
bornyomásét borítólappal. Ebben a szünetek előtti és utáni táncok sora 
lett egymás után feltüntetve. Apró grafitceruzát is fűzhettek a táncrend 
vékony gerincébe, amellyel feljegyezhették a hölgyek, hogy melyik tán
cot melyik gavallérnak ígérték oda. Az évek múlásával ezek a kis köny
vecskék minden polgári családban féltett ereklyékké váltak.
A farsang, és vele együtt a báli szezon elmúlásáról városunk egykori pol
gára, Arató Jenő Naplójában így emlékezik vissza:
„Mindennek vége van, s a farsangnak is. Elmúlik a farsang, jön a böjt, melyet ezek
ben az időkben szigorúan megtartanak, megszűnik a tánc, a mulatozás. Leányisme
rőseinkkel legfeljebb a Király utcai esti korzón, vagy vasárnap délelőtt a Széchenyi 
téren találkozunk, hol nagy korzózás folyik, miközben a 69-es banda a cseh Horák 
karmester vezetésével pattogó indulókat, álmodozó keringőket játszik."11

U JPM Új és Legújabb kori osztály. Arató Jenő irathagyatéka. Életem 105.
12 JPM Új és Legújabb kori osztály. Arató Jenő irathagyatéka. Életem 104.

A nyilvános és gyakorta fényűző bálok mellett, de ezekkel a táncestélyek
kel egy időben a társasági élet más formái is rendszeresek voltak. Igen 
pezsgő élet volt főleg az egyesületek szervezte zsúrokon, teaestélyeken, 
műsoros előadásokon, de előfordultak kisebb estélyek, társasági összejö
vetelek polgári szalonokban is. Szintén Arató Jenő feljegyzéseinek köszön
hetjük, hogy ebbe a polgári miliőbe is kis bepillantást nyerhetünk:
„Sokat járogatunk családokhoz, sűrűn vagyunk hivatalosak zsúrokra, teákra. 
Vacsorákra, ott vagyunk minden táncestélyen, bálon. Nőegyleti teauzsonnán, 
mint rendezők, vagy táncosok. A Nőegyleti műsoros teauzsonnákon gyakran 
szerepelünk is, így egy ízben én egy táncprodukción szerepelek, más alkalom
mal meg egy vígjátékban alakítok egy komikus figurát. Persze minden ilyen 
szereplést sok-sok próba előz meg, együtt vagyunk szereplő fiúk lányok, nagy
szerűen szórakozunk, sőt a próba után még táncolunk is. Belépő díjat semmilyen 
mulatságon nem fizetünk, minden bál rendezősége megfelelő számú tisztelet
jegyet küld a jogakadémiára, és aki mulatságra akar menni, az Olvasókörben 
ingyen jegyet kaphat. A Nőegyleti teauzsonnákra szóló jegyekre még uzsonnát 
is kapunk, a nőegyleti hölgyek púpozott tányérral adják a táncos jogászgyerekek
nek a tea mellé a süteményt. A Katholikus Kör meg farsangi bálja előtt vacsorára 
invitálja meg a jogászokból kikerülő rendezőséget - okos gondolat, mert a kitűnő 
vacsora, jó borok után pompás kedvvel táncoltatjuk a lányokat. A Katholikus 
bori bálokon soha egy lány sem árul petrezselymet. ”12
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Polgári otthonok társasági szokásai;
VIZITEK, ZSÚROK, ESTÉLYEK, FELOLVASÁSOK

A középréteghez vagy a módosabb polgári miliőhöz tartozó polgári csa
ládoknál szinte szertartásszerűen zajlottak le az olyan családi körben 
megtartott események, mint a vizit, teazsúrok, uzsonnaidők, kisebb esté
lyek, vacsorameghívások, kártyapartik és a meghittebb ünnepek, mint a 
karácsony, húsvét, a pünkösd és a családi események; esküvő, keresz
telő, gyászszertartások megtartása. Természetesen a kevéssé tehetősebb 
családoknál is megtalálhatók ezek a családi rendezvények, csak kevéssé 
fényűzően és nem ilyen rendszerességgel.

A polgári otthonokban zajló rendezvényeknek is megvoltak a szokásai, 
íratlan szabályai. Mint a viziteknek, amelyeknek főleg a bemutatkozó, gra
tuláció és részvétnyilvánító formái ismertek.13 Rendszerint délelőtt 11-től 
12-ig és délután 5-től 7-ig tartott a vizitálási idő, amikor bejelentés nélkül 
lehetett az adott családnál látogatást tenni. A bemutatkozó vizitet korabeli 
szóhasználattal „stácvizitnek" hívták, s fontos kelléke volt az úgynevezett 
vizitkártya (a mai névjegykártyákhoz hasonlítva), amin a vizitelő neve és 
titulusa volt feltüntetve. A vizitkártyát akkor adták oda, ha a család valami 
oknál fogva nem tudta fogadni a látogatót. Időtartama is szabályozott, 
mert az első alkalommal nem lehetett több 20 percnél. A városba érkező 
új lakosok és polgárok, illetve az ifjú házasok részéről voltak kötelezőek 
a vizitek. Mint ahogy kötelező volt a házigazda részéről is nyolc napon 
belül a vizitet viszonozni. Ha ez valami okból elmaradt, súlyos sértésnek 
számított, az illető be nem fogadását jelentette.14 Ezeknél a látogatásoknál 
a ház asszonyának is fontos szerepe volt, a vendégek teával, kávéval, üdí
tővel és aprósüteménnyel való kínálása. Jobbára a család szalonjában, tár
salgójában került sor ezekre a látogatásokra, de néha, főként jó idő esetén, 
a kertben vagy a teraszon szolgálták fel az uzsonnát.

13 Visi Lakatos Mária: Élet egy régi pécsi polgárcsaládban. In: Társadalom és Műve
lődéstörténet^ Tanulmányok 10. Polgári lakáskultúra a századfordulón. Bp., 1992. 
Szerk.: Hanák Péter. 132.

14 Uo.
15 Uo. 133.

A polgári családoknál évente legalább egyszer szokás volt a házi zsúrok 
tartása, azaz a tánccal és zenével összekötött uzsonnadélutánok rende
zése.15 Ezek a zsúrok a 15-18 éves fiúk és leányok ismerkedését és érint
kezését szolgálta, természetesen szigorú szülői felügyelet mellett, amit 
rendre a családanya (garde dame) vagy valamelyik idősebb nőrokon
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gyakorolt. Ugyanis ezeket a zsúrokat többnyire a lányos házaknál tar
tották, s itt is többnyire teát, kávét, apró süteményeket és szendvicse
ket szolgáltak fel. A zenét gyakorta a minden jómódú polgári szalonban 
megtalálható zongora szolgáltatta, sokszor olyan fiatalembert meghívva 
a zsúrra, aki jártas volt az aktuális slágerek világában. Gyakran szava
latok, felolvasások, éneklések is színesítették ezeket az estélyeket. Ami
nek végeztével, a leányokért a szülők vagy rokonok mentek el, mert a 
fiúk nem kísérhették haza őket.16 A szűkebb családi kört vagy a rokonság 
egy részét érintették az olyan kisebb családi események megtartása, s ez 
a századfordulótól vált szokássá, mint a születés- és névnap, házassági 
évforduló, előmenetel, iskolai végzettség megünneplése. Az esküvő, 
keresztelő és a gyászszertartások is jobbára a családi otthonokban zaj
lottak, de már több ezeken részt vevőt jelentettek. Sok polgári családnál 
szokás volt, főleg a hosszú téli estéken, hogy a családfő rendszerint felol
vasásokat tartott, a családi könyvtárra hagyatkozva. Többnyire magyar 
írók és költők műveivel ismerkedtek meg ekkor a család tagjai, megsze
rettetve ezzel az irodalmat és a művészeteket.17

16 Uo.
17 Uo. 134.
18 Soós Katalin: Régi karácsonyfadíszek. Karácsony anno. Bp., 1985.4.
19 Uo.
20 Gál Éva muzeológus jegyzetei alapján.

Karácsonyok a polgári világban

A jeles ünnep eredetileg a téli napforduló ünnepe a pogány szokásvilág
ban, a niceai zsinat azonban Jézus Krisztus földi születésének emléknap
jává tette. Ettől kezdve a kereszténység legnagyobb ünnepe, de összetett 
jelentésköre miatt számos formában ünnepelték Jézus földi megtestesülé
sének napját: karácsonyi játékok, jászol állítása, betlehemezés, liturgikus 
szertartások, bábok táncoltatása, karácsonyi asztal készítése és a rendkívül 
gazdag népi hagyományok évszázadok alatt kialakult különböző formái.18 
E hagyományokat tekintve a ma rendkívül népszerű karácsonyfa állításá
nak szokása viszonylag fiatal, mivel az első erre vonatkozó adatok a 16. 
századból, s Elzász Lotaringiából származnak. Magyarországon a szokást 
a bécsi udvar ösztönzésére főúri családok terjesztették el, s első említése 
1824-ből származik. Elsőként a Podmaniczky, Bezerédi és a Brunswick csa
ládok állítottak karácsonyfát. Különös, hogy ekkor még minden megaján
dékozott gyermek külön karácsonyfát kapott.19 A polgári világban, azaz 
szélesebb körben a 19. század második felétől kezd elterjedni. Ekkortól 
származnak az első pécsi polgárkori karácsonyra vonatkozó adatok is.20
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Igaz, ekkor még nem állítottak karácsonyfát, de már otthonaikban is meg
ünnepelték a jeles napot, egymást megajándékozták, s erre az alkalomra 
az étrend is megváltozott. Mákos vagy diós kiflit sütött a ház asszonya, de 
kletzenbrod is került az asztalra, más néven gyümölcs, vagy koldusdiák 
kenyér. Gyümölcsök is voltak a karácsonyi asztalon, alma, dió és aszalt 
szilvából készített kéményseprő, amit Zwetschiken krampusznak hívtak 
a pécsiek. Ezt természetesen a gyermekek kapták, az aranyozott vessző
vel (virgács) együtt. Ekkor még nem beszélhetünk drága és sok ajándék
ról, s inkább csak a gyermekeket ajándékozták. Többnyire egyszerű és 
olcsó ajándékok voltak ezek, mint mézesbábok, trombita, talicska, baba 
stb. A házhoz tartozó cselédeket is megajándékozták, dióval, almával, 
süteménnyel, és általában egy kendővel.21 A század második felére azon
ban, különösen a századfordulótól, mondhatni gyökeresen megváltozott 
a karácsonyi ünnepek megtartása. Ekkorra már úgyszólván minden csa
ládnál karácsonyfát állítottak, s ennek feldíszítése folyamatosan válto
zott. Kezdetben színes papír vagy textilszalagok, bábuk, gyümölcsök, 
dió és gyertyák voltak a fán, amelyek Jézus születésével és működésével 
kapcsolatos szimbólumok is voltak.22 Ezeket a díszeket fokozatosan vál
totta fel, illetve kiegészítette a pécsi családokban is a szaloncukor, üveg, 
kerámiafigurák, vatta és angyalhajdíszek. De ismerték már a csillag
szórót is, amit ezüst csodagyertyának neveztek.23 Mindezen változások 
hátterében ott találhatjuk a város kereskedőit és az üzletházakat. A mil
lennium körüli években is már valóságos verseny jellemezte a vásárlók 
kegyeiért a kereskedéseket. Szinte mindegyik szolgáltatásnak volt vala
milyen szintű karácsonyi meglepetése és ajánlata. Mivel ekkorra már az 
ajándékozási szokások is megváltoztak, minden családtag kapott aján
dékot, s ezek köre folyamatosan bővült. A helyi sajtó folyamatosan tette 
közzé ezeket a karácsonyi hirdetéseket, melyekből megtudhattuk, hogy 
karácsonyi játékáruk kaphatók Spiegel József Király u. 23. szám alatti 
üzletében, Lehr Izidor színház melletti üzletében pedig az úri és női 
divat legdivatosabb remekeit kínálta.24 A Caflisch és az Oroszi cukrászda 
szaloncukrait, linzereit, karácsonyi süteménykülönlegességeit ajánlotta,

21 Jellachich Károly: I.m.
22 A karácsonyfa egyszerre jelentette a pogány korok életfa kultuszát és az ószövetségi 

tudás fáját. A színes papírcsíkok a bűnbeesést „szorgalmazó" kígyót, az alma szintén 
ehhez a kultuszhoz tartozik, mint a tudás fájának gyümölcse, a dió, mandula és az ara
nyozott díszek Krisztusra utalnak, míg a gyertyák a fény eljövetelét és kiteljesedését 
szimbolizálják. Végül a karácsonyfa csúcsára kerülő őrangyal a család, de mélyebb érte
lemben az egész keresztényi hitvilág védelmét is jelenti.

23 Dunántúli Napló 2000. december 16.11.
24 Gál Éva muzeológus jegyzetei alapján.
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míg Schönwald Imre ötvösmester ezüst evőeszközeit, óráit, fülbevalóit 
és más ékszereit hirdette. De megjelentek a karácsonyi ünnepkör előtt 
már a Pécsi Jótékony Nőegylet karácsonyi jótékonykodási vásárára szóló 
felhívásai az adományok felsorolásával, amik főleg játékok, ruhaneműk, 
élelmiszerek és használati tárgyak voltak, s akadtak pénzadományok is. 
A hirdetések mellett mindezt felsorolták, s az adakozók neveit is, akik 
közül sok előkelő és jómódú polgárcsalád is szerepelt, mint Erreth János, 
a Mattyasovszky, Zsolnay, Hirschfeld, Piacsek, Caflisch családok, a Cisz
tercita rend és a Pécsi Villamossági RT.25

25 Ua.
26 Ua.

Ezért a karácsonyi előkészületek, már ebben az időben is, (de nem ilyen 
mértékben, mint napjainkban), főleg vásárlásokat jelentettek, de a csa
ládi otthonok meghittsége, a szeretet ünnepének kultusza is fontos volt 
a korabeli polgárok számára. Mindenki a maga otthonában tartotta 
meg a szent estét s a karácsony többi ünnepnapjait a szűk rokonság
gal. Természetesen az egyházi szertartásokon való részvétel, rokonok 
és barátok meglátogatása is az ünnep része volt. Ezzel párhuzamosan 
a pécsi polgárok, egyesületek és nagyobb vállalatok karácsonyi ado
mányai (amely jelenség ilyen szintű mértékével napjainkban nemigen 
találkozunk) is fontosak voltak Pécs ünnepi eseményeinél. A város 
egyesületei közül elsősorban a Pécsi Jótékony Nőegylet volt az, ame
lyik minden karácsonykor a szegényeket, árvákat, hajléktalanokat és a 
bajbajutottakat is megajándékozta. A Mária utcai székházukban kará
csonyfát állítottak, segélyeket és szükséges tárgyakat, élelmiszereket 
osztottak ki a rászorulóknak.26 A város két árvaházában, a Matessa és a 
Rudolphinum intézetekben szintén állítottak karácsonyfát, s ajándéko
kat osztottak ki az árvák között. Mindezekre az adományok gyűjtését a 
Nőegyletben szinte folyamatosan, egész évben tartották. A karácsonyi 
ünnepekre városunkban ekkor a békés meghittség és a másokra való 
odafigyelés is jellemző volt.

A PÉCSI PÁRBAJOKRÓL

A társas összejövetelek s érintkezések azonban nem mindig a szép és 
derűs oldalukat mutatták. Elég gyakran előfordultak viták, összeve- 
szések, s olyan afférok is, amelyeket a két szemben álló fél, a kor til
tott divatjának megfelelően párbajozással tudott csak elintézni. Néhány 
újságcikken s érintőleges említésen kívül nemigen rendelkezünk a pécsi
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párbajozásokról hitelt érdemlő adatokkal. Szerencsére a többször is citált 
Arató-féle visszaemlékezések ebbe a polgári „lovagias világba" is elkala
uzolnak minket, egy rövid közlésnek köszönhetően:
„A fiatalos temperamentum túltengése az oka a sok párbajnak is, ami előfor
dul az akadémián. A jogakadémiai fegyelmi szabályok szigorúan tiltják a pár
bajt és ha a tanári kar hivatalosan tudomást szerez a párbajról, a párbajozókat 
azonnal eltávolítják az akadémiáról. Ennek dacára - persze a legnagyobb titok
ban - ugyancsak gyakran fordulnak elő párbajok, egy időben meg egyenesen 
járványszerűvé válik a párbaj, minden csekélységből párbaj lesz. Csenterics, a 
Pécsi Athletiaki Club kedélyes kövér szolgálja győzi cipelni az élesre kifent PAC 
kardokat, melyeket a párbajoknál szoktak használni. Én sem tudom kikerülni a 
párbajt. 1912. szeptember 2-án a Király-Balassa jogászelnök választási harc
ból kifolyólag éles összetűzés támad köztem és Szász Lajos III. éves joghallgató 
között - 1915. áprilisában hősi halált hal a Beszkidekben -, persze összeülnek 
a segédek, az én részemről Benyovszky András, Felber Artúr, Szász részéről 
Dobrovits Péter és Lengyel István kardpárbajban állapodnak meg bandázzsal 
végkimerülésig. Szeptember 5-én hajnalban felvonulunk a Sörházba, néhány
szor összecsapunk, mindketten PAC vívók vagyunk, pár kisebb karcoláson kívül 
egyikünknek sem esik baja. A párbajorvosok, dr. Lövy Ignác és dr. Schwarz Vil
mos iparkodnak a végkimerülést mennél előbb megállapítani, mi meg titokban 
örülünk, hogy nem kell tovább hadakoznunk. Végeredményben a hecc, beleértve 
az utána követő ivást is, belekerül 94 koronámba. A városi rendőrség rendszerint 
szemet huny a jogászpárbajok felett, mikor aztán nagyon elszaporodnak a pár
bajok és a rendőrök kezdik szigorúbban venni a dolgot, Pécsett nem lehet párba
jozni. Tehát Pécsen kívül, Szigetváron, vagy máshol bonyolítják le a viadalokat. 
A kardforgatást a Pécsi Athletikai Clubban tanuljuk meg, melynek többnyire 
tagjai vagyunk. Én is ott tanulok meg vívni a Kemény Camilli vívómestertől.''27

Hungária Kavéhaz ■ Otthon Kavéhaz

27 JPM Új és Legújabb kori osztály. Arató Jenő irathagyatéka. Életem 103.
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A Pécs-btidai külvárosi ■ A Széchenyi tér keleti oldala és a
Katholikus Kör étterme (180?) | Nádor Szálloda (191?)

IA Vadászkiirt Szálloda 
bontás előtt (1974)

Elefántos Ház (1984) Gambrintis Nagyvendéglő (190?)
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Gambrinus Nagyvendéglő (190?) ■ Korona Vendéglő (194?)

Nemzeti Casino (18S0) ■ Otthon Kavéhaz (191?)

Pompar Dóri
Fehér Holló Vendéglője (190?)

Pontpár Dóri
Fehér Holló Vendéglője (190?)
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Otthon Kávéház (191?) ■ Pannónia Szálloda (193?)

Vadember Szálloda (192?)
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„Három életforma van.
Ajézusi, az ulyssesi és a fausti.
A többi adóalany."
(Márai Sándor)

árai aforizmájában lehet valami. Hiszen a végtelenül érzé- 
kény idegrendszerű, Erdélyből repatriált költőnk, Áprily 
Lajos például a jézusi életformát választotta, amikor „Az én 

csodám*' című versében így írt:
„Szeretnék Jézus lenni egy napig.
Ha nem egy napig, egy pillanatig.
Csak annyit, míg a kezem ennyit int:
Kelj fel a mélyből, hegyre menj megint."

De a világ (az emberiség) megváltásával sem foglalkozik szívesen min
denki. így vannak, akik a fausti életformát választják, s szüntelenül az élet 
értelmét keresik. Akiknek pedig mind a két életforma - úgy érzik - meg
haladja az erejüket, még mindig választhatják az örök vándor, fentebb 
említett Ulysses, ismertebb nevén Odüsszeusz véget nem érő vándordíját. 
...Turistákhoz bizonyosan ez az életforma áll a legközelebb. Ha pedig a 
turista még jeles, nagy, magyar és külföldi, utazók, világjárók életével és mun
kásságával is foglalkozik, meg kimutatása van arról, hogy közülük ki, mikor 
született, mikor hajtott végre valamely nevezetes tettet, meg mikor hagyta itt 
az ámyékvilágot, nos, akkor akármelyik nagyság kerek évfordulóján akár a 
nyomába is szegődhet. Útját, vagy annak egy részét meg is ismételheti. 
Valahogy így voltam ezzel én is.
Még tavaly valamikor, jegyzeteim között lapozva, s Vámbéry Ármin nevé
hez érve, szemem megakadt a jeles világjáró halálozási idején, amely 
Budapesten következett be 1913. szeptember 15-én! „De hiszen ennek kerek 
évfordulója jövőre lesz!" - villant át a gondolataim között, s nem kellett sokat 
töprengenem, hogy elhatározzam: 2013-ban, Vámbéry halálának 100. évfor
dulóján, mintegy tisztelegve nagy utazónk emléke előtt, nyomába eredek, 
s felkeresem ázsiai utazásának legalább néhány helyszínét. Nyomatékosan 
hangsúlyozom: nem megismételni akartam Vámbéry közép-ázsiai utazá
sait, csupán felkeresni az általa meglátogatott három, ma Üzbegisztán terü
letén található várost: Khivát, Bokharát és Szamarkandot.
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...Kapóra jött, hogy a budapesti Vám- 
béry Ármin Keleti Szabadegyetem ko
rifeusai - tőlem függetlenül - ugyanen
nek a gondolatnak a jegyében terveztek 
2013 tavaszára egy háromhetes üzbe- 
gisztáni utazást névadójuk tiszteletére, 
érintve az említett három várost (is). 
Egymásra találtunk.
Méghozzá olyannyira, hogy mint ku
tató, felkérést kaptam egy Vámbéri/ éle
téről és utazásairól szóló, és a Szabad
egyetem üzbegisztáni utazásra készü
lő hallgatói, a jövendő útitársak előtti 
előadás megtartására. Erre 2013. már
cius 23-án került sor, s az itt elhangzot
takat tartalmazzák, lerövidítve és szer
kesztve az I. részben alább következők.
(Az ekkor még csak tervezett üzbegisztáni út aztán később, 2013. ápri
lisban meg is valósult! Ezért a jelen írás II. részében ezen üzbegisz
táni utazás során általunk felkeresett, s egykor Vámbéry által bejárt és 
leírt Khiva, Bokhara és Szamarkand városokról lesz szó. Bármi másról 
pedig csak érintőlegesen.)

Z’ <

I. Vámbéry Armin élete és utazásai Közép-Azsiában - 
DIÓHÉJBAN...

Vámbéry Ármin, a későbbi „sánta dervis" 1832. március 19-én született 
a Pozsonyhoz közeli Szentgyörgyön, a németországi Bambergből ide 
vándorolt szegény zsidó család gyermekeként. (A korábbi lakóhelyre 
utaló Bamberger családnevét az 1850-es évek elején változtatta Vám- 
béryre.) Szabómesterséget űző atyja, az egész országon végigsöprő 
kolerajárványnak áldozatul esve, még fia világrajövetele előtt elhunyt. 
A családfenntartó nélkül maradt gyermekekre még a korábbinál is 
nagyobb ínség köszöntött. A nyomoron enyhíteni akarva a gyerme
keknek korán hozzá kellett járulniuk a költségekhez. Ármin piócákat 
gyűjtve, s azokat a dunaszerdahelyi patikusnak eladva próbált némi 
pénzre szert tenni. A nélkülözésen kívül még egy csapás sújtotta 
Ármint, mivel bal lába kora gyermekkorában megbénult, így egész 
további életében csak nehezen, bicegve tudott járni.
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Vámbéry fiatalkori arckepe

Elemi iskolába csupán három évig járt, ez alatt az idő alatt azonban tanítói 
nem győzték dicsérni kivételes szellemi képességeit, gyors észjárását és 
páratlan emlékezőtehetségét. Ha tehát a sors fizikailag nem is bizonyult 
kegyesnek hozzá, szellemileg annál inkább. Küzdelmes időket követően 
a pozsonyi evangélikus líceum tanulója lett, ahol hajnalban kelő szolga

diákként megtisztította tanítói ruháit, cipőit, 
délután pedig diáktársait korrepetálta. Óriási 
akaraterővel és elszántsággal feküdt neki az 
idegen nyelvek tanulásának, s haladt is a kitű
zött célok felé, rendületlenül. Tanulmányait 
befejezve, Pozsonyt tizennyolc éves korában 
hagyta el, amikor már a legtöbb európai nyel
vet megtanulta. Megélhetését ezután házi 
tanítóskodásból fedezte, ám a nyelvtanulást 
egyetlen pillanatra sem hagyta abba, így 25 
éves korára 25 élő és holt nyelven beszélt. 
Már igen fiatalon felébredt benne az érdeklő
dés a magyar nyelv múltja és rokonsága iránt, 
s rendkívüli nyelvismerete birtokában persze 
hogy Ázsiába vágyott, hasznosítani is mind
azt a tudást, amit magába szívott, meg újabb 
ismeretekkel is szeretett volna gazdagodni.

Tehetsége szerencsére támogatókra talált, s különösen az MTA akkori 
másodelnöke, Eötvös József segítsége volt hasznára. 1857-ben Konstanti- 
nápolyba utazhatott, s az itt eltöltött hat év során alaposan megismerke
dett a keleti élet sajátságaival, elmélyítette a török nyelvben és kultúrában 
szerzett jártasságát, s ami nagyon lényeges volt, alaposan elmélyült a 
muszlim vallásban. Mert mindezen ismeretek nélkül képtelenség lett 
volna az általa tervezett útjait végrehajtani, az európaitól nagyon elütő, és 
zárt világot jelentő közép-ázsiai vidékeket bejárnia. Már ekkor az Amu- 
Darja folyón (régi nevén Oxuson) túlra tekintett, mert mint írta:
„Az oszmánok írott és népnyelve közt levő eltérésből indulva ki reméltem, hogy 
az Oxuson túl élő, pusztai és városi lakók beszédében fóllelem a nyelvek olyan 
elemeit, melyek határozottabb rokonságot és hasonlatosságot mutatnak a magya
rok nyelvével, s hogy ennek következtében fontos felfedezéseket tehetek, és jelen
tékeny módon hozzájárulhatok eredetünk kérdésének tisztázásához." 
(Hangsúlyozni kell: Vámbéry nem őshazakutató volt, hanem a magyar 
nyelvvel rokonságot mutató nyelvek keresője, kutatója.)
Az említett Oxus-Amu-Darja, Közép-Ázsia egyik legnagyobb folyója
ként a Pamírban ered, s a Kerki- és Khiva-oázisokban vizének egyhar- 
madát elvesztve, deltával torkollott az Aral-tó vizébe.
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Már itt, a Vámbérytől vett első idézetnél szeretném megjegyezni, hogy 
tiszteletet érdemlő személyéről, életéről és utazásairól írva saját köny- 
vei-re támaszkodtam, s az idézetek is ezekből valók. Külön-külön a idé
zetek helyét nem jelöltem, azok a következő műveiből valók: Közép-ázsiai 
utazás, (Pest, 1865), Vázlatok Közép-Ázsiából, (Pest, 1868), Bokhara története 
(Bp. 1893), végül Küzdelmeim (Bp. 1905). De olvasmányos, világos és köz
érthető nyelvezete által segítségemre volt Radó Vilmos „Vámbéry Ármin 
utazásai Ázsiában" (Bp. 1909) című könyve is, mely Vámbéry „Nyílt levél 
Radó Vilmos tanár úrhoz. (Mint előszó a második kiadáshoz)" című, elismerő 
sorokat tartalmazó írásával kezdődik.

Vámbéry Közép-ázsiai utazás című 
könyvének belső címoldala

Isztambulban Daim pasa családjánál 
vállalt házitanítói munkát, s tőle kapta 
a végül ráragadt Resid efendi nevet. 
(Efendi annyi, mint úr.) 1858-ban meg
jelent német-török szótára, a fővárosi 
Pesti Naplónak pedig rendszeresen 
küldte haza tudósításait. Az MTA már 

1860-ban levelező tagjának választotta. 1861-ben rövid időre hazatért, 
hogy megtegye a szükséges előkészületeket hosszabb ázsiai utazásá
hoz. Majd visszatért Isztambulba, onnan Teheránba. Útja délnek kanya
rodott, s főleg szamárháton Qum, Isfahan, Perszepolisz, végül Shiraz 
következett. Itt aztán visszafordult, s perzsiai útját befejezve 1863. janu
árban érkezett vissza Teheránba, barátja, Hajdár követ házába. Aztán 
1863. március 20-án kegyes volt a sors Vámbéryhez, mert négy, ugyan 
elvadult külsejű, de hadzsi (Mekkát megjárt muszlim zarándok) kereste 
lel, hogy orvoslást találjanak nála valamely sérelmükre. E hadzsik pedig
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éppen a Vámbéry által vágyott városok felé tartottak, egy karaván tagja
ként a türkmén sivatagon, majd Khiván, Bokharán és Szamarkandon át 
akartak hazajutni. A karaván feje hadzsi Bilál volt, aki meghallva Resid 
efendi csatlakozási szándékát, megkérdezte:
- Tudod-e, hogy utunkon hetekig nem akadunk majd házra, kenyérre, sőt napo
kig egy csöpp ivóvízre sem? Agyonüthetnek bennünket a turkománok, eladhat
nak, mint rabszolgákat, s betemethet a homokvihar. Végül hogy fogod megtenni 
az utat visszafelé, a mi segítségünk nélkül?
Resid efendi azonban nem tágított, s csatlakozhatott a karavánhoz. Hajdár 
a szultánok kézjegyével, a tugrával ellátott iratot adott neki. Ez minden 
muszlim jóindulatába ajánlotta Mehmed Resid efendit, aki Mekkából 
zarándokol Szamarkandba. (Hajdár tudta, hogy barátja sosem járt Mek
kában, ám - gondolta - e kegyes csalás által a tugra talán megmentheti 
Residet, ha veszélybe kerülne.) Március 27-én, a búcsúvacsora után pedig 
a török követség orvosa három pirula sztrichnint adott Residnek.
- Szeretném Önt megmenteni adott esetben a lassú és szörnyű kínhaláltól! Ha 
biztossá válik, hogy ez vár Önre, vegye be a pirulákat. Nagyon erős szer, pilla
natok alatt végezne egy medvével is.
Vámbéry pedig a végső esetre gondolva, köntöse vattabélésébe varrta, és 
magával vitte a mérgező golyócskákat. Az MTA-tól érkezett újabb pén
zen pedig lovat bérelt, s csatlakozott az északnak tartó karavánhoz.
E fanatikus, olykor az őrjöngésig is eljutó, inkább „borzasztóan eltorzí
tott csavargókhoz, mint jámbor zarándokokhoz" hasonlító dervisek nem vol
tak valami szívderítő társaság, mégis hasznosnak bizonyultak. (A dervis 
perzsául koldust jelent, egyébként pedig mohamedán szerzetes.) A der
visek többnyire vándorolva koldulnak, rendjeiket pedig öltözetük és 
„funkcióik" (üvöltő, táncoló) szerint különböztetik meg. Nélkülük, nem 
hozzájuk csatlakozva sokkal nehezebb lett volna Vámbérynek leküzde- 
nie az előtte tornyosuló akadályokat. S nem csupán a szörnyű szomjú
ságot, a tikkasztó homokviharokat, más fizikai megpróbáltatásokat lett 
volna nehezebb elviselnie, és nem is csupán a sivatagi haramiáktól lett 
volna nehezebb megszabadulnia, de inkognitóját is csak így volt lehető
sége megőrizni. Erre pedig ázsiai, európaiaktól kifejezetten elzárt terü
leteken járva, rendkívül nagy szüksége volt.
Miként a mellékelt 1. számú térképen látható, Vámbéry útjának korábbi, 
(Konstantinápoly, Trapezunt, Tebriz és Teherán) állomásait követően 
az újabbak Khiva, Kungrade, Bokhara, Szamarkand, majd visszafelé 
Karsi, Herat, Meshed, és Teherán voltak. Ezután pedig már hazafelé, 
Pestnek vette az irányt.

258



Dr. Polgárdy Géza - A Mecsek Egyesület turistája Ázsiában, I.

~ z \
Vámbéry Ármin utazása Kőzép-Ázsiában (1862—1864)

\___________________________________________________ J
Vámbéri/ útvonala Közép-Azsiában

Az üzbégek országát, a khivai kánság lakott területét május végén érte 
el a karaván. Az ország történelmi neve Khorezm volt, mely perzsa szó, 
jelentése Harcias.
Khivában Resid efendit gyanakvással fogadták, s a körötte felhangzó leg
gyakoribb szavak dzsanzi (kém), frengi (európai) és urusz (orosz) voltak. 
Szerencsére védelmébe vette őt Khivában, ott is az Emin kánról elneve
zett vallási kollégium kertjében lakó Sükrüllüh bej, aki Isztambult meg
járt emberként boldogan hallott ottani barátairól, Resid efenditől.
Fogadta Szeid Mehemed, Khiva kánja, Ark-nak nevezett várában, akinek 
Resid elmondta, hogy utazásának célja a kánság minden szentje sírjának 
felkeresése, s rendje vezetőjének, pír-jének boldogító leheletét a néfeszt 
átadhatni Khiva urának. A kán hitt neki, és hálából megajándékozta. Ez 
volt hát Vámbéry khivai „antré"-ja, s ettől fogva elhalmozták meghívá
sokkal. Resid egy alkalommal szemtanúja volt, midőn lovasok érkeztek 
Khiva főterére, a ló farkához, vagy a nyeregkápához kötözve vonszolt 
foglyokkal, a nyergek hátsó részéhez pedig szíjjal erősített zsákok voltak. 
E lecsatolt zsákokból, mint a krumpli gördültek elő a szakállas vagy csu
pasz, levágott ellenségek emberfejei, amelyekért jutalom járt. Az egyik 
mellékelt képen Vámbéry Khivában itt, az emberfejek piacán látható.
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Vámbéry Khivában, az emberfejek piacán

Resid efendi végül négy hetet töltött Khivában, s az általa osztott áldá
sokért meg a szent leheletért többektől is alamizsnát fogadott el, s így 
15 aranydukátja gyűlt össze.
Itt, Khivában szegődött Resid mellé a Kungrádból származó Iszhak, ettől 
fogva állandó kísérője, akivel az Emin medresében ismerkedett meg, s 
akit az egyszerűség kedvéért ezután „Izsák"-nak hívott. Vámbéry pedig 
ellátogatott vele innen Khivából, szülőhelyére Kungrádba, a kánság ezen 
északi fekvésű városába. (Lásd a térképet.)
Június vége volt, s roppant forróság, amint immár teveháton tovább
indultak Bokhara felé. Mivel találkoztak két, félmeztelen, türkmének 
által kifosztott emberrel, jobbnak látták, ha az Oxus partjától elkanya
rodva, az oázis és kút nélküli Khalata sivatagnak veszik az irányt. Igaz, 
e homoktengert „Dzsán batirdurgán” azaz emberölő néven emlegették. 
Ám azt gondolták, hogy még mindig jobb a természet kegyetlenségének 
áldozatul esni, mint a türkmének irgalmatlanságának.
Mert rettegniük kellett a kelet felől támadó, tebbad nevű szélvihartól 
is. Közben többen meghaltak közülük a hőgutától és a szomjúság
tól, nyelvük megfeketedett, ínyük elszürkült, ajkuk összetöpörödött. 
Ekkor kapták nyakukba a perzselő homokvihart. A tebbad homok
szemcséi égettek, mint a szikraeső! Szerencsére ekkor már a sivatag 
szélén voltak, s túlélték ezt a poklot. Vámbéry teljesen elgyengült, éle
tével leszámolt. Társai a nyergéhez kötözték.
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Vnmbery Ármin, mint kolduló dtrtú Bokbnnbnn. (Fénjkép «Un).

Sivatagi utazásuk kilencedik napján beértek Bokharába. A város leg
szebb tekkiéjében (derviskolostorában) szálltak meg. A kegyetlenségéről 
híres Naszrulláh bokharai emír ekkor éppen a szomszédos kokandi kán- 
ság ellen vezetett hadjáratot, így nem volt otthon. Helytartója, Rahmet 
Bi viszont gyanakodott Resid efendire, hogy talán kém lehet. Márpedig 
Bokharából még egyetlen európai sem szabadult ép bőrrel! Conolly és 
Stoddart kémeknek nézett brit tisztek sorsáról Vámbéry már Teheránban 
hallott, kivégzésükről könyvében maga is megemlékezett.
„1842. június 17-én egy nyilvános téren nagy kíváncsi tömeg jelenlétében kivé
geztette őket (t. i. a bokharai emír - szerk.). Először Stoddart feje vágatott le, 
midőn a sor Conollyra került, a bakó szünetet tartott, mivel az volt mondva, 
hogy ő kegyelmet nyer, ha az iszlámhoz áttérni hajlandó, de a kegyes ember 
ellenszenvvel mondd: Stoddart mohamedán lett, és ti mégis kivégeztétek őt, én 
örömmel halok meg." 
Nos, Bokharában húzott ki majd 
egy teljes hónapot. Számos kéz
iratot vásárolt és minden neveze
tes helyet meglátogatott. Később 
e helyszínen vásárolt anyagokra 
(is) támaszkodva írta meg a most 
idézett „Bokhara történeté"-t.
Bokharából kocsin utaztak tovább 
Szamarkandba, Timur Lénk egy
kori legendás fővárosába. Mint 
Vámbéry írta: „A Bokharából Sza
markandba vezető úton egész karavá
nunk két szekérre olvadt, melyeknek 
egyikében én Hadzsi Szálihval, másik
ban Hadzsi Bilál ült az övéivel. Nád
gyékény védett a nap ellen, s nekem 
nagy kedvem lett volna szőnyegemen 
végigdőlve pihenni, de lehetetlen volt, 
mert e kezdetleges alkotású jármű dö
cögőse mindenfelé hajigáit."
Az 1336-1405 között élt Timur volt a legnagyobb mongol hódító. Eredeti 
neve Timur i Leng, azaz „Sánta Timur" volt, mert éppen úgy sántított, 
éppen úgy bicegve járt, mint Vámbéry.
Szamarkandban Vámbéry minden látnivalót alaposan megnézett. így a 
nagy hódító nyári palotáját és mecsetjét, legjobban azonban Timur sírja 
(Turbet-i Timur), pontosabban annak kupolás sírkápolnája ragadta meg:

Vámbéry kolduló dervisként Bokharában
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„Ez a várostól délkeletre fekszik, és csinos kápolnából áll, melyet díszes kupola koro
náz, s fal vesz körül. A meglehetősen magas kapunak mindkét felén két kicsiny, a 
nagyokhoz hasonló kupolája van. (...) A kápolnába való bejutás kelet felől van, a 
homlokzat, szokás szerint, dél felé (kible). Előbb előcsarnokfélébe juthatni, s ebből 
a tidajdonképpeni kápolnába, mely nyolcszögletű s tízlépésnyi átmérőjű. A közé
pen, a kupola alatt, tehát a fő tisztelet helyen, két sír van, fejjel Mekka felé fordulva. 
Az egyiken sötétzöld, igen finom kő látható, mely két és félarasznyi széles, körülbe
lül hatujjnyi vastag és tíz arasznyi hosszú s kevésbé széles fekete kővel van fedve, 
Mir Szejd Berke, Timur tanítójának sírja. Mert ennek oldalán a hatalmas emír 
háládatosságból akart eltemetve lenni. Ezek körül más nagy és kis sírok vannak, 
az emír nejeinek, unokáinak és dédunokáinak nyughelyei, ezeket azonban, ha nem 
csalódom, csak később hozták ide a város különféle részeiből."
Ekkor Vámbéry idejében a sírok fejrészénél két rahle (kétszárnyú asz
tal, amelyekre e szent könyveket helyezték) állt, s ezek előtt a mollák 
éjjel-nappal felváltva olvasták a koránt. Aztán felkereste Vámbéry Timur 
unokájának, Ulug Beknek 1440-ben épített híres csillagvizsgálóját is, de 
ennek már csak romjait találta.
Ilyen látogatások közt teltek Vámbéry napjai, mígnem az emír megren
dezte diadalmas bevonulását a városba, amelyről képpel is rendelke
zünk. Másnap nyilvános meghallgatást tartott, s Vámbéryt is fogadta.

- Hadzsi! - szólt Vámbéryhez 
-, azt beszélik, hogy szent sírjaink 
felkeresésének szándékával jöttél 
közénk! Valóban, kizárólag ezért 
jöttél e távoli országba?
Vámbéry nyugodtan felelte, 
hogy igen, már régóta vándor 
dervisként él, mint dzsihángeste, 
azaz világjáró ismerkedik az 
igazhitűek országával.
- Mit? - nevetett fel az emír. - Te

a béna lábaddal dzsihángeste lennél? Ez valóban különös!
Vámbérynek azonban helyén volt az esze, s így válaszolt:
- Uram, bocsáss meg, de a te dicsőséges ősöd - s itt persze a sánta Timurra 
utalt - ugyanilyen testi hibában szenvedett, s mégis dzsihángir (világhódító) 
volt! Miért nem akarsz hát hinni nekem?
Az emírt e válaszával valósággal elbűvölte, s gazdag ajándékot kapott 
tőle. (Noha mindketten tudták, hogy a dolog nem igaz, s az emír semmi
féle rokonságban sem állt Timurral.) Vámbéry komoly politikai változá
sok közeledtét érezte, érzékelte Közép-Azsiában, s első akart lenni, aki 
erről hírt ad a világnak.
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A változás be is következett, hiszen a területet pár évvel Vámbéry itt 
járta után bekebelezte a cári birodalom. Ezért Vámbéry Szamarkandban 
a visszafordulásról döntött. Kocsiba ült Iszhakkal, s Karsi, Hérát, majd 
Meshed városok érintésével 1864. január 20-án visszaérkeztek Tehe
ránba. Kéthavi itt-tartózkodás után fizikailag is helyrejött, s valósággal 
álomnak tűnt, hogy nemrég még együtt ordítozott és az ájulásig táncolt 
az üvöltő dervisekkel. Iszhakkal együtt Trapezuntig utazott, onnan a 
Lloyd-hajón Konstantinápolyba, majd haza Pestre. Most pedig idézzünk 
pár sort Vámbéry „Küzdelmeim" című, önéletrajzi művének utolsó fejeze
téből, amelyben tudóshoz képest meglepő költői emelkedettséggel vall 
az általa elképzelhető legnagyszerűbb dologról a világon.

Vámbéry arcképe aláírásával, 
önéletrajzi műve belső címoldala mellett

Ez - természetesen - az UTAZÁS! 
„Szemem még tisztán lát, emlékezetem 
még nem homályosodon el. Mint a méh, 
virágról virágra szállva, úgy szállnak 
gondolataim Európából Ázsiába és visz- 
sza ismét, egyik országból a másikba. 
Mindenhol otthon érzem magam, min
denfelől ismerős arcok mosolyognak 
rám s a legkülönbözőbb emberek szólí-

Radó Vilmos Vámbéry ázsiai 
utazásairól szóló könyvének borítója

tanak anyanyelvükön. Hogy széltében és hosszában, vég nélkül és határtalanul 
járhassa a világot, hogy otthon érezze magát mindenütt, és gyönyörűséggel legel
tethesse szemét a mindig változó tájakon, - ebből az élvezetből csak az utazónak 
jut része, mert az utazás a legszebb, és lég dicsőbb öröm ezen a világon." 
Valóban! S amikor életformát választott, bizonyosan tudta ezt már 
Odüsszeusz is, meg az utána, utánuk következő összes utazók is. Most 
pedig ugorjunk egyet az időben!
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II. Saját utazásunk Üzbegisztánban - részben Vámbéry 
nyomán - 2013 áprilisában

Az általunk megtett üzbegisztáni utazás nem követte szolgaian Vám
béry, a nagy utazó lépteit, de mint már a bevezető sorokban is említet
tem, ez nem is volt célunk. Mi nem Vámbéry teljes útvonalán akartunk 
végigmenni, csupán a nyomában járni, s néhány általa felkeresett várost 
is érinteni. így voltak „egyezéseink", mégpedig három város, Khiva, 
Bokhara és Szamarkand.
Igyekeztünk az útra hasznos olvasmányokkal is felkészülni. Ezek 
közül kettő a Vámbéry szülőhelyéhez közeli Dunaszerdahely (ma 
Szlovákia) Lilium Aurum nevű, magyar nyelvű könyveket (is) megje
lentető kiadónál láttak napvilágot. Az egyik Jarábik Balázs: „Kán kán
kán. Önmegtartóztató útinapló Vámbéry földjéről" (2004) című munkája, 
a másik Dobrovits Mihály „Vámbéryval a harmadik évezredben" (2010) 
című könyve. Érdekes volt végül Nyikolaj Tyihonov: „Vámbéry", s az 
ezzel egy kötetben megjelent „A bokharai teaház" című két rövid műve 
(Budapest, Helikon Kiadó,1982).
A budapesti légikikötő betonjáról Moszkvába, innen Üzbegisztán fővá
rosába, Taskentbe, majd tovább, az ország legnyugatibb, egészen sivata
gos, ám nagyon nagy kiterjedésű, Karakalpakstán nevű tartományának 
első és legnagyobb városába, Nukusba repültünk. Következtek nagy 
vonalakban, csupán a főbb látnivalókat említve, Khiva, Bokhara, Sza
markand, Shakhrisabz, Taskent, Ugam - Chakal, Taskent, Moszkva, 
Budapest. (A mellékelt, 2. számú térképen követhető 2013-as útvonalunk.)

A inai Üzbegisztán. Bejelölve 2013. áprilisi útvonalunk
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tése volt. (A múzeum nevét alapítójáról, Igor Vitalyevich Savitsky (Kiev, 
1915 - Moszkva, 1984) orosz festőről és régészről kapta. Földszintjén a 
tájegység állandó régészeti és néprajzi kiállítása látható, a teljes emelet 
összes helyiségében pedig az orosz avantgárd festészet és szobrászat 
alkotásai.) Noha az ember óvakodik attól, hogy a számok bűvöletébe 
essen, s az állandó kiállításokon képtelenség is minden tárgyat bemu
tatni, a múzeum ismertetőjéből ide másolom Stavitsky hagyatékának 
számait. 7452 festmény, 25223 grafika, 1322 szobor, 7562 tárgy a népi kul
túra köréből, 1902 érem és 8618 régészeti tétel.
A múzeum megtekintése után az ősi Selyemút mentén fekvő kereske
dőváros Mizdakhkan iszlám temetőjét, benne Muslum Sulu 14. századi 
mauzóleumát kerestük fel. Innentől aztán autóbuszra váltottunk, s csak
nem egész további utunkat busszal tettük meg.
Most éppen többórás zötykölődés után a 200 km-re fekvő Khiva 
városa következett. Khiva után átkeltünk a Kyzil-Kum sivatagon, 
s újabb 480 km buszozás után megérkeztünk Bokharába. Innen 
Nuratán keresztül egy jurtatáborba mentünk, és az éjszakát igazi 
üzbég jurtában töltöttük.
Majd érintve az Aydarkul tavat, Szamarkand, később Kitab, Shakhrisabz 
és újra Szamarkand következett. Szamarkandból a 240 km/óra sebes
ségű gyorsvasúttal száguldottunk Taskentbe, ahonnan az Ugam-Chakal 
Németi Park, meg tengernyi tulipán szemrevételezése és fényképezése, 
majd Paltau következett.
(Egyes vélemények szerint a honfoglaló magyarok erről a vidékről hoz
ták magukkal a tulipán motívumot, így a Vámbéry nyomában járó cso
port tagjai lelkesen fényképezték a felmérhetetlen mennyiségű, főként 
piros és sárga színű tulipánokat.)
Taskentből ismét repülővel utaztunk Moszkvába, majd innen haza 
Budapestre.
Most pedig következzen néhány fénykép, amelyek az út során 
készültek, de nem a részletesebben tárgyalt Khiva, Bokhara vagy 
Szamarkand városokban. Hanem egy öreg üzbégről a mizdakhami 
temetőben, továbbá a jurta táborban, és egy faluról, meg az Afrosiyob 
nevű, valóban száguldó gyorsvasútról, felszállásunk előtt, meg egy 
egyszerű, szabadtéri magárusról. Végül Timur Lénk, a nagy hódító 
es hadvezér szülővárosában Shakhrisabz-ban készült felvételekből is 
bemutatunk néhányat. így kísérelve meg bemutatni mást is Üzbegisz- 
tánból, a három említett ősrégi városon túl is!
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A jurtatáborban

Üzbég falu a ltegyek alján

Az Afrosiyob nevű, valóban 
gyorsvonat egy részeA jurta belülről

Taskent. A 16 emeletes 
Hotel Uzbekistan bejárata

Öreg iizbég a mizdakhami temetőben. 
(Háttérben Muslum Sulu mauzóleuma.)
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1 Magot vegyenek!
Egy álüzbég meg egy igazi

Shakltrisabzbait Sliaklirisabz Hotel
Shakhrisabz. Timur álló alakos 

szobra előtt, háttérben a vár
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Shakhrisabz. Timur W Shakhrisabz. Timur várának
ma még romos vára 1 restaurálási terve

Amir Temur (Timur Lenk) 
a nagy llódító arcképe

E pár kép után legelőször arról a mellbe
vágó látványról, amely Karakalpakstán 
terméketlen, sztyeppéi vidékét ma
gunk mögött hagyva, a következő es
tén, Khivába érkezve ért bennünket!
Khiva, az egykori Khorezm központja 
egy keleti ékszeres doboz! De nevezik 
„a nyitott ég alatti múzeumnak" is! Ám 
hívjuk bárhogyan, semmilyen elra
gadtatott megnevezés nem tűnik túl
zásnak. Itt ugyanis a város megőriz
te ősi arculatát, azaz nemcsak a mű
emlékek maradtak fenn, mint például 
Szamarkandban, hanem a kanyargó, 
szűk kis sikátorok, a magas agyagfal
lal körülvett városmag (az Ichan Kala) 
meg a házak is, a városkép így olyan, 
mint a Khivai Kánság idején volt! Itt 
szinte nem találunk egyetlen modern, 
az utóbbi időkben épült házat sem. 
Az egyik régi, a másik még régebbi.

268



Dr. Polgárdy Géza - A Mecsek Egyesület turistája Ázsiában, I.

Kliivai látkép ■ Khivai utcakép

Maga Khiva városa a Kara-Kum sivatagban terül el, nem messze az 
Amu-Darjától. Az ásatások tanúsága szerint története a 6-8. századokra 
nyúlik vissza. A város fénykora a 16. század közepétől 1920-ig tartott, 
amikor a Khivai Kánság központja volt.
A Khiva körül vonuló városfalon tíz kapun keresztül lehet a városba 
jutni, amelynek központját, az óvárost, Ichan Kala-t egy újabb városfal 
veszi körül, amelyen már csak négy kapun át lehet közlekedni. Ezek: 
Ata Darvaza, Boghcha Darvaza, Polvon Darvaza és Tosh Darvaza 
kapuk. Az Ata Darvaza kapuhoz közel jobbra található a Muham-
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mad Amin khan medresze és minaret. Előbbit szállodává alakították 
és ebben laktunk, szobának nevezett aprócska cellákban. Az ágyak is 
keskenyek voltak, talán ha fele méretűek, mint a hazaiak. A minaretet 
a khivai kán Kelet legmagasabb tornyának szánta, ám még tartott az 
építkezés, amikor egy hódító hadjárat során, 1855-ben elhunyt. Utódját 
pedig már nem foglalkoztatta az építtetés. Nem fejezték be, így a Kalta- 
minor (rövid minaret) ma is így, félbehagyottan áll.

Khiva, Kalta-ininor

Az Ata Darvaza kapuhoz közel bal 
oldalon található a Kunya Ark palo
ta, a régi Khorezm múzeuma. E ka
pu, valamint a Polvon Darvaza közt 
vezető úton, Ichen Kala központ
jában található az ősrégi, csaknem 
ezeréves, faragott faoszlopok tartot
ta mennyezetű Djuma moszke.
Kívülről, csaknem a városfalhoz si
mul a Tudós szobra. Mivel úgy tud
tuk, hogy az iszlám korántsem hí
ve az emberábrázolásnak, a szobor 
meglepetést keltett. Khiva, távolban a Kalta-minor
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’-----------------------------------------------------------------------------------,
Khiva, Dinina moszke

L_____________________ _______________________________4
Khiva, Djuma moszke, részlet

Khiva, részlet a Djuma moszke 
belső teréből

Mivel Khiva volt a három, annak 
idején Vámbéry által is felkeresett 
város közül az első, amelyet egy 
kora esti megérkezés szürkületét 
élénkítő naplementéjében meg
láthattunk, varázsa egész csapa
tunkat rabul ejtette. Ez aztán a 
város reggeltől estig tartó bejá

rása során csak fokozódott. Ha múzeumról múzeumra, medreszéről
minaretre, boltról boltra, étteremről teázóba vitt az utunk, minde
nütt a régmúlt megőrzött, illetve restaurált szépsége, a Kelet vará
zsa kísért. Khiva emlékezetes maradt számunkra, néhány mellékelt 
fénykép vélhetően jól szemlélteti, hogy miért.
Khivából autóbusszal zötykölődtünk a hol már megépült (ilyen kevés volt), 
hol a már épülőfélben lévő sztrádán Bokharáig. Legjellemzőbbek azonban 
azok az útszakaszok voltak, ahol a sztráda építését még el sem kezdték.

271



Dr. Polgárdy Géza - A Mecsek Egyesület turistája Ázsiában, I.

Bokhara kiérdemelte a „Közép-Ázsia Mezopotámiája" megtisztelő titulust. 
A nagyjából az Amu-Darja és Szir-Darja folyók közötti területet magába 
foglaló mai Üzbegisztán területén keresztül vezetett csaknem egy évezre
den át a Földközi-tenger medencéjét a kínai birodalommal összekötő legen
dás „Selyemút”. Az Indiába és Kínába vezető hajózási útvonalak felderítése 
után e selyemút szerepe jelentősen csökkent, a virágzó kereskedővárosok 
hanyatlani kezdtek, sok közülük el is tűnt a terjeszkedő sivatagban. A három 
legjelentősebb város, Khiva, Bokhara és Szamarkand azért fennmaradt. 
Közülük Bokhara az iszlám teológia és kultúra legfontosabb közép
ázsiai fellegvára, több mint egy évezreden át töltötte be ezt a szerepet. 
Vámbéry lényegre törő tömörséggel állapította meg, hogy „Bokhara az 
Iszlám valódi támasza. De e címet kevésnek találom, s talán az Iszlám Rómájá
nak nevezhetném, mert Mekka és Medina annak csak Jeruzsálemé.” Könyvé
ben 80 medreszéről tett említést, melyekben mintegy 5 ezer ifjú tanult. 
„Ez iskolákban egy kevés logikán (mantik) meg bölcsészeten (bikmet) kívül kizá
rólagosan a Koránban s vallási tézisekben adatik oktatás.”
Erődvárosának (Ark) szerkezete már a korai középkorban kialakult, s azóta 
alig változott. A bokharai óváros mai arculatához szinte minden uralkodó 
hozzátett valamit. A 10.-től a 20. századig mauzóleumok, medreszék, mecse
tek, karavánszerájok, bazárok és paloták - ma is látható - sokasága épült a 
városban, építészeti műemlékekben talán még Szamarkandnál is gazdagabb. 
A népi hagyomány szerint Bokhara az irodalomból nálunk is jól ismert, a 
tehetősek eszén túljáró, vidám és csalafinta népi hős, Naszreddin Hodzsa 
szülővárosa. Az iszlám nem kedveli az embereknek emléket állító szob
rokat, ám úgy tűnik, hogy nem csupán Timur Lenkkel, de Naszreddin 
Hodzsával is kivételt tettek. Mert nyeregbe pattant szobra itt, Bokhará- 
ban, a Lyabi-hauz téren látható. (E térről még lesz szó!)

A 9. századtól Iszmail Szamani és 
leszármazottai, a Szamanidák ural
kodtak felette, a 14. század végén 
a várost bekebelezte a Timuridák 
birodalma, majd üzbég dinasztiák 
követték egymást a trónon. 
Bokhara látnivalói oly számosak, 
hogy teljesen reménytelen valameny- 
nyit sorra vennünk, ehhez legfeljebb 
egy könyv terjedelme lenne elég. Ezért 
egy mauzóleumot, egy mecsetet, a vá
rat és a négytomyú minaretet helyez
tük érdeklődésünk középpontjába.

Bokhara.
Naszreddin Hodzsa szobránál
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Bokhara.
Iszmail Szamani mauzóleuma

terített dús szőnyegeken lépdelt.

Városnéző sétáinkat a város keleti 
végén, a kulturális és pihenőpark
ban kezdtük, ahol a legrégebbi bok- 
harai műemlék található, s ez a fen
tebb már említett Iszmail Szamani 
mauzóleuma.
A Szamanidák dinasztiájának meg
alapítója 892-907 között építtette, 
saját kezűleg eltemetett apja sírja 
fölé. Amikor meghalt, őt magát is 
ide temették. E kocka alakú épü
leten félgömb alakú kupola nyug
szik. Négy sarkán egy-egy kismé
retű kupola látható. A mauzóleum mind a négy oldala egyforma, fő
homlokzata nincs, viszont mind a négy oldalon található rajta egy-egy 
boltíves bejárat. A mauzóleumot az 1930-as években restaurálták.
A városi park sarkánál található a 18. században épített Bolo-Hauz nevű 
kecses mecset, amelynek homlokzata 20 m magas faoszlopokon nyug
szik. A buharai emír „házi kápolnája" szerepét betöltő épület mennye
zete és belső díszítése rendkívüli pompás. Az épülethez egy miniatűr 
minaret és egy vízzel teli medence tartozik. A Bolo-Hauz az Ark, vagyis 
a vár, az emír téli lakhelye főbejáratával szemben helyezkedik el. Ami
kor az uralkodó a vár és a Bolo-Hauz közötti távot „teljesítette", a földre

Mi - szőnyeg nélkül - keltünk át a 
téren és léptünk be az Ark, vagyis a 
bokharai vár főbejáratán. A vár 4,2 
hektáron terül el, sokszög alakú, 
fallal körülvett építmény, amely 
egy 20 m magas dombra került. 
Helyén már az arab hódítás előtt 
is vár állott, jelenlegi formáját a 16. 
században nyerte el, de még később 
is alakítottak rajta. Főbejáratát két 
toronyépítmény között képezték 
ki. Maga a magas kapu csúcsíves, a 

két tornyot pedig folyosó köti össze, fölötte terasszal. A főkapun belépve 
egy hosszú és csukott folyosóba jutunk, melynek két oldalán később bör
tönzárkává alakított homok- és víztároló helyiségek voltak. A folyosón 
at a Dzsuma-mecsethez jutunk, innen pedig egy kis utcán át érhető el
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a kus-begi (első miniszter) udvara. Majd a Csarszu nevű kupola mellett 
elhaladva érünk a szalamhanába, azaz díszudvarra. Itt fogadta a bokha- 
rai emír a látogatóit. A közelben van a protokolludvar, ahol az emíreket 
koronázták, s itt fogadták a külhoni követeket is. Az Ark egyik épületé
ben tekinthető meg a bokharai helytörténeti múzeum.

Bokhara, a vár (Ark) bejárata I Bokhara, a vár falának részlete

Az Arktól a városközpont felé haladva találjuk a műemlék épületek zömét. 
„Az agyagból és fából épített házaknak görbe és meszeletlen falaikkal még komo- 
rabb kinézése van, mint más mohamedán városok lakainak. Ha az alacsony ajtón 
át a udvarba lép az ember, azt hiszi, hogy egy várba jutott. Minden oldalon magas 
védfalak vannak emelve, nem annyira a tolvajok ellen. Mint inkább a szomszédok 
kacsingatásai ellen." - írta Vámbéry. S jószerivel mindez ma is így igaz. 
Továbbhaladva a Kalyan-minaret, vagy buharai Nagy Minaret tűnik fel 
előttünk. A 46,5 m magas építményt 1127-ben építtette Arszlán kán, így 
lassan 900 éve dacol az idővel.

Hokimra. 4 Kutyán minaret 
Vámbéry idejében és ma

A Kalyan-mecset közelében található a Miri 
-Arab medresze, majd az Ulug Beg medre- 
sze, ezzel szemben Abdulaziz kán medre- 
széje, végül a Kukeldas medresze követke
zik. Felsorolásukkal szemléltethetjük, hogy 
Bokhara nem szűkölködik medreszékben. 
Viszont a Chor Minor (négy minaret) épüle
te nem esik útba, ezt külön kell felkeresni. S 
bármilyen tüneményes épület is a kék színű 
négy tornyával - érdemes egy pillantást vet
ni a mellékelt képekre - a látogatónak meg
lepetést tartogat. Díszes főbejárata, négy ma
gas és kecses tornya alapján könyvtárnak,
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múzeumnak, vagy valamely más „emelkedettebb" helynek gondolnánk. 
De nem! A tornyokba nem lehet felmenni, az épület földszintjén meg cse
csebecséket áruló bazárok működnek! Egy ilyen elragadó épületben!

Bokhara. Chor Minor ■ Bokharában, a Chor Minor előtt

A Chor Minor körbejárása és fényképezése után irány a már említett Lyabi- 
Houz tér. Több okból is! Mindenekelőtt azért, mert e térből nyílik az utca, 
amelynek harmadik háza a Lyabi House Hotel, ahol lakunk. Aztán azért, 
hogy e térről még szót ejthessünk, mielőtt továbbindulunk Szamarkandba. 
Nos, e tér nevét a közepén álló, még 1620-ban létesített medencéről 
(hauzról) kapta. Minden oldalról lépcsőzetesen kialakított kőkockák 
határolják, melyek révén le lehet jutni egészen az 5 m mély vízig, melyen 
kacsák úszkálnak. A medence egyébként 42 x 36 m, a közvetlen környe
zete pedig a város kedvelt pihenőhelye. Éttermek, teázók, sasliksütők 
veszik körül, meg két vénségesen vén fa.

1 Bokhara, ebéd a Lyabi-Houz térén, 
a medence partján
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Bokhara. Műanyag tevékkel 
a Lyabi-Houz téren

Ezeken a matuzsálemi kor többszörösét megért fák törzsén táblák hir
detik a már-már hihetetlen, több száz évesnek feltüntetett életkorukat. 
És némi giccs is található közvetlenül a medence szélén: egy kaftános, 
turbános, szakállas férfi négy tevét vezetget. A férfialak is, a tevék is 
műanyagból vannak. (Azaz itt, Bokharában nem a kerti törpe, hanem a 
műanyag púpos teve a módi.)

A Lyabi House Hotel ugyancsak 3 
csillagos, de roppant kényelmes. 
Az épületet illetően, természe
tesen ugyancsak több száz éves, 
s a recepcióval szemben a falon 
körben futó, ábrákkal és fény
képekkel kísért hoteltörténelem 
kíváncsi pillantásainktól kísért. 
Reménykedtünk, hogy csak-csak 
feltűnik a szövegben valahol 
Vámbéry neve, de nem.
Ha nem, hát nem. Beültünk a 
buszba, s irány Szamarkand.

Szamarkand, a „kék kupolák városa" Közép-Azsia egyik legérdekesebb és 
turisták által leginkább látogatott úti célja. Története több mit 2500 évre 
nyúlik vissza, s Taskent, a főváros után az ország második legnagyobb 
városa. Hangulatát Vámbéry tömören így jellemezte: „A színes kupolák és 
tornyok első hatása, melyek a reggeli nap sugaraitól teljes fényben ragyogtak, 
sajátságos és igen vonzó volt." 
Fénykorát a 14. század végén élte, ami
kor Timur Lénk (vagy Tamerlán) ide 
helyezte át birodalmának székvárosát. 
Ennek folyományaként nagyszerű 
épületeket emeltek, pezsgővé vált az 
üzleti és kereskedelmi élet, magas 
szintre emelkedett a diplomácia.
Timurnak persze itt, Szamarkand- 
ban is van bronzszobra. Éppen olyan 
hatalmas, mint szülővárosának álló 
alakos, vagy a taskenti lovas szobra. 
Csak itt, Szamarkandban a trónon 
ülve jelenik meg a nézelődők előtt. 
A fényképezkedés - természetesen - 
ülő szobránál sem maradhatott el.

Szamarkand, Timur Lenk 
ülő alakos szobránál
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Timur halálát követően utódai, a Timuridák uralkodtak Szamarkand- 
ban, köztük unokája, a tudós és költő Ulug Beg. Végül a 17. század elején 
a város és környéke az Üzbég állam része lett. Nem sokkal Vámbéry itt 
jártát követően pedig (1868-ban) az orosz birodalomhoz csatolták.(Alig
hanem ez utóbbi „változás" előszelét érzékelte a nagy utazó, s aligha
nem ezért fordította léptei irányát Szamarkandból immár hazafelé.) 
Szamarkand látnivalói oly számosak, hogy az idő véges volta miatt válo
gatnunk kellett, mit nézzünk meg, és mit hagyjunk ki. Most pedig - írás 
közben - ismét, s még a látottak közül is szelektálni kényszerülök: mire 
térjek ki, s mit hagyjak el?
Sétánkat az óvárosi főtéren, a méltán híres Regisztánon kezdtük. 
A Regisztán szó „homokos helyet" jelent, s egy három oldalról beépített, 
a negyedik oldalon pedig nyitott, négyszög alakú teret takar. Ez már Ti
mur idején is, azóta is, a város köz
pontja. A teret övező három hatal-

*

-«r-

Szamarkand. A Regisztán tér

más épület ugyan különböző idő
ben épült, mégis teljes harmóniába 
olvad egymással, s a keleti építé-
szet egyik legnagyszerűbb épület
együttesét testesíti meg. Noha a 
múló idő nem bánt velük kíméle
tesen, restaurálásuknak köszönhe
tően valósággal újjászülettek. El
mondható, hogy remek állapotban 
várják a nézelődő látogatókat. 
Eredetileg mindhárom épület med- 
resze, azaz mohamedán papnevelde céljára épült. (Verescsagin orosz 
festőművész, akit valósággal elbűvölt a Regisztán sajátos varázsa, több 
képen is megörökítette Szamarkand központját, s e művei Moszkvában, 
a Tretyakov képtárban láthatók.) 
A turistacsoportok a Regisztán kö
zelében kászálódnak ki buszaikból 
(mi is), majd a tér negyedik, nyitott 
oldalánál, az itt hiányzó épület he
lyére özönlenek. S már kezdődik is 
az idegenvezetők véget érni nem 
akaró szófolyama.
Nekünk is elmondta Hurshid, hogy 
a téren szemben a Tilla-Kari, jobb
ról a Sherdor, balról pedig az Ulug 
Beg medreszék láthatók.

Szamarkand. A Vámbéry Szabadegyetem 
vezetője és (tőle jobbra) e sorok írója 

a Tilla-Kari medresze előtt
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A Regisztán beépítését a 15. században kezdték meg Ulug Beg uralko
dásának idején, s ekkor, 1417-1420 között emelték a bal oldali, róla elne
vezett medreszét. Építőjük nevét nem ismerjük, a szakemberek azonban 
építészeti, művészeti szempontból magasra értékelik. Állítólag maga 
Ulug Bég is oktatott benne. Az óriási, díszes főbejárat, a pestak a főhom
lokzat hosszának kétharmadát foglalja el, az épület sarkainál négy mina
ret magasodik az égnek.

Az Ulug Bég medreszével szemben, 
a Regisztán jobb oldalán magaso
dik a Sherdor medresze, amelynek 
helyén valaha a kalapárusok bazár
sora húzódott. Ezt a 14-15. száza
dok fordulóján Timur egyik fele
ségének, Tuman-akának az ötlete 
nyomán helyezték el itt. A helyén 
épült medreszét 1619-1636 között 
Jalangtus-bij szamarkandi ural
kodó parancsára építették, Abdul 
Adzsabbar tervei szerint.

Azaz két évszázaddal később épült, mint a vele szemben álló medre
sze. Nevét a rajta elhelyezett, 17 némileg fantasztikus vasállatszoborról 
kapta, annak ellenére, hogy az iszlám tiltja nemcsak az emberek, de az 
állatok ábrázolását is. (Sherdor egyébként oroszlánt jelent.) Az épületben 
egykor 58 hudzsra (cella) állt a tanulók rendelkezésére, amelyek állagát 
a restaurálások során helyreállították. Amint a 12,5 méter magas főka
put és annak téglából rakott csúcsívét és az egész homlokzat mozaikdí
szítését is. Mintegy fél évszázaddal ezelőtt a múlt század 60-as éveiben 
zajlott a restaurálás, s ekkor a két 31 m magas minaretet és a homlokzati 
timpanont is helyreállították. Mégpedig a restaurálás alapszabályát itt is 
- mint Üzbegisztánban csaknem mindenütt - megszegve: azaz képtelen
ség megkülönböztetni az eredeti és a pótolt részt. Annyira újnak hat az 
egész, mintha csak ma építették volna!
A Regisztán harmadik, északi oldalán, ahol valaha az Ulug Beg kara- 
vánszeráj állt, ugyancsak Jalangtus-bij parancsára kezdték meg 1646- 
ban egy mecset és medresze alapozását, mely később Tilla-kari (arannyal 
ékesített) nevet nyerte. Építését már Jalangtus halálát követően fejezték 
be. A medresze legfőbb látnivalói a díszes belső falfestmények és a fő 
helyiség falainak aranyozása.
A Regisztántól keletre haladva találjuk Szamarkand egyik nevezetessé
gét, a Bibi Hanim mecsetet. A monda szerint ennek építését még Timur 
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kezdte meg, ám hadba vonulását követően legkedvesebb felesége, Bi
bi Hanim elhatározta, hogy férje visszaérkezésének idejére az építtetést 
meglepetésként befejezi. Miközben az építkezés haladt, egyszer csak vá
ratlanul hír érkezett: az uralkodó útban van hazafelé. Bibi Hanim ekkor 
magához hívatta az építészt, és megparancsolta, hogy néhány nap alatt 
fejezze be a mecsetet. Az építész viszont ezt csak úgy vállalta, ha a szép 
Bibi Hanim megcsókolja. Az asszony ugyan vonakodott, végül vállalta a 
csókot, de csak úgy, ha ezt egy párna közbeiktatásával teheti.
Mindez nem segített, mert a sze
relmes építész oly tüzesen csókolt 
vissza, hogy átégette a párnát és 
nyomot hagyott az asszony ajkán. 
Timur meg hamarosan hazaérke
zett és észrevette az áruló nyomot. 
Megtudván a történteket, iszonyú 
haragra gerjedt, és az építész ke
resésére indult, hogy felnyársalja.

Szamarkand. A fíibi Hanim mecset Vámbéri/ idején és ma

Az építész közben szárnyakat készített magának, felmászott a mecset leg
magasabb pontjára, és elrepült Mekka felé, hogy vezekeljen. Timur pedig 
ekkor megparancsolta, hogy az asszonyok a jövőben - elkerülendő a kí
sértést - viseljenek fátylat az arcuk előtt.
Mi, Szamarkandba látogató magyarok most is figyelmesen hallgattuk 
üzbég, mi több, szamarkandi lakos idegenvezetőnk, Hursid elbeszélé
sét, mint máskor is mindenkor. Ám amikor a szárnyakat növesztő épí
tész röptéhez ért, némi hitetlenkedő morajlást hallattunk.
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Nem fogom egykönnyen elfelejteni Hursid megsemmisítő pillantását, 
amellyel ekkor - tőle szokatlan és példa nélküli módon - végigmért min
ket, közönséges európai halandókat, akik képtelenek voltunk felnőni a 
pillanat nagyszerűségéhez és a szellem korlátokat nem ismerő szabad 
szárnyalásához. Akik megrekedtünk a földi út porában, s alkalmatlanok 
voltunk arra, hogy kövessük a legendák szellemdús lobogását.
Ami viszont tény, a Bibi Hanim-mecsetet Timur diadalmas hadjára
ta után, 1399-1404 között építették, s ez Közép-Azsia legnagyobb és a 
mohamedán világ egyik legnagyobb mecsete (alapterülete 100x140 m). 
Az udvar közepén hatalmas, márványból készült Korán-tartó állványt 
láthatunk, amely átvészelte az idők viharait, hiszen annak idején ezt is 
Ulug Bég parancsára állították fel.
Az épületkomplexummal szemben áll Bibi Hanim mauzóleuma, amely 
a Timur-dinasztia nőtagjainak temetkezési helye volt.
Szamarkand összes látnivalói nem pár oldalas leírásért, de bizony 
egy egész könyvért kiáltanak. Ezért sok mindent kihagyva ugorjunk a 
Csupan-ata nevű dombhoz, ahol a középkori szamarkandi tudomány 
egyik legnagyszerűbb emléke, a már emlegetett Ulug Bég csillagdája áll. 
(Emlékszünk? Vámbéry ennek csupán a romjait láthatta. Az üzbég utó
kor azonban hatalmas pénzeket fordít a restaurálásra. Timur unokájá
nak, korának kiváló tudósának csillagdáját sem hagyhatták romjaiban. 
Újjáépítették, s a csillagda ma természetesen múzeum, amelyet végigjár
tunk. Benn fotójegyet kell venni a szokásos 3 ezer szym áron. A közelben, 
a szabadban látható Ulug Bég szobra, ahol a fényképezés már ingyenes, 
és - természetesen - kihagyhatatlan volt.

Innen visszasétáltunk a város központjába, a 
Gur-Emir (az emír sírja) nevű épülethez, ahol 
Timur és családtagjai, leszármazottai nyug
szanak. (Ugyan személyes, mégis megem
lítem, hogy Szamarkand városában Timur 
nyughelyének megtekintését vártam - más 
egyebek mellett - a legnagyobb kíváncsiság
gal. Hiába, felénk Magyarországon nem csu
pán 2500 éves városok nincsenek - mint itt 
Üzbegisztánban például Szamarkand -, de 
felénk a jeles történelmi személyek nyughe
lyei sem érik meg háborítatlanul azokat az 
évszázadokat, amelyeket Timur és családtag
jai földi maradványai itt, ezen a helyen sze
rencsésen átvészeltek.)

Szamarkand.
Mirzo Ulug Bég szobra
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Mint fentebb olvashattuk, Vambery pontos leírást adott az általa akkor, 
1863-ban, 150 éve itt látottakról. Most egyértelmű volt, hogy a Koránból 
ma már nem tartanak szünet nélküli felolvasásokat, egyébként azonban 
a Gur-Emir körül másfél évszázad alatt nem sok minden változott.)

A mauzóleumot még maga Ti
mur építtette 1403-ban unokája, 
Muhammed szultán trónörökös 
számára, aki a kis-ázsiai hadjárat
ban esett el. A sors útjai azonban 
kifürkészhetetlenek, s mivel 1405- 
ben maga Timur is elhunyt, így az 
ő nyughelye is itt lett. (Egyébként 
szobrain, a tájékoztató táblákon, 
vagy bárhol máshol, ahol Timur 
neve szerepel, mindenütt Amir 
Temur-ként emlegetik.) Később két 
fiát és Ulug Bégét is ide temették.

Az oldalbejárat nyitva, benn ho
mály és tökéletes csend. A „sírkam
ra" hatalmas terem, és mélyebben 
fekszik a bejárat padlószintjénél. 
Fenn, a kupola bordázott csempé
it fénygyűrű veszi körül. Egy ab
lak rácsain sugarakban vetődik be 
a kinti fény. Benn egyszerű, ha
sábforma fekvő sírkövek egymás 
mellett. Elhelyezkedésüket beszá
mozva jelöltük. A központi helyen 
Timur sötétzöld nefritből (balta
kőből) készült, ugyancsak hasáb
forma sírja (3-as számú sír) rajta 
arab felirat, amely szerint Timur és 
Dzsingisz kán közös őstől szárma
zott. Ez a rokonság semmiképpen 
sem igazolható, ellenben rávilágít a
Timuridák nem is titkolt világbirodalmi elképzeléseire. Az 1-es számú 
sírban nyugszik Timur szeretett tanítója, Seyid Berke, a 4-es sírban a már 
említett Muhammad szultán, akinek a mauzóleum eredetileg készült, a 
7-es számú sírban pedig Mirzo Ulug Bég. A többi sírokban is közeli roko
nainak földi maradványait helyezték el. A 2-es sír Seyid „Omár", a 6-os 
Miranshah, az 5-ös pedig Shahruh nyughelye.

bzamarkand.
A Gur-Emir Mauzóleum.

Amir Temur és családtagjai nyughelye
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Szamarkand.
A Gur-Emir Mauzóleum belülről

Szamarkand. Amir Temur szarkofágja 
az arab nyelvű felirattal

Szamarkand. Amir Temur és 
csa Iád tagja i sza rkofágja ina k 

elhelyezkedése a Gur-Emir 
Mauzóleumban (lásd a szöveget!)

Szamarkandban, egy táblánál, amely 
jelezte, milyen sokfelé ágazik az út

Szamarkand összes látnivalóinak még a felsorolása is nehéz lenne, le
írása pedig lehetetlen. Mi sem tudtuk megnézni valamennyit: nem volt 
rá időnk! A város egyébként tájékoztató táblákkal rendkívül jól ellátott. 
Éspedig a helyi látnivalókat illetően éppen úgy, mint az innen elérhe
tő városok megközelíthetőségét nézve is. Az utolsó kép pedig, amellyel 
búcsút veszünk az üzbég utunk leírását figyelmesen végigkövető olva
sótól, mutasson egy ilyen eligazító táblát. Amely jelzi, hogy egy elága
zásnál milyen sok irányba is mehetünk.

282



Dr. Polgárdy Géza - A Mecsek Egyesület turistája Ázsiában, I.

Szamarkandból még hárman-hárman bepréselődve egy-egy taxiba 
elmentünk megnézni Shakrisabzt, Amir Temur szülővárosát, várát és 
ottani álló alakos szobrát. Több más, kisebb utunkról meg még csak 
szó sem eshet. Hely hiányában.

Végül felmálháztunk, s irány a szamarkandi vasúti pályaudvar. Itt fel
szálltunk a nyílegyenes pályán száguldó, Afrosiyob nevű nagy sebes
ségű vonatra, amely az utastérben több helyen is elhelyezett házi 
televízió képernyőkön tette láthatóvá a mindenkori sebességünket. 
S amely olykor elérte az óránkénti 238 km-t is! Ám 200 km alá szinte 
soha sem csökkent. Persze, hogy indulás előtt, a mozdonynál fénykép is 
készült. Az utazás pedig elképesztően simán, zökkenőmentesen, min
den rázástól, zötykölődéstől mentesen és hangtalanul történt.
(Elővehettem hát jegyzetfüzetemet, megörökítendő némely sze
mélyes megfigyeléseimet. így például azt, hogy miként gyúrják, 
formázzák, majd sütik az üzbég lepénykenyeret, a nont. Meg a pénz
váltást, s egyáltalán a pénz használatát illető helyi tapasztalataimat. 
Egy USD-ért 2200 szym-et, üzbég pénzt kap a turista. S ha egy ÜSD 
teszem azt 220 Ft-ot ér, a magyar és az üzbég pénzt illetően tízszeres 
a szorzó a mi javunkra. A legnagyobb címlet viszont az 1000 szym-es. 
így válik érthetővé, hogy miért tartanak maguknál a bevásárolni 
igyekvők többkilónyi papírpénzt, persze 1000 szym-es címletekben, 
befőttesgumival átkötve.)

Az Afrosiyob a Szamarkand-Taskent közötti több száz km-es távol
ságot bámulatosan rövid idő, alig több mint egy óra alatt tette meg. 
Az üzbég utazási iroda meglepetése volt ez a rendkívüli vonatos 
élmény számunkra, hiszen az utazás előtt nem volt róla szó.

A fővárosban némi városnézést követően már csak a készülődés maradt 
a hazafelé vezető útra. A taskenti reptérről Moszkva felé vettük az irányt, 
majd Seremetyevón kivárva a csatlakozást, Budapest felé repültünk. 
Miként Bibi Hanim építésze tette, igaz egy másik irányba, s nem elfá
radva, mint mi, hanem egy égetően tüzes csók után...
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UGENTO

Nyár az őszben az olasz csizma sarkán

z év őszén a Mecsek Egyesület képviseletében meghívást kap- 
tam egy konferenciára az olaszországi Puglia (régen Apulia) 
régióban, a Salentói-félszigeten fekvő kisvárosba, Ugentoba. 

Nem lehet nemet mondani, amikor azzal invitálnak, hogy vegyél részt 
egy delegációban, mondjuk szakmai úton, amelyet éppen az olasz 
csizma sarkában rendeznek meg, különösen akkor nem, ha a meghívás 
az egyesületnek szól.
Budapest Baritól alig több mint egy óra az Adriai-tenger feletti légteret 
átszelő repülővel, a Wizzair gépe tele utazókkal, de Pécs-Ugento így is 
jó tizenegy óra utazás.
Ugento 60 km-re délre fekszik Leccétől, az alacsony Murgia-fennsík 
nyugati, tengerre hajló peremén. A városka nem egy kiemelkedően szép 
vagy izgalmas település. Dél-olasz hangulata van, ami itt olyan, mintha 
egy máltai és egy görög városkát toltak volna egybe. Ami már csak azért 
is igaz, merthogy a várost kétezerhétszáz éve görög telepesek alapítot
ták meg, Aoxentum néven. A tízezer lakosú kisváros nem túl nagy hord
erejű látnivalói közül kiemelkedik a Salvatore Zeca Múzeum értékes 
régészeti és őslénytani gyűjteményeivel, valamint a XIV. századi Cripta 
dél Crocifisso értékes freskóival.
A városka a művészet városává szeretne válni, ezért kaptunk meg
hívást, turisztikai, fejlesztési, kultúrfővárosi tapasztalatokat meg
osztandó. Beletelt egy kis időbe, amíg felvettük a salentói ritmust, 
ami minimum egyórás késést jelent, viszont a szieszta idejének pre
cíz betartását. A kezdetben feszesnek vélt programtervezetről nagyon 
hamar kiderült, hogy a házigazdák meglehetősen nagy rugalmasság
gal kezelik, és inkább csak amolyan „lehetőség" mintsem kötött for
gatókönyv. Legalább jutott idő megismerkedni a vidékkel közelebbről 
is. Az első nap tapasztalatai alapján szükségesnek tűnt - a holtidő ará
nyának csökkentése érdekében - fakultatív program kidolgozása. így 
hát, amikor kicsiny csapatunk túl volt a saját angol nyelvű prezentáci
óin, és kellőképpen aklimatizálódtunk az olasz életérzéshez, alternatív 
workshopot szerveztünk magunknak, azaz négyesben béreltünk egy 
remek Fiat Pandát és nekivágtunk Salento felfedezésének.
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Az első kihívás kijutni az autókölcsönző utcácskájából! A sikátor 
lényegében pont olyan széles, mint a Panda, de ha túl vagy rajta, már 
csak fel kell venni a forgalom ritmusát. Ami végtelenül egyszerű alap
elveken működik. Egyrészt minden közlekedési tábla csak jelzésérték
kel tájékoztat, másrészt, aki hangosabban dudál és magabiztosabban 
indul, azé az elsőbbség.
Az utazásban a látnivaló vonzzák az embert, az elmélyült élménynek 
viszont elengedhetetlen összetevői az ízek, illatok, dallamok. Ezek a 
benyomások teszik teljessé, felidézhetővé és felejthetetlenné egy-egy 
utazásunkat.
Az első szabad esténkén rátaláltunk Ugento egyetlen, igencsak kiszá
míthatatlan nyitva tartású, ám jó választékkal rendelkező vinotékájára, 
ahol csak helyi, azaz Puglia tartományból származó borokat tartanak. 
Borhoz jól értő kollégánk nagy élvezettel kezdett bele a válogatásba, de a 
végső döntésünket a „helyi erő" sugallatára hallgatva hoztuk meg. Iga
zán jól tettük. Néhány palackot vásároltunk is, és kivétel nélkül mind
egyik kiváló karakteres, érdekes bor volt.
Salento az olasz csizma sarka, egy félsziget, ami üledékes kőzetből 
képződött mészkőfennsík. Ez a térség Lecce megyéhez tartozik, ér
telemszerűen Lecce székhellyel. De van még látnivaló bőven, nyuga
ton Gallipoli, keleten Otranto, délen meg a sarok csücske, Santa Ma
ria di Leuca. A félsziget délnyu
gati csücskében terül el Ugento 
kisvárosa, pár kilométerre a part
tól, ahol saját üdülőtelepülése is 
van, Lido di Torre San Giovanni 
néven. Itt látható a 16. században 
épült erődítmény fennmaradt tor
nyai, amelyek közül egyet világí
tótoronyként használnak. A csilla
gok együttállásának köszönhetően 
küldöttségünk szerencsésebb része 
ebben a remek kis tengerparti tele
pülésen kapott helyet egy elegáns 
apartmann szállóban, közvetlenül 
a tengerparton. A nyári szezon itt 
is lezárult szeptember végére, alig 
lézengtek turisták, pedig ragyogó 
napsütés volt és 25 fokos tenger. 
Miénk volt a strand.
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A partszakaszok változatosak, kis, éles kövek, hatalmas sziklák, homo
kos öblök váltakoznak. Szieszta alatt csak turista indul útnak, így nem 
volt túl nagy forgalom, legalábbis az első szakaszon nem, amíg megtet
tük az Ugento-Leuca-Otranto utat.
A Santa Maria di Leuca-fok jelöli a határt az Adriai-tenger és a Jón- 
tenger között. Az ókorban Promontorium Iapygium vagy Promontorium 
Sallentinum néven volt ismert és területén egy Minerva római istennő
nek szentelt templom állt, ennek helyén ma egy 48 m magas világítóto
rony áll. Ennek tövében, a csizma sarkának déli csücskén a bazilika előtt 
belefutottunk egy igazi olasz esküvőbe. Szinte mindenki fekete-fehérbe 
öltözve, elegánsan kísérte az ifjú pát. Nem is tudom, hogy honnan szed
ték azt a töménytelen mennyiségű rizst, amivel aztán bőven hintették a 
fiatal házasok fejét. Már azon gondolkodtunk, érdemes volna a lagziba 
is a násznéppel tartani, de végül Otranto felé vettük az irányt. A kikötő
város Olaszország legkeletibb pontja, a tengeren túl csak hetven kilomé
terre vannak az albán partok.
Otranto neve elsősorban az 1480-ban lezajlott török ostrom kapcsán 
lett ismert, amikor a török flotta elfoglalta a várost. A csatában mint
egy 12 000 ember veszítette életét, majd a 800 túlélőt a törökök felvitték 

Minerva hegyére és választhat
tak: áttérnek az iszlám hitre, vagy 
lefejezik őket. A döntésük egyér
telmű volt: a mártírok koponyáit 
és csontjait az otrantói katedrális 
falai őrzik.
A várfalon belül sikátorszerű 
utcácskákban meglapuló pati
nás épületek középkori hangula
tot árasztanak. A kikötőre nyitott 
főtérre kőcsipkékkel díszített abla
kok nézik a turisták nyüzsgő soka
ságát. Legfontosabb látnivalója a 

katedrális (Duomo) - 1088-ban épült, majd I. Roger 1163-ban kibővítette. 
Figyelemreméltó a teljes padozatot beborító padlómozaik, valamint a 
rózsaablak. A katedrálist négy másik apúliai román kori katedrálissal 
együtt világörökségi helyszínnek javasolták.
Az olasz fagyi tesztelésével csapatunk kis szünetet tartott, a kulturista 
üzemmódból rövid időre gasztroturistává változtunk. Az étcsoki éjfe
kete volt, a mézbe forgatott fügés-vanília krémes, a tenger alattunk hul
lámzott, körülöttünk meg turisták gyűjtötték az emlékeket fotókon.
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Lendületes barokk

Délután három óra tájban értünk Leccébe. Meglepődve tapasztaltam, 
hogy a szieszta idején még a legforgalmasabb belvárosi parkolókban 
sem kell parkolódíjat fizetni, a belváros közelében könnyen találtunk 
helyet kicsi Pandánknak.
Lecce a lendületes barokk városa. A hat meglátogatott templom után a len
dületes inkább túlzó barokká formálódott át bennem. Az egységes barokk 
városképnek köszönhetően Leccét a dél Firenzéjének is említik, hiszen építé
szetének egységessége miatt a reneszánsz toszkán városhoz hasonlítható a 
leginkább. A barokk gyors fejlődését az 1571-es lepantói csata segítette elő, 
hiszen a törökök visszaverésével elmúlt a salentói partok állandó veszé
lyeztetettsége, és a tengeri kereskedelem is akadálymentesen megindulha
tott. A barokk meghonosításában a klérusnak volt nagy szerepe, különösen 
a jezsuitáknak, celesztinusoknak és teatinusoknak, akik állandó kapcsola
tokat ápoltak Rómával és ismerték az ottani építkezési stílusokat. A leccei 
barokk egyik fő jellegzetessége, hogy megmarad a klasszikus építészeti 
formák mellett, viszont a díszítések terén sokkal inkább a formagazdag
ság, a túltelítettség irányába mozdul el. E sajátos építészeti stílus kialakulá
sát befolyásolta a helyi építőanyag, az úgynevezett leccei mészkő könnyű 
megmunkálhatósága. Ez hozzájárult a művészek ötleteinek szárnyalásá
hoz, hiszen bármit rövid idő alatt ki lehetett faragni ebből az alapanyagból. 
Elsősorban az épületek homlokzataira jellemzőek a teljes alakú szoborcso
portok (emberi, állati és bizarr formák), a növényi motívumokkal díszített 
párkányzatok. Az ablakkeretek és a 
bejárati portálok szintén erősen dí
szítettek. Egy másik jellegzetessége 
a leccei barokknak , hogy az épüle
tek külsejét nem festették be, és így 
a mészkő természetes színének és a 
napsugarak kölcsönhatásának ered
ményeképpen arany színben tündö
kölnek. Az épületek belsője sokkal 
visszafogottabb díszítésű.
Léccé városának története több 
mint 24 évszázadra nyúlik vissza.
A város ókori történetével az 1900-as évek elején kezdett el foglalkozni 
a helyi egyetem urbanisztikai kara, miután a Banca d'Italia székhelyé
nek építésekor a történelmi belvárosban számos értékes ókori lelet került 
napvilágra. Az ezt követő évtizedekben a mai város által eltemetett ókori 
település számos egyéb épületét sikerült feltárni és konzerválni.
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A hagyományok szerint a várost a legendás salentói király, Mallenius 
alapította még a trójai háború előtt, i. e. 1200-ban. Egy másik legenda 
szerint Liktiusz Idomeneusz, Minósz unokája alapította, miután a trójai 
háború után menekülni kényszerült. A legendák Szübarisza az i. e. 6-4 
századokban kétségkívül a vidék legjelentősebb és leggazdagabb telepü
lése volt. A régészek a város alapítását a védőfalak megépítéséhez kötik, 
hiszen ezek a legrégebbi leletek, amelyeket sikerült feltárni. A várost 
három kilométer hosszan vették körbe a helyenként 5 méter széles falak, 
s ezek alapjaira épültek a későbbiekben az újabb védművek. Ugyanebből 
az időszakból származik 250 feltárt sírkamra. A Római birodalom emlé
két a Piazza Sant'Oronzo déli részén feltárt amfiteátrum hirdeti.

Fényárban úszó utcák

A leccei barokk belváros szeretne a világörökség részévé válni, de meg
pályázták a 2019-es Európa Kulturális Fővárosa címet is.
Mire végigértünk a városon, véget ért a szieszta, és a zsúfolásig meg
telt parkolóban alig várták a helyet keresők, hogy felszabaduljon apró 
autónk zsebkendőnyi parkolója.
A romantikus tengerparti napnyugtáról csak percekkel csúsztunk le, 
Gallipoli városa volt a záróállomás. Itt már az éhség is igencsak előbújt,
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de az óváros kacskaringós utcács
kái, a nyüzsgés és a sötétedésben 
felkapcsolódó fények még egy sétá
ra erőt adtak. Hogy utána következ
zen egy „Gallipoli pizza", melynek 
ropogós, helyben készült tésztáján 
természetesen rákok, kagylók, tin
tahalak kaptak helyet a friss paradi
csom mellett. Ezzel lett kerek a nap. 
Szálláshelyünkre visszatérve akadt 
még két üveg borunk. A tenger
parti homokban üldögélve kor-
tyolgattuk az isteni nedűt. Az este meglepetése egy tizenegy éves bor 
volt. Helyi fajták házasítása, elsősorban negro amaro és primitivo, 
de van benne malvasia nera és aglianico is. Hosszú és nyugtató min
den korty. Éjfél múlt már, néztük a tengert, kortyolgattuk a bort, hol 
beszélgettünk, hol csak néztük a hullámokat, a szemközti kis szi
getsziklát, és belélegeztük a sós párát a csillagfényes égbolt alatt.

Kétkeréken, olajfák között

A Panda egy napot töltött velünk, 
de mivel szabadidőnk akadt még 
bőven, így járművet váltottunk. 
Ugentóban lehet kerékpárt kölcsö
nözni, a városban egy helyen, a ten
gerparti üdülőtelepüléseken még 
hat helyen lehet kivenni-leadni a 
bicikliket. Három kerékpár volt 
csak, no meg egy elektomos bicikli. 
Mielőtt drótszamarainkkal elhagy
tuk a várost a piacra is ellátogat
tunk, aminek nagy része igazi 
falusi búcsú hangulatát árasztotta, 

szigorúan fekete árusokkal, a gumicukortól a fúrószárig terjedő termék
skálával. De azért belefutottunk egy jó sajtkereskedőbe, akinél nem csak 
végigkóstoltuk a kínálatot, de az üzletét is fellendítettük.
A város 107 méterre fekszik a tengerszint felett, de többségében sík, vagy 
nagyon enyhén emelkedő terepen tudtunk bringázni a végeláthatatlan 
szőlők és oljfaligetek között. Tudni érdemes, hogy Puglia adja az olasz 
bortermelés legalább egyötödét, hogy az olívaolajról ne is beszéljünk. 
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A biciklizés előnye volt, hogy betérhettünk, épp szieszta előtt egy olí
vaolaj készítőhöz. Egymás mellett volt három-négy is, találomra for
dultunk be jó helyre. Luigi Congedi ugyanis két olajával is három 
levelet kapott a Gambero Rosso legutóbbi olívakalauzától, ami a leg
jobb minőséget jelenti. Sosem gondoltam volna, hogy az olívaolajat is 
lehet kóstolgatni, mint a bort, vagy a pálinkát. Ennek a napnak ez volt 
az egyik új tapasztalata. A Delicato nagyon édeskés, gyümölcsös olaj, 
míg az Intenso zöldebb, füvesebb, csípősebb olaj, de mindkettő egészen 
kiváló a maga nemében. Aztán kóstoltunk még válogatásokat, cortina

Olajfa és C!>r ma is használható trillió Olajkóstolás

és ogliarola fajtákból, megkínáltak keksszel, körbekísértek az üzem
ben, és legalább jó terméket tudtunk vásárolni, bízva, hogy a reptéren 
feladott csomagunkban épen maradnak a palackok (úgy is maradtak, 
szerencsére). Az olajfák között érett fügekaktuszt kóstoltunk és meg
néztünk egy „trullo"-t közelről. Maga a trullo primitív építmény képét 
nyújtja: hengeres vagy négyszögletes alaprajzú épület süveges tetővel. 
Kizárólag kőből építették, mindenféle kötőanyag és fa tartószerkezet 
nélkül. A látszólag primitív építmény azonban találékony megoldások
kal készült el,. A belső tér általában egy helyiségből áll, a több szobás 
házak több trullo egybenyitásával alakultak ki.
Kerékpárjainkat a kikötőben adtuk le, és egy lazító fürdőzés után 
estére visszatértünk a városba. Ekkor már második napja tartott az 
egész belvárost bekebelező fieszta, melyet Szent Kozma és Szent 
Damján tiszteletére rendeztek.
Szent Kozma (Koszmasz) és Szent Damján (Damianosz) (3. század) 
keresztény orvosok.
Damján Arábiából származott, és Kozmával együtt Kis-Azsiában, a 
kilikiai Aegeában folytattak orvosi gyakorlatot. Mindketten igen buz
gó keresztények voltak, s a Diocletianus Római császár által elren-
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Az orvos szentek

delt 303-as keresztényüldözés al
kalmával szenvedtek vértanúha
lált. Ezért később szentté avatták 
őket, és a Justinianus által a tisz
teletükre emelt templomba bete
gek ezrei zarándokoltak el gyógy
ulást keresve. Amikor Párizsban 
1260-ban megalakult a sebészek 
első kollégiuma, őket választotta 
védőszentül, s ez idő óta az orvo
sok és sebészek védőszentjeiként 
tisztelik őket. Emléknapjuk szept
ember 26. Zarándokok sokasága és sokszáz környékbeli jön el ilyen
kor a vallásos körmenetbe. Elöl a szentek életnagyságú szobrait erős 
férfiak cipelik végig a feldíszített, kivilágított utcákon. Az ünnepre 
meghívást kapott a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium kórusa is, akik 
több koncertet adtak a városban. Az est forgatagában az egyik temp
lom lépcsőjén hatalmas tömegtől körülvéve „csinálták a hangulatot". 
Elazaindulásunk előtti délelőttön bepillantást nyerhettünk az Ugento 
mellett található Parco Naturale természetvédelmi terület szépsége
ibe. A Salentoi-félsziget különlegessége, hogy eredetileg a Balkánhoz 
tartozott, sok olyan állat- és növényfaj található itt, ami csak a tenger 
túloldalán él meg. Egészen az 1970-es évekig kiterjedt mocsárvilág 
jellemezte a parti homokdűnék és a 100 méter magas mészkő fenn
sík közötti 2 km széles sávot. A szúnyogok által terjesztett betegségek, 
főleg a malária, évente 200 ember halálát okozták. A mocsarak lecsapo- 
lásával csatornahálózattal átszőtt mezőgazdasági termőföldek, és nyílt 
vizű tavak alakultak ki. Ezek a tavak sosem fagynak be, egész télen táp
lálékot nyújtanak a madaraknak. Európa hattyúinak és pelikánjainak 
egy része itt vészeli át a telet.

A Salentóban töltött napok kétségtelen új tapasztalatokkal gazdagí
tottak mindnyájunkat. Összességében mindig izgalmas egy jó vidéket 
felfedezni, jó társaságban tölteni egy utazást, hogy aztán feltölte- 
kezve még nagyobb kedvvel térjen haza az ember. Számomra az uta
zás nagy hozadéka, hogy az olasz csizma sarkán találkoztam össze 
olyan remek emberekkel saját városomból, akikkel itthon talán sosem 
sodort volna össze az élet.
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HOSSZÚ HÉTVÉGE
A MAGAS-TÁTRÁBAN
Fotók: Jónás István, Péter Zsófia

az augusztus 20-i hosszú hétvégén négynapos kirándulásra men- 
 tünk a Magas-Tátrába. Szombat hajnalban indultunk a Budai vám- 

^ú;Iltól Szekszárd felé, aztán az M6-M0-M3-as autópályákon gyorsan 
Hatvanig értünk. Itt északnak fordultunk, és Somoskőújfalunál léptünk át 
Szlovákiába. A magyar oldalon Salgó vára, a túloldalon a Füleki vár uralja 
a környéket, közöttük van Somoskő, Trianon után itt húzták meg a határt. 
Ezeket most nem néztük meg, csak Rozsnyón álltunk meg egy kis pihenőre. 
Körbejártuk a főteret, megcsodáltuk az egykori püspöki székhely gyönyörű 
templomait, Andrássy Franciska grófnő mellszobrát, és megálltunk Petőfi 
emléktáblájánál, a Három Rózsa étterem mellett. Még a déli zárás előtt fel
mentünk a török veszély idején épített tűztoronyba, ahonnét csodálatos 
kilátás nyílik a városra és környékére. A közelben van a betléri Andrássy- 
kastély, régebben már jártunk itt, most igyekeztünk Dobsina felé.

Rozsnyó főtere a tűztoronnyal ■ Kilátás a tűztoronyból

Szerencsés időben érkeztünk a dobsinai jégbarlanghoz, éppen indult egy 
túra magyar nyelvű idegenvezetéssel. A belépő 7 euró (nyugdíjasoknak 
csak 6), külön kell fizetni a fényképezésért. Néhány fotót azért készítet
tünk a világörökség részét képező jégcsodákról. Poprád felé folytattuk 
az utat, csak az autóból csodáltuk meg a Magas-Tátra vonulatát, siettünk 
a lengyel határhoz közeli szállásunkra. Zárban (Zdiar) foglaltunk szo
bákat, a gyönyörű Penzion u Pavla vendégházban. Negyven éve még az 
is megfelelt, ha a Zöld-tavi ház folyosóján alhattunk, most már ragasz
kodunk a megfelelő pihenést nyújtó kétágyas, zuhanyozós szobákhoz.
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A dobsinai jégbarlang bejárata ■ A dobsinai jégbarlang

Lefekvés előtt még sétáltunk egyet a faluban, megcsodáltuk a gorál épí
tészet megmaradt faházait. Régebben sokat jártunk ide síelni, megke
restük hajdani szállásadónkat, a 84 éves Mariát, aki jófajta házi rummal 
kínált meg bennünket.

Ragyogó napsütésre ébredtünk vasárnap reggel. Kényelmesen készülőd
tünk, helyből indult a túránk. A szigorúan védett Bélái Tátrát egyetlen út 
keresztezi, a Monkova-völgyön át a Kopa hágóba vezető egyirányú tan
ösvény. Már elmúlt a tavasz, de bíztunk benne, hogy a mészkő alapú 
talajon még rengeteg virágot látunk. A sípálya felől, óriásira nőtt gyapjas 
aszatok mellett értünk le a völgybe.

Az út elején hófehér sziklák magasodtak a fejünk fölé, ezeket magunk 
mögött hagyva néztünk vissza a falura. A Széles-nyeregből (1826 m) már a 
Magas-Tátra csúcsait is megpillantottuk. Innen a Felső-kopa-hágón (1936 m) 
át vezet az út a Kopa-hágóhoz (1750 m). Javorinából a Hátsó Rézaknák völ
gyén keresztül érnek ide a túrázók. Még egy óra gyaloglás várt ránk a Zöld
tavi házig, már fogytán volt az innivalónk, mire odaértünk.
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Gyapjas ászát a sípályáitReggel a Bélái Tátrában

Monkova-tanösvény Monkova-tanösvény

Visszatekintés Zár (Zdiar) felé ■ A Széles-nyeregben

A csapat másik fele felfonóval ment a Kőpataki-tóhoz (1751 m), innen a Mor
gás-hágón keresztül (2023 m), a Felső-turistaút nyomvonalán (Magisztrálé) 
jött a Zöld-tóig. Hatalmas sziklafalak között, jófajta sörrel enyhítettük 
szomjunkat, aztán a Fehér-víz hangulatos zubogói mellett leereszkedtünk 
a Biela Voda buszmegállóba. Összesen 21 kilométert tettünk meg, 1200 
méter szintet küzdöttünk le, estére senkinek se kellett altató.

294



Jónás István - Hosszú hétvége a Magas-Tátrában

A Papirusz-völgyek I Háttérben a Wébcr-csúcs

A Zöld-tavi ház a Karbunkultissal I Fehér-víz (Késmárki völgy)

Hétfőre is megmaradt a jó idő, aznap a Csorba-tóhoz mentünk autóval. 
Néhányan a felvonóról élvezték a csodálatos panorámát, majd a Szoliszkó 
menedékháztól visszagyalogoltak a Csorba-tóhoz. Utána a Menguszfalvi 
völgy felé, a Poprádi tavi házhoz és a Szimbolikus temetőhöz mentek.
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A Tátra-csúcs a Csorba-tótól ■ A Szoliszkó felvonón

Mi a Malompataki völgyben indultunk el a Fátyol-vízeséshez (1720 m), 
innen már egyirányú az út a Lorenz-hágóba. Gyorsan haladtunk, csak a 
láncos szakaszokon kellett kivárni a sort. Bár jóval magasabban jártunk, 
mint az előző nap (2314 m), kevesebb szintet kellett leküzdeni, 17,5 kilo
méteren 980 méter volt az emelkedő.
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Úton a hágó felé A Csorbái csúcs a Döller- 
és a Szentiványi -tóval

A Felső-Wahleiiberg-tóA Lorenz-hágónál

Lefelé azért jól jött a térdet kímélő túrabot. Az út vége a 2004-es szélvi
har által letarolt területen vezet. A fenyők helyén hatalmasra nőtt deréce- 
erdőt itt-ott szemet gyönyörködtető fecsketárnics tarkítja. A Csorba-tónál 
találkoztunk a többiekkel, és kora estére hazaértünk. A maradék hazai 
vörösbor mellett megbeszéltük a túrákat.

Dcréce-erdőA Furkota-völgy
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Fecsketárnics ■ A Csorba-tó, háttérben a Tátra-csúcs

Úgy terveztük, hogy hazafelé jövet megállunk Ótátrafüreden, siklóval fel
megyünk a Tarajkára, és a Tarpataki vízesések látványával búcsúzunk a 
Tátrától. Keddre már esőt ígértek, hajnalban felhőbe burkolódzott a Bélái 
Tátra. Az idő azért kellemes volt, nemsokára a nap is kisütött, így aztán 
teljesítettük az utolsó napi programot is. Ezen a részen látszik legjobban a 
kilenc évvel ezelőtti vihar pusztítása. A színek most fakóbbak, mint ahogy 
Csontváry látta 110 évvel ezelőtt. Ótátrafüredre visszatérve kerestünk egy 
kellemes vendéglőt, és ebéd után indultunk haza. Csak útközben, az Ala- 
csony-Tátrában kezdett esni az eső.

A 2004-es szélvihar pusztításaA Tarajkától a vízesések felé
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Az Óriás-vízesés ■ A Felső (Kis)-vízesés

A Középső (Nagy)-vízesés ■ A Középső (Nagy)-vízesés

Búcsú a hegyektőlAz Alsó (Hosszú)-vízesés
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Varga Jenő

ól emlékszem...
Csaknem tíz évvel ezelőtt csengett a telefon, druszám szólt, a

> Baronek Jenő: - Te Varga Jenő, kellene írni egy kis beszámolót az 
egyesület évkönyvébe. Hol is voltatok? Nepál, India, Everest alaptábor? 
Jó lesz. 30-40 oldal elég, néhány fénykép, tudod, nem nagy ügy. Hirtelen 
az embert elönti a büszkeség - hú, felkértek egy írásra -, jön hozzá még az 
állandó segítő szándék, és igent mondtam. Persze akkor mit sem tudtam 
arról, hogy milyen nehéz is egy úti leírást összehozni, főleg úgy, hogy az 
ember próbálkozik, erőlködik kitörni a szigorúan dokumentalista meg
fogalmazás kereteiből. Hónapok teltek el, mire elkészült a „mű", és csak 
az nyugtatott, hogy a nagy írók is állandó időzavarban voltak, a kiadókat 
folyamatosan infarktusközeli állapotban tartva.
2013 tavaszán egy baráti beszélgetés alkalmával, Ripszám István elő
hozakodott az ötletével, miszerint írjak egy kis beszámolót a kaukázusi 
kirándulásunkról. Mmmmmm... Már megint, nemrég írtam egyet, 2003- 
ban - gondoltam magamban -, és előre láttam, hogy ebből semmiképp 
nem tudok jól kijönni. Annak idején a Jenőnek sem tudtam ellent mon
dani, hát még az Istvánnak, akivel a Mecsek szeretetén túl annyi közös 
túra élménye, számtalan szebbnél szebb feladat (szándékosan nem írtam 
munkát) megoldása ragaszt össze.
Most újra itt ülök a gép előtt, és szánalmasan keresgélem a betűket, hogy 
azt a végeláthatatlan sok gondolatot papírra vessem, amit egy időnként 
szalonnazsírtól sercegő tűz mellett - mondjuk Réka kunyhón -, forró 
teával a kezemben, órákig tudnék mesélni, ha valakit érdekelne. Most 
azonban írni kell, írni kell, ni kell, ni kell, kell, kell, és ettől nehéz.

Kis csapatunk már közel 20 éve járja a hegyeket, és milyen az ember? 
Mindig messzebb, magasabbra szeretne eljutni. Hajtja valami megma
gyarázhatatlan kíváncsiság, az ismeretlen. Annyi bakancs elkoptatása 
után, az utazások során, egyre több új érzés erősödik meg bennünk. 
A hangsúlyok kezdenek vándorolni, hol erre, hol arra tolódnak. A kez
deti kirobbanó csúcsérzések - mondjuk a Mont Blanc tetején -, vagy 
az indiai izgalmak mellé besorakoznak más dolgok is. A közös terve
zés öröme, felelőssége. A felkészülés néha izzadságszagú órái, ahogy 
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mostanában mondják, a csapatépítés. A személyekre lebontott felada
tok megoldása, összesimítása, a közös gondolkozások, beszélgetések. 
A tapasztalás, világlátás és a szerzett élmények, ismeretek sora. Miként 
élünk a hétköznapokban, hogy végezzük munkánkat, hogy viselkedünk 
embertársainkkal. Meg tudjuk-e fogalmazni azokat a finom rezdülé
seket, amik folyamatosan velünk vannak és ezeknek a közös túráknak 
köszönhetünk, vagy „csak" bennünk van.

A TERV SZÜLETÉSE

Már 2003-ban, az első nepáli túránk alapötlete is az volt, hogy egy nagy 
autós kirándulást szervezünk. Nem is voltunk nagyon messze a megva
lósítástól, de legfőképp a rendelkezésünkre álló szabad idő rövidsége 
miatt el kellett vetni a gondolatot. Aztán megannyi „kisebb" túra után, 
2010 karácsonyán Merkl Balázs mondta ki: mi lenne, ha egy kezelhetőbb 
távolságra (oda-vissza 7-8000 km), mondjuk a Kaukázusba szerveznénk 
egy túrát. Mi lenne? Semmi. Lássunk neki. Ezzel el is kezdődtek az elő
készületek. Tavaszra már látszott, hogy a terv kivitelezhető, és elkezdtük 
a munkát. A csapat összeállt: Ambrus Sándor, Kulcsár Péter, Merk Ist
ván, Merkl Balázs, Ripszám István, Varga Jenő. Csupa tapasztalt utazó, 
jó barát, számtalan közös élmény, megpróbáltatás, szenvedés részese.
Először a sarokköveket raktuk le. Időpont: 2012. augusztus. Apontos útvo
nal: Pécs-Kijev-Kurszk-Voronyezs-Magyar katonai temetők-Rostov- 
Kaukázus, a hegy az Elbrusszal, Szocsi-Jalta-Odessza-Kisinyov-Pécs. 
Az utazás módja: autó.
Az időpont kiválasztásánál első sorban a legstabilabbnak tetsző jó időjárás 
óhaja vezérelt bennünket. Nyilván a zömmel erdészemberekből álló csapat
nak a munkarendje, az iskolaszünet is ezt az időpontot kívánta. Az útvonal 
összeállításánál - bár a fő cél a hegy volt - úgy döntöttünk, hogy ha már ilyen 

messze utazunk, próbáljuk kihozni 
belőle a legtöbbet. így sikerült a ne
ves történelmi helyszíneket felfűzni a 
lehető legoptimálisabban, szem előtt 
tartva a magyar vonatkozásokat.
Bár az alapötlet az autós túra volt, 
azért megvizsgáltuk a többi szóba 
jöhető közlekedési eszközt is. Min
den körülményt megvizsgálva: ár, 
idő, és az érdekesség szempontjából 
összességében az autót választottuk.

Vége hí thatatlan h egyek: 
Ez a Kaukázus
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Hegyietnberek

Ezzel kezdetét vette a konkrét szer
vezés. Információk gyűjtése, költ
ségterv készítése, vízumok, felsze
relések, térképek, fényképező, ka
mera, autó, pénzek, felkészülési 
program stb. Volt feladat bőven. 
E feladatok zömét már kellő gya
korlattal végeztük, ki-ki a maga re
szortját. Ám két dolog érdekes volt. 
Az első az autó kérdése. Első gon
dolatunk az volt, hogy veszünk egy 
közös autót, amit saját szánk íze szerint alakítunk, választunk, és a túra 
végén eladjuk. Persze az is felmerült, hogy esetleg megtartjuk további 
nagy utakhoz. Aztán elvetettük a gondolatot, mert a vásárlás és az újra 
eladás kockázata, az átírás és a felkészítés költségei magasnak tűntek. 
Saját autó lehetőségét is átgondoltuk. Mivel hatan voltunk ezért két autó
val kellett volna menni. A rendkívül alacsony üzemanyagárak mellett 
kimondható lett volna ez is, de aztán az autó elhasználódása és az eset
leges károk miatt ezt az ötletet is elvetettük. így jutottunk el a bérautó 
intézményéig. Sikerült felderíteni egy szlovákiai céget, amelyik kedvező 
feltételekkel ajánlott egy Ford Transit kisbuszt. Kilométer megkötés nél
kül használhattuk a járművet. Az ügyintéző lazaságát mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy, amikor félve elmondtam, hogy a Kaukázusba készü
lünk, akkor csak annyit mondott: az az önök baja.
A másik izgalmas feladat az orosz vízum beszerzése volt. Szüléinktől 
mindig is hallottuk a régi időkből, hogy annak idején sem volt egy
szerű az utazás az országban. A külföldiek csak a megadott, előre 
egyeztetett útvonalakon közlekedhettek. így garantált volt a látnivaló 
minősége. A helyi lakosok sem utazhattak kényükre-kedvükre. A tag
államok közötti utazások erős kontroll alatt voltak. E szigorú alapokról 
indultak el a szabadság felé, de még csak az út elején járnak.
A vízum beszerzéséhez szükség van egy meghívó levélre. No nem egy 
rokontól vagy baráttól, ismerőstől, nem. Egy utazási irodától. Ráadásul 
ennek az utazási irodának az orosz hatóságoknál regisztrációval kellett, 
hogy rendelkezzen. Nekiláttunk utazási irodát keresni, aki meghív ben
nünket. A magyar utazási szokások főleg Moszkvát és Szentpétervárt 
jelölik meg úti célként. Ezért itthon nem találtunk olyan irodát, amelyik 
a kaukázusi régióban végezné szolgáltatását. Oroszországban kezdtünk 
el kutakodni, míg megtaláltuk a megfelelő céget. A helyzetet bonyolí
totta - nyilván a pénzügyi tranzakciók EU-s könnyebbsége miatt hogy 
a cég Észtországban működött. A meghívólevélhez szükség volt minden
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létező adatra, fényképekre, valamennyi okmányunk fénymásolatára, 
pontos útitervre, és a partner utazási iroda által foglalt szálláshely vissza
igazolására. Mindezeket összehordtuk, leleveleztük, és végül is korrekt 
módon megkaptuk a meghívólevelet és utána a vízumot is (Ukrajnába 
szerencsére már nem kell a magyaroknak vízum). Ide tartozik még, hogy 
nem feltétlen bízva a bankautomatákban, úgy döntöttünk, hogy a szük
séges pénzmennyiség egy nagy részét készpénzben visszük ki. Na, ez 
sem úgy ment, hogy bementünk egy pénzváltóba és váltottunk. Pécsen 
nem is találtunk rubelt és hrivnyát. Budapesten kellett összevadászni a 
szükséges összeget, vagy öt helyen. Száz szónak is egy a vége, nem olyan 
egyszerű magánemberként kiutazni Oroszországba.
Néhány szót a felszerelésekről. Azt jól tudtuk, hogy a Kaukázus, azon belül 
is az Elbrusz (5642 m), mint Európa legmagasabb hegycsúcsa már túl van a 
magashegyi túrázás határán. Ugyan mászástechnikailag nem különösebben 
nehéz a hegy, de magassága, kiterjedése és a szélsőséges, kiszámíthatatlan 
időjárása miatt súrolja az extrém hegymászás kategóriáját. Ezt alátámasztja 
a rendkívül magas halálozási arány is. A tervünk szerint a csúcsnap kívánt a 
legtöbbet tőlünk és a felszerelésünktől is. Itt éreztük, hogy nem állunk olyan 
jól. Egyikünknek, másikunknak voltak gyenge pontjai. Bakancsaink és a fel
sőruházatunk sem volt a legmegfelelőbb. Mindezeket tudván, egy kezel
hető kockázatvállalással állítottuk össze a csomagjainkat.
Míg az adminisztratív előkészületek zajlottak, természetesen az erőnléti fel
készülés is megkezdődött. Ki-ki saját ritmusa szerint készült. Futás, kerék
pározás, túrázás szerepeltek az edzéstervekben. Majd jó egy hónappal a 
nagy túra előtt, az Alpokban voltunk egy felkészülő túrán, ahol az volt a 
célunk, hogy minél többet tartózkodjunk 4000 m feletti magasságban.
Majd öt hónapi szervezkedés, ügyintézés és felkészülés után elérkezett a 
várva várt nap. Házról házra gyűltek a csomagok, hátizsákok és a dobo
zos sörök az autóban, majd Magyaregregyen, a Várvölgyben, augusztus 
10-én a hatodik utazó után is csattant a tolóajtó zárja.
Kssz, kssz, kssz, és kinyílottak az első dobozos sörök, persze csak a biz
tos nem vezetők kezében. Útjára indult a csapat. Egy számunkra telje
sen ismeretlen autóval, egy számunka teljesen ismeretlen világba. Mert 
ne tévedjünk. Az a rengeteg hír, információ, ami ma körülvesz bennün
ket, a beporosodott tudás, amit 30-35 évvel ezelőtt vettünk magunkhoz, 
mit sem ér a valóságban. Hisz mindannyian más és másként éljük meg 
a történéseket. Mindenkinek más és más a lényeges, az érdekes, a veszé
lyes, a szép, a jó. A hírek pedig fura táncot járnak. A rosszabbak, kel
lemetlenebbek, véresek harsányak, férfias szólótáncok, amire mindenki 
odafigyel, amiket mindenki továbbad, amiket mindenki meghall. Ezzel 
szemben a jó hírek sokasága csak csendben, lassan járnak, mint a lányok
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a karikázóban. A majd 500 km-es magyarországi autópályaszakasz után 
így értünk az ukrán határhoz. El voltunk látva „információkkal". Kötöz- 
ködő, kenőpénzért dolgát teljesítő határőrökre és vámosokra készítettek 
fel bennünket, még szokásos pénzmennyiségről is kaptunk tájékozta
tást. A már lassan elfeledett izgalommal érkeztünk a határhoz. A hírek
kel ellentétben gyorsan, korrekt módon zajlott a határátkelés. Az tény, 
hogy aprólékosan átvizsgálták a papírjainkat, különösen az autóra voltak 
kíváncsiak, de összességében gond nélkül léptünk be Ukrajnába. Persze 
az izzadt kezünkbe szorongatott aprót átadtuk a kiskatonának, de nem 
éreztük egy pillanatig sem, hogy várta vagy elvárta volna.
Az első dolog, amivel szembesültünk, és ez persze az egész utunkra előre
vetítette a közlekedést- az utak minősége és az utakon tapasztalható veze
tési szokások voltak. Nem vártunk csodákat. Mindannyian rendelkeztünk 
bőséggel keleti közlekedési tapasztalatokkal. Ukrajna is ezt a várható szin
tet hozta. Változó minőségű utakkal találkoztunk, az itthoniaktól annyi 
eltéréssel, hogy a rosszabb utak itt valóban futóműgyilkos lyukakkal, 
gödrökkel voltak tele. Maga a forgalom, a nagy városok környékét kivéve 
nem túl nagy, jól tudtunk haladni. Jó hatással volt ránk a „bérelt autó" 
státusz, bár nyilván szemünk előtt lebegett, hogy baromi sokat kell utaz
nunk, úgyhogy a magunk módján, de vigyáztunk a Fordra. Hamarosan a 
benzinkutakkal is találkoztunk. Mint ahogy annak idején nálunk is, itt is a 
változás úttörőjeként épülnek a szebbnél szebb kutak, korszerű büfékkel, 
egyéb szolgáltatásokkal. Mindenhol tudtunk kártyával fizetni, csak egy 
dolog volt fordítva, mint általában Európában. Itt, és Oroszországban is 
először be kell menni a pénztárhoz és kifizetni a vásárolni szándékozott 
üzemanyag árát, majd a bentről vezérelt kútoszlopról tankolhatod a már 
kifizetett mennyiséget. Ezért, amíg ki nem tapasztaltuk az autó fogyasz
tását, kellő óvatossággal tankoltunk, hogy kerüljük az egyéb bonyodal
makat. Az üzemanyagárak amúgy rendkívül alacsonyak. Ukrajnában a 
gázolaj 270, míg Oroszországban 220 Ft körül mozgott.
Első tervezett megállóhelyünk a Vereckei-hágó volt. A 841 m magasan 
lévő hágón 895-ben jött be honfoglaló őseink túlnyomó többsége az új 
hazába. Majd később mások is használták a hágót nem mindig a mi 
örömünkre. A tatárok is ezen keresztül rontottak ránk, és mind a két 
világháborúban kiemelkedő jelentősége volt. 1980-tól elkerült innen 
a főútvonal, ezért most a vállalkozó kedvű magyar utazók csak igen 
rossz minőségű, leromlott utakon érhetnek fel az emlékműhöz. Magát 
az alkotást, a hét tömbből álló kőkaput, középen a vérszerződésre emlé
keztető oltárkővel Matl Péter munkácsi szobrász készítette a millecente- 
náriumra. Az állandó rongálásnak kitett műalkotásra mi is elhelyeztük 
- a többi honfitársunkhoz hasonlóan - nemzeti színű szalagunkat.
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Vereckei-hago ■ Vidéki ház

Utunkat Kijev felé vettük. Közben még a távolból rápillantottunk a meg
annyi történelmi esemény színhelyére, a Munkácsi várra.
Már Kijevhez közeledve nyilvánvaló volt a 2012-es Labdarugó Eb jóté
kony hatása a városra. Az új utak, a rendezett, felújított környezet 
szembetűnő volt. Ahogy egyre jobban megközelítettük a belvárost, úgy 
estünk egyik ámulatból a másikba. A gyönyörűen felújított régi épü
letek, a nyüzsgő világvárosi hangulat teljesen elvarázsolt bennünket. 
Mindez nem véletlen. Ukrajna fővárosában járunk. Az ország jó, ha tud
juk, Oroszországot nem számítva a legnagyobb az európaiak között, 43 
millió lakossal, óriási gazdasági potenciállal, aminek még talán csak a 
kisebb része van kihasználva. A számtalan történelmi sorscsapást átélő 
nemzet szinte sosem volt önálló, most keresi önmagát. Az elmúlt száz 
évben túl kellett élniük a szovjet diktatúra egyik legnagyobb szörnyű
ségét, a holodomort, a tervszerű éheztetést, aminek következtében 6-7 
millió ember halt meg ott, ahol az akkori Európában a legtöbb gabonát 
termelték. Végigszenvedték a két nagy háborút, és még nem is olyan 
régi emlék a csernobili katasztrófa. Mindezt tetézte az a trauma, amit a 
hőn áhított függetlenség hozott magával, tudniillik, hogy a központilag 
vezérelt gazdasági szövetség megszűnt, azt piaci alapokra kellett hozni. 
Ez a folyamat talán még ma is tart.
Nos, ennek az országnak a fővárosában járunk, ami egyébként a Szovjet
unió idején is kiemelkedő szerepet kapott. A 2,6 millió lakosú város min
den tekintetben központja az országnak. Mi a legkiemelkedőbb törté
nelmi helyszíneket látogattuk meg. így a Szent Mihály-templomot, a vi
lágörökség részét képező barlangkolostort, a Pecserszkaja Lavrat, mely 
mind méretével, mind hangulatával kihagyhatatlan látnivaló a turis
ták számára. A hívő emberek, zarándokok sokasága, a gyönyörű belső 
udvarok, a harangjáték, mind felejthetetlen élmény, és még nem is lát-
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tünk mindent. Nem is akarok abba 
belemenni, hogy ha ez az épület
együttes valahol Nyugat-Európá- 
ban lenne. Megtekintettük a Nagy 
Honvédő Háború Múzeumát, ami 
kialakításával nagyon hatásosan 
érezteti az odalátogatókkal azt a 
tragédiát, amit azokban az években 
átélt az ország. A kiállított jármű
park és a múzeum megtekintésével 
fejeztük be kijevi látogatásunkat. 
A következő napon már az orosz 
határnál találtuk magunkat. Kisebb 
sorbanállás után külön biztosítást 
kötöttünk az autóra, majd a cso
dálkozó határőrökkel együtt botla
dozva a különböző irodák között 
jutottunk be Oroszországba. Hiába, 
no. Nem mindennap keveredik oda 
magyar turista. Sőt! Egész úton alig- 
alig láttunk külföldi rendszámú 
autót, és gyanítjuk, hogy azok szinte 
mind valamiféle üzleti ügyben jár

Kijev - Pecserszkaja Lavra

Kijev - Dóm

ták a végtelennek tűnő utakat. Mert ez volt a jellemző. Egészen a Kauká
zusig nagy síkságokon haladtunk át. Erdőszegélyekkel, kisebb-nagyobb 
erdőfoltokkal tarkított, óriási mezőgazdasági területeken vezetett utunk. 
A falvak nem a főút mentén sorakoznak, hanem attól távolabb, úgyhogy 
sok esetben nem is láthattuk őket. így nem volt ritka, hogy 30-40 km-es

A Nagy Honvédő' Háború Múzeuma 
Kijevben Géppark a kiállításon
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egyenes, háborítatlan szakaszokat tudtunk magunk mögött. A főutak 
Oroszországban viszonylag jónak mondhatók. Kiszámítható minőség
ben, az általános viszonyok között jól karbantartott, széles utakon jól 
haladtunk. A szegélyek mindenütt kaszálva vannak, ráadásul nagy szé
lességben, és folyamatosan találkoztunk szemétszedő brigádokkal is. 
Szükségünk is volt a rosszabb ukrán utak után erre a javulásra, hisz nagy 
távolságokat kellett naponta leküzdenünk. Lelkes, mindenre elszánt piló
táink mindent el is követtek ennek érdekében. Nem állítanám, hogy töre
kedtünk volna a sebességhatárok és -korlátozások, az előzési szabályok, 
vagy éppen a párhuzamos közlekedés követelményeinek minden áron 
való betartására. Nem vagyunk rá büszkék, de a kaland része volt, hogy 
épp az ellenkezőjét tegyük. A legtöbb esetben 120-130 km/h-val szágul
doztunk. Sebességünket csak az egyébként rendszeres rendőri jelenlétek 
környékén adtuk alább. Egyébként nem sok dolgunk volt a rendőrökkel. 
Mindössze négyszer állítottak meg bennünket, minden esetben kulturált 
elbánásban volt részünk. Bármennyi büntetést megérdemeltünk volna, 
ha egészében vizsgálnánk az utat, de mi megúsztuk a mérhetetlen sok 
szabálytalanságot kevesebb mint 100 euróból.
Ami még jellemző volt, hogy időközönként forgalomellenőrző pontok 
voltak, amik jól láthatóan a régi rendszer hagyatékai. Ezeken a pontokon 
a forgalmat lelassították, összehúzták egy sávra, és szemrevételezték az 
áthaladó járműveket. Tudatosan vagy szúrópróbaszerűen állítottak félre 
egy-egy járművet. Mi ezeken a pontokon mindig gond nélkül áthalad
hattunk, kivéve egyet, a grúz határsáv közelében, de erről kicsit később. 
A forgalom jó ritmusban halad. A járműpark, első gondolatunk ellenére 
inkább újabbnak mondható, különösen a személyautókat tekintve. Régi 
Zsigulit alig-alig láttunk. Főleg az újabb, sok esetben számunkra isme
retlen Ladák és a különböző külföldi licencek alapján gyártott autók 
uralták az utakat. Természetesen a nagy országúti terepjárók is nyomul
tak. Nem úgy, mint a teherautók között a jó öreg Kamazok, amelyek 
a szállítmányozás nagy részét végzik. Óriási pótkocsikkal, füstölögve 
cammognak, sok esetben hosszú konvojokat alkotva. Érdekes volt még 
a sok kínai gyártmányú teherautó és egyéb jármű, valamint az, hogy a 
klasszikus kamionokat zömmel a csőrös amerikai gyártmányok képvi
selték. Az utak mentén, ha nem is gyakran, de voltak pihenőhelyek és 
gyümölcsárusok. Mi főleg szőlőt és dinnyét vásároltunk.
Ilyen viszonyok között róttuk a kilométereket. Az autóban jó hangulat 
uralkodott. Ez köszönhető a gondos zeneválogatásoknak, hangos köny
veknek, sőt, néha még videóztunk is. Na persze a sör és a pálinka is 
kivette részét a jó kedély fenntartásából...
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Egy azonban biztos. Bármerre jártunk és küzdöttünk le, pl. egy „Rostov 582 
km"-es távot, máris ki volt írva, hogy „Mahacskala 919 km", és ez így volt, 
akármerre jártunk, pedig csak az ország európai részén tartózkodtunk.
Első oroszországi megállóhelyünk Kurszk volt. A II. világháború leg
nagyobb tankcsatájáról híressé vált városban nem sokat időztünk. Épp 
csak a belvárosban álltunk meg, és egy oroszos, amúgy a McDonald'sra 
hajazó gyorsétkezdében fogyasztottuk el az ebédünket. Ellenben itt talál
koztunk először közvetlenül „Oroszországgal". Ami legelőször a sze
münkbe tűnt - nem is értem, miért -, az a sok szép, csinosan öltözött 
orosz diáklány és nő, akik láthatóan jó kedvvel sétáltak az utcákon. Lát
tuk a nagy széles városi utakat, lakótelepeket, a tágas tereket, nagy köz
épületeket, amelyek között akadt régebbi stílusú és a szocializmus által 
ihletett egyaránt. Ezek általában végigkísértek bennünket a nagyobb 
városokban, mint ahogy a különböző, nagy betonemelvényeken kiállí
tott világháborús harci eszközök. Egy T-34-es tank, más lánctalpasok, 
különböző teherautók, vagy éppen repülők bárhol fellelhetők Orosz
országban. Ami még ugyancsak nagyon jellemző, hogy szinte minden 
nagyobb településen találkoztunk Leninnel. Legtöbbször nagyméretű, 
egész alakos szobor formájában, de számtalan mellszoborként és egyéb 
módon tekintett az arra járókra. Láthatóan nagy tiszteletnek örvend 
mind a mai napig. Ugyanígy nagyon sok monumentális katonai emlék
művet láthatnak az utazók. Ezek a hatalmas szobrok, szoboregyüttesek a 
legtöbb esetben az erőt, az elszánt kitartást és a tragikumot sugallják, és 
valóban lenyűgöző alkotások. Esztétikai értéküket persze lehet vitatni, 
de az akkori céloknak, úgy gondolták, megfelelők lesznek. Ma pedig 
inkább csak csodálkozva nézzük őket, pontosan tudva, hogy mennyire 
tudatosan születtek meg a figurák, a személyek, a tekintetek és az eszkö
zök a „művész" tervezőasztalán. 
Az este már a Dontól néhány km- 
re lévő Voronyezsben ért bennün
ket. Úgy terveztük, hogy másnap 
délelőtt megnézzük a várost és utá
na látogatjuk meg a közelben lévő 
magyar katonai temetőket. Azon
ban megtörtént velünk az az eset, 
hogy egy majd 900 ezres nagyváros
ban nem találtunk elfogadható áron 
szálláshelyet. Úgy döntöttünk, hogy 
az irányt a közelebbi temető felé 
vesszük, és út közben tábort verünk.
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így is tettünk. Mint utóbb kiderült, a célunktól alig néhány kilométerre 
ütöttük fel a nagyobbik sátrat, míg ketten az autóban aludtak.
A Don-kanyar. Ez évben épp 70 esztendeje, 1943. január 12-én indult meg 
az a nagy erejű szovjet támadás, amely néhány napon belül a 2. magyar 
hadsereg tragikus végét jelentette. Nem részletezném a bonyolult politi
kai és katonai előzményeket és történéseket, de azt mindannyian tudjuk, 
hogy a magyar történelem leggyászosabb lapjai íródtak ezen a vidéken.

Az első temető, amit meglátogat
tunk, az a rudkinói II. Magyar Köz
ponti Katonai Temető volt. Az impo
záns emlékhelyet 2003 májusában 
avatták fel. A környező hadicselek
mények helyszínein talált magyar 
sírok exhumálása után több mint 
19.000 magyar katonát temettek itt 
újra. A gránittáblákon további 13.000 
elhunyt és majd 50.000 eltűnt katona 
és munkaszolgálatos neve van fel
vésve. A temető zárva van. A beju

tásnak más módját nem találva, bemásztunk. A szépen rendben tartott em
lékmű és temető látványa nagy hatással volt ránk, és különösen Merkl Ba
lázsra, akinek mind a két nagypapája megjárta ezt a poklot, de sajnos csak 
az egyik térhetett haza. Kicsit elszomorodtunk, hogy a másik nevét nem ta
láltuk meg a táblákon. Elhelyeztük a koszorúnkat az emlékműnél, és gyúj
tottunk egy gyertyát a halottak emlékére.
A másik temető nem messze innen, Bolgyirevka faluban található. Ez sor
rendben az I. Magyar Központi Katonai Temető, mely 1997-ben készült 
el. Itt majd' 9000 katona nyugszik. Itt szintén elhelyeztünk egy koszorút. 
Álljon itt egy részlet Vitéz Somogyvári Gyula „A boldog szunnyadókhoz" 
című verséből:

Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj, te néma hadsereg! 
Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, mely értetek pereg. 
Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák, 
Aludjatok csak, néma szent hadak, pihenni édes, pihenni jó, 
S nyugtasson a Donnak halk zúgása, mint a Tisza folyó.

A temetők meglátogatása után a nap hátralévő részére egy alig több mint 500 
km-es út volt hátra Rosztovig. Szálláshelyünk elfoglalása után rövid sétát 
tettünk a belvárosban, volt némi pénzváltási dolgunk is. Az estét az itt már 
meglehetősen nagyra nőtt Don partján töltöttük. A parti sétányon mediter
rán hangulat uralkodott. Mindenhol keleties zene szólt, a színes fényekben 
Pompázó, hűsítő szökőkútnál gyerekek pancsoltak, néhány „fáradtabb"
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felnőttel együtt. A rostonsültek, a halak illata, a vibráló esti élet minden
kit régebbi vízparti élményekre emlékeztetett. Mi is leültünk egy kerthe
lyiségben, és mindenki megrendelte a maga saslikját és sörét. Jól éreztük 
magunkat, és három és fél nap utazás után, talán először tudtunk pihenni 
egy kicsit Tudtuk, hogy egy nap múlva, 700 km után, már a Kaukázus mel
lett leszünk, és következik a hegyi túra, már autó és kilométerek nélkül.

Ezen a napon még megálltunk Mineralnye Vodyban. Itt található „közel" 
reptér a Kaukázushoz, innen indulnak a szervezett hegymászó túrák. Mi 
is itt töltöttük fel élelmiszerkészleteinket. Megtapasztaltuk, hogy milyen 
az orosz bevásárlóközpont. Nos, minden tekintetben magas színvonalú 
szolgáltatást nyújtanak. Az üzletben úgy éreztük, hogy Európa bármely 
pontján lehetnénk. Ami azonban az itthoni kínálattól eltért, hogy a hal 
igen nagy részt foglalt el az üzletből. Mindenféle édesvízi és tengeri hal 
volt a pultokon. Mi is rácsodálkoztunk az óriási választékra. Tele lettek 
a kajásdobozok, és végleg elhagytuk a főutakat. Az irány most már jól 
értelmezhetően a Kaukázus, pontosabban Cseget falu volt, ahol is az a 
bizonyos szálláshely várt bennünket, amelynek visszaigazolása kellett a 
meghívólevélhez, ill. a vízumhoz.
A Kaukázusról: a hegyrendszer a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger 
között húzódik 1000 km hosszan, és átlagosan 160 km szélesen. Területe 
400.000 km2. Európa délkeleti határának tekintik, és itt van a kontinens 
legmagasabb csúcsa, az Elbrusz, a maga 5642 méterével. Méreteiből adó
dóan változatos, sok esetben egyedülálló természeti értékei csalogatják 
a kíváncsi, vállalkozó szellemű turistát. Rendkívül színes az etnikai tér
képe is a régiónak. Négy ország területének része a hegység. Oroszor
szágé, Azerbajdzsáné, Örményországé és Grúziáé. Ezeken a területeken 
181 nemzetiség található. A sokszínűség garantált, mint ahogy a vallási
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és politikai különbözőségekből fakadó ellentétek is. Az orosz, ill. nyu
gatbarát erők viaskodása, a korrupció, a szervezett bűnözés, a szürke 
gazdaság mind közrejátszik a térség instabil helyzetéhez.
Ennek a ténynek a következményeit már az utazás szervezésekor is 
tapasztaltuk, hisz a meghívólevélben külön kihangsúlyozták, hogy tart
suk be a grúz határsávban való mozgás szabályait. Aztán a valóságban 
is megtapasztaltuk a fokozott rendőri jelenlétet - mint ahogy már írtam 
-, az áthaladás ellenőrzését lehetővé tevő pontok működését. A hegy
hez közeledve pedig már megerősített, harci járművekkel, erős fegyver
zetű katonai szolgálattal találkoztunk. Itt már nem úsztuk meg a tüzetes 
ellenőrzést. Udvariasan, de ellentmondást nem tűrő határozottsággal 
vizsgáltak át bennünket, ill. papírjainkat. Fenn a hegyen is találkoztunk 
- igaz, most épp nem működő, kissé megfáradt - őrhelyekkel, a határzó
nára felhívó táblákkal.
A hegy méreteire jellemző, hogy majdnem 100 km-t utaztunk a 
Bakszan folyó völgyében, míg beértünk Cseget faluba, ahol a lefog
lalt szállásunk volt. Településeket alig láttunk. Néhány falu, az úton 
ténfergő lovak, tehenek és néhány kisebb, egykor működő, ma már 
lepusztult bánya és az ezek közelében épült, egykor nyilván szár
nyaló város jelentette a civilizációt. Egyébként gyönyörű, néhol a 
Grand Canyonra emlékeztető völgyben haladtunk. Majd kétórás uta
zás után értünk szállodánkhoz. Az újonnan épített, kívül még nem 
teljesen kész, de belül igényesen kialakított épületben foglaltuk el a 
vízum beszerzéséhez szükségessé vált, meglehetősen drága szobáin
kat. Úgy feküdtünk le, hogy tudtuk, mostantól nem a kilométereket 
rójuk az utakon, hanem méterekben és nagy magasságokban gondol
kodunk, megkezdjük a magashegyi túránkat.
Az Elbrusz. A Kaukázus, és egyben Európa legmagasabb csúcsa, pon
tosabban a nyugati, amely 5642 m. A keleti csúcs valamivel alacsonyabb 
a maga 5621 méterével. Először 1874-ben ért fel egy mászócsapat, majd 
tíz évre rá feljutott a csúcsra a kiváló magyar hegymászó, Déchy Mór 
is. Déchy Mór (1851-1917) a híres utazó, geográfus és felfedező legfon
tosabb kutatási területe a Kaukázus volt. ö volt az első magyar, aki a 
Matterhorn és a Mount Blanc tetején állhatott.
Fő célunk nekünk is a nyugati csúcs elérése volt. Mint, ahogy a beve
zetőben már említettem, kis csapatunk úgy gondoljuk rendelkezett 
a feladathoz szükséges tapasztalattal, fizikai felkészültséggel (bár az 
mindig lehet jobb) és az alapvető felszereléssel. A jó előre eltervezett 
ütemben, az akklimatizációs lehetőségeket szem előtt tartva kezdtük 
meg a hegymászást.
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A Cseget csúcsán

E szerint az első hegyi napunkat ar
ra szántuk, hogy a lehető legkeve
sebb fizikai megterhelés mellett ke
rüljünk 3400 méter magasra, és ott 
időzzünk a lehető legtöbbet. Erre a 
Cseget (3404 m) nevű csúcs volt a 
legalkalmasabb, hisz oda felvonó se
gítségével és egy rövid gyaloglással 
fel is értünk. A felvonókról annyit 
azért el kell mondani, hogy valószí

nűleg á 70-es évek környékén épülhetett. Ennek megfelelően többrétegnyi 
festék fedte a régi vasakat és bizony erős bizalommal kellett lenni a lanov
kához, hogy nyugodtan beüljünk a székekbe. A dél körüli órákat a csúcson, 
ill. annak közvetlen közelében töltöttük. A kilátás leírhatatlan. Többtucat
nyi gleccsert láthattunk körbe-körbe, és amikor a felhők úgy akarták, ak
kor az Elbrusz két csúcsa is előbukkant a számtalan sziklaorom között, sőt 
a jellegzetes vonalakat és tájékozódási pontokat is be tudtuk azonosítani. 
A délután folyamán elfoglaltuk a még az előző este felderített, jóval 
olcsóbb, és ennél fogva jóval szerényebb szállásunkat. A bőséges és lát
ványnak sem utolsó helyi jellegű vacsora elfogyasztása után idejét min
denki a hátizsákjának szentelte. Ez nem egy egyszerű dolog. A tökéletest 
hajszolva, hiába a rengeteg tapasztalat, állandó kérdések közepette zaj
lik a ruházat és az egyéb eszközök, kiegészítők összepakolása. A három 
szoba ilyenkor eggyé válik. Te mit viszel? Nem lesz nehéz? Ennyi elég 
lesz? Ki viszi a gyógyszereket, a gázt, a teát? Sátor? Derékalj? Elemek a 
kamerába? És még száz kérdés cikázik a nyitott ajtókon egyik helyiség
ből a másikba. A legtöbbre a válasz is megszületett, és úgy feküdtünk le, 
hogy fejpárnáink mellett ott álltak az összepakolt zsákjaink, melyekbe
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az elkövetkező 6-7 napra szánt dolgaink voltak. Azt szoktuk mondani: 
lehet, hogy valami nem lesz nálunk, de nagyon sok minden nálunk lesz. 
És elindultunk hosszú utunkra...
A szomszédos Azau faluba vettük az irányt. Út közben bejelentkeztünk 
a hegyimentő-szolgálatnál. Itt ezt nagyon komolyan veszik. Megjegy
zem, teljes joggal, hisz a statisztikák szerint az egyik legmagasabb a 
halálozási arány a hegyek között. Azauban kiszemeltünk egy parkoló
helyet hű társunknak, a Ford Transitnak, majd hátizsákjainkat felvéve 
a kiindulási ponthoz mentünk.
Az első két szakaszt itt is felvonóval tettük meg. Sorbanállással kezdtünk 
hozzá az izgalmakhoz. Bőven volt időnk kielemezni a gépek állapotát és 
korát. Az biztos, hogy a májusi ausztriai kirándulásomon a Dachstein

„Indul a járat!" ■ Múzeum a Mir állomáson

környékén ilyen felvonókabint láttam múzeumi darabként kiállítva. Per
sze a várakozó hegymászók és egyéb kalandkeresők nagyobb veszélyekre 
is fel vannak készülve. Optimistán szálltunk be a nyekergő, ingó-ringó 
kabinba. Nem hiába. Az átszállás után, rövid idő alatt elértük első állo
máshelyünket, a Mir állomást. Ez a 3470 m magasan lévő bázis egy igazi 
központ itt a hegyen. Ide érkezik a régi nagy felvonó - amin mi jöttünk 
fel - és meglepetésünkre egy teljesen új is. Innen lehet még tovább menni 
egy székes felvonóval 3800 m magasságig. Kocsmaszerű egység, több 
kitelepült büfé várta a turistákat, akik derekasan jöttek is. Volt egy kato
nai múzeum is a II. világháború itt zajló csatáinak bemutatására, a hegyi 
sajátosságokat kiemelve. Jellemző, hogy az épületek rendkívül leromlott 
állapotban voltak. A múzeumban vödrökben fogták fel a mennyezetből 
csöpögő vizet. Még szerencse, hogy csak ritkán olvad... Na persze hősi 
emlékmű is van, mint ahogy Oroszországban mindenütt. Amúgy jól lát
hatóan komoly építkezés folyik a területen. Ez sajnos egy kicsit zavarta 
a képet. Néha olyan érzésünk volt, mintha egy nem rég felhagyott kül
színi fejtésnél járnánk. A kialudt andezitvulkán színes, különleges for-
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májú kövei között a felvonulási épületek, üzemanyaghordók, lánctalpak, 
drótkötelek és megannyi vas és más építőanyagok voltak elterítve nem 
olyan nagy rendben. Úgy vettük ki, hogy egy nagyfeszültségű vezetéket 
építenek, át a hegyen. Bejártuk a söröző, teázó és saslikevő helyi turisták
tól nyüzsgő bázist. Nagy zsákjainkat leraktuk, és könnyített felszerelés
sel megindultunk az akklimatizáció miatt és a helyismeret megszerzése 
céljából a következő napi szállás
helyünkre, a Barrels Huthoz (3800 
m). Itt körülnéztünk,időztünk egy 
kicsit, és mentünk vissza a Mir állo
másra. Mivel itt nem tudtuk pon
tosan, hogy lesz-e szállásunk, úgy 
terveztük, hogy egy nem is olyan 
közeli, csak a gyűlölt szintvesz
tés árán megközelíthető gleccsertó 
mellett táborozunk. Ez fájdalmas 
gondolat volt. Néhányan a „kocs
mát" választották. Néhányan pedig 
élveztük a napsütést, és jólesően 
feküdtünk egy kövekkel kiékelt, 
vízszintbe állított kábeldob kerek 
falapján, miközben a sörivók - hála 
nekik -, talán tudtukon kívül, de 
már készítették elő a kocsmában a 
fekhelyünket. Igen, elintézték, és itt 
álljunk meg egy pillanatra. Történt 
ugyanis, hogy a jó kedvű magyar 
hegyi csapat meghívást kapott zár
óra után az egységbe, hogy töltsük
ott az éjszakát. Értik, ugye? Hat vadidegen, ráadásul külföldi ember
nek odaadják a kulcsot. Engedik, hogy a padokat, asztalokat átren
dezzük, és a szabadon lévő eladásra szánt portékák között legurítsuk 
polifoamjainkat, elfogyasszuk hozott ételünket, használjuk a fent olyan 
drága olvasztott vizet, stb. Teljesen valószínűtlen forgatókönyv volt, de 
mi nagyon élveztük, és így is tettünk. Balázsnak még arra is volt ereje, 
hogy a konzervek mellé egy serpenyőben, a maradék szalonnákból, kol
bászvégekből süssön egy hagymás valamit, amit jóízűen kóstolgattunk. 
Nagy melegünk ugyan nem volt, de mindannyian jót aludtunk. A meg
beszéltek szerint reggel vártuk az embert, hogy jön, és az eredeti álla- 
pofába visszaállított helyiséget átadjuk. Az időjárás azonban közbeszólt. 
Annyira elromlott, esett és felhőbe borult minden, hogy a felvonók nem

Akklimatizációs túra 
a Barrels Huthoz

Kosztümös próba
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is indultak el. Mi sem tudtunk továbbindulni, és egy ideig azt sem tud
tuk, hogy a kulccsal mit tegyünk. A tegnap még nyüzsgő bázison egy 
lelket sem láttunk. Csak mi próbáltuk elcsapni az időt, miközben jóí- 
esően nyugtáztuk, hogy a tó melletti sátrazás helyett milyen szerencsé
sen alakult a sorsunk. Az ősi csapat ilyenkor rutinosan előveszi a kártyát 
és játékba lendül. Aztán más is kedvet kap, és pillanatok alatt harsány 
nevetéstől lesz hangos a csak általunk birtokolt helyiség. Pite (Merk Ist
ván) az, aki ilyenkor inkább pihenésre adja a fejét. Egyre több polárfelsőt 
húztunk fel, és egy-egy osztás között a párás ablakokon keresztül kém
leltük az eget, hátha javul az idő. De nem. Egyszer aztán zörögtek az 
ajtón. Egy hegyimentőnek nyitottunk ajtót, aki a gazda megbízásából 
magyarázta el, hogy ha mégis elindulunk, hová tegyük majd a kulcsot.

Aztán egyszer csak kezdtek oszlani a felhők, és komoly esély látszott 
arra, hogy az idő jobbra fordul, de legalábbis nem esik. Ilyenkor válik 
hasznossá az előző napi kis felderítő túra. Pontosan tudtuk, hogy mire 
számíthatunk a következő szakaszon. így bátran összekaptuk magun
kat, és gyorsan útnak indultunk következő szálláshelyünk felé.
A Barrels Hűt. Jó erős óra alatt tettük meg a 400 m szintkülönbséghez 
tartozó, nem nagy távolságot, de cserébe folyamatosan erős emelkedőt. 
A hegyi viszonyok között szélesnek mondható úton láttunk gumikere
kes nyomokat is, és kisvártatva hallottunk is egy, egyre erősödő motor
hangot. Jókedvű turistákat szállított egy katonai teherautó felfelé. A mi 
nehéz terephez szokott agyunk is elismerően nyugtázta a sofőr teljesít
ményét és az utasok bátorságát. Felértünk mi is a jellegzetes, egyedülálló 
„menedékház" együtteshez. Ide még mindig jön az előző állomáshely
ről egyszékes felvonó, a csegeti leírtakban hasonló műszaki és esztétikai 
állapotban. A bázis maga egy, a valószínű kéregmozgástól fura, de sík
nak semmiképp nem mondható nagy betonplaccon van. Két oldalt állnak
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sorban a szálláshelynek kialakított, „olajhordónak" becézett vascsövek. 
Ezekben a szigetelt hengerekben töltöttük az éjszakát. Egy kis előtér, 
egy kis konyha és egy nem működő WC után van a két helyiség, ahol az 
ágyak helyezkednek el matracokkal. A komfortot még néhány kis szek
rény hivatott erősíteni. Mindent szánalmasan lepusztult állapotban talál
tunk. Persze mi nem vagyunk egy finnyás fajta, de a pontos leíráshoz ez 
is hozzá tartozik. Azt értettük, hogy nem telik mindenre, hogy szegény
ség van. Azt azonban megállapítottuk, hogy a gondnok pénz nélkül is 
sokat javíthatna a körülményeken, egy kis odafigyeléssel, szorgalommal. 
A bázis körül is volt elszórva néhány a hordókból és lakókonténerekből. 
Ezekben a személyzet lakott, ill. a már az előbbiekben említett építke
zéshez tartozhattak. Ezen a ponton nagyon sok ratrak állomásozott. 
A sípályák karbantartásához használt lánctalpasok ilyenkor főleg a helyi, 
láthatóan csak egy rövidke gleccsertúrára érkező helyi kirándulókat szál
lítja. Persze a hegymászók közül is vannak, akik élnek a lehetőséggel, és 
igénybe veszik az egyébként meglehetősen drága gépi segítséget.
A nap hátralévő részét zömmel a „szobában" töltöttük. Az egyre romló 
idő nem sok jóval kecsegtetett bennünket. Erősödött a szél és havas eső 
esett. Bent 6-7 fok volt, és az ablakon kitekintve azzal a gondolattal is 
szembe kellett nézni, hogy esetleg nem tudunk reggel elindulni. Beszél
getéssel és a testhőmérsékletünk fenntartásával töltöttük időnket. A borús 
idő miatt is hamar besötétedett, és megpróbáltunk aludni.

Pihenés a „hordóban" I „Apám! Micsoda hegy!"

Reggel napsütésre ébredtünk. Mivel az idő jónak ígérkezett és a napi táv és 
szint sem volt jelentős, nem siettük el az indulást. Kihasználva a nap ere
jét, miközben pakoltuk zsákjainkat, nyirkos kabátjainkat is szárítgattuk. 
Következő szálláshelyünk a 4157 m magasan található Priut háznál lévő 
konténerek egyikében volt. Az út nem volt nehéz. Az egyenletesen emel
kedő, kezdetben sziklák között, majd később a gleccseren át vezetett út
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csak közvetlen a bázis előtt váltott át egy rövid, de annál meredekebb sza
kaszra. A már többször, több helyről beazonosított, a hegy oldalán felfelé 
húzódó, egymástól kb. 100 méterre párhuzamosan futó Priut sziklák tövé
ben állnak az épületek, ill. konténerek. Az egyik oldalon a hegymászók, 
a másikon pedig a hegyimentők vannak. Megérkezésünkkor épp egy víg 
kedélyű, fegyverekkel is felszerelt orosz katonai alakulat indult lefelé egy 
ratrakkal. Elfoglaltuk szálláshelyünket. Egy konténerben több szoba volt 
kialakítva. Ebből következik, hogy szűk helyünk volt. A három emeletes 
ágy teljesen kitöltötte a teret. Moccanni alig lehetett, és komoly szervezést 
igényelt, hogy mindenki tudja végezni a dolgát. Az is kiderült, hogy az 
egyik emeleti ággyal komoly gond van. Konkrétan az egyik tartódeszka a 
levegőben lógott, nem kis veszélyt jelentve az alul alvóra. Némi faanyag 
és szög beszerzése után nagy szakértelemmel kijavítottuk a hibát. Miután 
belaktuk a csipetnyi helyet, megtekintettük a számunkra kijelölt közösségi 
helyiséget. Örömmel nyugtáztuk, hogy ez a konténer elég. A nagy ablakok
kal ellátott építményben több asztal, pad és egy kis konyha volt. Működő 
gáztűzhely, edényzet és néhány maradék ez-az. Tea, cukor, kenyérvég stb. 
várt bennünket, no meg egy kis oroszos rend az egyik sarokban, ami tele 
volt építőanyagokkal, szerszámokkal. Örömmel vettük birtokba a helyet, 
és akkor még nem tudtuk, hogy az elkövetkezendő napokban milyen nagy 
jelentősége lesz ennek a viszonylagos jó komfortnak. Mert bizony az idő 
kezdett romlani. Egyre erősödött a szél, és gyülekeztek a felhők is. Elő
kerültek a kajásdobozok, megkezdődött a hóolvasztás, hogy legyen ele
gendő vizünk. Teafőzés után nagy lakomát csaptunk, és közben a térképet 
és az időjárást vizslatva próbáltunk a jövőbe látni, legalább egy-két napra. 
Mindenki jól érezte magát, a magasság nem okozott problémát, és ez biza
kodásra adott okot. így tértünk nyugovóra. Bevackoltunk, és megállapí
tottuk, hogy a kis helyiségnek megvan legalább az az előnye, hogy a bent 
lakók 2-ről akár 3 fokra is fel tudják melegíteni a teret.

A legmagasabban fekvő barakkokAz étterem
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Reggelre 15-20 cm friss hó, viharos széllel, vízszintesen, sőrétek módjára 
csapódó, jeges hó fogadott bennünket. Kifejezetten fájdalmas volt, ami
kor az arcunkat verte ez a nálunk nem jellemző formája a hónak. Gyor
san áttelepültünk az „éttermünkbe". Azért írom így, mert nem értettük, 
hogy miért, de mások nem használták ezt a közös helyiséget. Teafőzés, 
reggeli volt a program, majd elemeztük a helyzetet. Az időjárás pocsék 
volt. Iszonyatos erejű szél, vízszintesen száguldozó jégszemek, oldal
irányba növekedő jégcsapok, nulla látótávolság. Nem sok jóval kecseg
tető idő odakint, de bent sem volt sokkal jobb a helyzet. 0-1 fok „meleg", 
belülről is fagyos ablakok, itt-ott a tetőből csepegő víz. Szerencsére a jó 
kedvünk még uralkodott. Az nyilvánvaló volt, hogy kimenni őrültség 
lenne, de voltak dolgok, amit mindenképp el kell végezni. Az egyik ilyen 
a folyamatos víz előállítása, ill. a másik, a szükségek elvégzése. A hó 
behordása sem volt egyszerű, de felöltözve éppen lemenni a lépcsőn és 
a konténertől pár méterre havat gyűjteni még csak-csak, de a másik, az 
már keményebb feladat volt. A pottyantós budi - ahogy az a hegyekben 
általában lenni szokott -, a háztól azért 20-30 méterre, egy sziklaszirtre 
épül, úgy, hogy az „alkotásnak" kellő helye legyen. A nyekergő, desz
kákból összetákolt, guggolós készség még jó időben is próbára tenné az 
embert, de itt... Kifejezetten hegymászós rutint, erős késztetést és aka
ratot igényelt, hogy el tudjuk végezni dolgunkat. Már a megközelítés is 
veszélyeket rejtett magában. Jégcsákányt mindenképp vittünk magunk
kal, hogy a jegesre fagyott, csúszós nyomon segítsünk magunkon, de 
komolyan gondolkoztunk azon is, hogy hágóvasat húzunk. A megérke
zés után következett a szörnyűség, hogy le kell tolni a gatyát. A kantár, 
a kabát, a kesztyű mind-mind hátráltatja ezt a műveletet. A jeges szél 
lilára fagyasztja a csupasz bőröd, miközben fohászkodsz, hogy a drót
kötelekkel kipányvázott, dülöngélő fabódét el ne vigye a szél. Pulzusod 
az egekbe szökik, egyensúlyodra koncentrálsz, guggolva vigyázol, hogy 
a talajjal ne érintkezzen semmilyen felszerelésed, és nyomsz. O! Azok a 
jó kis angol WC-k, újsággal a kezedben..., de még csak most jön a java. 
A törlés. Miután előbányászod a papírt a zsebedből, törlés és hajítás. 
Na, ez utóbbi nem megy. Az az átkozott szél nem engedi útjára a bebar
nított papírt, és tudják, a vajas kenyér is mindig a vajjal kent oldalára 
esik... Többszöri próbálkozás után váltottam. Gondosan golyócskává 
kell gyűrni a papírt és újra próbálkozni. Ez az! Sikerült! Nincs más hátra, 
mint visszamenni a többiekhez, és fogadni a gratulációkat.
Kint semmilyen mozgás nem volt. A raktrakok sem jártak, mindenki 
behúzódott valahova. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, előkerült a kár
tya. Nyomtuk a klasszikusokat: svindli, csapd le csacsi, romi, kanaszta
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és - a többség számára ismeretlen - batyu. Beszélgetések a világ nagy 
dolgairól, evés, teázás, kártya, váltakozó sorrendben. Időnként kitekin
tés az ablakon, hátha, de nem. Az idő teljesen ellenünk volt, nem adott 
esélyt. Aztán délután kicsit csillapodott a szél, a látótávolság is lehe
tett úgy 50 m. Balázzsal úgy döntöttünk, hogy egy kis felderítő túrát 
teszünk, amíg a biztonság engedi. Mások is kidugták az orrukat. Töb
ben havat gyűjtöttek, előkerült egy raktrak is. Volt egy kis mozgás. Mi is 
egy erős órát voltunk kint, de annyi ép elég is volt. Visszatérve a konté
nerbe bizakodva néztük, hogy esetleg vékonyodik a felhő. A nap ugyan 
nem látszott, de azt a pici átszűrődő fény erejét lehetett érezni az ablak
üveg mellett. Az előrejelzés szerint még egy rossz napunk lesz. Újabb 
éjszaka a barakkban. Egész éjjel elképesztő erejű szél süvített. Misztikus 
hangokat csalt elő a feszítősodronyok és a konténerek élei között cikázó 
- reményeink szerint a változást hozó -, viharos szél.
Újabb reggel, újabb reménykedés. Sajnos azonban az idő nem javult. 
Továbbra is hordta a havat a szél, és a látótávolság sem növekedett. Bizony 
az élelmiszerkészleteink megcsappantak. A tétlenség miatt kicsit többet 
ettünk, mint egyébként szoktunk. Főleg a kenyérből fogyott aggasztóan, 
és a cukorral is spórolni kellett. így nem csoda, hogy előtérbe kerültek 
az otthagyott régi maradékok. A kenyérvég, és minden más, amiből teát 
lehetett főzni. Majszoltuk a vésztartalékként hozott, amúgy nem valami 
finom kétszersülteket és más kenyérpótló készítményeket. Újra előke
rült a kártya, és mi sem bizonyítja jobban, hogy kicsit már untuk a tehe
tetlenséget, mint az, hogy először a sok túra után Pite (Merk István) is 
beszállt jó néhány partira. Közben folyamatosan figyeltük az előrejel
zést. Egyre biztosabban látszott, hogy másnapra kitűnő idő lesz. Valóban 
egy kicsit csillapodott a szél, és mintha megindult volna a változás. Egy- 

egy raktrak is előkerült, és meg
erősítették, hogy másnap jó idő 
lesz. Nagy örömmel fogadtuk 
a jó hírt. Egyben ez azt is jelen
tette, hogy mozgásba kell hozni 
magunkat. így aztán délután, 
amikor már lehetett látni is, elin
dultunk a terv szerint felderítő 
és akklimatizációs túránkra a 
Pastuchov-sziklákig (4690 m). 
A már az előzőekben leírt, pár
huzamosan futó Priut sziklák 
között viszonylag biztonságban
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haladtunk felfelé. Megtaláltuk a jelzőkarókat is, de azért olyan jó idő 
még nem volt, hogy az egymástól 50-60 méterre lévő jelzéseket láthattuk 
volna. Sőt, ahogy haladtunk egyre feljebb, az idő inkább rosszabb lett. 
Az erős szél, a hófúvás és a sűrű felhő, amiben mentünk, nagyon meg
nehezítette a dolgunkat. Miután elhagytuk a biztonságot jelentő szikla- 
sávokat, egy kicsit elbizonytalanodtunk. A tájékozódás reménytelennek 
tűnt. Még el sem értük a Pastuchov sziklák alját, rövid tanácskozás után 
visszafordultunk. Igen ám, de addigra teljesen megszűnt a látótávolság. 
Nem találtuk a jelzőkarókat. Nem láttunk az orrunknál tovább, süvített 
a szél, az arcunkat, pofaszőrzetünket jeges lepel fedte és hideg volt, de 
nagyon. Tudtuk, hogy mindenképpen együtt kell maradnunk, de érez
tük azt is, hogy tennünk kell valamit. A terv az volt, hogy valaki egy 
kötélhossznyit előremegy, és 
módszeresen pásztázza végig 
a lejtőt, hogy a jelzések egyi
két megtaláljuk. Már épp ehhez 
készülődtünk, amikor a GPS 
jelet fogott, és egy csapásra meg
oldódott a problémánk. A pozí
ciónk ismeretében meg tudtuk 
határozni a helyes irányt, és kis 
idő múlva már újra jelzőkarók 
mentén haladtunk vissza a kon
ténerek felé. Nagy örömünkre, 
ahogy mentünk lefelé, egyre többet láttunk, és aggódásunk is elmúlt. Leér
kezésünk után szinte azonnal nekiláttunk a csúcsnapra való felkészülés
nek. Megállapodtunk, hogy hajnali 1 órakor ébresztő, és tiszta idő esetén 
indulás. Ennek megfelelően megkezdődött a csökkentett súlyú hátizsákok 
összepakolása. Megbeszéltük a szükséges ruházatot és az egyéb felsze
reléseket is. Előre olvasztottunk havat, hogy hajnalban csak a teafőzésre 
kelljen időt szánni. Korán lefeküdtünk, bár ilyenkor az ember nehezen tud 
elaludni, hisz az izgatottság, a pörgés sokáig fenntartja.
Hajnali egykor - az előrejelzéseknek megfelelően - csillagos ég köszön
tött ránk. Ebből hegymászás lesz. Mindenki rutinosan tette a reggeli 
dolgát. Megfőztük a teát is, és kettő óra környékén nekiláttunk a nehéz
nek ígérkező napnak. Az induláskor nem voltunk egyedül. Több csapat 
készülődött, és voltak, akik már előttünk jártak. Ennek azért örültünk, 
mert már volt egy kis nyomvonalunk. Nekivágtunk hát az Elbrusznak. 
A fejlámpák fénye mellett, szinte szélcsendben indultunk el. Jó ütem
ben haladtunk felfelé. Az előre eltervezett tempót tartani tudtuk. Úgy

A szél és a hideg komoly ellenfél
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kétórás gyaloglás után megjelentek az első raktrakok is a hegyoldalban. 
Az így időt és energiát nyerő hegymászókat szállító lánctalpasok majd 
4700 méteres magasságban fordultak meg. Mi kitartóan gyalogoltunk 
felfelé. Ahogy egyre magasabbra értünk, úgy erősödött a szél, és lett 
egyre hidegebb. A csapatban kétségek merültek fel a továbbhaladást ille
tően. Volt, akinek fázott a lába, volt, akiben az aggodalom erősödött... 
Már a Mount Blanc magasságában jártunk, amikor a csapat egyik fele 
úgy döntött, hogy visszafordul. Hárman azonban továbbmentünk. Jó 
ütemben haladtunk. Úgy döntöttünk, hogy napfelkeltéig mindenkép
pen haladunk felfelé. Valóban nagyon hideg volt, és a rövid pihenők alatt 
azonnal fázni kezdtünk. 4800 méter környékén már kiértünk a sziklák
tól mentes, teljesen csupasz gleccserszakaszra, itt már semmi sem óvott 
bennünket a széltől, ami egyre erősebben fújt. Amúgy jó ütemben halad
tunk. Jó erőben voltunk, és az akklimatizáció is jól sikerült, hisz kezdtük 
utolérni az előttünk lévőket. Az addig is komoly emelkedő tovább erősö
dött, de jó ütemben nyomtuk felfelé az erős széltől eljegesedett oldalban. 
A firn olyan állapotban volt, hogy még nem kellett feltétlen a hágóvas, 
így viszonylag kényelmesen tudtunk egyre feljebb kapaszkodni. Fél 
hét környékén kezdett el pirkadni. Erre a pillanatra vártunk. Már 4900 
méter környékén jártunk, amikor kibukkant a nap a hegy mögül. Kéz-

Fények W Hajnali árnyék

detben pirosra, majd aranysárgára színezte a friss hóval borított fehér 
hegyóriásokat. A látvány lenyűgöző volt. A még felfelé kúszó nap éles 
kontúrokat vetett a még előtte lévő hegycsúcsok peremén, és percről 
percre láthattuk, ahogy uralma alá kerül a hatalmas Kaukázus. Jól lát
tuk mind a keleti, mind a nyugati csúcsot. Nagyon távolinak tűntek. 
A raktrakkal is közlekedő, előttünk járó mászócsapatok jól mutatták az 
előttünk lévő utat. Tudtuk, hogy a még minimum 3 óra felfelé és két óra 
lefelé, amit teljesítenünk kell, iszonyú nehéz lesz. Ahogy ilyenkor lenni 
szokott, napfelkelte idején dermesztően hideg volt. A csapat kettéválása
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idején tett minimális célt elértük. Bennünk is felmerültek a kérdések, 
hogyan tovább? Visszafordult társaink már lenn voltak a szálláshelyün
kön. Hideg volt, Sanyika fázott. (Itt el kell mondani, hogy Ambrus Sán
dor 2009-ben egy komoly szívműtéten esett át. Óriási dolog, hogy idáig 
is el tudott jönni velünk.) Fizikálisan jó állapotban voltunk, de fejben 
nem voltunk elég erősek. Eddig nem tapasztalt érzések törtek elő. Akkor 
ott úgy döntöttünk, hogy nem megyünk tovább. Szép volt, jó volt, elég 
volt. Nem éreztem azt az erős akaratot, hogy minden áron felérjünk a 
csúcsra. Mind a hárman jártunk már hasonló magasságban. (Himalája, 
Kala Patthar, 5550 m) Úgy éreztem, se több, se kevesebb nem leszek, ha 
felérek vagy nem. így mi is visszafordultunk, és lemondtunk arról, hogy 
feljussunk az Elbrusz nyugati csúcsára. Mivel a lefelé haladásnál jelentős 
sebességkülönbség van köztünk, én egyedül vágtam neki a lejtőnek. Hol

nagyokat lépve, hol futva tettem meg az utat, és egy erős óra alatt lent is 
voltam a többieknél. Ők már felszabadultan, csillogó szemekkel vártak. 
Készültek a szebbnél szebb fotók a gyönyörű napsütésben a tiszta, fehér 
hóval borított hegységről. A gondolatok azonban már Szocsiban, a ten
gerparton jártak. Egy jó háromnegyed óra múlva megérkezett Sanyika és 
Balázs is. Összepakoltuk felszereléseinket, és elindultunk lefelé. Ut köz
ben próbáltuk elemezni a történteket, és odáig jutottunk, hogy rendkívül 
összetett a dolog. Mindenkinek magában kell rendezni az érzéseit. Még 
a felvonók beindítása előtt leértünk a „hordókhoz", a Barrels Huthoz.

A fehér hólepel jótékony hatással volt az ember által zaklatott bázisokra. 
A felfelé látott rendezetlen, néhol bányavidékre emlékeztető környezetet 
békés alpesi tájjá festette a friss hó. A Mir állomásról már az új felvonó
val mentünk tovább, és egy átszállással értünk le a kiindulópontra. Már 
a kabinból láttuk - nagy megnyugvással -, hogy a piros Ford Transit
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magányosan ugyan, de vár minket a parkolóban. Gyors pakolás után 
indultunk is. Először kijelentkeztünk a hegyimentő-szolgálatnál, majd 
felkerestük a csegeti piacot. Itt a különböző népi kézművesek és egyéb 
iparosok kínálták portékáikat. Ki teakeveréket, speciális mézet, ki pólót, 
mamuszt és más emléktárgyakat vásárolt. Élveztük a jó időt, a meleget

Napfürdőzik a hordófalu ■ Kaukázusi képeslap

annyi hideg szél, és didergés után. A völgyben lefelé haladva megálltunk 
egy alkalmas parkolóban. Míg a gázon melegedett a közös konzervétel, 
addig a csomagjainkat rendeztük. Végleg elpakoltuk a hegyi öltözékein
ket, felszereléseinket. Előkerültek újra a rövidnadrágok, a szandálok, a 
fürdőgatyák, hisz terveink szerint egy nap múlva már a Fekete-tenger
ben kellene fürödni... Az estét, ill. az éjszakát egy vegyipari gyár köré 
épült városban töltöttük, Nevinnomüszkben. A szálláshelyünk elfogla
lása után egy rövid sétát tettünk a belvárosban, ahol láthatóan jókedvű 
családok, gyerekek élvezték a nyári estét. Találtunk egy kerthelyisé
get is, ahol elfogyasztottuk bőséges vacsoránkat, és ki-ki ízlése szerint 
italt is rendelt. Itt igazi érdekességnek számítottunk. Többen fogadtak 
arra, hogy milyen nemzetiségűek vagyunk, és az asztalunkhoz jött egy

Jellegzetes kaukázusi útszakasz Ata Kaukázuson
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nem orosz nemzetiségű fiatalember, aki a nyelvi nehézségek ellenére is 
elmondta, hogy milyen súlyos probléma a nemzetiségi kérdés Oroszor
szágban. Reggel indultunk a tengerhez. Vártuk már ezt a napot.
Az eredeti terv szerint a Kaukázuson átvágva, 470 km-re voltunk Szocsi- 
tól. Ám a Google útvonaltervezője megtréfált bennünket. Ez az út nem 
létezett, ill. nem normál járműveknek van fenntartva. Ezért az utat kb. 
300 km-rel megtoldva, a hegység északnyugati végén lévő hágón, jelentős 
távon, makadámúton közelítettük meg a tengert. Szocsi előtt 60-70 km-re 
találtunk egy remek szállást a tengerparton. A Balatont idézve, átkelve egy 
dupla vasúti pályán, már csobbantunk is a tenger hűsítő vizébe. Kisebb 
tanakodás után úgy döntöttünk, hogy bemegyünk Szocsiba is. Az óriási 
tengerparti forgalom miatt már ránk sötétedett, mire beértünk a városba. 
A város egy nagy építési terület volt. Számtalan út, felül- és aluljáró 
épült. Erezhető volt a nagy készülődés a 2014-es téli olimpiára. Termé
szetesen elterelések mindenütt, sokszor azt se tudtuk, hogy hol vagyunk. 
A GPS sem tudott rajtunk segíteni. Végül részben megérzésre betaláltunk 
egy központba. (Csak itthon derült ki, hogy Szocsinak több is van, és ez 
nem a fő központ volt.) Lenéztünk a partra, ami már üres volt, majd átsé
táltunk egy hatalmas vidámparkon. Az egyébként mindenhol jellemző 
volt Oroszországban, hogy a városokban, tengerparti üdülők, fürdőhe
lyek környékén sok játszótér, ill. vidámpark van. Vegyes benyomásokkal 
távoztunk a világhírű városból. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
nem voltunk kellően felkészülve a város megismerésére. Itt érkeztünk el 
túránk fordulópontjához is. Ettől kezdve közelítettünk hazafelé, ami alig 
3000 km-re volt Szocsitól. Utolsó rubeljeinket Novrosszijszkban, egy bevá
sárlóközpontban költöttük el. Az Azovi és a Fekete-tenger között lévő, a 
végén már csak egy főútnyi széles félszigeten érkeztünk a kikötőhöz, ahol 
kompra szálltunk, és végleg búcsút vettünk Oroszországtól.
Ukrajnában, Keresnél léptünk partra. Itt is töltöttük az éjszakát egy min
den tekintetben első osztályú szállodában. Ezt a hangulatos várost még

Strand a Fekete-tengeren Népsűrűség
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Lenin mindenhol ott van (Szocsi) ■ Vacsora Szocsiban

Főút és hozzá illő helyközi járat I Krím-félsziget

a görögök alapították az i. e. 6. században. Számos történelmi neveze
tessége van. Utunkat a Krím félsziget déli partján, egy nagyon izgalmas, 
kanyargós útvonalon folytattuk. Többször érintettük a tengeri fürdő
helyeket, majd ismét a dimbes-dombos belső részeken haladtunk. így 
érkeztünk meg Jaltába, a szubtrópusi éghajlata miatt kiemelkedő fürdő
városba a Fekete-tenger partján. Történelmi konferenciáján itt döntöttek

Gyümiilcsök... ... és egyéb finomságok

325



Varga Jenő - Oroszországból szeretettel...

Strand a Fekete-tengeren ■ Sokszínű strand

a győztes nagyhatalmak Európa felosztásáról. A valóban gyönyörű fek
vésű város nyüzsgő forgatagában mi is lementünk a kikötőhöz. A régi 
városrész a múlt századi időket idézte. A strand nem volt már annyira 
megnyerő, de ez a helybéli fürdőzőket egy cseppet sem zavarta. Beton
ból épült stégek választották el az egyes partszakaszokat, amelyek fize
tősek voltak, és rendszerint valamilyen vendéglátóegységhez tartoztak. 
Az egésznek ipari jellege volt. A tengerpart természetességét nyomokban 
sem lehetett felfedezni. Azért mi is fürödtünk egyet, ha már ott jártunk. 
Az éjszakát még a félszigeten töltöttük, Krasznoperekopszban. Másnap

nem egész 400 km után érkeztünk meg Odesszába. Ukrajna ötödik leg
nagyobb városa, több mint egymillió lakossal. A legnagyobb fekete-tengeri 
kikötő, kereskedelmi központ. Ez jól látszik az épületeken, hisz többféle, 
főleg német és olasz hatás érezhető a stílusokon. Terveztük, hogy megnéz
zük a kikötőt, de sajnos nem találtunk olyan pontot, ahol ezt megtehettük 
volna. így a belváros felé fordultunk. Kis sétát tettünk az egyik téren, ahol 
kirakodóvásár is volt, majd a tengerpart felé vettük az irányt.
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Egy parkos részen át értünk le a strandhoz. Legnagyobb meglepetésünkre 
itt homokos part fogadott bennünket. Volt, aki fürdésre adta a fejét, volt, 
aki sörözött, vagy éppen mindkettőt kipróbálta. A parti árusoknál még

ki-ki megvette az utolsó ajándékait, tengerészsapkáit, és újra beszálltunk 
az autónkba, hogy a napi km-adagunkat letudjuk. Az eredeti terv szerint 
Moldávián át jöttünk volna haza és Kisinyovot is érintettük volna. Ám a 
csapat úgy döntött, hogy a már részben ismert útvonalat ne hagyjuk el, 
és a plusz határátkelések sem hiányoztak. Mindenki egyetértett abban, 
hogy mielőbb érjünk haza. így nekiláttunk az utolsó etapnak. Ugyan 
még egy éjszakai alvás be volt tervezve, de - fáradhatatlan sofőrjeinknek 
köszönhetően - a hátralévő 1650 km-t 20 óra alatt letekertük. Augusztus 
26-án kora délután, épségben, egészségben, megannyi élménnyel gazda
godva érkeztünk haza.
Összegzés: Amikor tervünk megszületett, két dolog vezérelt bennün
ket. Az egyik a magas hegyek szeretete, a másik, egy autós kalandtúra 
kipróbálása volt. Mindannyian tudtuk, hogy ennyi idő alatt arról nem is 
álmodozhatunk, hogy bármit is megismerjünk vagy megértsünk. A 17 
napból 7 napot a hegyen töltöttünk. A fennmaradó 10 nap alatt autóz
tunk több mint 7000 km-t. 100 órát ültünk békességben, egymás iránti 
megértéssel a Fordban. Ez már önmagában is komoly teljesítmény, nem 
beszélve arról, hogy az útvonalra felfűzött nagyvárosokban azért töltöt
tünk némi időt, és a magyar katonai temetőket is meglátogattuk. Nyil
ván csak benyomásokat gyűjthettünk utunk során. Be kell látni, hogy a 
vidékkel, a falusi élettel szinte egyáltalán nem találkoztunk, leszámítva 
néhány út menti gyümölcsvásárlást. Tudják, az idős néni a ház előtt, az 
öreg mérleggel. A nagyvárosokban is csak egy-egy belvárosi sétára jutott 
idő. Nyilván mindenki másképpen látja, értékeli a világ dolgait, de most 
álljon itt végezetül az én rövid véleményem:
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Nagyon jól éreztem magam végig az út során. Legkedvesebb barátaim
mal tölthettem az időt, és mint már annyiszor az elmúlt 20 évben, most 
is beégett az agyamba és a lelkembe ez a kirándulás. Úgy gondolom, 
hogy Ukrajna és Oroszország is jól el van. Teszik a dolgukat, és talán 
nem érződik az a fene nagy változni akarás a nyugati világ irányába. 
(Mi többet erőlködtünk, és szerintem bele is fáradtunk ebbe, talán csaló
dottak is vagyunk néhányan.) Az emberek, akikkel találkoztunk utunk 
során, boldogabbnak, nyugodtabbnak tűntek, mint idehaza. A legtöbb 
helyen a mediterrán életérzést láttuk. A sétáló, beszélgető emberekkel, a 
parkokban játszó gyerekekkel, a pezsgő esti-éjszakai élettel. Sehol nem 
éreztük azt a görcsöt, azt a hajtást, amit itthon sokat tapasztalunk és mi 
magunk is részesei vagyunk. Természetesen mi is láttuk azt a rengeteg 
problémát, ami körülveszi az ukrán és orosz embereket. Ők is kínlód
nak az utakkal, az épületekkel, az öregedő lakótelepekkel, a leromlott, 
nem működő üzemek, gyárak sokaságával, az elmúlt rendszer elfáradt, 
kizsigerelt hagyatékával. Az „idővel" azonban jobb barátságban lehet
nek, mint mi, mert jól láthatóan nem akarnak mindent egyszerre megcsi
nálni. Talán így van rendjén, és nekünk is el kellene gondolkodni azon, 
hogy kell-e ez a fergeteges tempó, amit most hajtunk.
Valószínű, hogy minden hiába. Megmondták a nagy bölcsek, hogy az 
ember a saját álmainak a rabja. Akinek pedig sok álma van, annak pörög
nie kell, már csak azért is, hogy élménybeszámolókat tudjon írni, vagy 
legyen miről mesélni téli estéken, az időnként lecsöppenő szalonnazsír
tól sercegő tűz mellett - talán Réka-kunyhón - forró teával a kezében...
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PAPUK-HEGYSÉG -
A MECSEK TESTVÉRBÁTYJA

Mecsekünkről délnyugat felé tekintve a Dráva mentén elterülő 
J szlavóniai síkság peremén hullámos hegyvonulat olvad a távol 
ködös kékjébe; a Papuk hegysége az, mely oly csábítólag hívo

gatja magához a hegyek barátját. Közel mihozzánk, pécsiekhez, s mégis oly 
messze, ha az összeköttetés, az odajutás nehézségeit tekintjük. Pedig aki egy
szer megfordult vadregényes völgyeiben... lelke ott megittasul, s ha csak 
teheti, fölkeresi ismét és ismét..."

A fenti sorokat 1905-ben, a Mecsek Egyesület évkönyvében Balog Károly, 
az egyesület akkori alelnöke írta. Az azóta eltelt több mint száz év alatt 
bizonyos szempontból - egy határ közbeiktatódásával - nehezebbé is 
válhatott volna a természetjáró helyzete, ha Szlavónia legmagasabb vidé
kére kívánna kirándulni. De valljuk be, ma már nem jelenthet komoly 
akadályt személyautóval eljutni a déli határszéltől 60-70 kilométernyi 
távolságra annak, aki szereti a Mecseket, de mégis picit többre, a szubme- 
diterrán hatások mellett egy kicsit „magashegyibb" hangulatra is vágyik. 
Neki mindenképpen fel kell keresnie a Papuk-hegységet, ugyanis talál
kozhat itt a kora tavaszi medvehagymatengerrel, szúrós- és lónyelvű csoda
bogyóval, majomkosborral, olasz mügével, de újdonságként hathat számára 
a fecsketárnics kék virágfüzére, a fekete áfonyák szőnyege, vagy a 600-700 
méternél magasabb térszíneken, hűvös, északi völgyekben a jegenyefe
nyővel keveredő bükkösök látványa. És hát a magasság! Látszólag nem 
sok a különbség, de a Zengő 682 méteréhez mérten a Papuk-csúcs 953 
méteres tetőzése az, amely minden bizonnyal eredményezi a szórványo
san, de mégis fellelhető magashegyi növényzeti elemeket.

Geopark a Papukban

A Papuk a Mecsekhez hasonlóan kelet-nyugati kiterjedésű, nagyjából 
a Dráva vonalával párhuzamosan helyezkedik el Nasice és Daruvár 
városok között. A hegység két végpontjának távolsága körülbelül 80 km, 
a gerinctől északra a Drávába, délre a Szávába folyik minden víz.
A Mecsek hazánk egyik legváltozatosabb geológiai felépítésű hegysé
ge. Nincs ez máshogy a Papukkal sem, Horvátországban alig találkozha
tunk máshol ilyen földtani sokszínűséggel. Üledékes, magmás és meta-
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morf kőzetek egyaránt előfordulnak, sőt többségük - nagyjából 600 millió 
év földtörténetéről mesélve - a felszínen is megcsodálható. A rétegtani, 
szerkezeti sokféleség emellett még annak is köszönhető, hogy a Papuk 
az afrikai és az eurázsiai réteglemezek ütközési zónájában fekszik. Talán 
emiatt sem véletlen, hogy a napjainkban már 50 - köztük a magyar-szlo
vák Novohrad-Nógrád Geopark - tagot számláló Európai Geopark Há
lózat (European Geoparks Network) 2007 szeptemberében harmincadik
ként tagjai közé fogadta. A Papuk Geopark a többi szervezethez hasonló
an az egyre népszerűbb geoturizmus kiszolgálása mellett nagy hangsúlyt 
fektet a környezeti nevelésre, valamint a kultúrtörténeti, régészeti érté
kek bemutatására. Ez a tevékenység már jóval a geoparkká alakulás előtt

Rupnica kőbányája 
(Papuk Naturpark Archívum)

Látogatás a GEOPARK-ban 
(Papuk Naturpark Archívum)

>_______________________________________________________ 4

Forras a barlangban (NG) re jutó, majd kihűlő láva hatszög

beindult, ugyanis a hegység észak
nyugati sarkánál található Vocin te
lepülés közelében elterülő Rupnica 
régi kőbányájában, a Balaton-felvi- 
déki Hegyestűhöz hasonló jelen
séggel találkozhatunk. Itt jelölték 
ki már 1948-ban Horvátország első 
földtani természeti emlékének he
lyét. A hasadékok mentén felszín

letű, riolit oszlopokat hozott létre, 
melyek felső kréta kori kialakulásáról egy tanösvény segítségével tud
hatunk meg többet. A triász időszaki mészkő jellemezte karsztterülete
ken a felmérések szerint mintegy negyven barlangi képződmény: üre
gek, víznyelők, zsombolyok találhatók. Az egyik legérdekesebb közü
lük a Papuk-csúcs közelében körülbelül 150 millió évvel ezelőtt kialakult
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közegben, egy nagyjából 30 méter mély 
víznyelő barlang, az Uviraljka-zsomboly. 
A kutatók itt 11 denevérfaj egyedeit fedez
ték fel, köztük a rendkívül ritka nagyfülü de
nevért, valamint a teleléskor itt tartózkodó 
tavi denevért. Kiemelkedő értéket képvisel a 
Suhodalka-barlang is, ugyanis a maga több 
mint 90 méterével ez Horvátország konti
nentális részének legmélyebb barlangja. 
Egyébként a barlangi kutatások szerint a 
hegység föld alatti élőhelyein nyolcvannál 
is több faj él, köztük pigment és szem nél
küli bolharákok is. Hidrogeológiai érde
kesség még a Dubocanka-patak völgyében 
feltörő 27 C°-os vízhőmérsékletű, radioak
tív elemeket tartalmazó több hőforrás, de a 
jankovaci mésztufa vízesés is. Jankovac-vízesés (NG)

L________________________________________________________ 4

A JEGENYEFENYVES-BÜKKÖSÖKTŐL AZ ÉGERLIGETEKIG

Ahogy a bevezetőben említettük, a 
Papuk-hegységben, igaz, hogy job
bára azonális elemekként, de talál
kozhatunk magashegyi növényzet
tel. Az ez idáig leírt 13 erdőtársu
lásból a legmagasabb térszíneket, 
az északi, hűvös oldalakat jegenye- 
fenyves-bükkösök foglalják el. Haj
dan ebben az övben viszonylag el
terjedt elegyfaj volt a rendkívül ár
nyéktűrő tiszafa, amit sok itteni 
földrajzi név is bizonyít (Tisovac, 
Tisica, Tisov-potok). Értékes fája
miatt azonban majdnem teljesen kiirtották, így mára utolsó emlékeként 
Zvecevo közelében egy alig egy hektáros folt maradt fenn, ahol egy 100 
év körüli egyed a legidősebb példány. A 700 méter feletti, sokáig hóval 
borított völgyekben, a feldúsult nitrogén jellemezte talajokon hegyi ju
har, hegyi szil, magas kőris és bükk uralta töredékes társulással találkozha
tunk, melynek cserjeszintjére a fekete bodza, a mogyoró, az erdei málna és 
a hamvas szeder a jellemző. A lágyszárúak közül itt is előfordulnak a jel-

Jegenyefenyves-bükkös 
(Papuk Natúrpark Archívum)
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Kakasmandikó (NG)

legzetes fajok: turbánliliom, farkasölő 
sisakvirág, tündérfürt, piros mécsvirág, 
erdei holdviola, és a Magyarországon 
csak a Mecseken élő havasi tisztesfű 
is. A legjelentősebb, főként mészkő 
alapkőzetű területeket szintén egy, 
a bükk dominálta növényegyüttes 
foglalja el. Kora tavasszal, a 250 és 
800 méter közötti magasságban, az 
északi oldalakon, fokhagymailla
tot árasztó zöld szőnyeg, a medve
hagymák tömege fogadja a kirándu
lókat. A jelentős gazdasági értékkel 
rendelkező, gyér cserjeszintű erdő
ben szálanként elegyedik a jegenye

fenyő, a kocsánytalan tölgy, a hegyi 
juhar, a madárcseresznye, valamint 
a gyertyán is, és itt találkozhatunk 
egy a Mecsekből nem ismert örök
zöld cserjével, a babérboroszlánnal, 
és a hazánkban csak a Dél-Zse- 
licig lehúzódó kakasmandikóval. 
A már említett változatos földtani 
felépítés következtében, a vulkani
kus alapkőzetű területeken mész
kerülő társulások fejlődnek. Kő
zethatásra, de a kilugzódó, sekély 
talajok miatt is, a legmeredekebb 
gerincek közelében, egy gyenge 
növekedésű, kizárólag bükk jelle
mezte társulás alakult ki. E mészke
rülő bükkös cserjeszintjét is jobbára 
a bükk fiatalabb egyedei alkotják, a 
felnyíló részeken pedig szeder- és 
különféle páfrányfajok a jellemző
ek. A déli oldalakra áttérve, de még 700 méter tszf. magasság környé
kén, gneisz, csillámpala és dolomit meghatározta talajokon, a humusz
réteg kimosódásának hatására mészkerülő tölgyesekkel találkozhatunk. 
A kocsánytalan tölgy itt a fő fafaj, és újdonságként hathat a hazai kirán
dulónak az erdő alját néhol teljesen beborító fekete áfonyák tömege, de
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a figyelmes szemlélő lapos- és kap
csos korpafűcsokrokba is belebotolhat. 
Szintén a déli oldalon, de üledékes, 
főként mészkő alapkőzeten fejlődik 
egy, a mecseki karsztbokorerdőhöz 
nagyon hasonló társulás. Itt is a 
molyhos tölgy és a virágos kőris a fő 
állományalkotó, a gazdag cserje
szintet még néhol az örökzöld ma
gyal is tarkítja, és a száraz gyepek, 
lejtősztyeppek jellemezte apró kis

Osztrák zergevirág (NG) gen az illata miatt „riszegvirágnak" 
hívott henye boroszlán is. A hegyi pa

takokat a Papukban is égerligetek és magaskórósok kísérik. A mézgás ége
rek, fekete nyarak és fehér füzek közé a magasabb térszíneken kocsánytalan 
tölgy és gyertyán is vegyülhet, magas a rezgő sás és a közönséges acsalapu 
borítása, melyek közül néhol az osztrák zergevirág sárga fejei kandikál
nak ki, tövükben pedig a téli zsurló jellegzetes állományai bújnak meg. 
A gyertyános-tölgyesekkel érintkező ligeterdőkben nagyon ritkán egy

tisztásokon rendkívül értékes lágy
szárúak bújnak meg. Tavasszal a 
Plis-Maliscak-Lapjak csúcsok alatti 
térségben az orchideák egész tárhá
zával találkozhatunk: megcsodál
hatjuk a méh-, a pók- és a légybangót 
is, a mecseki és villányi-hegységi 
bíbor sallangvirág rokonát, az adri
ai sallangvirágot, a kosborok közül a 
sápadt-, a bíboros-, a vitéz- és a ma- 
jomkosbort, a tarka pettyeskosbort, a 
madárfészek békakontyot, az ibolyás 
gérbicset, a kislevelű nőszőfüvet, a tor
nyos sisakoskosbort, mindhárom ma
dársisakot és mindkét sarkvirágot. 
Itt él még a pázsitos- és tarka nőszi
rom, a leánykökörcsin, a Bükki Nem
zeti Park jelképe, a szártalan bábaka
lács, a keleti zergevirág, a Szent-László 
tárnics, a Mecsekről egyaránt hiány
zó tavaszi kankalin és a Kalotasze-
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Egybefüggő zöld lombtenger 
(Papuk Naturpark Archívum)

harmadkori reliktumot is megcso
dálhatunk: kora tavasszal a télte
metők várják az éltető, melengető 
napsugarakat. A patakok a hegylá
bi területeken nedves rétekbe fut
nak ki, ahol nem kevésbé értékes a 
növényvilág. Az orchideákat a hús
színű ujjaskosbor képviseli, de ha
sonlóan látványos növény a koc
kás liliom vagy a kornistárnics is. Ha 
a Papuk-hegységben körbetekin
tünk egy-egy csúcsról, kilátópont
ról, a fák egybefüggő, zöld - vagy

ősszel színes - tengere tárul a szemünk elé. Nem töri meg a látványt 
a vágásterület mértani formája, nem látszanak az erdőrészletekbe szo
rított különféle korosztályok merev vonalakkal határolt szintjei. Hor
vátországban nem lehet a védett területeken vágásos erdőgazdálkodást 
folytatni, és mivel a Papuk ilyen terület, az itteni erdők legnagyobbrészt 
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a folyamatos erdőborítást biztosító szálalással, szálalóvágással vannak 
kezelve. Ráadásul - hasonlóan a magyarországi Erdőrezervátum Há
lózathoz - vannak gazdálkodással egyáltalán nem érintett területek is. 
A Sekulinacka planine nevű, 8 hektáros erdőrészlet is védett már 1966 
óta, ahol egy 150 éves jegenyefenyves-bükkösben működhetnek szabadon 
a természetes erdődinamikai folyamatok.

Magashegyi és szubmediterrán állatfajok

A növényzethez teljesen hasonló
an a Papukban a mecseki állatfa
jok sokaságára bukkanhatunk. Elő
fordul a patakok mentén az impo
záns méretű ritka hegyi szitakötő és 
a sárga mellényű hegyi billegető, a 
bükkösökben a talajszint közelé
ben havasi cincér pihenhet, a szürke 
törzsek odvaiban pedig kék galamb 
költ. A déli oldalakon búbos banka 
„uppog" és rézsikló menekül lép
teink elől, az erdőszéli települések 
öreg gyümölcsfáin pedig éjjelen
te füleskuvik monoton füttyögését 
hallgathatjuk. A Mecsekhez hason
lóan itt sem gyakori a darázsölyv, de 
a mi hegységünk eddigi egyetlen, 
2012-es megfigyelésével ellentét
ben a Papukban sűrűbben kerülhet 
szemünk elé törpesas. A fogyatkozó 
baranyai állományhoz hasonlóan
Szlavóniában is ritka élmény a nedves gyepeken a haris „fűrészelését" 
megfigyelni, de a nálunk szórványos vidra azért a Papukban is fel-felván- 
dorol a hegyi patakok alsóbb szakaszain a sebes pisztrángokat megdézs
málni. De nézzük, hogy mely állatfajok jelenthetnek újdonságot a Dél- 
Dunántúlról érkező felfedezőknek! A magasabb régiókban, a hűvös völ
gyekben, a hegyi patakok mentén a fekete-sárga színű foltos szalamandra 
bújik elő egy-egy kiadósabb eső után a kövek alól, a kis vízállásokban, 
a csendesebb patakszakaszokon, forrásmedencékben pedig alpesi gőté
vel vagy alpesi tarajosgőtével találkozhatunk. Szintén a gyors vízfolyáso
kat kell végigjárnunk ahhoz, hogy megpillanthassuk a vízirigó sokszor

Az egyetlen odúlakó galambféle, 
a kék galamb 

(Papuk Natúrpark Archívum)
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a vízszint alá is lemerülő, sajátos vadászati technikáját. Sajnos az utób
bi években a Mecsekből már teljesen eltűntek a kis légykapók, itt azonban 
a háborítatlanabb völgyekben még gyönyörködhetünk melankolikus 
énekükben. Feljebb, a csúcsok közelébe, a fenyvesek vidékére kell fel
kapaszkodniuk azoknak, akik egy kedves madárral, a pettyes tollruhájú 
fenyőszajkóval akarnak találkozni, de aztán leereszkedhetnek a déli oldal 
bokorerdei között meghúzódó sziklagyepekbe, ahol kitartó figyeléssel 
akár megpillanthatnak egy felmelegedő kövön napozó pannon gyíkot is.

Halomsírok, üveghuták, várak

A növény- és állatvilághoz hasonlóan megdöbbentő az egyezés a 
Mecsek és a Papuk között kultúrtörténeti vonatkozásban is. Valószí
nűleg ugyanannak a hallstatti kultúrának a népe hagyta halomsírok 
alakjában a nyomait a Papuk-hegységben az utókorra, amely Kr. e. 
750-650 környékén a mecseki Jakab-hegyen is földvárat és urnamezős 
temetkezési helyet létesített. Nyilván a bükk nagy területű jelenlétének 
köszönhető, hogy mindkét hegységben komoly hagyománya volt az 
üvegművességnek, így többfelé találkozhatunk üveghuták maradvá
nyaival. A középkori várak vonatkozásában azért valamivel gazdagabb 
a Papuk, hiszen szinte karéjszerűen veszi körbe nyolc ilyen jellegű erő
dítmény jobb-rosszabb állapotban fennmaradt romja. Ruzica grad, 
Velicki grad, Stari grad, Kamengrad: mind-mind érdekes látnivalót 
kínálnak a várak szerelmeseinek.

Ruzica vára 
(Papuk Naturpark Archívum)

A Velicki vár télen
(Papuk Naturpark Archívum)
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Turizmus a Natúrparkban

Horvátországban a természetvédelmi területeknek két fő kategóriáját 
különböztetjük meg. A főként idegenforgalmi céllal létrehozott nyolc 
nemzeti park (nacionalni park) mellett a természeti értékek védelmé
re jobban koncentráló tíz natúrpark (park prirode) is ki lett alakítva. 
Ez utóbbi területek, főként méretükben, a mi tájvédelmi körzeteink
re hasonlítanak. 1999 áprilisában, 33.600 ha-on a Papuk-hegységben

Jól kiépítettek a tnrautak 
(Papuk Naturpark Archívum)

Tanösvény Jankovácon (NG)

is felavattak egy ilyet Papuk Na
túrpark (Park Prirode Papuk) né
ven. A szervezet központja Velika 
nevű kisvárosban lett kialakítva, 
később itt épült ki a Geopark fo
gadóépülete is. A natúrpark veze
tői a természeti értékek hatékony 
megőrzése mellett nagy hangsúlyt 
fektetnek az ökoturizmus fejlesz

tésére, a felnövekvő generációk környezettudatos nevelésére. Jelzett 
turistautak, tanösvények, tájékoztató táblák, különféle kiadványok se
gítik a terület és az élővilág mind alaposabb, de azokat mégis megóvó 
megismerését. Lehetőség van szabályozott keretek között a kerékpá
rozásra, sziklamászásra, barlangászaira, siklóernyőzésre, lovaglásra, 
síelésre, valamint a Geopark cím elnyerése óta a földtani értékek köze
lebbi megismerésére. Velika mellett a turizmus központja a Jankovaci 
parkerdő. A 35 méter magas mésztufa vízesés közelében lévő két ta-
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vacska partján turistaszálló várja a kirándulókat, a tó feletti hegyoldal 
üregében pedig a terület valamikori gazdájának, gróf Jankovich Jó
zsefnek egykori sírhelye látható. A környék bükkösei majd két évszá
zada magára vannak hagyva, így csodálatos, őserdőszerű hangulatot 
árasztva bizonyítják, hogy tudnak az erdők emberi beavatkozás nél
kül ma is működni.
A felsorolt sok-sok látnivaló talán bizonyítja, hogy érdemes úti célnak 
ezt az igazán közeli, varázslatos hegységet megjelölni.
Információ: www.pp-papuk.hr,www.papukgeopark.com

' . I
lailkovac (Papuk Natúrpark Archívum)

k ____________________________________________________________________________________

A Jankovaci-tó (NG)
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Közgyűlés

S1 013. február 20-án 16 órakor kezdődött a városháza dísztermében az 
egyesület közgyűlése. A közgyűlést Ripszám István ügyvezető elnök 
vezette, mely az előzetesen kiküldött napirendi pontok szerint folyt.

Program
1. ) Beszámoló az Egyesület 2012. évi munkájáról (titkári jelentés)

Előterjesztő: Berek Zoltán titkár
2. ) Az Egyesület 2012. évi költségvetés végrehajtásának elfogadása

Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök
3. ) Az Egyesület 2012. évi Beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök
4. ) Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2012-es Egyesületi évről (szóbeli)

Előterjesztő: Dr. Varga Tamás Ellenőrző Bizottság elnöke
5. ) Az Egyesület 2013. évi tervei, elképzelései

Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök
6. ) Az Egyesület 2013. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök
7. ) Egyebek

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

Választmányi ülések

Az év során három választmányi ülést tartottunk. Mindegyik helyszíne a 
Mecsekerdő Zrt. tárgyalója (Pécs, Rét u. 8.) volt. A választmányi ülésekre 
meghívást kaptak a választmány tagjain kívül az Ellenőrző Bizottság 
tagjai, az osztályelnökök, Baronek Jenő tiszteletbeli elnök és a Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetség.
Az első ülésre januárban került sor, melynek témája a közgyűlés előkészí
tése és a kiküldendő anyagok megbeszélése volt. A második választmá
nyi ülés áprilisban tartottuk volna, melynek témája a Kék túra pályázat
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Berek Zoltán - Titkári jelentés

előkészítése lett volna. A pályázat kiírásának elhúzódása miatt ez az ülés 
júniusban lett megtartva. A harmadik választmányi ülés október 2-án 
volt Témája a Mecsek Egyesület Lexikon elkészültével kapcsolatos kér
dések megbeszélése, a november végi Ünnepi megemlékezés előkészí
tése és a Kék túra pályázatról való tájékoztató volt.

Rendezvények

Az év során több rendezvényünk volt. A nyári hónapok kivételével havonta 
került megrendezésre az Ötórai beszélgetések különböző témakörökben. 
Január 30.: Autóval a Kaukázusba (Kulcsár Péter-Merk István-Varga Jenő) 
Február 27.: Folyamatos erdőborítás a Kelet-Mecsekben (Partos Kálmán) 
Március 27.: A Baranyai- dombság turistaútjai (Biki Endre Gábor)
Április 24.: Kövületek, fosszíliák a Mecsekben (Dr. Jelenszkyné Dr. Fábián Ildikó) 
Május 29.: Építészet és etika (Ripszám János)
Szeptember 25.: Erdei létesítmények a Mecsekben (Dr. Varga Tamás) 
Október 30.: Egy medikus bolyongásai börtönországban (Dr. Debreczeni László) 
November 27.: A Papuk-hegység (Nagy Gábor)

A tapasztalatok alapján a természetvédelmi-erdőgazdálkodási elő
adásoknak van a legnagyobb sikere. Az irodalmi és történelmi elő
adások kevesebb résztvevőt hoztak. Az előadásokon a létszám 15-50 
fő között mozgott.
A 100 éves a Magyar Turista Szövetség programsorozat keretében 5 emlék
túránk és két rendezvényünk volt, ezek közül kiemelkedik a novem
ber 30-i Ünnepi megemlékezés. Ekkor került bemutatásra a Mecsek 
Egyesület lexikon, ami unikumnak számít a turista szakirodalomban. 
Az eseményt sajtótájékoztató vezette be. A sajtó várakozáson felüli érdek
lődésének eredményeként több újságcikk, TV- és rádió riport számolt be 
az országos jelentőségű eseményről, és adott hírt a Mecsek Egyesületről. 
A rendezvény keretén belül a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 
nevében Tóth Klára elnökasszony köszöntötte az ARANYBAKANCS- 
díjasokat. Élő video-kapcsolat segítségével összekapcsolódtunk a 
budapesti országos ünnepséggel, kölcsönösen köszöntöttük egymást, 
kifejezve a szövetségi tagok együttműködésének fontosságát.
A Magyar Turista Szövetség 1914. november 30-i megalakulásának egyik 
kezdeményezője Dr. Balogh Károly elnökünknek volt. A Szövetség meg
alakulásában 21 egyesület vett rész, melyek közül ma még négy van 
életben, közöttük a Mecsek Egyesület is, aki 1400 taggal, a harmadik leg
nagyobb szervezetként lépett be az új szervezetbe.
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2013. november 30-i rendezvényünkön a Városháza előtt a megújult 
meteorológiai pavilonnál 100 résztvevő előtt, a városháza dísztermében 
megtartott konferencia teltházzal zajlott.
Az év során két alkalommal tartottunk megemlékezést nagy elődeinkről. 
Június 1.: Megemlékezés Kardoss Kálmánról Hidason, a Kardoss-fesztivál 
keretében koszorút helyeztünk el egykori elnökünk emléktáblájánál.
November 7.: Megemlékezés a 100 éve elhunyt Vaszary Gyuláról a pécsi 
köztemetőben a Vaszary család síremlékénél.

Évbúcsúztató koncertünket a Lyceum templomban, 2013. december 11-én 
16.30-kor tartottuk. Az ünnepi műsort a VoiSingers adta.
A VoiSingers tagjai tapasztalt kórus és szólóénekesek, akik szenvedélyes 
kedvteléssel teli kikapcsolódásként választották az örömteli ám fegyel
mezett próbákat. A hagyománytörő zenei elképzelések a méltán világ
hírű múltbéli és kortárs magyar és külföldi kórus muzsika gyökereiből 
táplálkoznak. Minden korosztály ízlésvilágára gondolva széles reper
toárral örvendeztették meg a templomot megtöltő közönséget, segítve 
ezzel a hallgatóság ádventi készületét.

Nyílt túrák

Az előző évhez hasonlóan közel 50 nyílt túrát hirdettünk erre az évre. 
Túráinkkal minden korosztályt igyekeztünk megszólítani. Óvodásoknak 
hirdettük meg a bakancsos óvódások túráit (3-5 km a Mecseki parkerdő
ben). Az iskolás korosztálynak szóltak az ifjúsági túrák. Minden korosz
tály képviselte magát a hagyományos nyílt túrákon, de a legtöbben a 
nyugdíjasok voltak. Ez mellett igen népszerűek voltak a falujáró túrák, 
melyek havonta indultak és a Mecsek-vidékét, illetve a Baranyai-domb
ság falvait mutatták be. Ezeken a túrákon - hétköznap lévén - leginkább 
a nyugdíjasok vesznek részt. A csoport nyugdíjas tagjai keddenként 
túráznak a Mecsekben. Túráik nyíltak, bárkit szívesen látnak. A túrákon 
a létszám 5 és 74 fő között mozgott. Az év során a túrákon résztvevők 
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 egye
sület tagjai vettek részt, pedig túráinkat honlapunkon, a facebookon, 
a Baranyai-dombság honlapján, az Új Dunántúli Naplóban és a Pécsi 
Hírekben is megjelenítettük. Ezen kívül e-mailben is kiküldtük isme
rőseinknek, barátainknak, továbbításra. A túrák kiírását azoknak a tele
püléseknek a polgármesteri hivatalába is elküldtük, ahová a túrákat 
vezettük. Ennek hatására egy-egy túrán voltak helyi résztvevők is.
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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!

Egyéb tevékenység

2013-ban a turistautakhoz tartozó létesítmények karbantartás jellegű 
munkái mellett 3 forrás (Mihály remete-forrás, Andorlaki-forrás, Szent
kút) felújítását, a sárga háromszög jelzés új szakaszának kialakítását és 
a véméndi szerb kápolna romjainak emlékhellyé alakítását végeztük el.
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1. Forrásfelújítások: Barátság-forrás
Bodzás-forrás 
Lapos-forrás 
Kincskereső-forrás

2. A Darázs-dűlői emlékmű felújítása

3. A somberekí templom romjainak léckerítéssel történő körbevétele. 
A munkát a Sombereki Önkormányzat végzi, a ME az út mellé ültetendő 
facsemetéket és a templomromhoz a kerítés anyagát biztosítaná. A kivi
telezés csak akkor jöhet szóba, ha a terület tulajdonosa eladja - kiméretés 
után - az úthoz szükséges területrészt a Sombereki Önkormányzatnak. 
Üt kijelölése és felfestése templomromhoz.

4. Új térképes tabló kihelyezése Máriakéméndre és Liptódra.

5. Esőbeálló készítése a Törökvári-pihenőhelyre.

6. Kisnyárádi Szt. János-kápolna felújítása.

7. Margaréta szobor restaurálása Máriakéménden, emléktábla elhelyezése.

8. A Lapisi kereszt és az Erdei kereszt javítása, a máriakéméndi Fűrész
kereszt felújítása, mellé egy ismertető tabló és pad elhelyezése. (A kereszt 
felújítása 2014 januárjában már elkészült.)

9. Turistajelzések felújítása: Z —: Maráza és Geresdlak között. A Z 1 
felújítása Erdősmárokra. Máriakéméndi Nagy-pincesor-Monyoród-Sze- 
derkény útvonalon a  jelzés meghosszabbítása, felfestése. A Geresdi- 
dombságban, a Bonyhádtól délre eső turistautak felújítása a Tolna Megyei 
Természetbarát Szövetséggel egyeztetve.

10- Útjelző oszlopok készítése 1.) Kéméndi-tetőhöz a KL és 
elághoz, 2.) Nagy-pincesor kanyarjába, 3.) Lankás-forrás elágazásá
hoz, 4.) Váraljára, a és Z elághoz, 5.) Váraljára a és Z elághoz a 
Liptódpusztai-völgy bejáratához, 6.) Péter-sarokhoz, a elághoz,
7-)  Szilvásra, a és Z elághoz, 8.) Liptódra, a falu központjába.

11- A Kiss Lajos-forrás falazatának és előterének kövekkel való megerősítése.

12. Turista Múzeum terveinek elkészítése, projekt előkészítése.
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Miiller Nándor

A FOTÓ OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA
A 2013-AS ÉVRŐL

013-ban is tovább bővült a Fotó Osztály archívuma a Mecsek
ről és a környező tájegységekről (Villányi-hegység, Baranyai
dombság, Zselic).

A 2013-ban indult „Mecseki pillanatok" című fotókiállítás az idei eszten
dőben Baranya és Tolna megye több városában is látható volt. Nagy 
sikere, és több ezer látogatója volt a kiállításnak; a Bonyhádi Könyv
tárban, a Pécsváradi Várban, a Komlói Színházban, Pécsett a Szivár
vány Gyerekházban és az Uszögpusztai Kastélyban. A tárlatvezetéssel 
egybekötött kiállításmegnyitókon a vendégek közelebbről ismerked
hettek meg egy-egy kép technikai történetével, a Mecsek természeti 
értékeivel, ritka pillanataival.
A Fotó Osztály képeket bocsájtott az Explorer magazin részére a Nyu- 
gat-Mecseket bemutató cikkéhez.
November 30-án lesz a 100 éves Magyar Turista Szövetség ünnepi megem
lékezése Pécsett a Városházán, melyen - a konferencia után - a Fotó Osz
tály a Mecsek természeti kincseit villantja fel egy diavetítéses bemutatón. 
Idén is készítünk képeket a Mecsek Egyesület évzáró rendezvényén, melyek
ből minden esztendőben összeállítás jelenik meg az egyesület évkönyvében.
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Dr. Jelenszkyné dr, Fábián Ildikó

BESZÁMOLÓ AZ IFJÚSÁGI OSZTÁLY 
MUNKÁJÁRÓL

Mecsek Egyesület mozgalmas egyesületi életében az Ifjúsági Osz
tály részéről az alábbi események történtek.

Nyílt túrák

Időpont: 2013. január 19., szombat
Útvonal: Szentkút-Remeterét-Vörös-hegy-Patacsi mező-Égervölgy
Az év első ifjúsági nyílt túrája igazi téli túra volt. Havas táj, szikrázó nap
sütés, jó hangulat, remek csapat. A túra hideg időben indult, sokan talán 
a hideg idő miatt nem vállalkoztak a túrára. Szentkúton még borús idő
ben tízóraiztunk, ám mire Remeterétre érkeztünk, az ég kiderült. Attól 
kezdve a Vörös-hegy irányába egy álomszerű, havas útvonalon jártunk. 
Sok helyen még mások által nem járt útszakaszokon, az érintetlen hóban 
vágtunk utat magunknak. Csak az erdei állatok nyoma cifrázta, keresz
tezte néha az utunkat. Útközben a térképet elvesztettük, a hóba ejtet
tük, így a gondolati térképünk segíthetett csak a jó irány megtalálásában. 
Szerencsére mindig jó döntést hoztuk, így időben és jó helyre megérkez
tünk a Szentkúti buszmegállóba.
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Időpont: 2013. március 23., szombat
Útvonal: Arpád-tető-Tripammer-fa-Melegmányi-völgy-Erzsébet út-Árpád-tető 
A nyílt túra vízesésnéző túra alcímet kapta. A sok csapadék, hóolvadás 
nyomán újból vízzel teltek meg a patakmedrek. Nehéz is volt néhol a 
patakon való átkelés. Csodálatos volt a Melegmányi-vízesés, régi szép
ségében pompázott széles és bő vízeséseivel. Hangját már messziről 
lehetett hallani. Ilyen élményben is régen volt része a túrázóknak. A víz 
persze nem csak a patakmederben volt jelen, hanem a turistautakon 
is sár formájában, megnehezítve a haladást, és próbára téve az ügyes
ségünket. Jólesett a pihenő az Erzsébet úti vadászháznál, és jólesett a 
fogadtatás, a meleg tea és a tábortűz a Hosszúcser Vadászegylettől.
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Előadás „Ötórai beszélgetések" keretében

Időpont: 2013. április 24., szerda 17 óra
Helyszín: a Mecsekerdő Zrt. előadóterme, Pécs, Rét utca 8.
Az előadás témája: Kövületek, fosszíliák a Mecseken.
Az előadást tartotta: dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó osztályelnök, föld
rajztanár. A találkozót megnyitotta Berek Zoltán, a Mecsek Egyesület tit
kára. A jelenlévők, az egyesület tagjai, általános és középiskolás diákok, 
érdeklődők vetítettképes formában ismerkedhettek a Mecsek geológiai 
őstörténetével, jellemző és gyakori kövületeivel, fosszíliáival. Az előadás 
végén megtekinthetők, kézbe vehetők voltak különböző vezérkövületek, 
ammoniteszek, kagyló- és csigafélék, mamutcsontok. Külön érdekessége 
volt az előadásnak az egykori mecseki dinoszaurusz, a Komloszaurusz 
leleteinek, életmódjának, lábnyomának a bemutatása. Az előadáson köz
reműködtek: Veres Angéla és Kovács Balázs, a Mecsekaljai Általános 
Iskola Bánki Donát Utcai Általános Iskolája 8. osztályos tanulói.
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Baumann József

A MUNKA OSZTÁLY 
2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

L Munka Osztály éves tervének megfelelően végezte tevékenységét,C*
S'/l melyek megvalósításáról alább számolok be.

Természetvédelem

Télen rendszeresen etettük a mada
rakat az Ordas tanyánál. A változa
tos élelem vásárlásának költségeit 
az osztály teremtette elő. Tíz darab 
madárodút gyártottunk és helyez
tünk ki az Ordas tanya környékére 
a régiek pótlására. A felnövekvő 
fiatal erdő is szükségessé tette az 
odúk kihelyezését. A faanyagot az 
erdészet biztosította.

Leó'weys diákok takarítottak 
a Balokányligetben

Több alkalommal vettünk részt a 
Mecsek hegység és a város szemét
től való megtisztításában. A Balokányligetben rendszeresen tisztítottuk a 
tó felszínét a zöldmoszat túlszaporodása ellen. Két alkalommal lekaszál
tuk a tó környékét és elszállítottuk az EKF-beruházás hátrahagyott fatus- 
kóit, betondarabjait. Jártuk a Mecsek védett területeit és óvtuk a szigorú
an védett növényeket a gondatlan kirándulóktól. Két alkalommal gyűj
töttük a békákat Sikondán. Vetítéses előadásokat tartottunk a Mecsekről 
és a Balokányligetről.
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Források karbantartása

Az év során a források karbantartása és három forrás teljes felújítása volt 
a fő feladat. Barátaimmal és segítőimmel, Jónás Istvánnal és Nagy Balázs- 
zsal számos forrás ülepítőmedencéjét tisztítottuk ki és tettük rendbe kör
nyezetüket, festettük újra a megkopott táblákat. A Rigó-forrásnál a vörös 
homokkőbe belevéstük a forrás nevét. A Kardos úti kulcsos háznál új tűz- 
rakót építettünk mészkőből a természetjárók segítségével. A kora tavasz- 
szal beadott forrásengedélyeket sajnos csak szeptember végén kaptuk 
meg, így egyszerre kellett nekiállni a források felújításának. Elvégeztük a 
harminc éve elhanyagolt állapotban lévő Andorlaki-forrás teljes felújítását.

Újra felkerül a térképre az Andorlaki-forrás

2013. szeptember második felében a Mecsekerdo Zrt. és a Mecsek Egyesü
let Munka Osztálya romjaiból újjáépítette az Andorlaki-forrást. Az elmúlt 
évben egy új kék négyzet jelzésű turistaút lett kialakítva Pécs-Somogy 
közelében. Ez vetette fel a gondolatot, hogy újítsuk fel a már teljesen hasz
nálhatatlan régi forrást. A forrás felújítása mellett szólt továbbá a folyama
tos víz megjelenése az aszályos években is.
A forrást a közelében lévő vadászházról nevezték el. (A forrás közelében 
található az Andorlaki-vadászház, mely nevét Kolossváry Andorról (1863-

Mihály remete-forrás

1941) kapta, aki a székesegyházi ura
dalom erdőgazdasági vezetője, erdé
szeti szakíró, a Sikondai Gyógyfür
dő létesítője volt.) A régi ház fából 
készült, de tönkrement. Ennek he
lyére épült az új vadászház téglából. 
A forrás homlokfala komlói andezit
ből készült, az előteréhez a régi for
rás két betonlapját használtuk fel. 
Táblája gránitból készült, és rajta lát
ható középen az erdészek szimbólu
ma, a tölgyfa csillag.

A Szúadó-völgy felső részén, annak nyugati oldalában a völgytalphoz 
közel található. Megközelíthető a K+ jelzésű turistaútvonalon. A földút 
mentén jelentkezik a forrás vize, melynek hozamai 3-12 liter/perc értékű. 
A forrást 1955-ben foglalták. Az itt kilépő víz az alsó triász homokkő és 
aleurit réseiből és hasadékaiból ered. A forrás nevét a valamikor ezen a 
környéken lakó Mihály nevű remetéről kapta. Az 1950-es évekig a turis
tatérképeken Remete-forrásként szerepelt.
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A forrás teljes felújítását az indokolta, hogy nagyobb csapadékmennyisé
gek alkalmával a patak vize elöntötte a forrás előterét és feltöltötte horda
lékkal. Az évek során a patak fenékszintje is megemelkedett, ami tovább 
fokozta a forrás előterének iszappal való feltöltődését. Ezért került sor 
a forrás teljes felújítására. Elvégeztük az oldalsó vízerek bekötését egy 
központi ülepítőmedencébe, ezáltal a forrás vízhozama a duplájára nőtt. 
Kifolyócsövét magasabbra tudtuk helyezni az új foglalással, így a patak 
hordaléka nem tudja majd eltemetni. Mészkőfallal támasztottuk meg a 
partoldalt az erózió megakadályozása végett.

Kőhordók a Mihály remete-forrásnál 
Plántek István, Kriston István, 
Bayer Richard, Baumann József

A VÉMÉNDl SZENT-KÚT ÉS SZERB 

KÁPOLNA

A kápolnát 1852-ben építették a falu 
szélén egy völgyben. A kápolna alatt 
fakadó forrás vizének gyógyító ereje 
volt a hívők szerint. Napjainkra csak 
néhány kő ajtókeret és törmelék ma
radt, ami a földön hever. A forrás és 
kápolna felújítását a falubeliek kér
ték a Mecsek Egyesülettől. A falu 
építőanyagokkal és szakemberekkel 
segít az építkezésnél. További támo
gató a Mecsekerdő Zrt. és a Mecsek 
Egyesület. A forrás felújítása elkez
dődött, és reményeink szerint még 
ebben az évben elkészül.
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Új táblát kapott a Cserkész-forrás

Részlet az Ordas tanya naplójából: 2013. május 2., csütörtök. A Kőlyuk 
előtt lévő Cserkész-forrás tábláját vandálok néhány éve megrongál
ták. Az alumíniumcsövét akarták kivenni és pénzzé tenni. Mivel sta
bilan be volt építve, kudarcot vallottak, ezért a forrás tábláján álltak 
bosszút, összetörték.
Természetjáró ismerősöm, Bóday Miklós, és segítőtársa, Kassai József 
kőfaragó a harmincezer forint értékű új forrástáblát elkészíttették, és díj
mentesen átadták a Mecsek Egyesület Munka Osztályának, hogy építsék 
be a rongált tábla helyére.
A Mecsekerdő Zrt. terepjárója döcög befelé velünk kőlyuk irányába a 
kellemes nyári melegben. A forráshoz érve lepakoljuk az anyagokat, 
cementet, homokot, szerszámokat és a nehéz vastag világos színű gránit 
forrástáblát. Hárman, Jónás István, Nagy Balázs és jómagam gumicsiz
mát húzunk, mivel a vizes előtérben dolgozunk. Bóday Miklós és fia, 
Barnabás bakancsban tisztítják meg a meder két partját az uszadék- fák
tól és a kimosott kövektől, melyek torlaszokat képeztek. Istvánnal a régi 
tábla kivésésén dolgozunk felváltva, Balázs kapával a vízelvezető árkot 
tisztítja mélyebbre, mert a sok hordalékkő feltöltötte a medret. Miklós 
és Barnabás is megizzad, mire rendet raknak a területen. Balázsnak is 
sikerélménye van, mivel a víz elfolyik a megtisztított mederben. Készen 
vagyunk a régi tábla kivésésével, beépítés előtt Balázs felmossa a for
rás előterét, csak úgy ragyognak a mészkövek. Megkeverem a cemen
tes anyagot, egy kiegyenlítő réteget viszek fel a kivésett felületre, majd 
egy vastagabb réteget teszek fel, melybe beleillesztem a nehéz táblát. 
Tompa ütésekkel egyenletesen elrendeződik a cementes anyag, kiszo
rulnak a légbuborékok és a felesleges ragasztómassza. A résekbe kisebb 
köveket dugva kikenem a tábla széle és a falazat közötti részt. Ezt a sima 
felületet néhány nap múlva erdei földdel bedörzsölöm, így két hónap 
múlva moharéteg telepszik meg és még szebben érvényesül az új tábla 
formája. A tábla írása még nem látható, mert a felületét leragasztottam 
a beépítés során keletkező esetleges sérülések végett.
Letisztítjuk a szerszámokat, összepakoljuk a maradék cementet, 
homokot, és kis kitérővel elmegyünk a Sziklás-forráshoz, hogy a szá
razon rakott forrás köveit megigazítsuk, és a szükséges helyeken rög
zítsük. A hóolvadáskor a normál vízhozam sokszorosa ömlik lefelé 
egy fölső üregből, ami a köveket meglazította, ledöntötte. Fél óra alatt 
végzünk, és szépen megjavítottuk a falazatot, az előtérből a víznek 
elfolyási lehetőséget biztosítottunk.
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A Cserkész-forrásnál közben meghúzott a kötőanyag és le lehet venni a 
védő ragasztópapírt a homokfúvással megírt gránittábláról. A megszé
pült forrás köveire ülünk, és egy fotót készítünk az építő csapatról. Ismét 
szép a forrás, csak a jobb oldalán egy nagy vízmosás csúfítja el, melyet 
a hatalmas víztömeg hóolvadáskor kimosott. Evek óta ez történik, és jó 
lenne, ha az illetékesek szakszerűen elvégeznék az időszakosan feltörő 
hatalmas vízmennyiség elvezetésének problémáját.
Még készítünk néhány felvételt az újra szép forrásról, bízva abban, hogy 
a mi életünkben kitart ez a tábla, és nem kell hasonló okból javítani.
Szép zöld erdőben indulunk kifelé a virágokkal szegélyezett úton, jó 
érzéssel szívünkben. Köszönöm mindenkinek, akik a Cserkész-forrás 
megújításában részt vettek.

A Cserkész-forrás új táblája

Havi rendszerességgel mérjük a Balokányliget forrásainak vízhozamát 
és hőmérsékletét, tisztán tartjuk az Aranyeső-forrást.
Magánszemélyek és természetjáró egyesületek forrásvédnökségük alap
ján tisztítják a vállalt forrásaikat. Sok visszajelzés érkezik közös levelező 
rovatunkba, ahol az elvégzett munkákról, hiányosságokról számolnak be.
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A Mecseken 250 foglalt forrásból 150-nek van védnöke, akik évente négy 
alkalommal megtisztítják a vállalt forrásaikat és jelzik a hibákat a Munka 
Osztály felé. Az erdészet nagy segítséget nyújtott a forrásfelújításoknál 
és a forrásokhoz vezető lépcsők felújításában.

Az erdészet dolgozói lépcsőépítést végeznek az Andorlaki-forrásnál

Túravezetések, turistautak karbantartása

Az év folyamán több túravezetést vállaltunk, iskoláknak, desztinációnak, 
szakosztályoknak. A Balaton-felvidékről két szakosztály ismét kért túraveze
tést a Mecseken. A BMTSZ tagjainak segítettünk a turistautak útjelzéseinek 
megújításában. A Leőwey Klára Gimnázium diákjainak több alkalommal 
megszerveztük az erdei takarításokat a „Társadalmi szolgálat" keretében.

--------~zzz.-------------------1
Leőwey-s diákok szemetet gyűjtöttek 

a Rigó-kút környékén

355



Baumann József - A Munka Osztály 2013. évi beszámolója

Emlékhelyek gondozása

Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és 
a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. Gondozzuk Kiss József sír
kertjét. A Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopnál minden év augusz
tusában megemlékezünk turista elődeinkről. Részt veszünk minden év 
első hónapjában a Cinke-tanyánál a Baranyai Aurél-emléktúrán. Óvjuk és 
takarítjuk a Tripammer-fa környékét és a Balog fája pihenőt. Gondozzuk 
a Széchenyi téri Időjelző házikót. A természetjárók panteonjába táblát épí
tettünk be Medovarszky László tájfutó emlékére, akitől sokan tanultuk a 
terepgyakorlatot és térképismeretet. A Véméndhez közeli volt Dömörkapú 
település felújított sírkövein a gót vésett betűket fekete színűre festettük.

Megemlékezés a Magyarok 
kunyhójánál Baumann József a Balog fájánál
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Ordas tanya

Az erdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt százéves, folya
matos karbantartást igényel. Ebben az évben két új tartógerendát építet
tünk be a régi korhadtak helyére, melyek az előtér tetőszerkezetét tartják. 
Tisztán tartjuk a ház környezetét, lekaszáltuk a kis tisztást. Madárodú
kat és etetőket javítottunk, tíz új madárodút helyeztünk ki a környéken. 
Figyeljük az élővilág változásait, erdészeti munkákat, és mindent lejegy
zőnk az Ordas tanya naplójába. A környék forrásait heti rendszeresség
gel ellenőrizzük, takarítjuk. Megmutatjuk a ház „kincseit", elmondjuk 
a ház évszázados történetét az erre kirándulóknak, bejelentett csopor
toknak. Rendszeresen takarítjuk a közeli Petőczpusztai kis kápolnát, a 
Balog fája környékét és a Magyarok kunyhójának emlékhelyét.

Vendégek az Ordas tanyánál

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

Vendégek az Ordas tanyánál: Lovas 
Á., Nagy B., Kóczán Zs., Kovács J. Az Ordas tanya nyáron
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Együttműködés

Munkánk eredményességét az teszi lehetővé, hogy jó a kapcsolatunk a 
Mecsekerdő Zrt.-vel, a BMTSZ tagjaival, a DDNPI munkatársaival és az 
ANTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézetével. Kapcsolatunk közel húsz 
éve tart, és bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz. Minden együttmű
ködő partnerünknek, ezúton is köszönöm a segítséget, támogatást.

Összegzés

Az elmúlt év a további kedvezőtlen gazdasági helyzete ellenére ered
ményes, mert segítőink, elsősorban a Mecsekerdő Zrt. mindent megtett 
azért, hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerülje
nek. Lehetőségeik szerint anyagszállítással, munkásokkal, faanyaggal 
segítették a Mecsek Egyesület Munka Osztály éves munkatervének 
megvalósítását. Munkájuknak köszönhetően megújultak esőbeállók, 
hidak, pihenőhelyek, útjelző táblák. Segítséget nyújtottak a turista
utak karbantartásában, a forrásokhoz vezető lépcsők kialakításában, 
emlékhelyek karbantartásában.

Útjelzés előrajzolása (Bauntann J.-né) H Kiss Lajos bácsi és köszöntői

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség egyesületeinek tagjaival közö
sen részt vettünk a források tisztításában, a turistautak festésében és 
karbantartásában. Sok közös kiránduláson, rendezvényen vettek részt 
tagjaink. Megköszöntöttük a mecseki „turistaházak atyját", Kiss Lajos 
bácsit 94. születésnapján a Betyár tanyánál. Közös munkánk eredménye
ként egyre többen járják szervezetten a Mecsek turistaútjait.
A DDNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi 
őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. Besegítünk a békamentési fel
adatok végrehajtásában, védett területek felügyeletét látjuk el virágzá
sok idején, és észrevételeinket jelentjük a természetkárosításokról.
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Kirándulók a Baranyai Aurél-emléktúrán. 
Jobbra Baranyai Pál, a „vendéglátó"

Az ÁNTSZ-szel három éve tartó szorosabb kapcsolatunk a forrásvizek 
minőségének vizsgálatára terjed ki, segítünk a terepmunkában, a távolabbi 
kevésbé ismert forrásokhoz elvezetjük munkatársaikat. Méréseik eredmé
nyéről megkapjuk a listát, melyet honlapunkon közzé adunk az érdeklődők
nek. Sajnos ebben az évben kevesebb forrás bevizsgálására volt lehetőségük. 
Az elmúlt évben ismét sikerült munkánkkal megőrizni elődeink épített 
emlékeit és újakat is létrehozni. A sok vandál rongálás időnként elveszi 
kedvünket az alkotó munkától, de elődeink tisztelete, példája mindig új 
erőt ad számunkra a további feladatok elvégzéséhez.

Munkáinkat segítették: Baronek Jenő, Baumann József, Baumann Józsefné, 
Bayer Richárd, Biki Endre Gábor, Csiszár Gyula, Feketéné Czifra Éva, 
Földesiné Kövi Ildikó, Golubics István Hágendom Norbert, Hastó Attila, 
Hohn Miklós, Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Horváth Zoltán, Jónás 
István, Kassai József, Kriston Barnabás, Kriston István, Krisztián László, 
Kőnig Ferenc, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Lázár Tamás, Leipold 
Amold, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Pintér Ottó, 
Plántek István, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Soóky Irén, 
Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tasnádi János, Tóth 
Klára, Tóth Péter, Varga Jenő, Várady József, Végh Károly, 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 
a 2013. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, 
összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.
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Napi feladatok

.TÍTWvX Természetjáró Osztály Biki Endre Gábor vezetésével szervezi 
cMWaz éves nyílt túrákat, programokat. Gondozzuk a Baranyai- 

dombság turistaútjait és az azokon található létesítménye- 
ket.'A közel 85 km-es turistaút-hálózaton rendszeresen ellenőrizzük 
a jelzések minőségét, a bejárhatóságot, és szükség szerint karbantar
tásokat végzünk az erdei létesítményeken. Ez nagyon sok időt és ener
giát emészt fel, szerencsére több helyi önkormányzat, vadásztársaság 
és magánszemélyek is segítségünkre vannak ebben. Osztályunk ren
geteg adminisztratív feladatot lát el napi szinten: levelek (e-mailek) 
fogadása, megválaszolása, kapcsolattartás a települések polgármeste
reivel, a nyílt túrák vezetőivel, az újságokkal, ahová rendszeresen meg
küldjük túráink programjait. Nagyon sok felkérés megkeresés érkezik 
felénk az ország minden részéből: vannak, akik telefonon kérnek segít
séget túracélpontjuk megválasztásához, vannak, akik forrásépítésben 
kérnek tanácsot, vannak, akik cikkek turista szakanyagok megírá
sához kérnek segítséget, míg mások pl. térképes információt kérnek 
tőlünk. A megkeresésekre rövid időn belül válaszolunk, és lehetősé
geinkhez mérten segítünk mindenkinek. Napi rendszerességgel szer
kesztjük a Baranyai-dombság honlapját (baranyaidombsag.ucoz.hu), 
melyre folyamatosan kerülnek fel a térségbe vezetett túrák, progra
mok, és a természetjárással, túrázással kapcsolatos hírek. Elkezdtünk 
egy interjúsorozatot túravezetőinkkel, segítőinkkel, akik bemutatkoz
nak honlapunkon. Túratársaink, túravezetőink így jobban megismer
hetik egymás munkásságát, tevékenységét.
Folyamatosan intézzük, szervezzük munkáinkhoz a segítőket, 
anyagszállítókat. Tesszük mindezt önkéntesen, szabadidőnket nem 
sajnálva, hogy a természeti környezetünk minél szebb és tisztább 
lehessen. Célunk, hogy az erdőt járók és az oda látogatók jól jelzett 
és felfestett turistautakon tiszta forrásokat, kulturált környezetben 
található erdei pihenőhelyeket találjanak, ahol megpihenhetnek ván
dorújuk, kirándulásaik során.
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Forrástisztítások

Rendszeresen tisztítjuk a Baranya megyében található forrásokat. 
Túráink alkalmával a mecseki forrásokat és a Baranyai-dombság for
rásait is rendszeresen tisztítjuk. Vállalt feladatunk a Koszonya-tetői- 
források tisztítása és ellenőrzése. A Hársas-forrásnak eltömődött az 
ülepítőmedencéje, ezért a forrás eredését feltártuk és ülepítőmedencéjét 
kitisztítottuk, csővezetékét kipucoltuk.

Bejárások

A Gyulaj Erdészeti Zrt. kérésére több alkalommal bejárást végeztünk 
a Tolnai-hegyháton, ahol felkerestük a kiépített forrásokat. A források
ról fotókat és szöveges dokumentációt készítünk, és tervet készítünk 
a lehetséges felújításokról, melyeket az erdészet a jövő évben szeretne 
kivitelezni. Egy ilyen bejárás alkalmával Kiing József birtokán halászlé
vel vendégelte meg kis csapatunkat, ahol megmutatta a „nagyszerűen és 
szakszerűen" kivitelezett bővizű Kőkút-forrást. Egy másik bejárás alkal
mával Lengyelen az Annafürdő és az erdei iskola szálláshelyeit, oktató
központját ismerhettem meg Gál László ágazatvezető jóvoltából.
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Szemétgyűjtés

Áprilisban a Föld Napjára országos szemétgyűjtési akciót hirdetett a 
Közútkezelő Kht. Ennek keretében Máriakéménden a kegytemplom, 
a Templom-forrás és az egykori téglaégető romjainál 32 zsák szemetet 
gyűjtöttünk össze.

Erdei bútorok készítése, kihelyezése

Saját kétkezi munkával és nagy összefogással új erdei bútorokat készí
tettünk, melyeket a Baranyai-dombság több pontjára helyeztünk ki. 
Teljesen lecseréltük az elöregedett asztalokat és a padokat a Törökvári- 
pihenőhelyen, ahol 6 új asztalt és 12 padot állítottunk fel.
A Vályús-forráshoz az egykori vadászház betonalapjára két asztalt és 
négy padot helyeztünk el. A Liptódpusztai-völgyben az István-kútnál 
is felállításra került egy rönkasztal két paddal. A Héhwald-keresztnél 
is elhelyeztünk egy padot, hogy aki erre jár, az megpihenhessen itt. 
A faanyagot a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészetétől kaptuk.

A megújult Törökvári-pihenőhely

Jelzésfestések

Májusban Liptódon egy kétnapos jelzésfestő tréninget tartottunk. 
A „képzésben" hét természetjáró társunk sajátította el a jelzésfestés tudo
mányát, minek köszönhetően megújult Liptód és Maráza között a zöld 
sáv jelzés. A jelzésfestő tanfolyam elméleti és gyakorlati fogásait Strasser 
Pétertől és Molnár Andrástól sajátíthatták el a résztvevők. A tanulók
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vállalták, hogy önállóan is elvégzik egy-egy jelzett útszakasz festését. 
A képzésben részt vevők valamennyien becsületesen helytálltak, és 
kitartóan, igényes munkát végezve több útvonalat is felújítottak a Bara
nyai- és Geresdi-dombságban.
A következő útvonalon újultak meg a jelzések ebben az évben:
Zöld sáv jelzés (Baranyai-dombság): Nadrági-völgy-Liptód-Maráza, 
táv: 3,5 km.
Sárga sáv jelzés (Baranyai-domb
ság): Liptód-Szilvás, táv: 1,3 km.
Sárga sáv jelzés (Geresdi-dombság): 
Mórágy-Zsibrik, táv: 6,5 km.
Sárga háromszög jelzés (Geresdi- 
dombság), új út: Véménd-volt Dö- 
mörkapu, erdei temető-Schleiher-sír, 
sárga sáv elágazás, táv: 8 km.
Sárga háromszög jelzés (Bara
nyai-dombság): Kék rom elágazás-
Kéméndi-tető, táv: 1,1 km.
Kék rom jelzés (Baranyai-domb

Új jelzés

ság): máriakéméndi Nagy-pincesor elágazása-Vályús-forrás, táv: 1,2 km. 
Sárga rom jelzés (Geresdi-dombság), új út: Ellető-völgy, sárga három
szög elágazás-volt Dömörkapu-puszta, táv: 0,8 km.
Sárga kör jelzés (Geresdi-dombság): Ellető-völgy, sárga háromszög 
elágazás-Gyertyán-forrás, táv: 0,1 km.
Piros kereszt (Geresdi-dombság): Összekötő út Hidastól délre, táv: 1,6 km. 
Jelzésfestés hossza összesen: 24,1 km.

Keresztfelújítás

Máriakéménden az Új-hegy erdejében egy régi kőkereszt áll, mely ebben 
az évben 110 éves. A Máriakéméndi Önkormányzat anyagi támogatá
sával felújítottuk és újrafestettük a Héhwald-keresztet. A kereszt mellé 
elhelyeztünk egy padot, a hozzávezető utat pedig útjelző oszloppal lát
tuk el. Valamikor itt a kereszt mellett volt a Szent-kút, melynek vize bete
geket gyógyított. Később Alajos-forrásnak is nevezték, mert egy Alajos 
napi jégverés elpusztította a határrészt. A kereszt mellett kis oszlopon 
álló tablót állítottunk fel, melyen elolvasható a kereszt és az egykori for
rás története. Valamikor még képoszlop is állt itt a forrásnál. A forrás 
évtizedekkel ezelőtt kiapadt, a kegyhely és a búcsújárás megszűnt, csak 
a kereszt maradt, mely némán őrzi múltunk csodás eseményeit, melyet a 
mai kor embere már kevésbé tisztel, de hisszük azt, hogy az erdőt járók 
az itt elhelyezett kis padon megpihenve lélekben feltöltődhetnek.
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Nyílt túrák, rendezvények

Éves programfüzetünk színes, gazdag programot kínált a természetked
velőknek. Bakancsos óvodásaink több alkalommal jártak a Mecseki Parker
dőben. Az ifjúsági túrák az iskolás korosztálynak nyújtanak túralehetőséget 
a Mecsek megismerésére. Nyílt túráink minden korosztálynak szólnak, de 
leginkább a felnőtt korú lakosság és a nyugdíjasok vesznek részt ezeken a 
túrákon. 24 nyílt túrát hirdettünk, végül 25 került megrendezésre. A nyílt 
túrákon a létszám folyamatosan emelkedik, átlagosan 20 és 67 között volt a 
résztvevők száma. Túráink a Mecsek és a Baranyai-dombság vidékére kala
uzolták el az érdeklődőket. A Baranyai-dombságban havonta szerveztünk 
túrát, melyek igen népszerűek voltak. Ez évben minden ilyen túra valami
lyen rendezvényhez vagy fesztiválhoz kapcsolódott. Eljuthattak így a túrá
zók pl. a mohácsi busójárásra, a fekedi stifolderfesztiválra, a nagynyárádi 
kékfestőfesztiválra vagy a geresdlaki gőzgombócfesztiválra is. Szerveztünk 
háromnapos túrát is, ahol egyesületünk egyik tagja, Markesz István kedvez
ményes áron biztosított vendégházában szállást és étkezést a túrázóknak. 
Dr. Lakatosné Novotny Sarolta vezetésével tovább folytatódtak a falu
járó túrák, melyek egy-egy település kulturális látnivalóit, helyi értékeit 
mutatják be. A túrázók a következő településeket látogatták meg: Magyar
szék, Szebény, Váralja, Lengyel, Magyarsarlós, Hásságy, Zengővárkony, 
Magyarhertelend, Báta, Máriakéménd, Szajk. A falujáró túrák hétköznap 
lévén leginkább a nyugdíjasok kedvenc programja. A Gáspár János túra
csoport 80 tagjával hetente járja a Nyugati- és Közép-Mecsek turistaútjait. 
Az év során közel 300 km-t tettek meg és 50 túrát szerveztek. A túrákat dr. 
Hochmann Andrásné szervezi, és többségét ő is vezeti. Egyesületünk szer
vezett túráin ebben az évben összesen kb. 2700 fő vett részt.
Éves nagyrendezvényünk a Törökvári Napok voltak június első hétvégéjén. 
Első nap Máriakéménden egy előadást hallgathattak meg a résztvevők, melyet 
az Iskolamúzeumban kialakított Turistatörténeti kiállítás megnyitója követett.
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Második nap teljesítménytúra indult Máriakéméndről 20 és 10 km-es távo
kon. A teljesítménytúrán 73 fő vett részt. A túrázók a nevezési díj fejébe a követ
kező szolgáltatásokat kapták: zsíros kenyér, borkóstolás, pálinkakóstolás, csoki, 
üdítő, és a túra végén csülökpörkölttel és almás pitével vártuk a célba érkezőket. 
Túráinkat a következő túravezetők vezették: Berek Zoltán, Biki Endre Gábor, 
Breitenstein Ferenc, Dománszky Zoltán, dr. Fábiánná dr. Jelenszky Ildikó, 
Feketéné Móró Erzsébet, Ficsor Endre, Földesiné Kövi Ildikó, Jónás Ist
ván, Kállai Csilla, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Markesz István, Müller 
Nándor, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina és Szűcs Istvánná Olga. 
Túravezetőinknek köszönjük a felkészülést és a szakszerű vezetést.

A Kék túra mentén | A busótúra résztvevői

Túrázók gyülekezője 
a kegytemplomnál

Térképek
a turistatörténeti kiállításon

Csülökpörkölt
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Az idei évben a Cartographia Kft. újra kiadta a Mecsek turistatérképet. 
A térkép immár három tájegységet is lefed: Mecsek, Baranyai-dombság 
és Villányi-hegység. A Mecsek térkép lektorálása, helyesbítése mellett 
elkészítettük a Baranyai-dombság térképét, így a teljes turistaút-hálózat 
felkerülhetett a térképre.
A Természetjáró Osztály munkáit segítette, annak megvalósításban részt vett: 
Baumann József, Baumann Józsefné, Bene Lajos, Berek Zoltán, Biki Endre, 
Biki Endre Gábor, Biros Ákos, Biros Kamilla, Biros Márta, Breitenstein 
Ferenc, Dávid Jenőné, Dománszky Zoltán, dr. Fábiánné dr. Jelenszky 
Ildikó, Fábos Józsefné, Fauszt József pm., Fauszt József, Feketéné Móró 
Erzsébet, Ficsor Endre, Földesiné Kövi Ildikó, Francsics Fanni, Goóg 
Gábor, Goóg Krisztián, Halász Csaba, Hauck Nándor, Hoffmann János, 
Jónás István, Kállai Csilla, Kállai János, Kállainé Fischer Mária, Kispál 
Adrián, Krámos Gábor, Krámos László, Krámos Lászlóné, dr. Lakatosné 
Novotny Sarolta, Lencse Katalin, Markesz István, Mester Ferenc, Mol
nár Edvin, Molnár Gábor, Molnár Zalán, Molnár Zoltán, Müller Nándor, 
Németh Katalin, Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Ripszám 
István, Rott Ferenc, Soós Kálmánná, Szente Károly, Szabó-Dalecker Ibo
lya, Székely László, Zörényi Tass és Zsula Ákos.
Munkánkat segítő természetbarát szövetségek, egyesületek: Hétdomb Termé
szetbarát Egyesület, Tolna Megyei Természetbarát Szövetség, Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetség, Magyar Természetjáró Szövetség 
Munkánkat segítő önkormányzatok: Maráza Önkormányzata részéről Hoff
mann János polgármester úr, Máriakéménd Önkormányzata részéről 
Fauszt József polgármester úr.
Munkánkat segítő cégek: Cartographia Kft., Mecsekerdő Zrt., Pannon 
Volán Zrt., Tikkurila festéküzlet.
Köszönöm mindenkinek, aki a Természetjáró Osztály környezetvédő és értékte
remtő munkáját segítette, népszerűsítette.
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Január

Január 13. vasárnap: Évnyitó túra-Mecsekből a Geresdi-dombságba
Rendező szervezet: BMTSZ
Útvonal: Mecseknádasd-Apátvarasdtelep-Hesz-kereszt-Héthárs-tető-
Ófalu
Táv: 10 km, Szintemelkedés: 200 m, Túravezető: Breitenstein Ferenc,
Telefon: 06-30-235-0695

Január 19. szombat: Ifjúsági nyílt túra
Útvonal: Szentkút-Remeterét -Vörös-hegy-Patacsi-mező-Éger-völgy
Táv: 9 km, Szintemelkedés: 350 m, Túravezető: dr. Fábiánné dr. Jelenszky 
Ildikó, Tel.: 06-20-388-8230

Január 30. szerda: Ötórai beszélgetések
Téma: Autóval a Kaukázusba
Előadók: Kulcsár Péter - Merk István- Varga Jenő
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Február

Február 10. vasárnap: Busójárás Mohácson
Rendező szervezet: BMTSZ
Útvonal: Mohács-Duna part-Nagypartosi tanösvény-Kölked, Fehér 
Gólya Múzeum-Mohács
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 50 m, Túravezető: Ficsor Endre, Telefon: 
06-20-886-2648

Február 13. szerda: Falujáró kirándulás a Mecsek és a Hegyhát találko
zásánál. Magyarszék
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, tel.: +36-20-4459164

Február 16. szombat: Mecseki mondák nyomában I.
Rendező szervezet: HÉTDOMB TE
Útvonal: Komló, Szilvás-Cseresznyák-Szöge-hegy-Barna-kő-Hamvas- 
völgy-Jánosipuszta-Gadányi-tavak-Aranypohár- Komló-Szilvás
Táv: 10 km, Szintemelkedés: 290 m, Túravezető: Őri Zsuzsanna, Telefon: 
06-70-260-7059
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Február 20. szerda 15 óra: Közgyűlés
Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1.
Szervező. Ripszám István, tel.: +36-30-2169073

Február 27. szerda: Ötórai beszélgetések
Téma: Folyamatos erdőborítás a Kelet-Mecsekben 
Előadó: Partos Kálmán
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Március

Március 3. vasárnap: Horvát Adolf Olivér emléktúra
100 ÉVES A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG
Pécs, Pálos templom-Mandulás-Lapis-Sós-hegyi-kilátó-Remete-rét-  
Vörös-hegy-Horvát Adolf Olivér emlékkő-Éger-völgy
Táv: 12 km, Szintemelkedés: 500 m, Túravezető: Börcsök György, Tele
fon: 06-30-267-8716

Március 9. szombat: „Természetbarátok a Mecsekért"
Erdőtakarító túra a Mecseki-parkerdőben a PTTE szervezésében, a Medi
terrán Gyaloglóklub és a Mecsek Egyesület támogatásával.
Szervező: Marton József és Pál Krisztina, Telefonszám: 06-20-296-0601

Március 10. vasárnap: Borkóstolás a kéméndi pincesoron
Rendező szervezet: BMTSZ
Utvonal: Kegytemplom-Templom-forrás-Lankás-dűlő-Nagy-pincesor- 
Kéméndi-csorgó-Máriakéménd
Táv: 6 km, Szintemelkedés: 150 m, Túravezető: Kállai Csilla, Telefon: 
06-30-919-0024

Március 20. szerda: Falujáró kirándulás a Geresdi-dombságban. Szebény
Túravezető: Dr.Lakatosné Novotny Sarolta, tel.: +36-20-4459164

Március 23. szombat: Ifjúsági túra
Útvonal: Árpád-tető-Tripammer-fa-Melegmányi-völgy-Fehérkút-Ezer- 
éves-Pécsbánya
Táv: 8 km, Szintemelkedés: 240 m, Túravezető: dr. Fábiánné dr. Jelenszky 
Ildikó, Tel.: 06-20-388-8230
Kiegészítő program: Mi történik az erdőben? - Kérdések az erdőgaz
dálkodásról
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Március 27. szerda: Ötórai beszélgetések
Téma: A Baranyai- dombság turistaútjai 
Előadó: Biki Endre Gábor
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Március 30. szombat: Mecseki mondák nyomában II.-Medve- 
hagymás erdő
Rendező szervezet: HÉTDOMB TE.
Útvonal: Mánfa-Árpádkori templom-Erzsébet út-Páfrányos-Petnyák- 
völgy-Kőlyuk-Nagy-mély-völgy-Melegmányi-forrás, mésztufagát- 
Tripammer-fa-Arpádtető
Táv: 13 km, Szintemelkedés: 460 m, Túravezető: Őri Zsuzsanna, Telefon: 
06-70-260-7059

Április

Április 1. hétfő: Emmaus (Húsvét hétfői népszokás a bólyi pincesoron)
Rendező szervezet: BMTSZ
Útvonal: Borjád-Herendi-erdő-Töttösi-erdő-Majsi-erdészház-Majsi-erdő- 
Majsi-halastavak-Töttös-Bóly
Táv: 18 km, Szintemelkedés: 160 m, Túravezető: Biki Endre Gábor, Tele
fon: 06-30-452-4579

Április 6. szombat: Bakancsos óvodások túrája
Útvonal: Misina-tető, TV-torony-Hóvirág-völgy-Kis-rét-Hideg-kút-
Középgyükési út-Szent Bertalan-kápolna-Alsógyükési út
Táv: 3,9 km, Szintemelkedés: 40 m, Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó,
Tel.: 06-20-436-3820

Április 6. szombat: Gebhardt Antal emléktúra
100 ÉVES A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG
Rendező: Delta Turista Egyesület, Dombóvár és Mecsek Egyesület
Támogató: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága
Útvonal: Abaliget, vasútállomás-Abaliget (barlang látogatás)-Orfű-Sár- 
kány-szakadék-Szuadó-völgy-Szuadó-nyereg-Éger-völgy
Táv: 17 km, Szintemelkedés: 580 m, Túravezető: Dománszky Zoltán, Tel.: 
06-20-365-9550

Április 7. vasárnap: A Víz Világnapja
Helyszín: Balokány liget
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Április 17. szerda: Falujáró kirándulás a Mecsekben. Váralja, Vár-hegy
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, tel.: +36-20-4459164

Április 20. szombat: Mecseki mondák nyomában III.
Rendező szervezet: HÉTDOMB TE.
Útvonal: Hosszúhetény-Zengő-Mária-kápolna-Püspökszentlászló, arboré- 
tum-Diós-kút, (Bánáti bazsarózsák)-Hárs-tető-Pusztabánya-Kis-kaszáló- 
Takanyó-völgy-Zobákpuszta
Táv: 13 km, Szintemelkedés: 670 m, Túravezető: Őri Zsuzsanna, Telefon: 
06-70-260-7059
Kiegészítő program: Mi történik az erdőben? - Kérdések az erdőgaz
dálkodásról

Április 22. hétfő: A Föld Napja
Helyszín: Balokány liget

Április 24. szerda: Ötórai beszélgetések
Téma: Kövületek, fosszíliák a Mecsekben
Előadó: dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Május

Május 11. szombat: Bakancsos óvodások túrája
Püspökszentlászló-Pusztabánya-Püspökszentlászló
Táv: 5,1 km, Szintemelkedés: 170 m, Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó, 
Tel.: 06-20-436-3820

Május 15. szerda: Falujáró kirándulás a Tolnai-hegyhát déli részébe. 
Lengyel, Annafürdő
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, tel.: +36-20-4459164

Május 20. Pünkösd hétfő: „Farkas az árokban"
A ME és a BMTSZ közös szervezésében
Mecseknádasd-Váraljai-erdészház-Farkas-árok-Cigány-hegy-Kisújbánya- 
Óbánya-Mecseknádasd
Táv: 18 km, Szintemelkedés: 300 m, Túra vezető: Pál Krisztina, Telefon: 
06-20-296-0601

Május 25. szombat: Stifolder fesztivál Fekeden
Rendező szervezet: BMTSZ
Útvonal: Erdősmecske-Hesz-kereszt-Harsányi-kereszt-Feked
Táv: 11 km, Szintemelkedés: 190 m, Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet, 
Telefon: 06-20-260-1947
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Május 29. szerda: Ötórai beszélgetések
Téma: Építészet és etika
Előadó: Ripszám János
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Június

Június 1. szombat: Megemlékezés Kardoss Kálmánról Hidason, 
koszorúzás
100 ÉVES A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG
Szervező: Videc Ferencné, tel.: 06-72-457-315

Június 1-2. szombat-vasárnap: TÖRÖKVÁRI NAPOK (Kiemelt 
rendezvény)
Rendező szervezetek: BMTSZ, ME, HÉTDOMB TE
Szombaton előadás és kiállítás a Baranyai-dombságról
Helyszín: Máriakéménd, Kultúrház
Vasárnap teljesítménytúra
Távok nevei: TÖRÖKVÁRI NAPOK 10/20
Hosszú táv:
Útvonal: Máriakéménd-Kegytemplom-Szent Márton templom-Új- 
hegy-Nagy-pincesor-Kéméndi-tető-Péter-sarok-Liptódpusztai-völgy- 
István-kút-Szilvás-Váralja-Török-vár romjai-Török-vári pihenő
Táv: 18,3 km, Szintemelkedés: 400 m
Rövid táv:
Útvonal: Máriakéménd-Kegytemplom-Szent Márton templom-Új- 
hegy-N agy-pincesor-Kéméndi-tető-Vályús-f orrás-Török-vár romj ai- 
Török-vári pihenő
Táv: 9,8 km, Szintemelkedés: 270 m
Rendező: Biki Endre Gábor
Telefon: 06-30-452-4579

Június 8. szombat: Bakancsos óvodások túrája
Útvonal: Misina-tető-Bánffay Simon út-Állatkert-Szaniszló-pihenő-  
Ilonka-pihenő-Balázs-pihenő-Tettye
Táv: 3,1 km, Szintemelkedés: 25 m, Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó,
Tel.: 06-20-436-3820

Június 12. szerda: Falujáró kirándulás a Baranyai-dombságban. 
Magyarsarlós-Hásságy
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, tel.: +36-20-4459164
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Június 15. szombat: Túra a Melegmányi-völgybe
100 ÉVES A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG
Útvonal: Dömörkapu-Kis-rét-Kanta-vár romjai-Kantavári-forrás-Meleg- 
mányi-völgy-Nagy-mély-völgy-Rábay-fa-Kis-rét-Dömörkapu
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 450 m, Túravezető: Müller Nándor, Tel.: 
06-20-957-5775

Június 22. szombat: Mecseki mondák nyomában IV.
Rendező szervezet: HÉTDOMB TE.
Útvonal: Zobákpuszta-Hidasi-völgy-Pusztabánya-Lakkeri-fenyves-
Rikájó-Iharos-kút-Máré-vár-Máré csárda
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 370 m, Túravezető: Őri Zsuzsanna, Telefon: 
06-70-260-7059

Június 29. Lafferton Henrik emléktúra
Rendező szervezet: HÉTDOMB TE.
Útvonal: Zobákpuszta-Püspökszentlászló-Hárs-tető-Miske-tető-Cigány- 
hegy-Dobogó-Vörösfenyő kulcsosház-Máré csárda
Táv: 15 km, Szintemelkedés: 340 m, Túravezető: Őri Zsuzsanna, Telefon: 
06-70-260-7059

Július

Július 10. szerda: Falujáró kirándulás a Mecsekbe. Zengővárkony
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, tel.: +36-20-4459164

Július 20. szombat: Kilátókra fel!
100 ÉVES A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG
Útvonal: Tettye-Balázs-pihenő (kilátó)-Dömörkapu-Flóra-pihenő (kilátó)— 
Misina-tető, Tv-torony-Kis-Tubesi-kilátó-Tubes, János-kilátó-Lapis-Sós- 
hegyi-kilátó-Mandulás
Táv: 12 km, Szintemelkedés: 470 m, Túra vezető: Pál Krisztina, Telefon: 
06-20-296-0601

Július 27. szombat Kékfestő fesztivál Nagynyárádon
Rendező szervezet: BMTSZ
Útvonal: Bóly-Sajti-dűlő-Nagy-erdő-Nagynyárád
Táv: 10 km, Szintemelkedés: 30 m, Túravezető: Őri Zsuzsanna, Telefon: 
06-70-260-7059
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Augusztus

Augusztus 3. szombat: Mecseki mondák nyomában V.
Rendező szervezet: HÉTDOMB TE
Útvonal: Orfűi elágazás-Nagy-kaszálló-Volt Cinke-tanya, emlékkő- 
Horvát Adolf Olivér emlékkő-Remete-rét-Büdös-kút-Spirál-víznyelő- 
Sárkány-forrás-Malom múzeum-Orfű, Mecsekrákos
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 380 m, Túravezető: Őri Zsuzsanna, Telefon: 
06-70-260-7059

Augusztus 11. vasárnap: Szüreti fesztivál Szederkényben
Rendező szervezet: BMTSZ
Útvonal: Pécs, Hird-Romonya-Hásságy-Szederkény
Táv: 19 km, Szintemelkedés: 200 m, Túravezető: Biki Endre Gábor, Tele
fon: 06-30-452-4579

Augusztus 14. szerda: Falujáró kirándulás a Mecsekben. Magyarher- 
telend, Napszentély kilátó
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, tel: +36-20-4459164

Szeptember

Szeptember 8. vasárnap: Bányász emléktúra
Rendező szervezet: HÉTDOMB TE
Szeptember 8. vasárnap: „Jó szerencsét!" 15/7 BÁNYÁSZ EMLÉKTÚRA 
Rajt: Múzeumkert, Komló, Városház tér 1.
15 km-es túra útvonala: Engel Adolf szobor-Altáró-Templom tér-Majális 
tér-Kossuth-légakna-Kossuth I-II-es-akna-III-as-akna-Béta-akna-„Rálá- 
tás"Kőbányára-Diagonál-akna-Macskalikonát-Zobák-akna-Gesztenyési 
út-Kőbánya-Glanzer-táró-Szerencse-táró-Anna-akna-Adolf-táró-Ady 
E. u.-Kossuth L. utca-Bányászpark
Pontos táv: 16,9 km, Szintemelkedés: 340 m
A 7 km-es túra útvonala: Engel Adolf szobor-Altáró-Templom tér-Majális 
tér-Kossuth-légakna-Kossuth I-II-es-akna-Szerencse-táró-Anna-akna- 
Adolf-táró-Ady E. u.-Kossuth L. utca-Bányászpark
Szintemelkedés: 130 m, Főrendező: Őri Zsuzsanna, Tel.: 06-70-260-7059

Szeptember 11. szerda: Falujáró kirándulás a Sárközbe. Báta
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, tel: +36-20-4459164
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Szeptember 13-15. Liptódi 3 napos túra ott alvással a Jómadár Ifjúsági 
Szállóban.
Rendező szervezet: BMTSZ

Szeptember 13. péntek: Túra a marázai Mária-kápolnához.
Útvonal: Liptód-Erdősmároki-tető-Maráza-Mária-kápolna-Lókúti- 
pihenő-Liptód
Táv: 11 km, Szintemelkedés: 150 m, Túra vezető: Markesz István, Telefon: 
06-20-772-0330

Szeptember 14. szombat: A Liptódpusztai-völgy szurdokvölgyeinek 
felfedezése
Útvonal: Liptód-Liptódpusztai-völgy-Liptód (Alkotók csarnoka, temp
lom és helytörténeti gyűjtemény megtekintése, borkóstolás a pincesoron) 
Táv: 10 km, Szintemelkedés: 300 m, Túravezető: Biki Endre Gábor, Tel.: 
06-30-452-4579

Szeptember 15. vasárnap: Túra a 700 éves Török-várhoz
Útvonal: Liptód-Kéméndi-tető-Schlossberg-Török-vári pihenő-Török- 
vár romjai-Vályús-forrás-Nagy-pincesor-Új-hegy-Máriakéménd
Táv: 15 km, Szintemelkedés: 300 m, Túravezető: Jónás István, Telefon: 
06-30-680-7440

Szeptember 21. szombat: Bakancsos Óvodások túrája
Útvonal: Hotel Kikelet-Francia-emlékmű-Ilonka-pihenő-Lenkei-pihenő- 
Vámos Mihály-kulcsosház-Tettye
Táv: 2,3 km, Szintemelkedés: 90 m, Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó, 
Telefon: 06-20-436-3820

Szeptember 25. Szerda: Ötórai beszélgetések
Téma: Erdei létesítmények a Mecsekben
Előadó: Dr. Varga Tamás
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Október

Október 12. szombat: Gőzgombóc fesztivál Geresdlakon
Rendező szervezet: BMTSZ
Útvonal: Erdősmecske, volt vasútállomás autóbuszmegálló-Kisgeresdi- 
erdő-Kisgeresd-Kereszt-pihenő-Geresdlak
Táv: 8 km, Szintemelkedés: 160 m, Túravezető: Markesz István, Telefon: 
06-20-772-0330
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Október 16. szerda: Falujáró kirándulás a Baranyai-dombságban. 
Máriakéménd
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, tel.: +36-20-4459164

Október 19. szombat: Bakancsos Óvodások túrája
Árpád-tető-Tripammer-fa-Fehérkúti-kulcsosház-Gesztenyés
Táv: 5 km, Szintemelkedés: 135 m, Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó, 
Telefon: 06-20-436-3820

Október 30. szerda: Ötórai beszélgetések
Téma: Egy medikus bolyongásai börtönországban 
Előadó: Dr. Debreczeni László
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

November

November 7. csütörtök, 15 óra: Megemlékezés a 100 éve elhunyt 
Vaszary Gyuláról
Helyszín: Pécsi köztemető, északi fal, kerítés, a Vaszary család sírjánál
A megemlékezést tartja dr. Polgárdy Géza turista szakíró.

November 10. vasárnap: Túra Szent Márton tiszteletére
Rendező szervezet: BMTSZ
Pécs, Újhegy-Nagykozár-Magyarsarlós-Hásságy-Berkesd-tető-Mária- 
kéménd, Szent Márton templom
Táv: 19 km, Szintemelkedés: 210 m, Túravezető: Breitenstein Ferenc, 
Telefon: 06-30-235-0695

November 13. szerda: Falujáró kirándulás a Baranyai-dombságban. 
Szajk
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, tel: +36-20-4459164

November 23. szombat: Katalin-napi botozás
100 ÉVES A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG
Táv: 15 km, Szintemelkedés: 560 m, Túravezető: Ripszám István, Telefon: 
06-30-216-9073

November 27. szerda: Ötórai beszélgetések
Téma: A Papuk-hegység
Előadó: Nagy Gábor
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)
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November 30. szombat: 100 ÉVES A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG 
- Ünnepi megemlékezés
Beszédet mond: Dr. Polgárdy Géza szakíró
Helyszín: Pécs, Széchenyi tér

December

December 1. vasárnap: Évzáró kökényszedő túra
Rendező szervezet: BMTSZ
Útvonal: Palotabozsok-Somberek-Sombereki-horgásztó-Zebegényi temp- 
lomrom-Görcsönydoboka
Táv: 12 km, Szintemelkedés: 100 m, Túravezető: Biki Endre Gábor, Tel.: 
06-30-452-4579

December 11. szerda: Évbúcsúztató ünnepi műsor
Az évbúcsúztató műsor később meghatározott helyen kerül megrendezésre.

A programban falujáró túrák tervezett dátumát tüntettük fel. Az időpon
tok az időjárás függvényében változhatnak. A túrák végleges időpontját 
Dr. Lakatosné Novotny Sarolta a túra vezetője az indulások előtt egy héttel 
e-mailben pontosítja a tagtársaknak. Az indulásokat és a pontos látnivalókat 
a Mecsek Egyesület honlapján tesszük majd közzé.
A Gáspár János túracsoport 2013-ban, minden keddi napon túrát indít 
a mecseki parkerdőben és annak környékén. A túrák könnyűek és lassú 
tempójúak. A táv az időjárástól függően 3-10 km. A túrák útvonaláról, a 
találkozás helyéről és idejéről tájékozódni lehet telefonon vagy e-mailben: 
dr. Hochmann Andrásnénál. Tel.: 72/224-886 vagy h.sz.katalin@gmail.com 
A változtatás jogát fenntartjuk. A túrák (a teljesítménytúrák kivételével) 
ingyenesek, azokon bárki részt vehet, tagságtól függetlenül. Az útikölt
séget, a borkóstolást és a fesztiválokon nyújtott szolgáltatások esetleges 
költségeit mindenki maga fizeti. A túrán mindenki saját felelősségére 
vesz részt. Az időjárás kedvezőtlenné válása, az autóbuszjáratok menet
rendjének megváltozása és egyéb tényezők miatt a túra kiírása változ
hat. Szélsőséges időjárás (hőségriadó, erős szélvihar, szakadó eső, olyan 
mértékű havazás, mely a közlekedést befolyásolja, jégeső, ónos eső és a 
közutak járhatatlansága) miatt a túrák elmaradhatnak.
Amennyiben változás van, azt közzétesszük a rendező szervezetek hon
lapján. Javasoljuk az indulás előtti napon még egyszer ellenőrizni az 
indulás időpontját. A túra elmaradása esetén a túravezető nem köteles a 
kiírt helyszínen megjelenni. Bizonytalan időjárás estén a túravezetőnél a 
megadott telefonszámon lehet érdeklődni.
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Mecsek Egyesület honlapja: www.mecsekegyesulet.hu
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség honlapja: www.baranyatermeszetbarat.hu
Hétdomb Természetbarát Egyesület honlapja: www.hetdomb-t-b-e.gportal.hu
Baranyai-dombság honlapja: http://baranyaidombsag.ucoz.hu

Falujáró túra 
Egyéb

100 éves a Magyar Turista Szövetség
Bakancsos óvódások túrája
Ötórai beszélgetés

378

http://www.mecsekegyesulet.hu
http://www.baranyatermeszetbarat.hu
http://www.hetdomb-t-b-e.gportal.hu
http://baranyaidombsag.ucoz.hu


379



AMecsek Egyesület 2014. évi programja

A Mecsek Egyesület 2014. évi programja

Január

Január 4. (szombat): látogatás a himesházai bognárműhelyben és Já
nos Zoltán szíjgyártó műhelyében
Útvonal: Liptód - Erdősmárok - Himesháza
Táv: 10 km, Szintemelkedés: 150 m, Túravezető: Markesz István, Telefon: 
06-20-772-0330

Január 22. szerda: Falujáró túra Szilágyra
Túravezető: Nyáry Attiláné, Telefon: 06-72-214-651

Január 29.: Ötórai beszélgetések
Téma: A városi parkerdő kezelési koncepciója különös tekintettel a fe
ketefenyő egészségi állapotára
Előadó: Szilasi Tamás
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Február

Február 1. szombat: Betekintés a farsangi fánk készítésébe
Útvonal: Liptód - Lókúti-pihenőhely - Maráza - Mária-kápolna, Mária- 
forrás - Váralja - Törökvári-pihenő - Templom-forrás - Máriakéméndi 
Kegytemplom
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 130 m, Túravezető: Breitenstein Ferenc, Tel.: 
06-30-235-0695

Február 12. szerda: Falujáró túra Lánycsókra
Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet, Telefon: 06-20-260-1947

Február 16. vasárnap: Túra a Gemenci erdőben
Útvonal: Pörböly (kisvasúttal a Lassi vm.-ig) - Halászati Múzeum - 
Rezéti-Duna - Kisrezéti-erdészház - Cserta-híd - Duna-fürdő - Baja 
Táv: 15 km, Szintemelkedés: 40 m, Túravezető: Szittyái Melinda, Tel.: 
06-30-390-1534

Február 19. szerda: Közgyűlés
Helyszín. Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1.
Szervező: Ripszám István, tel.: +36-30-216-9073

Február 26. szerda: Falujáró túra Alsómocsoládra
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta
Telefon: 06-20-445-9164
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Február 26.: Ötórai beszélgetések
Ortmann-né Dr. Ajkai Adrienné (PTE): A Kelet-Mecsek lomberdeinek 
természetességi állapota
Dr. Csete Sándor (NYME): Az erdei vadkár hatása az erdők természe
tességére
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Március

Március 1. szombat: Horvát Adolf Olivér emléktúra
Útvonal: Éger-völgy - Ólaki-hát - Szuadó-nyereg, Blokkház - volt Cinke 
tanya, emlékkő - H. A. O. emlékkő - Szentkúti-vendégház - Éger-völgy 
Táv: 11 km, Túravezető: Berek Zoltán, Telefon: 06-30-663-1076

Március 9. (vasárnap): őrlési folyamatok bemutatása a malommúzeumban 
Útvonal: Mohács, II. Lajos-emlékmű - Szent Miklós-vízimalom - Csele- 
víztározó - Görcsönydoboka - Somberek
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 110 m, Túra vezető: Markesz István, Telefon: 
06-20-772-0330

Március 22. szombat: Bajai túra
Útvonal: Baja - Vaskúti-erdő - Vodica (búcsújáró hely) - Pandúri-tanös- 
vény - Ferenc-csatorna - Deák Ferenc-zsilip - Vízügyi Múzeum - Baja 
Táv: 15 km, Szintemelkedés: 30 m, Túravezető: Szittyai Melinda, Telefon: 
06-30-390-1534

Március 26.: Falujáró túra Kisnyárádra
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Telefon: 06-20-445-9164

Március 26.: Ötórai beszélgetések
Téma: Kínáról elmélkedve egy utazás után
Előadó: Ottó Gábor
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Március 30. vasárnap: Koszonya-tetői források felkeresése és tisztítása 
Útvonal: István-akna - Andorlaki-tavak - Andorlaki-forrás - Andor- 
lak - Hármasbükk - Bugyogó-forrás - Kőszegi-forrás - Koszonya-tető - 
Hármasbükk-forrás - volt Hársas-kulcsosház, Hársas-forrás - Petőfi-akna 
Táv: 12 km, Szintemelkedés: 300 m, Túravezető: Biki Endre Gábor, Tel.: 
06-30-452-4579
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Április

Április 5. szombat: Bakancsos Óvodások túrája
Útvonal: Misina-tető - S-Z + jelzések - Szaniszló-pihenő - Szaniszló-út -
Ilonka-pihenő - Sári-pihenő - Hotel Kikelet - Mecsek-kapu
Táv: 3 km, Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó, Telefon: 06-20-436-3820

Április 5. szombat: Túra a Nyugati-Mecsekben
Útvonal: Bakonyai elágazás (erdészház) - Miska-forrás - Húsvét-forrás 
- Bükkösd
Táv: 13 km, Szintemelkedés: 200 m, Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet,
Telefon: 06-20-260-1947

Április 13. vasárnap: Borászati bemutató és borkóstolás a dombolda
lak pincéjében
Útvonal: Kátolyi elágazás - Liptódpusztai-völgy - István-kút - Liptód - 
Szent János-kápolna - Kisnyárád
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 250 m, Túravezető: Breitenstein Ferenc, Tel.: 
06-30-235-0695

Április 16. szerda: Falujáró túra Palotabozsokra
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta
Telefon: 06-20-445-9164

Április 27. vasárnap: Szalonnasütés Dömörkapun
Útvonal: Véménd, körforgalom - Apát-rétek - Schleiher-sír - egykori 
Dömörkapu puszta - Dömörkapu, erdei temető - Véménd
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 280 m, Túravezető: Baumgärtner Norbert, 
Telefon: 06-70-374-3950

Április 30.: Ötórai beszélgetések
Téma: Misina - előadással egybekötött könyvbemutató
Előadó: Dr. Pap Norbert
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

MÁjus
Május 7. szerda: Falu járó túra Somogyvárra
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta
Telefon: 06-20-445-9164

382



A Mecsek Egyesület 2014. évi programja

Május 11. vasárnap: Virágnéző túra
Útvonal: Szederkény - Szőlő-hegy - Monyoród - Nagy-pincesor - Vá
lyús-forrás - Lankás-dűlő - Máriakéménd
Táv: 12 km, Szintemelkedés: 150 m
Túravezető: Jónás István
Telefon: 06-30-680-7440

Május 17. szombat: Bakancsos Óvodások túrája
Útvonal: Dömörkapu - Hideg-kút - Kis-rét - P sáv jelzés - Lámpás-völgy
- P+ jelzés - Dömörkapu
Táv: 4 km, Szintemelkedés: 130 m
Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó
Telefon: 06-20-436-3820

Május 17-18. (szombat-vasárnap): 2 napos túra Bátaapátiba a népi mes
terségek felfedezésével
Útvonal: Véménd - volt Dömörkapu, erdei temető - Ellető-völgy - 
Schleiher-sír - Mórágy - Bátaapáti (Véménden a Mézeskalácsos műhely 
és a tájház megtekintése)
Táv: Mórágyig 13 km, Bátaapátiig 17 km
Szintemelkedés: 230 m
Túravezető: Baumgärtner Norbert, Telefon: 06-70-374-3950

Május 18. vasárnap: Bátaapáti túra második napja
(A túra csak a Bátaapátiban ott alvóknak szól!)
Útvonal: Bátaapáti - Üveghuta, harangláb - Zsibrik - Ótemplomi-lapos
- Eszterpusztai-templomrom - Ófalu
Táv: 13 km
Szintemelkedés: 200 m
Túravezető: Baumgärtner Norbert

Május 21. szerda: Falujáró túra Mohácsra és Sátorhelyre a Nemzeti 
Történelmi Emlékparkba
Túravezető: Szűcs Istvánné Olga
Telefon: 06-20-278-5872

Május 28.: Ötórai beszélgetések
Téma: A Mecsek madárvilága
Előadó: Laczik Dénes
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)
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JÚNIUS

Június 1. vasárnap TÖRÖKVÁR 25/15 teljesítménytúra
Törökvár 25
Útvonal: Máriakéménd - Kegytemplom - Templom-forrás - Rott-pince - 
Új-hegy - Héhwald-kereszt - Nagy-pincesor - Vályús-forrás - Kéméndi- 
tető - Péter-sarok - Liptódpusztai-völgy - István-kút - Szilvás - Váralja
- Törökvári-pihenő - Török-vár romjai - Lankás-forrás - Máriakéménd

Törökvár 15
Útvonal: Máriakéménd - Kegytemplom - Templom-forrás - Rott-pince
- Új-hegy - Héhwald-kereszt - Nagy-pincesor - Vályús-forrás - Török
vári-pihenő - Török-vár romjai - Lankás-forrás - Máriakéménd 
Főrendező: Biki Endre Gábor, Telefon: 06-30-452-4579

Június 7. szombat: Megemlékezés Kardoss Kálmánról születésének 
175. évfordulóján 
koszorúzás Hidason

Június 14. szombat: Bakancsos Óvodások túrája
Útvonal: Tripammer-fa - Anyák-kútja - Melegmányi-forrás - Anyák-kútja
- Tripammer-fa
Táv: 4 km, Szintemelkedés: 20 m, Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó, Tel.: 
06-20-436-3820

Június 18. szerda: Falujáró túra Somberekre
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Telefon: 06-20-445-9164

Június 28. szombat: Túra a Keleti-Mecsekbe
Útvonal: Hosszúhetény - Kis-tóti-völgy - Pusztabánya - Szürke-rét - 
Kisújbánya - Csepegő-szikla - Óbányai-völgy - Óbánya
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 320 m, Túravezető: Szűcs Istvánná, Telefon: 
06-20-278-5872

JÚLIUS

Július 5. szombat: Túra a Baranyai-dombságban
Útvonal: Töttös - Töttösi-erdő - Majsi-erdő - Majsi-erdészház - Majsi-ha- 
lastavak - Majs
Táv: 18 km, Szintemelkedés: 100 m, Túravezető: Biki Endre Gábor, Tel.: 
06-30-452-4579
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Július 9. szerda: Falujáró túra Pécsbagotára
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Telefon: 06-20-445-9164

Július 16. szerda: Falujáró túra Görcsönydobokára
Túravezető: Markesz István, Telefon: 06-20-772-0330

Július 20. vasárnap: Szalonnasütés a Török-várnál
Útvonal: Máriakéménd - Lankás-dűlő - Vályús-forrás - Török-vár - Mária- 
kéménd
Táv: 8 km, Szintemelkedés: 130 m, Túravezető: Kállai Csilla, Telefon: 
06-30-919-0024

Augusztus

Augusztus 2. szombat: Halászati mesterségek a Béda-Karapancsa 
tájegységben
Útvonal: Kölked - Felsőbédai-erdészház - Felső-béda - Bédai-vadászház
- Erdőfű
Táv: 15 km, Szintemelkedés: 60 m, Túravezető: Biki Endre Gábor, Tel.: 
06-30-452-4579

Augusztus 13. szerda: Falujáró túra Dunaszekcsőre
Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet, Telefon: 06-20-260-1947

Augusztus 27. szerda: Falujáró túra Döbröközre
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Telefon: 06-20-445-9164

Szeptember

Szeptember 8. hétfő: Falujáró túra Marázára a Mária napi körmenetre 
Túravezető: Szűcs Istvánná Olga, Telefon: 06-20-278-5872

Szeptember 10. szerda 15 óra: Megemlékezés Hoffmann Lászlóról, az 
Ilonka-pihenő tervezőjéről
Helyszín: Ilonka-pihenő

Szeptember 17. szerda: Falujáró túra Grábócra
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Telefon: 06-20-445-9164

Szeptember 20. szombat: Bakancsos Óvodások túrája
Útvonal: Dömörkapu - Hideg-kút - Északi táró - Lámpásvölgyi út
Táv: 3 km, Szintemelkedés: 10 m, Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó, Tel.: 
06-20-436-3820
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Szeptember 21. vasárnap: Betekintés a Natúr Életmódtanya gazdálkodásába 
Útvonal: Szajk - Babarc - Kisnyárád - Molnárhegyi-vadászház - Szabari- 
erdő - Szabari-erdészház - Natúr Életmódtanya - Székelyszabar
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 180 m, Túravezető: Berek Zoltán, Telefon: 
06-30-663-1076

Szeptember 24.: Ötórai beszélgetések
Téma: Pécs hosszútávú fejlesztési elképzelései
Előadó: Csaba Ders
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

Szeptember 27. szombat: Túra a Villányi-hegységben
Útvonal: Siklós - Kisharsány - Palackozó - Szoborpark - Villány
Táv: 10 km, Szintemelkedés: 100 m, Túravezető: Németh Gézáné, Tel.: 
06-70-315-1518

Október

Október 1. szerda: Falujáró túra Kakasdra
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Telefon: 06-20-445-9164

Október 3-5. hétvégéje: a házi készítésű szalámi ízei
3 napos hosszú hétvége Fekeden a turistaszállóban

Október 3. péntek: fekedi kék körtúra bejárása
Útvonal: Feked - Kökény-árok - Harsányi-kereszt - Under-völgy - Feked 
+ Fekeden a templom és a tájház megtekintése
Táv: 10 km, Szintemelkedés: 200 m, Túravezető: Breitenstein Ferenc, Tel.: 
06-30-235-0695

Október 4. szombat: az erdősmecskei kolostor romjainak felkeresése 
Útvonal: Feked - Vár-hegy - Erdősmecske - volt gránitbánya - Kisgeresd
- Geresdi-kilátó - Hal-domb - Feked
Táv: 17 km, Szintemelkedés: 400 m, Túravezető: Biki Endre Gábor, Tel.: 
06-30-452-4579

Október 5. vasárnap: fekedi zöld körtúra bejárása
Útvonal: Feked - volt vasútállomás - Jakabéczy-kereszt - Walter-kereszt
- Trefortpuszta - István-kunyhó - Harang-tető - Feked
Táv: 14 km, Szintemelkedés: 300 m, Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet, 
Telefon: 06-20-260-1947
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Október 12. vasárnap: Őszi túra a Keleti-Mecsekbe
Nagymányok - Pásztor-hegy - Meleg-oldal - Váraljai-tavak - Csörgő rét 
- Kappenwasser - Magaspuszta - Mecseknádasd
Táv: 17 km, Szintemelkedés: 450 m, Túravezető: Kis Olga, Telefon: 06-30- 
238-8229

Október 15. szerda: Falujáró túra: Monyoród - Máriakéménd - Monyoród 
Túravezető: Kállai János, Telefon: 06-69-353-111

Október 18. vasárnap: Betekintés Szentkereszti István fafaragó 
műhelyébe
Útvonal: Hásságy - Berkesd-tető - Grabina - Máriakéménd
Táv: 10 km, Szintemelkedés: 100 m, Túravezető: Biki Endre Gábor, Tel.: 
06-30-452-4579

Október 18. szombat: Bakancsos Óvodások túrája
Útvonal: Misina-tető - Kis-Tubes - János-kilátó - P+ jelzés - Bányász út 
- Mandulás
Táv: 5 km, Szintemelkedés: 90 m, Túravezető: Földesiné Kövi Ildikó, Tel.: 
06-20-436-3820

Október 29.: Ötórai beszélgetések
Téma: Törökország közelről
Előadó: Ripszám Dóra
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)

November

November 5. szerda: Falujáró túra Kárászra
Túravezető: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta
Telefon: 06-20-445-9164

November 19. szerda: Falujáró túra Pécsváradra
Túravezető: Dr. Novotny Iván
Telefon: 06-20-336-2237

November 26.: Ötórai beszélgetések
Téma: A Beremendi-kristálybarlang
Előadó: Havasi Ildikó
Helyszín: Mecsekerdő Zrt. (Pécs, Rét utca 8.)
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December

December 7. vasárnap: Agrártörténeti gyűjtemény megtekintése 
Békáspusztán
Útvonal: Boly - Békáspuszta - Arany-domb - Boly
Táv: 8 km, Szintemelkedés: 30 m, Túravezető: Breitenstein Ferenc, Tel.:
06-30-235-0695

December 10. szerda: Évbúcsúztató ünnepi műsor
Az évbúcsúztató műsor később meghatározott helyen kerül megrendezésre.

December 14. vasárnap: Mecseki túra
Útvonal: Dömörkapu - Kis-rét - Kanta-vár - Rábay-fa - Fehérkúti-kulcsos- 
ház - Gesztenyés
Táv: 9 km, Szintemelkedés: 100 m, Túra vezető: Szűcs Istvánná, Telefon: 
06-20-278-5872

Túráinknál a változtatás jogát fenntartjuk. A túrák (a teljesítménytúrák 
kivételével) ingyenesek, azokon bárki részt vehet. Az útiköltséget, a bor
kóstolást és a túrákon nyújtott egyéb szolgáltatások költségeit mindenki 
maga fizeti. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. Az időjárás 
kedvezőtlenné válása, az autóbuszjáratok menetrendjének megváltozá
sa és egyéb tényezők miatt a túra kiírása változhat. Szélsőséges időjárás 
(hőségriadó, szélvihar, szakadó eső, olyan mértékű havazás, mely a köz
lekedést akadályozza) miatt a túrák elmaradhatnak. Javasoljuk az indu
lás előtti napon még egyszer ellenőrizni az indulás időpontját. A túra el
maradása esetén a túravezető nem köteles a kiírt helyszínen megjelenni. 
Keddi munkanapokon reggel (3-8 km-es) lassú tempójú nyílt túrát indí
tunk a Mecsekbe. A túrákról érdeklődni lehet Dr. Hochmann Andrásnénál 
a 72/224-886-os telefonszámon vagy a h.sz.katalin@gmail.com e-mail címen.

A túrák részletes indulási időpontjait és az esetleges változásokat közzé- 
tesszük a rendező szervezetek honlapján:
Mecsek Egyesület honlapja: www.mecsekegyesulet.hu
Baranyai-dombság honlapja: http://baranyaidombsag.ucoz.hu
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség honlapja: ivww.baranyatermeszetbarat.hu 
Tolna Megyei Természetbarát Szövetség honlapja: www.tolnasport.hu

Nyílt túrák
Bakancsos óvódások túrája 
Falujáró túra 
ötórai beszélgetés
Egyéb
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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. J. Város polgármestere

Ügyvezető Elnök:
Ripszám István

Titkár:
Berek Zoltán
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Választmány tagjai:

Dr. Páva Zsolt
Ripszám István
Berek Zoltán
Dr. Papp Tivadar
Ottó Gábor

Ellenőrző Bizottság tagjai:

Dr. Varga Tamás elnök 
Henczné Szabó Éva tag 
Dománszky Zoltán tag

Osztályok:

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

elnök: Müller Nándor
elnök: Dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó
elnök: Jónás István
elnök: Baumann József
elnök: Biki Endre Gábor
elnök: Pál Krisztina
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„Az Örök Mecsekért" Díj kitüntetettjei:

2004 - Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága
2005 - Mecseki Erdészeti Zrt.
2006 - PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
2007 - PANNONPOWER Holding Zrt.
2008 - Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakszolgáltatási Hivatal

Erdészeti Igazgatósága
2009 - Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Főfelügyelet

Örökös tiszteletbeli tagok:

Kováts Kolos
Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház örökös tagja (2006)

Nagy Bandó András
író, humorista (2007)

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

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

Somosi László
a PANNONPOWER Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója,

a Mecsek Egyesület elnöke (2007)

Tasnádi Péter +
Pécs M. J. Város polgármestere (2007)

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

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

Dr. Varga Tamás
a Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakszolgáltatási Hivatal 

Erdészeti Igazgatósága igazgatója (2008)

Závoczky Szabolcs
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 Mecsekerdő 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)
Magyarország európai uniós rendkívüli és meghatalmazott nagykövete
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ÖRÖKÖS TAGOK

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)
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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
Baumgärtner Margaréta
Baumgärtner Norbert
Bayer Richárd
Békefi Irén dr.
Benczes Gábor
Benkő Gábor
Berek Zoltán
Biki Endre Gábor
Biros Béláné
Bóday Barna
Bóday Barnabás
Bóday Miklós ifj.
Bóday Mikós
Bóday Zoltán
Bodráné Kis Olga
Bonyai Gyuláné
Bötkös Lászlóné
Budai Jánosné
Bútor Ferencné
Chlebovics Miklós
Csapó Júlianna
Csehné Andok Éva
Csiszár Gyula

tagok:

Csóka Péter János
Dobszai János Zsolt 
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
Gayer Éva
Gergely Tibor
Gergely Tibor ifj.
Gida Tibor
Göbölös István
Gundrum Károly dr.
Halász Csaba
Harmat Béla dr.
Havasi Ildikó
Hegyi Ferenc
Hegyi József
Hennczné 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
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Jónás Rudolf
Kádár Malvin Judit
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
Mátyás Elemérné

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.
Ottó Gábor
Őri Zsuzsanna
Pálfy Attila
Palkó Zsolt dr
Palotay Gergely 
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.
Reiger Magdolna
Ripszám István
Rónaki László
Rüll József
Sallay Árpád
Schaller Károly
Scheffer Ferencné
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Sebők Béla dr
Sey Gábor
Sivák Istvánné
Somogyvári Imre
Somosi László
Somosi Lászlóné
Soós Kálmánná
Stalenberger Tibor
Stefánovits Istvánné
Strasser Péter
Sturmné Olasz Magdolna
Sváb László
Szabó-Dalecker Ibolya
Szabóné 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.
Várhalmi Zsolt
Varga Tamás dr.
Vass Béla
Végh Károly
Wágner László 
Zoltán Vilmos dr.

A 2013-as évben tagsági jegy 
(egyesületi igazolvány) 
nem készült.
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