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Dr. Polgárdy Géza

HOFFMANN LÁSZLÓ, A MECSEK 
EGYESÜLET VOLT ÉPÍTÉSZÉNEK 
EMLÉKEZETE

offmann Lászlóra, a Mecsek Egye- 
sület 1926-1940 közötti években volt 
építészére most úgy emlékezünk, 

hogy életének semmiféle kerek évfordulója 
nincs. Tegyük ehhez hozzá már most: azt 
ugyan tudjuk, hogy Pécsett született 1897. 
június 22-én, halálának pontos helyét és idejét 
azonban nem ismerjük. Amit erről biztosan 
tudunk, az mindössze annyi, hogy az orosz 
fronton, valahol a Don-kanyarban, még 1943- 
ban látták utoljára... A Don-kanyar azonban 
nem nevezhető pontos helymegjelölésnek, az 
1943-as év sem jelent pontos időbeli megha
tározást, az meg, hogy ekkor látták utoljára?! 
Nos, ez még semmi biztosat nem jelent.

A döntörkapui Nendtviclt Andor 
meitedékliáz (1931)

A Mecsek hegységben ma is meg
lévő egykori egyesületi mene
dékház (valaha „dömörkapui" 
Nendtvich Andor menedékház, 
manapság Mediterrán Hotel) meg 
az ugyancsak ma is meglévő turis
tapihenők, s természetesen pécsi 
épületek tervezőjére halála pontos 
adatainak hiányában így soha nem 
emlékezhetnénk...

Ezért döntött úgy az egyesület, hogy 2014 végén az Ilonka-pihenőnél 
Baronek Jenő emlékbeszédével összekötött koszorúzást tart, e pihenő 
tervezője, a ME egykori építészének emléke előtt tisztelegve. Továbbá 
részben leánya, Visnya Józsefné Hoffmann Éva által megőrzött doku
mentumok, részben más források alapján, az egyesület írásban is meg- 
emlékszik egykori jeles tagjáról. íme.
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A Hoffmann László által tervezett 
Neitdtvicli mh. (1935)

Hoffmann László egy többgene
rációs pécsi család gyermekeként 
látta meg a napvilágot. Nagyapja, 
Hoffmann Károly, a jó nevű pécsi 
bútorgyáros ugyan még Nyitrán. 
(1823. január 23-án) született, s ta
nult asztalosszakmát, és csak 1843- 
ban került az ún. „legényvándor
lás" során Pécsre, ahol aztán öt évig 
dolgozott a szakmában segédként. 
1849-ben azonban már itt önállóso

dott, s kezdett saját, mind jobban terebélyesedő és virágzó vállalkozás
ba. Az általa készített bútorokkal nem csupán helyi, de országos verse
nyeken is díjakat nyert. Pécs város 
közéletében pedig jelentős szere
pet betöltve, három évtizeden át 
volt tagja a városi képviselő-testü
letnek, közigazgatási bizottságnak. 
Az általa vezetett Első Pécsi Bútor-, 
Ajtó- és Ablakgyár műhelyeiből ke
rült ki több iskola és laktanya be
rendezésén túl némely kórházak, 
a színház, az Iparkamara, de még 
a székesegyház faipari munkái is. 
Hoffmann Károlynak két fia volt, 
az általa megkezdett munkát folytató, Pécsett 1851. március 14-én szüle
tett Lajos, és az ifjan elhalt Gyula (1860-1893). Maga Hoffmann Károly 
Pécsett hunyt el 1890. április 9-én.

A volt Nendtvich mh ma, 
mint Hotel Mediterrán

Az említett Hoffmann Lajos fia volt László, a Mecsek Egyesület majdani 
építésze, aki elemi iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, amint 
a pécsi főreáliskolában tett 1914-ben érettségi vizsgát is. A Budapesti M. 
Kir. József Műegyetemen még ebben az évben megkezdett építészmér
nöki tanulmányait azonban a világháború - ekkor még természetesen az 
első - miatt csak késve, 1921-ben fejezhette be. 1915. július 15-én vonult 
be önkéntesként, s a tiszti iskola elvégzése után az orosz hadszíntérre ke
rült. A 31. hadosztály rohamzászlóalja, ill. a pécsi cs. és kir. 69-es gya
logezred kötelékében tartalékos hadnagyként harcolt. Megjárta az olasz 
frontot is, s 1918 novemberében szerelt le.
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Miután tanulmányait folytatta, s meg
szerezte építészmérnöki diplomáját,
1921. július 1. és október 30. között Bu
dapesten Pogány Móric és Tőry Emil 
neves építészek irodájában megkezd
te tervezői gyakorlatát. Hogy gyakor
lati ideje itt ennyire rövidre sikerült, az 
annak volt köszönhető, hogy lehető
sége nyílt Münchenben, Max Littmann 
professzor tervezőirodájában elhe
lyezkedni, ezért saját kérésére távozott 
a magyar főváros említett irodájából. 
Abajor városban 1921. november 16. és
1922. április 1. között dolgozott. 1922. 
december végén már ismét Budapes
ten volt, ahol ekkor feleségül vette Var
sányi Magdolnát. Ám 1923. május 10- 
ig - amíg még akadt itt, a fővárosban 
munkája - építésvezetőként változat
lanul német cégnél dolgozott.
Ekkor aztán visszatért szülővárosé

A Hotel Mediterrán mai hirdetéseba, a szerb megszállás alól felszaba
dult Pécsre. Itt a város egyik vezető 
építésze, Pilch Andor alkalmazta tervezőirodájában 1923. május 15. - 
1924. július 21. között. Ennek az évnek szeptemberében aztán Hoff
mann László saját, önálló tervezőirodát nyitott, felvételét kérve egyút
tal a Mérnöki Kamarába.
Hoffmannék ekkor a Ferenc József út (később neve Szabadság útra vál
tozott) 18. szám alatt laktak. Az építész is, felesége is aktívan vívtak, mi 
több, vívóversenyek szervezőiként is ténykedtek. Talán ez, a sporttal 
fennállott szoros kapcsolat is közrejátszott abban, hogy Hoffmann Lász
ló pártolta a Bercsényi utca és a Hal tér sarkán lévő ún. Breuer-ház helyé
re sportcsarnok építését. Aztán tervei alapján épült fel a PEAC tornacsar
noka 1937-39 között, a régi temető területén.

Még 1924-ben, Pilch Andor örökébe lépve került kapcsolatba az Első Pé
csi Bőrgyárral, mely építkezéseinél mérnökként alkalmazta, tervezőként, 
de a megvalósítások intézőjeként is. E munkaviszonya aztán olyan tar
tósnak bizonyult, hogy nem is szüntették meg soha. Elmondható, hogy 
Hoffmann László egészen a második világháború során, a Don-kanyar- 
nál történt eltűnéséig e gyár alkalmazásában (is) állt.
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A Hoffmann László tervezte Ptacek- WAz 1928-ban, Hoffmann tervei 
pihenő a Dömörkapunál I szerint emelt Ptacek pihenő

Rátermettségét rendkívül sokféle feladatot megoldva bizonyította, hi
szen lakóépületeken, családi házakon, villákon, nyaralókon kívül isko
lát ugyanúgy tervezett, mint templomot, kórházat vagy sportcsarnokot, 
ám mint egyik méltatója megjegyezte: „legegyértelműbben az ipari és 
műszaki jellegű feladatainál tudott megmaradni a funkcionalizmus pu
ritánságánál." Említsük meg, hogy 1927-ben saját lakóházának építésé
be kezdett a későbbi József Attila utca 23. (akkor Ráth u. 37.) szám alatt, 
ahol telekszomszédja Károlyi Emil, a Mecsek Egyesület révén is ismert 
építész vállalata volt. Az 1928 augusztusában birtokba vett épületben az 
alagsor feletti három lakószoba mellett helyezte el tervezői irodáját is.

Ideje azonban rátérni Hoffmann László és a Mecsek Egyesület kapcsola
tára, hiszen az 1926 és 1940 közötti másfél évtizedben az egyesület mér
nöke (is) volt. A ME megbízására bővítette ki a Misinán az azóta már le
bontott Kiss József-kilátó melletti turistaházat, majd a mecseki pihenő
park fejlesztései során több (egészen pontosan négy) pihenőt is tervezett.

Elsőként Zsiga László gyógyszerész, a Mecsek Egyesület jeles tagjára 
emlékeztető László-pihenő készült el Hoffmann tervezései közül a Kö- 
zép-Mecsekben, 1926. május 17-én. Felavatta dr. Igaz Béla pápai prelá- 
tus, felsőházi tag, a Mecsek Egyesület alelnöke.
Majd 1928-ban a Mileva úton Hoffmann tervei szerint épült meg a Sá
ri-pihenő, amelyet Hamerli József vaskereskedő állíttatott felesége - 
egyébként Hoffmann László nővére - Hoffmann Sarolta emlékére. Szin
tén ebben az évben készült el a Mecsek nagy barátja, a lelkes természet
járó, Ptacek Viktor emlékére a róla elnevezett pihenő a Dömörkapunál. 
Majd néhány évvel később, 1934-ben a Mileva út talán legszebb helyén
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Hoffmann tervei alapján épült meg 
az íves kolonáddal övezett Ilonka tu
ristapihenő, ahonnan remek kilátás 
nyílik Pécs városára. Ez a pihenő dr. 
Kenessey Aladár sebész orvos, a pé
csi Szemészeti Klinika alapítójának 
adományából épült felesége, Szántó 
Ilonka tiszteletére és emlékére.

A felsorolt pihenők azonban - bár
mennyire jelentős munkái is voltak 
Hoffmann Lászlónak - nem verse
nyezhettek legjelentősebb egyesü
leti tervezésével, a Dömörkapunál 
felépült menedékházzal. Ennek 
megépíttetését a Mecsek Egye
sület még 1930-ban határozta el, 
mégpedig fennállásának 40. éves 
jubileumára. A kétemeletes, tera
szos épületet végül 1931. szeptem
berben adták át: négy egyágyas és három kétágyas szobája volt, s négy 
további szobában még 22 ágy állt a megszállni kívánó turisták rendel
kezésére. Utóbbiakat hajlított vascső bútorokkal rendeztek be, s ezeket 
a kortársi vélemények nem vélték túlzottan kényelmesnek, sőt! Mégis, 
ez a menedékház az épület megnyitása idején az egyik legmodernebb
nek számított az országban. Nagy teraszos, zsalugáteres ablakokkal, 
téglasáv párkányokkal horizontálisan tagolt volt, s még télen is hasz
nálható... Pár évvel használatbavétele után, már 1936-ban bővítették e 
menedékházat - szintén Hoffmann László tervei szerint - vízvezeték 
kiépítésével pedig komfortosabbá is tették (ld. a mellékelt képeket). 
E dömörkapui, Hoffmann László tervezte turistaház - amint az ismert 
- Pécs város polgármesteréről, egyben a Mecsek Egyesület elnökéről, 
dr. Nendvich Andorról kapta nevét.
A kiváló épület ma is áll Mediterrán Hotel néven, nem csupán turisták, 
de minden megszállni akaró rendelkezésére. Csak hát... nem a Mecsek 
Egyesület tulajdonában és kezelésében...

Természetesen Hoffmann László tervezői (olykor kivitelezői) tevékeny
ségéről még igen sok minden elmondható lenne, célunk azonban nem 
teljes pályakép nyújtása volt. Sokkal szerényebb célt tűztünk magunk
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elé, amikor röviden szerettünk volna kitérni felmenőire, családjára, ta
nulmányaira és munkáira, méghozzá úgy, hogy a Mecsek Egyesület ré
szére végzett munkáját állítsuk megemlékezésünk középpontjába.

Utaltunk rá, hogy Hoffmann László életébe mindkét világháború „be
leszólt." A második világégés miatt még saját lakóházának befejezésére 
sem volt módja. E feladat helyette az irodájában évekig dolgozó Erb Je
nő építőmesterre hárult.

Mint már utaltunk rá: Hoffmann László a második világégésből sem ma
radt ki. Az orosz frontra került, s családja 1943 januárjában kapott róla 
utoljára híreket. Ezután bármi megtörténhetett, hiszen hadifogságba ép
pen úgy eshetett, mint hősi halált is halhatott. Ha ez utóbbi következett 
be, nem tudjuk, hol és mikor történt?
Mert további sorsa - sajnos - ismeretlen.
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Ripszáin István

MEGEMLÉKEZÉS
HOFFMANN LÁSZLÓRÓL

zeptember 10-én délután az Ilonka-pihenőnél jött össze a 
Mecsek Egyesület néhány tagja, hogy koszorúzás keretében 
felidézze Hoffmann László építészmérnök emlékét, akinek ter

vei alapján megépült pihenőhelyekkel a Mecseken, általa tervezett épü
letekkel a városban találkozhatunk.

Hoffmann László (Pécs, 1897. jún. 22. -1943. Don-kanyar, Szovjetunió) épí
tészmérnök jelentős pécsi iparos dinasztia leszármazottja. Nagyatyja, 
Károly az 1840-es években asztalosüzemet alapított, amit fia, Lajos 1890- 
ben gyárrá fejlesztett. Az ő öt gyermeke közül a legidősebb vitte tovább a 
gyárat, míg a legkisebb, László építészmérnök lett. A leánytestvérek kö
zül Sarolta Hamerli József vaskereskedőhöz ment feleségül, s így módos 
polgárcsaláddal kerültek rokoni kapcsolatba, akik építtetői megbízása
ikkal Lászlót foglalkoztatták.
A pécsi főreálgimnázium elvégzése után építészmérnöki tanulmánya
it Budapesten folytatta, de az első világháború miatt ezt megszakítot
ta, s a pécsi 69-es gyalogezred hadnagyaként az olasz és orosz fronton 
harcolt. Műegyetemi évei során, 1928-ban a Mileva úton tervei szerint 
épült a Sári-pihenő, amit Hamerli József vaskereskedő állíttatott felesé
ge - Hoffmann László testvére - emlékére, és a Ptacek Viktor-pihenő a 
Dömörkapunál. A Mileva út legszebb helyén, 1934-ben ő építette az íves 
kolonáddal övezett Ilonka-pihenőt.
O tervezte - többek között - az 1931 szeptemberében átadott, a Dömörkapunál 
lévő dr. Nendtvich Andor turistaházat is. Majd 1936-ban ugyancsak Hoff
mann tervei alapján bővítették a szállót és tették vízvezeték kiépítésével 
komfortosabbá. (Az egykori menedékház ma a Mediterrán Hotel.)
Leánya, Visnya Józsefné Hoffmann Éva atyja hagyatékából megőrzött 9 
db noteszt, amelyekbe megbízásait, feladatait, a felmerült építési költsé
geket stb. jegyezte be. A ME részére 1927 júliusában végzett munkái is 
szerepelnek az egyik noteszben.
Ismét Mendöl Zsuzsát idézve a fent megjelölt évkönyvből: „...a II. 
világháború eseményei ismét a harctérre sodorták (Hoffmannt), az orosz 
frontra került, a Don-kanyarban esett el. Családja 1943. januárban kapott 
róla utoljára híreket."
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agyon régen, talán már több mint ötven éve ismertük egymást. 
Ő már akkor is Lajos bácsi volt, de egymás közt mindig csak 
Lajosnak hívtuk. Nevéhez fűződik a régi és az új Betyár-tanya 

gondozása. Olyan ember volt, aki segített mindenkinek mindenben, 
akinek és amiben tudott. Lajos Aranybakancsos természetjáró, arany
jelvényes túravezető, tájékozódási versenybíró volt, és mindenese a 
természetjárásnak, kulcsosházak, források építője. Mindig azt vallotta, 
hogy nála első a természetjárás, és minden csak ezután következik. Sokat 
lehetne még írni róla, mert hosszú élete során sok mindent tett, mindig 
aktív életet élt. Néhány fénykép, ami mutatja sokszínűségét, igazi ter
mészetbarátságát. Lajos, mindig tiszteltünk, jó barát voltál, és jó ember, 
amíg élünk, emlékezünk rád.

Pécs, 2014. augusztus 7., a temetés napja

a barátok nevében nagy tisztelettel:
Baronek Jenő

A képeket dr. Kiss Anikó bocsátotta rendelkezésemre.

14



Baronek Jenő - Kiss Lajos a barátom volt
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Baronek Jenő - Kiss Lajos a barátom volt
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Gergely Tibor - Közgyűlés
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Gergely Tibor - Közgyűlés
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Gergely Tibor - Közgyűlés
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Gergely Tibor - Közgyűlés

21



A Mecsek Egyesület Múzeuma

22

Bevezető sorok

a Mecsek Egyesület Múzeumának létrejötte elé

'Mecsek Egyesület 1891-es meg. lakulása és a mostani, 2014-es év 
 között eltelt több mint 120 év a att Szerencsére sok tagja gondol- 
kodott így: „Szereti tt egyesületül kért mindent "

Elsősorban és mindenekelőtt a ME tőrténetének mindmáig legnagyobb 
- s alighanem túlszárnyalhatatlan - alakja Kiss József. Meg a „Tettye koro
názatlan királya", Reéh Gyuri. És Olivér bácsi. S pejrsze sokan mások is. 
Legyen szabad a nevek sorolásától eltekinteni. Egy név megemlítése 
azonban most - úgy érzem - kötelező.
Baronek Jenőé.
Amikor - nem túl régen - megjelenhetett a ME Lexikona, közelről lát
hattam, amit addig is, és amúgy is tudtam, hogy Jenő él-hal a M ecsekért, 
a Mecsek Egyesületért. Az, hogy ez a magyar turistaság törtér etében - 
ismereteim szerint - páratlan esemény egy hazai turista egyesület tör
ténetének lexikon általi megírása megtörténhetett az legnagyobbrészt 
Baronek Jenő érdeme!
Most pedig itt a következő párját ritkító esemény: a Mecsek Egyesület 
Múzeuma. f
S ez már nem legnagyobbrészt, de csaknem száz százalékban Baronek 
Jenőnek köszönhető!
Hiszen évtizedeken át - olyan időkben is, amikor át menetileg (1948-1993 
között) nem is létezett a Mecsek Egysület - pénzt és utánjárást nem 
nézve (majdnem „fáradságot" írtam, de ez neki soha nem volt fáradság utánajá
rást viszont a tárgyak megszerzése gyakorta igényelt) -rendíthetetlenül gyűj
tött mindent ami valamikor is kapcsolatban volt a Mecsek Egyesülettel. 
Soroljam?
Adatokat, írísos dokumentumokat, fényképeket, amelyek az áztán nap
világot láttak a már említett egyesületi lexikonban. De tárgyakat is! 
Turistabotokat és könyveket, jelvényeket és plaketteket, térképeket és 
hátizsákoka ... De nem sorolom, mert reménytelen, tán sosem érnék a 
felsorolás végére.
Jenő lakásár pedig évtizedeken keresztül csak gyűltek és gyűltek a 
Mecsek Egyesület általa felkutatott, átvett vagy megvásárolt relikviái.
E céltudatos gyűjtő tevékenységet leginkább két okból végezte több évti
zeden át. Elöször is azért, mert valamennyihez érzelmileg viszonyult,  
amennyiben szerette őket • * i
Szerette kőrberakni magát velük, szerette kézbe venni őket, szerette 
rakosgatni, negtisztítani, letörölni róluk a port, szerette a pillantásával 
megsimogatni valamennyit.



A Mecsek Egyesület Múzeuma

a Mecsek
Dr.Polgárdy Géza

Egyesület tagja

I

Másodszor pedig azért, mert tudta, mindig is tudta, hogy egyszer majd 
eljön az a pillanat, amikor az addig saját örömére gyűjtött tárgyakat, 
egész páratlan magángyűjteményét szeretett Mecsek Egyesületének 
ajándékozza! Hogy immár szolgálja az egész közösséget.
Ez a pillanat most elérkezett: Baronek Jenő gyűjteménye a Mecsek Egye
sület Múzeumaként Pécs sétálóutcájában, a Király utcában immár meg- 
nyi otta kapuit a látogatók előtt.
Kedvés egyesületi tagtársak és minden rendű-rangú érdeklődők,-pécsiek 
és az ország vagy a világ bármely részéről érkező érdeklődő látogatók. 
Jó nézelődést, tanulságos szemlélődést, szép és nemes élményeket!
Nekünk, a Mecsek Egyesület tagjainak pedig a keblünket büszkeség 
dagasztja, mert - tudtommal - ilyen turistaegyesületi múzeum nincs 
még egy Magyarországon!
A Mecsek Egyesület Múzeuma a maga nemében az első és az egyetlen 
házánkban.
Köszönjük. Jenő!



A pécsi Kiraly utca 40-ben, a bejárati ajtó felett juniuss eleje óta a Mecsek 
Egyesület „cégére" lóg.
Évtizedek óta próbálkoztam az általam közel 70 év alatt összegyűj
tött természetjáró relikvák megőrzésével, szerettem volna megoldani 
annak bermutatását. Egy ilyen - szerintem az országban égyedülálló 
- gyűjtemény elhelyezését, láthatóvá tételét az érdeklődők számára, 
annak megodását keresve.
A gyűjtemény kiállítására lehetőség kínálkozott - helyiséget kaptunk 
ideiglenesen - csak a kölségeket kelett vállalni, Ripszám István lépett. 
Remélem, jó lépés volt, amelyet az idő igazol majd. Annyiból feltétlen jó 
lépés volt, hogy a gyűjtemény egyben van, és látogatható.
A hársfából készült bemutatóvitrinek szépek, jól segítik, sőt kiemelik a tár
gyakat. A tustabotok elhelyezése a gyűjtemény legláványosabb része. 
A bemutató hely kialakításában nagy szerepe volt Ripszám Istvánnak, 
Józsa Zoltának és Hauck Nándornak (asztalos), valamint segített- anya
gilag támogatott - a Mecsekerdő Zrt. vezetése. Varga Jenőné Cillával mi 
elhelyeztük tárgyakat, én közben folyamatossan hórdtam az anyagot.
Mi is van a gyűjteményben? A képeken jól láthatok, de azért érdemes 
felsorolni néhányat.
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Közel 100 turistabot, az egyesület régi évkönyveinek majdnem teljes soro
zata (kivéve 1896,1902), az újjáalakulás óta készült évkönyvek teljes soro
zata, a Mecsek Egyesület története, a Mecsek Egyesület lexikona, valamint 
a Mecsek hegység különböző területeiről szóló könyvecskék, Mecsek 
kalauzok, a „Pécsi Szemlében" megjelent írások, sportévkönyvek.
Láthatok még hátizsákok, tarisznyák, táskák és esőkabát „fákra 
akasztva". Az ide érkező első ajándék Ripszám Pisti bőrtarisznyája Volt. 
A falon zománcozott útjelző táblák a régmúltból , egy (pár) 93 éves sítalp, 
amely Faltisz Robi ajándéka, ő volt, aki az első ajándékot hozta. Bog
rácstartó, rézbogrács, sütőlap, fejsze a fahasogátáshoz, tőrkés a szelete
léshez, kis kancsó a vízmerítéshez. Minden, ami a tűzrakás utáni erdei 
„tűzhelyhez", tábortűzhöz szükségéltetik. Benzinfőzőnk is van. Remél- 
jük a Szürke-forrásból majd víz is folyik, a bogrács alatt meg „tűz is ég". 
A kirakatban a Kiss József-kilátó makettje, erdei székek, a tejesköcsögök 
a tábor hűtőjében, azaz a patakban, víz hűtötte aludttej tárolására.
Falra akasztva a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség régi zász
lója A bejárati ajtóval szemben egy ember nagyságú bábu felöltözve 
(bakancs, gyapjúzokni, térdzokni, kalap, térdnadrág, póló, mellény tele 
zsebekkel, távcső, válltáska, tájoló, sétabot csengővel, lábánál kalapács 
és töltényhüvelyből készü t gong. A támasztófán a mászókötéldarab.
A bejáratnál a helyhez méltó rönkasztal és rönkök (ülőalkalmatosság
nak) és az asztalon vendégkönyv és a támogató; prospektusai.
Az első vitrin egy „Kiss Lajos-émlékvitrin". A második vitrinben jelvényes 
kalapok, a szürke kalap Passauból származik, Gizella királyné sírja köze
lében vásároltam, a bricseszen régi pécsi természetbarát jelvények, iga
zolványok, és különleges sétabotok, nagyító, bézard tájoló, agancsnyelű 
kist ések láthatok.
A harmadik vitrinben gyermekbakancs, gyermekhátizsákok a tulajdo
nosok korabeli'fényképeivel, gyermekfokosok, bőrsaru, alumíniumkula
csok, egy különleges barlar gásztájoló, amellyel dőlésszöget is lehet mérni, 
a Mecsekről készült első csikozott térkép, „zsebbalta" és régi kiadványok. 
A negyedik vitrinben későbbi szintvonalas Mecsek-térkép, Pécs város 
térképe, a régi évkönyvek külön nyomatai, és a régi megjelent Mecsek 
kalauzok, a gödöllői cserkész-dzsembori fokosai.
Külön vitrinben a*Mecsek egyesület régi könyvtárából való eredeti aján
dék <önyvek a turistaegyesületektől.
„Po gárdy Géza-i’iiilékvitriii", turistalexikonok rengeteg tárggyal.
A n ásodik hely iségben négy vitrinben és a falori jelvények, zászlók, pla
kettek, fényképek, festméhyek vannak. Érdemes kiemelni a Pécsi Ter
més zetbarátok Turista Egyesületének eredeti zászlóját, tájékozódási 
emlékeit, bójáit, tájolóit és zászlóit.
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Pécs, 2014.' október 2.

Bai onek Jenő 
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Az első vitrinben és a falon sok turista jelvény és kitűzők, bográcsban és 
kosárban lapátolható mennyiségű jelvény, és kitűzi.
A másik vitrinben a Cinke-tanyára emlékezünk a Szaniszl 5-pihenő 
avatásakor készült fénykép, a Természetbarátok Turista Egyesületének 
relikviái, dr Angyal Tibor igazolványai, Csokonay Sándor fejszéje, a 
Cinke-tanya emlékei.
A következe vitrinben kések, kövek, kulacsok, a Mecsek-hegység föld
tani térképe.
A negyedik vitrinben egy lemezes fényképezőgép lemezekkel, másik 
fényképezőgép, fénymérő, mecseki képeslapok és sok-sok „turistaság 
Alpinizmus" folyóirat, a turacélpontokból egy-egy emlék, rózsafüzér.
A szekrények tele természetbarát folyiratokkal, könyvekkel, térképek
kel, útikönyvekkel, prospektusokkal.
Tisztelettel és örömmel ajándékoztam a az egyesületnek ezeket a tár
gyakat, mások által adományozott tárgyak címkéjén, az adományozók 
nevével. Bízom benne, hogy a gyűjtemény egyben marad, sőt remélem, 
gyarapodik, mások is ajándékoznak majd régi tárgyakat, hogy még érde
kesebb, sokszínűbb legye a a kiállított anyag.
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Jelvényes kalapok
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ifi. Baronek Jenő és Baronek Éva első turistaöltözéke az 1970-es évek végéről 
(bakancs, bricsesz, hátizsák, fokos)
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A Pécsi Természetbarátok Turista Egyesületének emlékei

I
A Szaniszló-pihenő átadásakor készült fénykép

a T< 
Tur

A vándorsport egészség? 
Sportolj velünk!

hív! a Természetbarátok 
Turista Egyesülete 
(a aiakasarvaxatak l«f réflbb »»ortaf yaaUlat

Minden «••érnep cieperte* kirdnduldtek, melyeken vendegeket »i>»e»en latvi

“ ------------------------------------ • ' T ' k

O.wejb.erel M koende
M mmden uetM 
este ?-» éré kdetn

k ai ortiófl min<(.«0



OI biiá.



A Mecsek Egyesület Múzeuma





A Mecsek Egyesület Múzeuma

TUDI5TA-TEDUEPE
KIADJA PÉCS SZAB KIR VÁROS 

idegenforgalmi Irodája

nyuGATt

MECSEK 
■TUDISTA -TtCKÍPt-

P£CS*RA0 A

. BELETi-

•MECSEIZ

i_____

A Mecsekről megjelent kalauzok 
és az abban lévő egyes cikkek 

különnyomatai

A Mecsekről készült

X

első turistatérkép
7

-I



AXQMJ

Kiültük i Cctty« moRognflijiML

A Mecsek Egyesület Múzeuma

Rózsafiizérek Európa országaiból, mecseki képek és folyóiratok
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Dr. Polgárdy Géza

ZSABOKORSZKY JENŐ, A MECSEK 
EGYESÜLET JELESÉNEK EMLÉKEZETE 
(SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJÁN)

Zsabokorszky Jenő, a Mecsek 
_ Egyesület jeles tagja száz-
’’húsz évvel ezelőtt, 1894. feb
ruár 11-én született Pécsett. Ám rögtön 
tegyük hozzá, korántsem tősgyöke
res helyi család fiaként! Édesapja, 
Zsabokrszky (igy!) Ferenc ugyanis 
1891-ben - éppen a Mecsek Egyesü
let megalakulásának évében - került 
Pécsre, jó időben ahhoz, hogy az ala
pító tagok közé léphessen. Mivel a 
manapság közkézen forgó lexikonok 
egyike sem tartotta érdemesnek, hogy 
szócikket szenteljen tiszteletet érdemlő 
személyének, idézzük a reá vonatkozó 
sorokat a Budapesten 1932-ben, Rátky 
Zoltán és Strazimir Oszkár szerkeszté
sében megjelent „A magyar legújabb kor 
lexikona" 1100. oldaláról: A fiatal Zsabokorszky Jenő

„... ítélő táblai tanácselnök. Született Bazinban, 1843-ban. Középiskoláit Po
zsonyban végezte, majd a pozsonyi jogakadémiának hallgatója volt, ahol okle
velet nyert. (...) 1867 - ben Bazin város szolgálatába lépett, ahol jegyzőnek vá
lasztották meg: ezután a városi törvény széknél mint telekkönyvi vezető nyert 
beosztást.l869-ben a város tanácsnokává választották. Ebben az időben tette le 
az ügyvédi vizsgát is. 1872 - ben albírónak nevezték ki.1882 - ben a kir. törvény 
székhez került, ahol hét éven át, mint bíró működött. 1889-ben a budapesti kir. 
ítélő táblához kisegítő bírónak rendelték be, majd 1891-ben a pécsi kir. ítélő tábla 
rendes bírája lett. Kiváló szolgálatainak elismeréséül 1909 - ben a kir. kúriai bí
rói címmel és jelleggel ruházták fel. 1912 - ben a pécsi kir. tábla tanácselnökévé 
nevezték ki. 1914 - ben nyugalomba vonult..."
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Dr. Polgárdy Géza - Zsabokorszky Jenő, a Mecsek Egyesület jelesének emlékezete

Zsabokorszky felvétele az 1930-as 
évről szóló ME évkönyvben

Azért, mert aki a kezdetektől 51 
éven keresztül, folyamatosan tag
ja volt a Mecsek Egyesületnek, nos, 
az a pécsi királyi táblai tanácsel
nök megérdemli az említést. Amint 
1941-ben, az egyesület fennállásá
nak 50. évfordulóján az alapító ta
goknak ekkor járó egyedi jelvényt is 
megérdemelte és átvehette.
Aztán, ha belelapozunk a Mecsek 
Egyesület egykori évkönyveibe, e 
család tagjait illetően érdekes név
használatokat láthatunk. Családta
gokról pedig így, többes számban 
azért beszélünk, mert az idők során 
e család öt tagja is szerepelt a Mecsek 
Egyesület évkönyveiben, s ha ne
vük az egyesületi tagok felsorolásá
nál volt olvasható, akkor mindegyi
kük mindenkor „Zsabokrszky"-ként 
került feltüntetésre. Azaz vezeték
nevükben a „k" és „r" betűk között 
nem szerepelt egy második „o" be- 
tű. A korai évek évkönyveiben (így pl. 1915-1918 között) Zsabokrszky 
Ferenc, Ilona és Nusi szerepeltek a rendes tagok felsorolásánál. Aztán az 
1926-os évről szóló évkönyvben Nusi már nem szerepelt, Ilonát és Feren
cet megelőzve viszont feltűnt Anna. Az 1927-1936 közötti évkönyvekben 
aztán a Zsabokrszky családnak mindig négy tagja található a rendes tagok 
felsorolásánál, mégpedig Anna, Ilona, Jenő és Ferenc sorrendben.

S ha már fentebb megemlítettük, 
hogy Zsabokrszky Ferenc 1891-től, 
mint alapító lépett a Mecsek Egyesü
let tagjainak sorába, most tegyük hoz
zá ehhez, hogy 1942-ben bekövetke
zett haláláig, azaz összesen 51 éven 
keresztül tagja is maradt! Mindezt an
nak magyarázataként tartottuk érde
mesnek megemlíteni, hogy Jenő fia 
kapcsán miért tűnt indokoltnak az 
atya személyéről szóló sorokat idézni.

Zsabokorszky felvétele az 1930-as 
évről szóló ME évkönyvben
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Zsabokorszky felvétele az 1930-as 
évről szóló ME évkönyvben

Amikor pedig fentebb „érdekes" - 
nek neveztük a család nevének 
használatát az évkönyvekben, ezt 
azért tettük, mert az 1930. évről szó
ló évkönyvben - amelyből hiányzik 
az egyesület rendes tagjainak felso
rolása -, Jenő három fényképfelvé
tellel is szerepel. A kötet nyitó fel
vétele és a 28. oldalt követő számo
zatlan oldalon az új dömörkapui menedékház látható, míg a 34. oldalt 
követő felvétel a Jakab-hegy vonulatát ábrázolja. Mindhárom kép készí- 
tőjeként Zsabokorszky Jenő a feltüntetett, tehát immár egy második „o" 
betű is bekerült a családi névbe! (Lásd a mellékelt képeket.)
Ennyi bevezetés után pedig lássuk immár Zsabokorszky Jenő életútját.

Pécsett, szülővárosában végzett alap- és középiskolai tanulmányait kö
vetően a Selmecbányai Erdészeti Akadémia hallgatója lett. De nem so
káig! Mert 1914- ben kitört az első világháború, s a 20. évében járó erdő
mérnök hallgató a harctérre került, az 5. tüzérosztályhoz. Több fronton, 
így az olasz, orosz, majd a román hadszíntéren is harcolt. Csak 1918-ban, 
immár hadnagyként szerelt le, méghozzá több kitüntetéssel dekorálva: 
bronz Signum Laudis, nagy és kis ezüst, bronz vitézségi érem, Károly 
háborús emlékérem stb.
Visszatérve a civil életbe, előbb 1919-ben a Fogaras vármegyei Fele
ken lett uradalmi erdészeti igazgató, majd 1921-től Brassóban a Banca 
Generála erdeinek kezelője. Végül a még Selmecbányán megkezdett ta
nulmányait az új államalakul thoz, Csehszlovákiához csatolt városból 
Sopronba települt erdészeti felsőoktatási intézményben fejezte be, ahol 
1926-ban szerezte meg erdőmérnöki diplomáját.
Mivel szakmájában való elhelyezkedésére nem látott lehetőséget, még 
ebben az évben, 1926-ban előbb Münchenbe, majd Bécsbe ment fény
képészeti tanulmányokat folytatni. S hogy e váltás nem maradt ered
ménytelen, azt bizonyítja, hogy 1928-ban Pécsett fényképészműtermet 
nyitott. Említést érdemel, hogy az eredeti fényképes levelezőlapokat ő 
honosította meg itthon.
Ettől kezdve a fényképezés és képeslapkészítés vált fő tevékenységévé. 
1930-37 között műterme Pécsett a Nagy Flórián utca 2. szám alatt, 
1937-42 között pedig ugyancsak Pécsett, de már a Perczel utca 11. 
szám alatt működött.
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A Magyar Turista Lexikon (By. 1941) 
6. oldala az elkészítésben 

közreműködők felsorolásával

Zsabokorszky Jenő (fényképész) munkatársa volt az id. Polgárdy Géza 
szerkesztette Magyar Turista Lexikonnak (Bp. 1941) is, pl. a Keleti-Me- 
csek két részletét, a Hármas-hegyet, ill. Újbányát ábrázoló felvételeivel. 
(Lásd mellékelten a lexikon 6. oldalát, a munkatársak, fényképek készítőinek fel
sorolásával, ill. az említett két felvételt.)
Fényképei a helyi idegenforgalmi kiadványokban, útikönyvekben is 
megjelentek, s az 1933-as kiadású „A szép Sopron " című kötetben is.
A Zsolnay-gyárban készült fényképsorozatán megörökítette a porcelán
gyártás különböző fázisait.
Aztán 1936-ban a filmezést is kipróbálta: mozgóképen örökítette meg 
a baranyai népviseleteket. A következő évben fényképész tevékenysége 
elismeréseként oklevelet kapott a Pécsi Ipari Vásáron.

Zsabokorszky Jenő nevet szer
zett magának a szakmában, 
mivel Pécsről, a város neveze
tességeiről, a székesegyházról, 
szobrokról, díszkutakról meg 
üzemekről, a Mecsekről, de 
Sopron városról és persze sok 
más témáról is készített fény
képsorozatokat. Ezek pedig ke
resett, közkedvelt, és sokak ál
tal vásárolt termékekké váltak. 
Népszerűsége a Mecsek Egye
sület tagjaként is megmutat
kozott. Felvételei szerepeltek 
a Mecsek Egyesület évköny
veiben (a fentebb már említett, 
az 1930. évről szóló évköny
vön túl pl. a XLIII. egyesü
leti évről, 1933-ról szóló év
könyv 8. oldala után fotomon- 
tázsa, az egyesület mecseki 
turistaházának részleteit mu
tatva, népszerűsítési célzat
tal, ugyanitt a 24. oldalt köve
tően két felvétele is látható: az 
egyesület dömörkapui mene
dékházának látképe, valamint 
a menedékház étterme.)
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Pécs város leghíresebb szállodá
jának, a Nádor Hotelnek szobáit 
Zabokorszky helyi, pécsi és a Me
csek hegységben készült felvételei 
tették hangulatosabbá.

Aztán 1942-ben - mondhatni várat
lanul -, pécsi tevékenységét befe
jezve, a fővárosba költözött, s ettől 
kezdve egészen haláláig életének 
és munkájának helyszíne Budapest 
lett. Említettük, hogy évekkel ko
rábban már kipróbálta magát ope
ratőrként, most aztán a filmforga
tás vált első számú tevékenységévé. 
A világháborút követően az Erdé
szeti Kutató Intézet munkatársa lett. 
Itt, a fővárosban hunyt el 1957. ok
tóber 18-án, temetése az Új Közte
metőben volt.

Zsabokorszky képeslapja, 
a pécsi Zsolnay eozinkút

Zsabokorszky két felvétele 
a Magyar Turista Lexikonban

Pécs városa viszont nem felejtette 
el itt született és szülővárosát sok
sok művészi képen megörökítő fi
át, noha élete utolsó másfél évtize
dét már nem itt töltötte.
2011. augusztus 31-én szülővá
rosa a Posta-palotában rendezett 
kiállítást egy jeles képeslapgyűj
tő Zsabokorszky Jenő lapjait be
mutató gyűjteményéből. A kiállítás 
kezdő napján - e kiállítást Pécs vá
ros polgármestere, a Mecsek Egye

sület elnöke, dr. Páva Zsolt nyitotta meg -, a család nevében részt vett 
Zsabokorszky Jenő unokája is.
A leírtakat összefoglalva elmondhatjuk, hogy bennünket, az 1891-ben 
létrehívott Mecsek Egyesület mai tagjait büszkeséggel tölt el minden je
les elődünk Pécs városát, a Mecsek hegységet, a mecseki turisztikát, vé
gül egyesületünk jó hírét öregbítő tevékenysége.
így Zsabokorszky Jenő erdőmérnök, egykori kiváló pécsi fényképész 
munkássága is.
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Kardoss úti titenedékliáz Épület a várfalnál
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Glöckler Gábor

A LEGÚJABB KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
A SPIRÁL VÍZNYELŐBARLANGBAN

014 júliusában a Mecseki Karsztkutato Csoport újabb komoly bar
langkutatói eredményeket ért el a Spirál víznyelőbarlangban.
A felfedezés ismertetése előtt röviden tekintsünk bele a Spirál-bar

lang történetébe:
1977-ben a Vízfő-forrás vízgyűjtő területén egy időszakos patakmeder
ben elindult a Spirál-víznyelő bontása-kutatása. A patak azonban több
alkalommal bemosta, beomlasztotta a bejáratot.

2014 Átjáró az új részbe I Borsókő

Végül 1996-ban kútgyűrűk kerültek a bejáratra, melyek már útját állták a 
víznek, hordaléknak. Ekkor a barlang 36 méter mélységű.
Ugyanebben az évben, 1996-ban, sikerült behatolni egy hatalmas föld 
alatti tektonikus hasadékba, mely levezetett közel 100 méter mélységbe, 
a karsztvíz szintjéig. A barlang hossza ekkor 340 méter körüli.
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A Harang-kürtő ■ Cseppkő-medence

2000-ben, az ezredfordulón sikerült egy új vizes ágat feltárnunk, de 
sajnos a járat szifonban végződött, melyet hosszú évek fáradságos 
munkájával sem sikerült áttörnünk. 2007 végén a járathossz elérte a 
fél kilométert.
2008-ban új szakaszba ért a barlang kutatása, ugyanis sikerült egy ősi 
járatrendszerbe bejutni. Feltártuk a Mecsek eddigi legnagyobb bar
langi termét, a Spirálszíve-termet. A járatok összhossza az év végé
re 750 méter.
Innen már nem volt megállás, 2009-2010-ben feltártuk a bejárati akna 
mellett húzódó Rejtett-hasadékot a csodálatos cseppkőképződményei
vel, valamint a Mecsek eddigi legnagyobb cseppkövét, az Orgonasípot 
fedeztük fel egy újabb hatalmas hasadékban. 2010. év végére a járatok 
hossza elérte az 1 km-t.
2011-2013: Újabb hatalmas hasadékok, kürtők és szebbnél szebb kép
ződmények. Az egyik kürtő mérete felülmúlta a Büdöskúti zsomboly 
méreteit is. Járathossza elérte a másfél kilométert.
így érkeztünk el a 2014. évhez. A kutatásainkat, a továbbjutási lehető
ségeinket egyre inkább otthon, a meleg szobában, a számítógép előtt 
ülve próbáltuk meg kikövetkeztetni. Majd minden kutatási napon vit
tünk fényképezőgépet és irányszögmérő műszereket is. A nagy kér-
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Az Orgona-cseppkő

dés mindig az volt, hogy merre le
het a „nagy barlang". A méréseket 
a huzat és a barlangba befolyó vi
zek megfigyelése egészítette ki. Az 
alaprajzi térképet és a felszíni pa
takmeder nyomvonalát felméré
sekkel összekötöttük, így pontosan 
ismerjük a barlang elhelyezkedését 
a felszíni domborzati térképen is. 
A sok adatból próbáltunk ígére
tes továbbjutási pontokat kijelölni, 
ahol is az omladékot megbontva 
talán újabb jelentős üregeket érhe
tünk el, és közelebb kerülhetünk a 
„patakos nagy barlanghoz". Fontos 
megemlíteni, hogy újabban a kuta
tási irányok kijelölésénél nagy sze
repet kap a kamera. Hasadékokat, 
omladékokat és majd talán a szifon víz alatti részét is kamerával fel lehet 
deríteni. Már több reményteljesnek ítélt ponton a hosszú teleszkópos bo
ton átnyújtott kamera információt adott a szűkület túloldaláról.
2014-ben egy ígéretes omladékot bontottunk át a Harang-kürtő északi 
falán. A több hónapos munka során sikerült az agyagos kőtömbök kö

zött utat törnünk a cseppkövekkel 
gazdagon díszített hasadékba. Saj
nos azonban e járat túlsó vége jár
hatatlanná szűkül, továbbjutni rajta 
keresztül lehetetlen.
így terelődött át a kutatás iránya 
egy szintén reményteljesnek ítélt, 
ámde omlásveszély miatt eddig 
mellőzött kutatási pontra. A Spi- 
rálszíve-terem felett, attól délre a 
hatalmas omladékmezőben keres
tünk átjárót. A 6 méteren keresz
tül átbontott járatot minden oldal
ról ingatag kőtömbök határolják. Itt 
elég egyetlen kő kimozdulása, és 
több tonna omladék zárja le az át
járót. Azonban a túloldalon omla- 
dékmentes hasadékba jutottunk.
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Patakos-ág

Egy rövid felmászással a ha- 
sadék tetején sóderes egy
kori patakmedret fedeztünk 
fel. A mederben a továbbha
ladást egy több méteres le
zuhant sziklatömb zárta el. 
A sódert kitermelve sikerült 
átkúsznunk a szikla alatt, és 
tágasabb üregbe jutottunk. 
Az üreg túloldalán egy lyuk 
tátongott a falban, mely je
lentős méretű aknasorba ve

zetett. A második akna előterében csodálatos képződmények fogadtak, 
és ugyanitt széles hasadék indult déli irányba, melynek tágassága felül
múlta várakozásainkat. A második akna aljában kicsiny sóderes vízveze- 
tő járat indul az ismeretlenbe. Az irányszögmérések során kiderült, hogy 
a most feltárt új járatrész még „fehér folt" a barlang alaprajzi térképén. 
Vagyis bár ez az új rész igencsak magasan helyezkedik el (közelít a fel
színhez), alatta nem húzódik ismert járat. Ez azt jelenti, hogy ha a vizes 
járatot az akna alján sikerült feltárni, minden bizonnyal még ismeretlen 
patakos barlangjáratba érkezünk. 
A barlang feltárásának üteme 
azonban a közeljövőben min
denképpen visszaesik. Ugyan
is sajnos a kutatócsoport tagjai 
megélhetési okokból elhagy
ták Pécset. Mint sok magyar 
kutatócsoporthoz hasonlóan, 
nekünk is nagyon nagy feladat 
jelentős távolságból kutatni a 
barlangot, összehozni a csapa
tot egy mindenkinek megfele
lő hétvégére. E nehézség mel
lett további gondot jelent, hogy a szponzorunk, aki évekig az akkumulá
toros HILTI fúrókalapácsot a rendelkezésünkre bocsátotta, visszalépett, 
így már ez a nélkülözhetetlen eszköz sem áll a kutatás rendelkezésére. 
Tehát ilyen feltételek és gazdasági környezet mellett lassan fognak nőni 
az újonnan feltárt méterek. De bízunk benne, hogy hamarosan tényleg 
eljutunk a „Nagy Barlang" patakos járatába, és néhány éven belül beszá
molhatunk a „Föld alatti Birodalom" újabb csodáiról.

Patakos-járat
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Pécstől ÉNy-ra emelkedő Jakab-hegy a Nyugati-Mecsek legma- 
gasabb része 592 m tengerszint feletti magasságával. A lapos 
hegytető 350-450 méterrel emelkedik ki a hegy lábánál elterülő 

Pécsi-síkságból, D-i lejtője meredeken szakad le a Cserkúti-medencére, 
míg a többi terület felé fokozatosan alacsonyodik környezetébe.
A hegy meredek déli oldalát jellegzetes vörös színű felső perm-alsó tri
ász homokkő alkotja. A meredek déli lejtők látványos morfológiai elemei a 
kipreparálódott konglomerátum tornyok, az ún. Babás-szerkövek, illetve a 
Zsongor-kő természetes kilátópontja.
A terület jellegzetes morfológiája egyrészt a kőzetanyag különbségeiből 
adódik, másrészt a tektonikai folyamatoknak köszönhető.
Habár a Jakab-hegyen eddig is ismertünk barlangokat, homokkőben va
ló kialakulásuk azonban igen ritka. E barlangok közül a legismertebb az 
ún. Remete-barlang, mely a Zsongor-kőhöz vezető turistaút mellett ta
lálható. A természetes üreget valószínűleg egykor mesterségesen tágí
tották és a középkorban a hegyen élő remeték lakóüregként használták. 
Néhány évvel ezelőtt azonban a barlang tetejét képező kőtömb kimoz
dult helyéről és lecsúszott.
Ez év tavaszán az országos barlangnyilvántartásban eddig nem szereplő 
barlang került bejelentésre a nemzeti park igazgatósághoz.

A BARLANG ELŐKERÜLÉSE

2014. március 15-én Marton József mutatta meg az újonnan előkerült 
barlangot1, ami Pécs-Jakab-hegyen, a plató Ny-i részén, annak déli pe
reme alatt van, a Sasfészektől Ny-ra. Később a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság munkatársai is kiszálltak a helyszínre és megpróbál
ták beazonosítani a barlangot. Az országos barlangnyilvántartás térké
pein azonban nem volt jelezve, így kétségkívül hivatalosan is új barlang
nak kell tekinteni.

1 A barlang mellett található kőfülke korábban is ismert volt.
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A BARLANG SZÁJHAGYOMÁNY ALAPJÁN KIDERÍTETT ÚJKORI 
TÖRTÉNETE ÉS LEHETSÉGES HASZNÁLATAI TÖRTÉNETI IDŐKBEN

KŐVÁGÓSZŐLÖS, JAKAB-HEGY

MARCI-BARLANG
Felmérte: Eszterhás István és Szilvay Péter 2014. június 12-én 
Az üreg hossza: 12,20 m, mélysége 3,50 m. Kőzete: homokkő 
A bejárat koordinátái: x = 083961, y = 578900, z = 508m

A barlang térképe

Feltételezhető, hogy 
természetes üregről 
van szó, mely a kö
zépkorban talán már 
létezett, és remetela
kásként használhatták 
(Bertalan püspök a 13. 
században kolostorba 
gyűjtötte az itt élő re
metéket, akik később 
a pálos rendhez csat
lakoztak). Az 1800-as 
évek első felében már 
biztosabban tudhattak 
róla, mivel az elbeszé
lések szerint a napóle
oni háborúk idejéből 
származó puskák ke
rültek innen ki.2 Ak
kor a barlang száját 
kövekkel eltömték, így 
az 1950-es évek kö
zepéig rejtve maradt. 
A barlang 1970-es 
évekbeli megtalálói is

2 Valószínűbb, hogy a puskákat az 1848-49-es szabadságharc idején vagy azután rejtették el.
3 További sorsuk ismeretlen, a Janus Pannonius Múzeum Gyűjteményébe sajnos később 

sem kerültek be.
4 A barlangban széljelző papírszalagok voltak, vagy velük kerültek be, vagy a szél fújta 

be őket.

meretlenek, a valószínűleg ebből a barlangból származó puskák sorsá
ról annyit őrzött meg a szájhagyomány, hogy dr. Kollár László pécsi ve
zető rendőr gyűjteményébe kerültek.3 A barlang száját ekkor kövekkel 
újra elzárták. Legújabb előkerülése a siklóernyősök által használt szik
laperemnél való intenzív emberi jelenléthez köthető.4 A barlang szájá
nak legutolsó kinyitása 2011-12 körül történhetett - általunk ismeret
lenek által -, azóta részben bejárható. A nyitott barlangról való első is
mert fényképeket Baumann József készítette.
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A BARLANG LEÍRÁSA

A barlang neve: Marci-barlangja.5 
A barlang a változó keménységű al
só triász korú Jakab-hegyi homok
kőben alakult ki. Keletkezése a kül
ső és belső erőknek egyaránt kö
szönhető. A kőzettömegek a belső 
erők - a kréta időszaki kéregmoz
gások - hatására összetöredeztek. 
A keletkező repedések mentén a 
homokkő puhább rétegei a külső 
erők - víz, hőmérséklet-különbség 

5 Mélysége alapján a mellette található kőfülke is barlang, de valószínű, hogy csupán egy 
barlang van és a kőfülke annak kiszélesedő Ny-i része.

- hatására erősebben mállott. A homokkő egyes nagyobb tömbjei - az al
só puhább részek kimálása következtében - kibillentek eredeti helyze
tükből, mely üreg kialakulásához vezetett.
A barlang bejárata a hegy déli oldalában, a kb. 4-5 méter magas sziklafal 
aljában nyílik. A bejárat fölött és környezetében jól látható a Jakab-hegyi 
homokkő keresztrétegzettsége. A jelenleg két részből - kőfülke, barlang 
- álló üreget belül egy mesterséges kőrakás választja el egymástól. Kint 
a bejáratok között egy omlás által létrehozott törmelékrézsű található,

Fülke ■ Felfalazott folyosó az ajtónyílással

mely valószínűleg a korábban egybefüggő bejáratot két részre osztotta. 
A keleti bejárat alul 2,5 m széles és 1,2 m magas aszimmetrikus nyílás, 
mely egy szélesebb előüregbe, az ún. „Előcsarnokba" vezet. Innen egy 
20°-os lejtésű, 4 m hosszú, átlag 0,9 m szélességű folyosó vezet le a nagy
jából szintes belső üreg falazással leszűkített bejáratához.
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A folyosó két oldalán felfalazás - 
rakott kőfal - látható, a bal oldali jó 
állapotban van, a szemben lévő fal 
azonban megbontásra került.
A leszűkített „ajtónyíláson" keresz
tül jutunk be az ún. „Alsó-fülkébe", 
mely 4 m hosszú, 2 m széles és 1,7 
m magas. A főte réteglap mentén 
alakult ki, repedések láthatók raj
ta. Az alján nagyobb, tán a mennye
zetről levált - de inkább behordott 
- kőtömbök találhatók, talán egy
kori ágyhely maradványai. A te
rem Ny-i oldalán mesterséges kő
rakás zárja le a további részeket, 
ide nem jutottunk be. A barlang pa
dozatát betöltés fedi, felül avar, alul 
köves föld, aminek vastagsága nem 
ismert, de akár régészeti leletekre 
is számíthatunk benne. Az emberi 
jelenlét további nyomai: bevájt mé
lyedések a terem falában. (Feliratot, 
grafitit nem láttunk.)

A bal oldali üreg bejárata 3,9 m széles, 1,6 m magas ovális formájú nyí
lás. A bejárat mögött egy nagyjából félkör alaprajzú csarnok található, 
mely 2,9 m hosszú és 3,9 m széles.

Nyitott kérdések

A Mecsek régészeti szempontból még adós a legrégibb barlanglakó em
ber nyomainak megmutatásával.6 Néhány barlangja kétségkívül alkal
mas lehetett a paleolit kori megtelepedésre, de ennek bizonyítékait ed
dig még nem sikerült megtalálni. A magyarországi barlangokat azon
ban nem csak a paleolitikum idején használták. A neolitikum, rézkor,

6 A baranyai régészeti érdekeltségű barlangok és kutatásuk szakirodalmának összefogla
lása: Gábor Olivér: A Kovácsszénájai-Füstös-lik és Kis-Füstös-lik kutatásának régészeti 
eredményei, in: Fazekas Imre (szerk.): Fólia Comloensis, 10. 2001. 91-110.
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bronzkor, a római kor, a népvándorlás kor, sőt a középkor és újkor ide
jén is ismerték őket.7 Az őskőkor elmúltával már nem feltétlenül lakások 
voltak, lehettek szentélyek, tárolóhelyek, rejtekhelyek vagy éppen idő
szakos rejtőzködés színterei. A Marci-barlangjában egyelőre kutatás még 
nem folyt, ezért emberi történetét illetőleg legfeljebb csak előzetes talál
gatásokba bocsátkozhatunk. Oskőkori nyomokra sajnos itt sem nagyon 
számítunk, sőt a későbbi őskor (újkőkor, rézkor, bronzkor, vaskor) emlé
keire is kevés a remény. A középkori remeték viszont már ismerhették a 
barlangot, és egy kis szerencsével a korszak régészeti rétegei is azonosít
hatók lesznek a jövőben. A régészet számára tehát a fő kérdés: mikor és 
kik használták a barlangot a történelem során?

7 A kovácsszénája! Füstös-lik-barlangban őskori, római kori, népvándorlás kori és közép
kori emberi jelenlét nyomait is megtaláltuk, de természettudományos vizsgálatok is foly
tak ott (ld. Folia Comloensis 10. 2001., Fazekas Imre szerkesztésében). A dunaszekcsői 
Török-lyuk barlangban is folytattunk régészeti kutatásokat (Rónaki László - Gábor Olivér: 
A „Török-lyuk" feltárása Dunaszekcsőn. in: Karszt és Barlang, 2002-2003. Budapest. 55-58.)

A barlang felmérése, térképezése 2014 júni
usában Eszterhás István és Szilvay Péter ál
tal történt meg. Amennyiben terveink megva
lósulnak, úgy a Janus Pannonius Múzeum és 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság össze
fogásában még az idén elkezdhetjük a barlang 
tudományos kutatását, melynek keretében a régészet mellett biológiai 
vizsgálatokat is végzünk a komlói múzeum munkatársainak segítségé
vel. A felmerült kérdésekre tehát interdiszciplináris kutatások segítségé
vel keressük majd a válaszokat.

Irodalom

Gábor Olivér: Új barlangok azonosítása és kutatási lehetőségei a Jakab-he
gyen - PowerPoint a „Mecsek barlangjai konferencia"-ra, Abaliget, 2014. jún. 20. 
Eszterhás István: Marci-barlang a Jakab-hegyen, kézirat, 2014

77



Kraft János

ADALÉKOK
A BALOKÁNYI VIZEKHEZ

városában - napjainkban a lakosság részéről hangoztatot- 
tan - már évtizedek óta megoldatlannak tetsző a fürdőzők hely- 

-- zete, tehát az átlagnál jóval korosabb „tükék" kényszerűen egyre 
gyakrabban emlékeznek halványuló balokányi szép emlékeikre. A város
központhoz közeli korábban sokak kedvelt fürdőhelyét jelentő Balokány 
még mindig egyik lehetősége maradt a városnak annak ellenére, hogy 
nevének említésére sokak lemondóan legyintenek. Mielőtt az elhamar
kodottan ítélkezők véleményét elfogadnánk, érdemes lenne a helytörté
neti adatokat részletesen is megismerni, hiszen Madas József nem is olyan 
régen megírt igen részletes tanulmányában nagyon tanulságosan foglalta 
össze, hogy Pécsnek évszázadokon keresztül nemcsak gondot, hanem érté
ket is jelentett a Balokány és környéke. A korábbi város érdeklődése és az 
adódó problémák kezelése nem volt véletlen, hiszen napjainkban is meg-

1. sz. ábra - Pécs várostérképi részlet 1722-ből 
(a piros körön belül az akkori tó és a Balokányi-forrás)
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maradt azon természeti érték, amelynek ésszerű kihasználása még mindig 
várat magára. A helyzet pontosabb megértéséhez érdemes Madas József 
„A pécsi Balokány" c. tanulmányát - megjelent: Janus Pannonius Múzeum 
Évkönyve 33 (1988): 105-133. Pécs, 1989 - kiegészíteni azon földtani és hid
rogeológiai ismeretekkel, melyek már évezredek óta jellemzik a területet, 
habár az emberi jelenlét azokat napjainkra már tartósan módosította.
A napjainkban végezendő értékelésnél el kell fogadnunk, hogy a terület je
lenlegi állapota több helyen jelentős mértékkel eltér az eredetitől, vagy attól 
már teljesen különböző. Az utóbbi évszázadokban eltérő célokkal végzett 
tevékenységek közös eredményeként adódik napjainkra, hogy a Balokány 
egyik nagy értékét jelentő természetes vízjelentkezések helye és tartóssága 
is megváltozott. Madas által sok adatot felhasználó pontosan összefoglalt 
időrendi sorrendiség alapján nyilvánvaló, hogy a terület kezdetben olyan 
anyagnyerőhely volt, ahol a nyersanyag megszerzése mellett rendelkezés
re állt annak feldolgozásához szükséges víz. A téglagyártás alapanyagát je
lentő kötött rétegek itteni könnyen hozzáférhető előfordulása a helytörté
neti adatok szerint feltehetőleg a hódoltság időszakában indította meg a 
kitermelést, míg a feldolgozáshoz szükséges vizet kezdetben a napjaink
ra szinte teljesen elfeledett Balokányi-forrás egykori jelenléte biztosította.

2. sz. ábra - Pécs várostérképéit a Balokány 
és tágabb környezete a főforrás helyével

79



Kraft János - Adalékok a balokányi vizekhez

A város történetéhez szorosan kapcsolódó térképi ábrázolások szerint már 
több száz évvel korábban létezett azon tó, amelynek késői utódja a jelen
legi. A Balokányban található tó nagysága és alaprajza a különböző idő
pontú későbbi térképeken ábrázoltak szerint gyakran változott, sőt a vál
tozó állapotok alapján az is kikövetkeztethető hogy az anyagnyerés első 
időszakában inkább a területi kiterjedés dominált, hiszen a terepszintről 
könnyen hozzáférhető megbízható minőségű rétegek kiterjedését követ
ték, mely a helytörténeti leírások szerint évszázadokon keresztül a tégla
gyártás alapanyagát jelentették. A termelés kiindulási helyének utólago
san a jelenlegi Balokány É-i részletén túli helyszín azonosítható, hiszen 
ott jelentkeztek az akkori terepszinten is megmutatkozó téglagyártáshoz 
szükséges (agyag és iszap) rétegek. A kötött rétegek jelenléte és déli irá
nyú kivastagodása eredményezte azon duzzasztást, amelynek következ
ményeként az azok felszínén átbukó jelleggel természetes módon jóval 
korábban kialakulhatott a Balokány-forrás. A tágabb környék vízföldtani 
viszonyai alapján a forrás állandó jelenléte mellett viszonylag magas ho
zamokkal mutatkozott, továbbá a kilépési hely kedvezőtlen volt ahhoz, 
hogy becsatlakoztassák a középkori város gravitáció elvén működő víz
vezetéki rendszerébe. A forrás vize a termelés megkezdése előtt termé
szetes módon délre tartó patakkal távozott el, majd a nyersanyagterme
lés során keletkezett legmélyebb gödörrészben kényszerűen tározódott, 
továbbá nagy hozamok idején olyan túlfolyásokat produkált, hogy végül 
kialakították az első lecsapoló árkokat. A forrás hozamára utaló, hogy egy 
időben még malmot is hajtott patakja. Az egykori forrástól nyugatra tartó 
kitermeléssel további kisebb hozamú források kialakulását segítették elő, 
így azok közül választódtak ki időlegesen azon helyek, amelyek a közeli 
környék lakóinak ellátását is szolgálhatták. Az eredeti állapotokkal faka
dó természetes forrást a későbbiek Nagybalokány-forrásként azonosítot
ták, míg a további - az anyagnyerés következményeként keletkezett - for
rásokat, amelyekből több is létezett már, Kisbalokányi-forrásként említik. 
Utóbbiak késői és nem jelentős utóda az Aranyeső-forrás annak ellenére, 
hogy a XIX. században 7 db kisebb jelentőségű forrást balokányiként em
lítenek a városi krónikák. A nyersanyag megszerzésének területi terjesz
kedését behatárolta, hogy a jó minőségű rétegek délre és nyugatra tartóan 
már fedettségbe kerülnek, északra és keletre tartóan viszont kiékelődnek, 
továbbá a szomszédos telektulajdonosok más irányú területhasznosításai 
miatt fokozatosan behatárolódott a téglagyártáshoz szükséges anyagnye
rési tevékenység helyszíne. A területi lehatárolódás eredményeként a ko
rábban megbontott területen kényszerűen talpszintet mélyítettek és vé
gül elérték a talajvíz szintjét, amelynek tartós jelenléte ellehetetlenítette a
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további mélység irányába tartó anyagnyerést. A kitermelési lehetőségeket 
tovább szűkítette a Budaivám irányába tartó út nyomvonalának kijelölé
se és a Zsolnay család itteni megjelenése, hiszen az út építése véglegesen 
megosztotta a termelési helyszínt, míg a Zsolnayak valójában a tevékeny
ség folytatásához legkedvezőbb adottságú területrészt szerezték meg.

3. sz. ábra - A Balokátiy és forrásai a XIX. sz. elején

A továbbiakban az úttól északra lévő területen kialakul azon gyár, mely 
töretlenül tovább folytatja a nyersanyag-kitermelést, míg annak területén 
kívüli helyszíneket, a volt gödröket feltöltik. Utóbbi tevékenység későbbi 
eredménye, hogy a Budai-külváros délre tartóan a közlekedési útig tar- 
tóan szabadon terjeszkedhetett. Az úttól délre elhelyezkedő jelentősen le
szűkített területrészen még próbálkoznak a medermélyítéses anyagnye
réssel, de azok csak eseti próbálkozások. Az elhanyagolttá váló területen 
kényszerből vízrendezési munkákat végeznek, majd így rövid ideig ha
lastóként is hasznosul az akkori vízfelület, azonban a továbbiakban foko
zatosan előtérbe kerül a balokányi vizek közösségi használata.
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4. sz. ábra - A Balokány és környéke ábrázolása a főforrással, 
az 1865-ös várostérképen

Az akkori városvezetés határozata szerint mindenki számára meg
engedett a vízvételezés, a jégvágás, a lovak itatása, úsztatása, vagyis 
nem meghatározó helyi tevékenység már a téglagyártáshoz szükséges 
alapanyag bányászata. A továbbiakban megkezdődik a balokányi für
dő fokozatos kiépülése, amely az első időszakban töretlen. Az első kö
zösségi fürdőhelyet kiépítő Engel Adolf azonban hamarosan szembe
sül azzal, hogy a balokányi vizek - a természetes módon keletkezett 
és mesterségesen fakasztott források - elapadása következik be. Nem 
tisztázott egyértelműen, hogy tudta-e az okokat, mindenesetre sokat
mondó, hogy évtizedeken keresztül titkolódzások voltak a valós okok
ról. Zsolnay a vízhiány megoldásához gálánsan felajánlja, hogy a gyá
rából kifolyó - városi vegyész szerint többnyire szennyezett - vizet a 
fürdő rendelkezésére bocsátja. Arról azonban hallgat, hogy a telkén át
haladó vasút (1867) építésekor a bevágásnál közeli források későbbi el
apadását okozó vizek megszerzésére is sor került és onnan biztonság
gal elláthatja üzemét, sőt a vasúttal a későbbiekben külön megegyezik 
a közös vízhasználatról. A vasúti bevágás során feltárt, majd a későb-
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biekben tovább bővített vízbeszerzési helyek (aknák, kutak) egy része 
napjainkban is megtalálható, és létesítésük, valamint folyamatos hasz
nálatuk következménye lett, hogy megkezdődött a balokányi források 
elapadása. A tartós és egyre nagyobb hozamokkal végzett vízelvonás 
későbbi következménye lett, hogy a XX. századra már csak emlék ma
radt a balokányi vízbőség, és kényszerűen áttértek az akkori fürdőhöz 
szükséges vízmennyiség kutakkal történő megszerzésére.

5. sz. ábra - A Balokáiiy a forrással, 
a fürdővel és a tóval az 1892-es várostérképen

A Balokányban a mélyfúrású kutak létesítése nem véletlenül történt, hi
szen a város hidrogeológiai viszonyai alapján jól nyomon követhető - 
amelyet Madas J. is pontosan leír tanulmányában hogy a Balokányban 
korábban természetes módon fakadó források jelentkezése, valamint 
a jelenlegi vízvételezés valójában a Mecsek gerincének környezetében 
régen elnyelődött és a terepszint alatt idáig eljutó csapadékokból le
hetséges. A város feletti hegységi tömeget (Dömörkapu-Misina-Tubes 
vonulatot) olyan kasztosodott középső triász időszaki mészkő alkot
ja, amelyből az összegyülekezett karsztvíz a természetes megcsapoló- 
dást biztosító Tettye-forráson túlmenően máshol rejtett módon állandó
an betáplálást okoz környezetébe. így a balokányi vizek származási he
lye a hegységi területről származó karsztvíz, amely a Tettyétől keletre a
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Havi-hegyet alkotó szarmata mészkőtömbbe természetes módon adó
dik át. A mészkőtömeg folyamatosan követhető lealacsonyodása ellené
re egészen a Balokányig tartóan követhető a terepszinten, majd ott fe
désbe kerül a pannóniai és pleisztocén rétegekkel. A fedősávot alkotó 
kötött rétegek úgy települnek a törésekkel és gyűrődésekkel meggyö
tört szarmata mészkőtömegre, hogy akadályozzák az abban megvalósu
ló lejtőirányt követő vízmozgást. Emiatt a délre mozgó víztömeg egy ré
sze tudott csak a felszín alatt továbbjutni, míg másik hányada az eredeti 
állapotok idején természetes forrásként a felszínre kényszerült. A vasúti 
bevágásban megvalósuló vízkivételekkel a balokányi természetes forrá
sokat ellátó hányad elvonása történt, tehát a vízföldtani viszonyok isme
retében igazolható az ok-okozati kapcsolat a természetesen keletkezett 
és a mesterségesen fakasztott balokányi források elapadása és a Zsolnay- 
gyár, valamint a vasút vízkivétele között.

6. sz. ábra-A Balokáity parkosítási terve 1899-bó'l

A vasút megépítésének időszakáig inkább a kitermelés, vagyis az anyag 
feldolgozása és a késztermék elszállítása jellemezte a területet, míg a fel
töltéseket csak a termelés elősegítéséhez igazodóan végezték. A vasút lé
tesítésekor viszont töltéses nyomvonala átvágta a déli területet, így az 
akkori jelenleginél jóval nagyobb kiterjedésű tavat is. A vasút megépítése 

84



Kraft János - Adalékok a balokányi vizekhez

után válik általánossá a Balokány korábbi bányászati helyeinek feltölté
se, majd e sok évtizedes tevékenység során a vízfelület végül a töredéké
re zsugorodik. A kiépülő városi vízvezeték részben eléri a Budai-külvá
rost, az ellátási területnél alacsonyabban lévő forrásoknak nincs számot
tevő szerepe, ráadásul a vízminőségük is veszélyeztetett. A feltöltéssel 
közrefogott tómeder partvonala természetesen nem lehet állékony, így 
végül mesterséges mederfalakkal övezik, és kiépül a jelenlegi park előd
je. E munka során megkezdődik a forrásgaléria - korábbi kis források a 
tó északi oldalán - felszámolódása, és a vadvizek által bemosott horda
lékok jelenléte miatt csökken a medertalp környéki beáramlás is, tehát 
a töredékére zsugorodott tó vízcseréje akadályoztatott. Elérkezett azon 
időszak, hogy az egykoron vízből bőségesen ellátott közösségi hely éve
ken keresztül vízhiánnyal küszködik, és kényszerűen a Zsolnay-gyári 
vízkivételekből is kap betáplálást a fürdő.
A források elapadása és a vízkiemelések miatt lesüllyedt vízszint általi víz
hiányt igyekeztek mélyfúrású kutakkal pótolni. A fúrásokkal a Zsolnay- 
gyár vízkivételei miatt változatlanul az alacsonyabb szintre jutott tettyei 
vízgyűjtőről átadott karsztvizet igyekeztek megszerezni. A fúrások nem
csak a Balokányban, hanem annak környezetében is mélyültek, és a külön
böző helyeken megvalósult vízkiemelések közös végeredménye lett, hogy 
a természetes és mesterséges források nagy többsége teljesen elapadt.
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7. sz. ábra - Egyszerűsített földtani és hidrogeológiai szelvény
1. karbon időszaki gránit 2. triász időszaki mészkő 3. jura időszaki márga 4. szarmata mészkő
5. pannónai agyag 6. pleisztocén takarósáv 7. felszín alatti első vízszint (karsztvíz, talajvíz)
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A Balokány területén a vízhiányos időszakok könnyebb kivédése és az ak
kori városnak az 1930-as években egyik közkedvelt közösségi helyekén fel
fejlesztett fürdőkomplexum kiszolgálása (a fokozottabb vízigények bizto
sítása) érdekébe 1943-ban és 1944-ben összesen 4 db vízkutató fúrást mé
lyítettek. A feltárási helyek kitűzése nagyon tudatos volt, mivel igyekeztek 
elkerülni a Zsolnay-gyári vízkivételekre és a korábban fokozatosan elapadt 
Balokányi forrás(ok)ra történő ráhatást. A fúrásokkal viszont legnagyobb 
mértékben ki akarták használni a Mecsek felől állandó utánpótlást nyerő és 
nem jelentős mélységben elhelyezkedő miocén (elsősorban szarmata) réte
gekből álló víztartó képződményeket. A fúrásokat a tervezett felhasználási 
helyekhez (tó és fürdő) igen közel telepítették oly módon, hogy a tó kele
ti és nyugati oldalaira is kerültek feltárási helyek. Az első évben mélyültek 
le a I. és IV. sz. fúrások (a tó Ny-i oldala és az ÉK-i sarok a fürdőbejárathoz 
közel), majd a következő évben történt a II. és III. sz. fúrások mélyítése (a 
tó ENy-i sarkánál és a keleti oldalán). A város kútkataszterében megadott 
eredeti sorszámozás valójában a mélyítéseket követően utólagosan történt 
1944-ben a kivitelezést végző Lapp Henrik Mélyfúrási Rt. (Budapest) ré
széről, tehát a mélyítések utáni, valamint a későbbi kataszteri számok („B" 
előjelű sorszámok) nem jelentenek valós sorrendiséget.

8. sz. ábra - A Balokány a boldog békeidőkben (a XIX. sz. végén)

A fúrások végleges talpmélységei változatosak voltak, mivel a legseké
lyebb fúrás (II. sz.) 30 m-es, míg a legmélyebb fúrás (I. sz.) 106,5 m-es 
talpmélységgel létesült. A fúrások rétegsora - az egymáshoz való közel
ség ellenére - jelentős különbségeket mutatott, mivel a vízadó képződ
ményként keresett/megkutatott szarmata mészkő felülete és kifejlődése 
az egymáshoz igen közeli fúrásoknál is határozott eltéréseket mutatott.
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Csak helyenként jelentkezett jó vízadó képességű szálkőzet, hiszen a fú
rásoknál inkább a törmelékes megmutatkozás mellett agyaggal, homok
kal kitöltöttek voltak a kettős porozitású kőzettömeg egykori járatai.
Már az I. sz. fúrásban pozitív víz mutatkozott, hiszen a szarmata mészkő
ből származó víz nyugalmi helyzete a terepszint felett (+0,9 m) állapodott 
meg. A szivattyúzáskor -13,8 m-es vízszintnél 566 1/p-es hozamot sikerült 
tartósan biztosítani. Az átellenesen (a fürdőbejárat közelében) mélyített IV. 
sz. fúrásban - az I. sz. fúrás termelése miatt - viszont már nem jelentkezett 
felszálló víz (nyugalmi állapot -0,2 m), de mégis 600 1/p-es hozamú szi
vattyúzást végezhettek -14,0 m-es vízszintsüllyesztés elérésekor. A követ
kező évben létesült II. sz. fúrásnál a terepszinttel közel azonos magasság
gal állt be a nyugalmi vízszint oly módon, hogy természetes elfolyásként 
60 1/p-es hozamot is mérhettek. A fúrásban végzett szivattyúzások során 
-11,0 m-es helyzetű vízszintnél 866 1/p-es értékkel határozták meg a hoza
mot. A III. sz. fúrásban nyugalmi vízszintet nem rögzítettek, de a próba
termeléskor -14,0 m-es vízszint elérésekor 600 1/p-es hozamot rögzítettek. 
A fúrások közös jellemzője volt, hogy már a vízhőfokok jelezték a mélysé
gi származást, hiszen 16-22 C fokokat mértek a fúrásoknál, természetesen 
az aktuális termeléstől függően. Az erőltetett vízkivételkor így természe
tesen lecsökkentek a kezdeti hőmérsékletek, hiszen a víztartó északabbra 
csak egy vékony sávban érintkezik a mélységi víz hőmérsékletének kiala
kulásában meghatározó módon közreműködő alaphegységgel.
Nem ismert, hogy milyen egyéb hidrogeológiai vizsgálatokat végeztek 
akkora területen. Bizonytalan, hogy vajon vizsgálták-e a szivattyúzások 
egymásra hatását, a közeli kutak, források, vízkivételi helyek hozamát 
figyelemmel kísérték-e, avagy a Zsolnay-gyár vízkivételénél is megmu- 
tatkozhatott-e a próbatermelések hatása. Ilyen észlelésekre, egyedi vizs
gálatokra vonatkozó adatokat nem találunk az archív anyagokban. Fi
gyelemre méltó azonban, hogy az 1940-es évek végétől az aszályos idő
szakokban a balokányi vízkivételi helyeket ideiglenesen bekötötték a 
várost ellátó hálózatba. A Balokányból származó langyos víz használa
tát természetesen csak a későbbiekben ismerték be az illetékesek, hiszen 
használatakor a lakott vízgyűjtő és a közvetlen környezet területhasz
nálata miatt igen nagy volt a fertőzésveszély. Tény viszont, hogy a fúrá
sok közül csak a II. sz. maradt fenn napjainkig, hiszen a vizét eltérő in
tenzitással és változó célokkal használták (strand, szökőkút, tó vízpót
lása stb.) több évtizeden keresztül. A fúrás átépített kútháza - a tó ÉNy-i 
sarkánál - az újonnan épített (EKF) sétányba nyert becsatlakoztatást. 
A többi fúrást (I., III. és IV.) rövid kihasználási időszak elteltével egy
szerűen betemették a kezdő csőrakatok eltömésével. A terület hidroge
ológiai viszonyai alapján okkal valószínűsíthető, hogy a Zsolnay-gyár
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ellátását látták veszélyeztetve a fúrások együttes termeltetésekor, tehát 
a kizárást tartották célravezetőnek. A tömedékelési munkálatok valójá
ban nem igazán jártak sikerrel, mivel a betemetett fúrások szelvényéből 
a tömedéket (agyagolást) fokozatosan eltakarította a nyomásviszonyok 
ingadozása, tehát az újabb szivárgások megmutatkozásával hamarosan 
tovább szaporodott a balokányi források száma.

9. sz. ábra - A Balokáity 1933-as rendezési terve már források nélküli állapottal
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A Balokányban és közvetlen környezetében a természetes és mestersé
ges vízkilépések helyét és számát még napjainkban sem ismerjük pon
tosan, de a tó nyugati oldalán lévő egykori I. sz. fúrást sokan természe
tes forrásnak tekintik. Béléscsőrakatának tetőszintje valójában a jelenlegi 
terepszint alatti, így az innen rejtett túlfolyásként származó vízjelentke
zést még az Országos Forráskataszterbe is felvették, mint „Balokányi fa- 
bódés forrás" az 1950-es években. A terület átépítése, a vízkilépést előse
gítő csőrakat lefedése, majd a környezet rendezetlenné válása után a for
ráskataszteri elnevezést végül a kútházzal védett II. sz. fúrás kapta meg, 
hiszen onnan - az I. sz. fúrás 1960-as években megvalósult ismételt el
tömése miatt - évtizedeken keresztül történt (még napjainkban is meg
valósul) természetes túlfolyás. A tó átellenes oldalán a III. sz. fúrásból 
is történt még időszakos jelleggel természetes túlfolyás, habár egyesek
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szerint az nem lehet más, mint a keletebbre található és szintén eltö
mésre került Balokányi forrás eseti jelentkezése. Mindenesetre tény, 
hogy a balokányi források közül legutóbb a I. sz. fúrás, vagyis az erede
ti Balokányi fabódés fúrás/forrás tisztítása megtörténhetett, míg a többi 
volt balokányi forrás ismételt megjelenése valószínűleg csak az elkövet
kező évek, évtizedek pécsi rejtélyei között szerepelhet.

10. sz. ábra - A Balokáity a főforrás helyével és a forrás elapadását okozó 
későbbi vízfeltárási helyekkel
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TREBBIN ÁGOST A BARATOM VOLT

f
Trebbin is furcsa, meg az 

Ágost is, mondta nekem 
egyszer, de tudod ezen 
em változtatok, mert én 
már megszoktam, meg talán a 

barátaim is megszokták.

Pécsváradon született 1938. ok
tóber 21-én, majd Hosszúhetény 
következett, középiskolába már 
onnan járt Pécsre. Később a mun
kája is Pécshez kötötte, ekkor vált 
igazán pécsivé. A város kedvenc 
lakhelye lett.

Lánya Brigitta, fia Zoli igazi ked
vencei voltak, akikre nagyon 
büszke volt.

2014. december 23. óta nem tu
dunk hosszan beszélgetni, amit 
néha az utcán, néha a könyvtár
ban, néha telefonon tettünk meg.

Helytörténeti munkáit sok ember olvasta, olvassa örömmel, érdeklődés
sel a Mecsek Egyesület évkönyveiben is.

Jó kollégák, barátok voltunk. 
Talán egyszer még találkozunk. 
Ágost, emlékedet megőrizzük.

Baronek Jenő
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FEJEZETEK A PÉCSI CÉHEK ÉLETÉBŐL

A PÉCSI IPAR KEZDETE, A CÉHEK

écsett az első céhszervezéseket a XIII. századra kell tennünk Kifejlő
désük egybeesett a középkori városiasodással. A következő századok
ban egyre több szerepük lett a város kormányzásában, védelmében, 
és társadalmi életének fejlesztésében. Tevékenyen részt vettek a városi 

ipar-, piac és erkölcsrendészeti feladatok ellátásában is. Nyersanyagelosztással 
biztosították a céhtagok zavartalan termelését és gondoskodtak a mesterek szak
mai és iparcikk minőségi ellenőrzéséről. A mesterlegény, aki 2-3 évi vándorlás 
után elkészítette a mesterremeket és Pécsett kívánt letelepedni, minden áldo
zatot meghozott, hogy elnyerje a purgerséget (városi polgárjogot) és céhtagsá
got." (Kopasz Gábor: A pécsi céhkönyvek iparos történeti adatai. Pécsi Műszaki 
Szemle. 1958. III. évf. 2 sz. 16 p.) 

„Városunk ipari életéről nincsenek adataink. Tekintetbe véve azonban Pécs al
kalmas fekvését, a környező vidék nagyságát, melyben város úgyszólván egye
dül csak Pécs volt, könnyen megértjük, hogy Pécsett már az Árpádok idején is 
volt ipar és kereskedelem.
Az ipari életnek a céhekbe való tömörítése külföldön indult meg s céljuk az ipar 
védelme volt. A keresztes hadjáratok és az idegen betelepülők lendítették föl ha
zánk ipari életét, amit követett az iparvédelmi intézkedés a céhrendszerek alakjá
ban. A céhek hazánkban a XII. század közepe táján alakultak.
Az uralkodók az ipari élet fellendülését és erőkifejlődését jó szemmel nézték, 
mivel igen nagy támaszt leltek bennük. IV. Béla, V. István, Róbert Károly, 
Nagy Lajos a céhekkel bíró városokat pártfogásukba vették és felkarolták. 
Zsigmond Király az iparosok jelentékeny voltát felismerve, 1402-ben az or
szágos rendek közé iktatta a városi polgárságot, hogy bennük az oligarchák 
ellenében támaszt nyerjen. A céhek életük tetőpontját Mátyás alatt érték el. 
Az ő idejében igazán virágzó ipara volt az országnak. Mária Terézia kezdte 
korlátozni a céhek életét. A céhek élete azonban mindinkább veszít régi ere
jéből s közeledik az összeomlás felé.
Végre az 1872. évi VIII. törvénycikk eltörölte a céh-rendszert s helyébe a sza
bad ipart hozta be." (Fejes György: Képek a baranyai céhek életéből. Pécsi Nap
ló. 1925. december 25. 48 p.)
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„A céhrendszer 1761-ben, Mária Terézia királynő uralkodása (1740-1780) alatt 
történt szabályozása után a céhek egységesen szövegezett, előre nyomtatott ki
váltságlevelet kaphattak, ami kizárólag uralkodói jóváhagyással volt érvényes, a 
régi, változatos szövegű és tartalmú, az élet számos területéről valló kiváltság
leveleket pedig bevonták.
1815-ben újabb céh-szabály írta elő a gyakorlati teendőket:
1815-ben Budán a királyi Universitas betűivel megjelent a »Közönséges Czéhbeli 
Czikkelyek a mesterségűzés végett való Társaságok és Czéhek számára« címmel 
egy könyv, mely 55 cikkelyben ismertette a céh jogokat és kötelességeket. Az ina
sokról 9 cikkely szól. »Ki inasságra felvétetni kíván, az akármely törvényesen 
bévett Religyiójú (vallásit) lehet, erre nézve el nem tilttatik a szándékáéban lévő 
mesterségtől« felszólítással kezdődik. A legényekről 11 cikkely szól, a mestersé
gekről 9, a kötelességekről 9, a többi vegyes. (Fejes György: Képek a baranyai cé
hek életéből. Pécsi Napló. 1925. december 25. 48 p.)

„Pécs legrégebbi céhe, nagy valószínűség szerint, a csizmadiáké volt. Magát a 
csizmát - mint lábbelit - a törököktől vettük át. Köztudottan a városunk 145 
évig oszmán uralom alatt állt. A belvárost a török uraságok lakták, míg a sze
gény magyarság a Tettye völgybe húzta meg magát. A törököknél a puhaszárú 
csizma és a papucs volt (esetleg skófiummal díszítve) a módi, a magyaroknak 
legjobb esetben is csak bocskorra futotta.
A kor elegáns divatos csizmáit török mesteremberek, a bocskorokat a vargák ké
szítették.
A várost felszabadító keresztény hadak előkelő nemes uraságai és tisztjei szin
tén csizmát viseltek. így azután Pécsett is megmaradt a csizmadia mesterség, de 
most már nem a török mesterek mívelték, hanem a más vidékekről idetelepült né
pességből kikerülő mesteremberek.
Pécsett a csizmadia céh hamar polgárjogot nyert.
Már 1696-ban a városhoz fordultak megerősítés végett és a város január 30-án 
tartott ülésén megalakulásukat tudomásul veszi és megerősíti. A latin nyelven 
kiállított megerősítő levélben látható Pécs város régi pecsétje az öt toronnyal.
Mivel azonban a céhek végleges erősítése királyi privilégium volt, a pécsi csiz
madia céh I. Lipóthoz (1640-1705) fordul megerősítésért, aki 1697. március 27- 
én állítja ki a céhlevelet egyszerű pergamenre, egyszerű írással, magyar nyelven. 
E levél ma a pécsi múzeum tulajdona. Ami ebben a céhlevélben hiányos, azt ki
egészítettem a pécsi püspöki jogakadémia tulajdonát képező budai és pétervári 
céhlevelekből. A budaiból azért, mert a budai és pécsi mesterek között úgyis szo
ros volt az összeköttetés és a pécsi mesterek addig, míg önálló céhhé nem ala
kultak a budai céhhez tartoztak, a péterváriból pedig azért, mert a péterváriak 
1743-ban Budáról kérték a céhlevelet, és annak alapján készítették el sajátjukat.
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Forrásul szolgált továbbá a pécsi csizmadia céhnek 1716-1761-ig meglévő ere
deti jegyző és számadási könyve és a Pécsi Múzeum tulajdonát képező több ok
levél. " (Pécsi régi iparos életre vonatkozó eredeti okiratok. Dr. Késmárky István 
pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya Megyei Múzeum Egyesületben 1907. 
november 22-én.)

A csizmadiacéhnek, a lábbelik készítése terén, hosszú ideig konkuren
se volt a pécsi varga céh. Sőt ezen belül is megjelent a vetélytárs, misze
rint Pécsett voltak a magyar vargák, de mellettük már német vargák is.
A vargák nemcsak lábbelikészítéssel foglalkoztak, hanem egyes borfaj
tákat is készítettek. így a nagy ipari múltra visszatekintő pécsi tímár-céh 
érdekeit is gyakran sértették.
Megjegyzés:
Varga: A bőr kikészítésével és egyszerűbb lábbeli készítésével foglal
kozó iparos. Középkori gyakorlat szerint a lábbelihez a varga maga készí
tette ki a mesterségéhez szükséges bőröket. A vargák általában cseres bőrt 
készítettek, de már a 16. századtól van olyan adatunk, amely a vargák 
bőrfehérítési jogáról szól. (A tímárok készítette timsós bőr fehér volt.) Ez
zel a vargák egyre erősebb vetélytársai lettek a tímároknak. A hódolt
ság korában az oszmán-török eredetű csizma hatására alakult legújabb di
vat, s az azt készítő csizmadiák kezdték kiszorítani a vargákat. A vargák 
bocskor készítésére álltak át, valamint ócska lábbelik javítására.
A német vargák finomabb, nyugati divatú lábbeliket készítettek: az új 
divatú sarut, női fűzős sarut, sarkos női cipellőst, sarkos női csizmát, fér
fi-női cipőt és férfi-női papucsot. Elvégezték a saruk talpalását és fejelé
sét is. A német vargák mestersége a múlt században lassan összemosó
dott a cipészekével.
Hogy a XVIII. században valójában hány fajta mesterséget űző céh mű
ködött városunkban? Erre manapság már nehéz lenne konkrét, határo
zott válasz adni.
A céhkönyvek adatai alapján biztosan tudjuk, hogy városunkban mű
ködtek az alábbi céhek:
- asztalos és esztergályos
- ács
- borbély és sebész
- csizmadia
- fésűs
- halász
- kalapos
- kovács
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- kőműves
- mészáros
- mézeskalácsos és viaszgyertyaöntő
- magyarkalapos (süveges)
- tabakosok (magyartímár)
- kádár

Céh zászló

- magyarszabó
- nyerges és szíjgyártó
- pék (fehérpék)
- szűrszabó
- német varga

Csizmadiamester

A csizmadiacéh pecsétje

Ezeken kívül még felsorolni is nehéz 
lenne, hány fajta céh és mesterség lé
tezett Pécsett. Talán csak a rend ked
véért néhányat említsünk meg: mol
nárok, festők, kapcakötők, kávésok, 
könyvkötő, pokrócosok, aranyműve
sek, gelencsérek, kerékgyártók, kö
télgyártók, lakatosok, ötvösök, szű
csök, takácsok, szappanosok stb.
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A CÉHEK HIERARCHIÁJA

A céhek szervezete, felépítése hierarchikus volt, vagyis a céhtagok szi
gorúan egymás alá-, illetve fölérendeltek voltak. Tagjaik között megkü
lönböztették a mestereket, a legényeket és az inasokat. A céh élén állott a 
céhmester, s rajta kívül még néhány mester és egy vagy két öreglegény 
ült a céh elöljáróságában.

Vegyük sorra ezután részletesebben ezeket a céhstátuszokat!
1. Inasok
2. Segédlegény
3. Céhmester

Céh inasok

Nehéz az inasok sorsa
A céhhierarchia alsó lépcsőfokán az inasok helyezkedtek el. Kötelezett
ségük rengeteg volt, joguk viszont ugyancsak minimális. Érdekes mó
don amikor ezt a témát kutattam, lelki szemeim előtt mindig megjelent 
Munkácsy Mihály csodálatos életképe, az „Ásító inas ". Inas, aki mindig 
agyon volt hajszolva, ezért azután mindig álmos és fáradt.
Mindazon kedves olvasónak, aki meg szeretné tudni, hogy az 1800-as 
évek közepén mit kellett egy asztalosinasnak elszenvednie, szíves figyel
mébe ajánlom dr. Czeglédi Imre nyugalmazott békéscsabai múzeum
igazgató remek könyvét (könyvtárban hozzáférhető), „Munkácsy Békés
csabán", amelyben megdöbbentő hitelességgel számol be a leghíresebb 
magyar festőművész küzdelmes ifjúságáról.
Részlet:
„Egyébként a vízhordástól eltekintve, minden, de mindennemű munkát végez
tem. Bútorokkal megrakott talicskát toltam és a fejem tetején nehéz asztalokat 
cipeltem, amelyek majd agyon nyomtak, télen és nyáron át, sárban és porban, 
harmincfokos hidegben és harmincfokos melegben egyaránt. De főként festéket 
törtem irgalmatlanul, mert sok festék kellett az utcaajtók és ablakok festéséhez, 
meg a templomudvaron korhadó keresztek bemázolásához. Amit legjobban sze
rettem volna: az asztalosmunkához, ahhoz alig jutottam. Valóságos ünnepnap 
volt, ha megengedték, hogy a legegyszerűbb parasztbútort elkészítsem. Gyalul
tam a deszkákat és a fehér deszkák úgy csábítottak! Nem tudtam ellenállni a kí
sértésnek, és telerajzoltam a deszkákat különböző alakokkal, de gyorsan le is gya
lultam mindent. Hányszor hajoltam boldogan a deszkák főlé és hányszor próbál
tam szenvedelmesen ilyen haszontalan kísérletezéssel, mert a durva ácsceruza 
nem akart kellően engedelmeskedni! Rajzolgatás közben mindent elfelejtettem,
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nem láttam és nem halottam semmit, álmodozásomban egyszerre csak a majsz- 
ter oldalamba vág és visszataszít a valóságba. Macskaléptekkel, nesztelenül ke
rült mindig a hátam mögé."
10-12 éves fiúgyermek 2-3 hét próbaidőre került leendő mesteréhez. 
Megfelelés esetén a céhmesternél keresztlevéllel kellett igazolnia szár
mazását, vallási hovatartozását.
Szokások szerint megkérdezték a leendő inastól, hogy önként jelentke- 
zett-e? Ha a fiú úgy nyilatkozott, hogy nincs kedve a mesterséghez, ak
kor elbocsátották.
A régi iparosszakmákhoz nagy kézügyesség kellett, ezért a mester meg
vizsgálta, hogy a fiú milyen ügyes, erkölcsös, szorgalmas. Ez volt „a látó
idő", amely általában két hétig tartott.
Ezután két kezesnek kellett vállalni a felelősséget a céhmester előtt a fiú
ért, hogy az a szegődött esztendőt a mesterénél kitölti. A kezesség pénz
beli volt, és ha a legény egy év letelte előtt megszökött, odalett a kaució. 
A szerződés megköttetett, a fiúból inas lett, de előzőleg még köteles volt 
a tandíjat megfizetni, ami a céh ládájába került, és köteles volt leendő 
gazdájának áldomást adni.
Az inas a mester engedélye nélkül nem hagyhatta el a műhelyt. Még 
templomba is csak a céhmester engedélyével járhatott.
A sok pécsi céhnél változóak voltak az inasokkal kapcsolatos elvárások, 
ezért itt csak néhányat emeltem ki.

Csizmadiacéh inasai
„Gondoskodtak arról is, hogy egy gazdagabb mester ne keríthesse kezébe az ipar 
terén a túlsúlyt és ezzel elnyomja a szegényeket. Miért is egy mesternek sem 
volt szabad több inast tartani, mint kettőt. Az inas félfogadását bejegyezték a 
céh számadáskönyvébe. Tartozott a mesterséggel járó minden munkát elvégez
ni, azonkívül a legényeknek is engedelmeskedni, annak ágyát megvetni, befűte
ni és részére a fölöstökömöt (reggelit) elkérni, ha a gazda arról megfeledkeznék. 
Az inaskodás rendesen négy évig tart és ez alatt, mint a pécsi szegődő könyvéből 
látjuk, kap az inas minden évben egy pár fehérneműt és lábbelit vagy pedig egy 
vég abaposztót vagy daróc dolmányt (térdig vagy combközépig érő, testhezálló, 
felálló gallérú, férfi posztó felsőruha). A negyedik évben pedig minden héten tíz 
dénárt praestáljanak (teljesíteni) neki a mesterek. Ha pedig az inas pénzért ta
nul, csak három évig szolgál, fizet gazdájának évenként 30 forintot. Felszabadu
láskor a céhládába 4 forintot. Az inas tartozik az inaskodási éveket egy mester
nél kihúzni. Másnak elszökött inasát befogadni 4 forint büntetés terhe mellett, 
tilos. »Hanem a szökött inast az előbbeni maga mesteréhez tartozik, szép mód
dal magától eligazítani és vissza köldenyi.« Ha pedig oda visszamenni nem akar,
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kitörletik a céhkönyvből és azt a mesterséget többé nem gyakorolhatja. Aki pedig 
úgy csalja el a másik inasát, az fizet a céhládába négy forintot.
Négy év eltelte után az inas a céh pecsétjével ellátott bizonyítványt kapott és 
céhládába egy magyar forintot fizetett, mire felszabadult. De a felszabadulás 
után még egy évig volt gazdájánál tartozott dolgozni és csak akkor kapta kéz
hez a bizonyítványát." (Pécsi régi iparos életre vonatkozó eredeti okiratok. Dr. 
Késmárky István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya Megyei Múzeum 
Egyesületben 1907. november 22-én. 22 p.)

Tímárcéh inasai
Érdekes dolgokat tudunk meg a tímárinasokról a pécsi „Tserző Vargák" 
privilégiumait tartalmazó céhlevélből:
„Az 1-7 cikkely az inasok felvételét szabályozza: kimondja, hogy minden vallá- 
sú egyént fel kell venni inasnak 6 heti próbaidőre. Ennek letelte után 1 forint 30 
krajcár taksa lefizetésével inassá vált. Az inasok 3 éven át dolgoztak a cserzővar
gáknál. Az inastól megkövetelték, hogy jól viselkedjék, ne csavarogjon, és enge
delmes legyen, de a mester is jó móddal bánjon az inassal, mint jó atya, szorgal
masan oktassa. Ha az inasnak panasza volt mestere ellen, a céhmester áthelyezte 
másik céhmesterhez. Az inasokat lehetőleg úgy kellett tanítani, hogy élelmüket 
munkájukkal szolgálhassák." (Tóth Béla-Dr. Tóth Géza: Régi pécsi tímárságok. 
Pécsi Műszaki Szemle. 1957. II. évf. 4. szám. 7 p.)
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A bábosok és mézeskalácsosok céhé
nek inasaira vonatkozó előírások 
„Az inast 6 heti próba után fogadják fel 
véglegesen, s ilyenkor fizet a céhládába 
8 forintot. Az inasért 50 forint kauciót 
kell letenni. Az inasév 4 évig tart. Ezalatt 
magát jól viselje, éjjel ki ne mennyen, a 
mester tanítsa őt a hit és erkölcstanban. 
Ha közben elhagyja 2-3 napra engedély 
nélkül a mester házát, annyi héttel to
vábbtart az inaskodása. Ha hosszabb idő
re eltávozik, nevét a céhkönyvből kitörlik, 
az 50 forint kaucióból a mestert kártala
nítják, a többit a jótállónak visszaadják.
A mester legföljebb 20 forint tanítási dí
jat követelhet az inastól." (Pécsi régi ipa
ros életre vonatkozó eredeti okiratok. Dr. 
Késmárky István pécsi jogtanár felolvasá
sa a Pécs-Baranya Megyei Múzeum Egye
sületben 1907. november 22-én. 29 p.)

Inasból legény lett

Folytassuk céhen belüli kalandozásunkat az inasból legénnyé serdült if
jak viszontagságos életének leírásával!

Atyamester
A céhszervezet és a segédek munkájának, életének összehangolásában, 
irányításában nagy szerep jutott az atyamestereknek.
„A legények társaságának elnöke az atyamester, kinek a legények életében rend
kívül fontos szerepe van. A legények valóságos apja, ki gondoskodott arról, hogy 
minden, szállóra érkező legény munkát kapjon, ő készítette el a szállón lévő le
gények névjegyzékét, melyet aztán a hatóságnak nyújtott át; ő volt a segédek vi
gasztalója, keserveik, panaszaik eloszlatója. Nyomorúságuk enyhítője; ő őrizte a 
legények ládáját, pecsétjét és artikuhisaikat nyilvános ülés alkalmával ő olvasta 
fel és magyarázta szabályaikat. S a legények átlátva az atyamester magasztos hi
vatását és fáradságos munkáját a legnagyobb tisztelettel és engedelmességgel vi
seltettek vele szemben. Szigorú büntetés érte azt a legényt, ki a szállón az atya
mesterrel meghasonlott, vagy tudta és engedelme nélkül innen elment s távozá
sát előre be nem jelentette." (Pitkó János: Magyar Művelődéstörténeti Értekezés. 
Szepesváralja ipartörténete a céhintézmény korában. 1913. 63 p.)
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Dékány legény
„A legények a céhben mintegy önálló kis testületet képeznek, a Dékány-legény vezetése 
alatt, akit Kántorböjtkor (az általánosan előírt böjtök egyike, amely az év bizonyos ün
nepeit követő szerdai, pénteki, szombati napokra vonatkozik) választanak, de ugyanaz 
többször is megválasztható. Ez hívja összegyűlésre a legényeket s ilyenkor minden le
gény fizet a társládába két hetenként a vasárnapi prédikáció után két pénzt, ha idegen 
legény lenne jelen, kinek az Articulusokat (céh-törvények) felolvassák az fizet egy pint 
bor árát. Ha a legény valahová beszegődött, legalább két héttel előbb tartozik felmon
dani, ha helyét el akarja hagyni. Nagyobb ünnep vagy vásár kezdetekor meg el sem 
hagyhatja helyét, nehogy a mester károsodjék. Minden legénynek fizetése hetenként 32 
magyar pénz és minden hónapban egy szabadnap, amikor magának dolgozhatik. En
nél többet egy mester sem adhat büntetés terhe alatt. De az egész bért csak akkor kapja 
meg, ha ügyes és a Társpoharat már megfizette a legényeknek. Ügyetlen legény keve
sebb bért kap, ezt a Dékány legény állapítja meg az illető mesterrel.
A munkaidő nagyon hosszú volt. Kezdődött reggel három órakor és tartott es
te 9-ig. Szent Mihálykor, mikor reggel gyertyánál kezdtek dolgozni, tartozott a 
gazda a legénynek egy sült kappant és egy pint bort adni, de ezt a legény viszo
nozta Hiisvétkor, mikor többet nem kellett gyertya. Egyébként a legény reggelije 
kenyér mellé sajt, vagy retek, vagy hagyma, vagy szép hasáb káposzta.
Tartozik a legény reggel a munkát imádsággal kezdeni, mit ha elmulaszt bejelen
tendő a Dékánynak, ki első ízben egy pint bor árával, másod vagy harmadízben 
egész heti bérével bünteti az ilyen legényt. »Inasok pedig a Legények által effé
le dologban nyakon verettessenek.« Aki a processióról vagy prédikációról elma
rad, egy heti bérével lakói." (Pécsi régi iparos életre vonatkozó eredeti okiratok. 
Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya Megyei Múze
um Egyesületben 1907. november 22-én. 23 p.)

Öreglegények
„Régi szokás és jó szokás volt az öreglegénység tisztsége. Öreglegény alatt nem 
a legidősebb legényt értették, hanem azt, akit, mint alkalmas egyént e bizalom 
erre a méltóságra emelt.
A pokrócos, tímár, szabó és kalapos céhekben a legények két ülnökkel az élükön 
minden »Quartal« (évnegyedes) gyűléseken választották meg az öreglegényt. Aki 
e kitüntetést el nem fogadta, 24 dénár büntetésre ítélték. A XVII., sőt még a XVIII. 
században is az öreglegények kezében nagy hatalom összpontosult. Legfőbb joguk 
a bíráskodás volt. Mindenki tartozott nekik engedelmeskedni mindabban, ami illő 
és jogos volt. Aki ezt tenni vonakodott, egy font viaszt, vagy 12 dénár sót, sőt 24 
dénárt is fizetett. Később a bíráskodó hatalmuk megszűnt." (Fejes György: Képek 
a baranyai céhek történetéből. Pécsi Napló, 1925. december 25. 48 pj
A legtöbb céhben két öreglegény is volt. Egyiket a mesterek, a másikat a 
legények választották.
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Legények felavatása
„A céhgyűlés egyik fontos tárgya volt a legény felavatása, mely nagy ceremóniá
val ment végbe. Az inas ugyanis, miután a hivatalos felszabadulás processzu
sán átesett, körülbelül fél évig szolgálólegény, mely idő alatt legtöbbnyire előb
bi mesterénél dolgozott megállapított bérért. Csak félesztendő múltán lehetett 
társpohárlegény (Geselle). A felavatás hivatalosan a legények ülésén ment vég
be, melynek megtörténte után lakoma következett, hol nagy ceremónia közepette 
formálisan is fölvétetett az illető a társpohárlegények közé. Az aktusnak befejező 
része volt a keresztelő, mely abból állott, hogy két legény, kezükben borral és víz
zel, a bekötött szemű legény elé állott és kérdést intézett hozzá, vajon melyikből 
akar inni; ha véletlenül a vízre mutatott, akkor nagy hahota és lárma közepette 
meg kellett azt innia, ha pedig a bort kívánta meg, akkor megdicsérték. A felava
tandó erre felállt s a jelenlévőknek, majd a céh többi tagjainak egészséget kíván
va felhajtotta a poharat." (Pitkó János: Magyar Művelődéstörténeti Értekezés. 
Szepesváralja ipartörténete a céhintézmény korában. 1913. 62 p.)

Máshol társpohárivással avatták fel a legényeket. Az is előfordult, hogy 
mindkét szokás megvolt. 1729-ben például a társpoháriváskor a legény
nek egymás után többször is ki kellett ürítenie poharát: az elsőt a koronás 
királyért, a másodikat „Prinz Eugenius kegyelmes földesünkért”, aztán a fő
céhnek főcéhmesteréért, majd a nemes céhek megmaradásáért. Előfordult, 
hogy 15-20 közepes klézi bort kellett egy ifjúnak legénnyé avatásakor egy
szerre elfogyasztania. Ezzel még nem volt vége a ceremóniának, ugyanis a 
borivás után a legényeket háromszor arcul ütötték. Ezután - bár a legény 
általában ilyenkor már félholtra itta magát - a lakoma következett.
A társpohárivás mellett népszerű volt a társpoháradás is. A társpohár- 
adás leginkább a lakomával volt azonos.

A jó erkölcsökre pedig vigyázni kell...
„A legények tartoznak mindenkor tisztességesen viselkedni, amire a Dékány fel
ügyel. Ha társas összejövetelkor valamelyik veszekedik, vagy szitkozódik, bün
tetése ötven pénz, ha pedig ártalmasabbakat is mond, példának okáért Adta te
remtette, az egy társaspoharat fizet, azaz 5 forintot. Ha valamelyik legény a társ
pohár adáskor a borát feldönti az asztalnál, büntetése két pint bor. Korcsmákba 
holmi hitvány korhelyekkel ne mulasson egy heti bér büntetése alatt. Miért is a 
legénynek korcsmákban nem volt szabad leülni, állva azonban megihatott egy ic
ce (egy icce= 0,81) bort. Utcán a legény se ne egyék se ne igyék se dolmányát ki 
ne gombolja. Otthon a kenyeret ne kerekítse, hanem ott vágjon, ahol jön, külön
ben a kenyér árában elmarasztaltatik." (Pécsi régi iparos életre vonatkozó erede
ti okiratok. Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya Me
gyei Múzeum Egyesületben 1907. november 22-én. 23 p.)
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„Ha pedig valamely legény találkozik a Társpohár adáskor, s a Táncon a Leányt, 
vagy a Menyecskét megcsókolná, annak egy garas a büntetése.
Aki egy éjjel szállásán kívül mer hálni, egy heti bérével bűnhődik.
A jó erkölcsre általában nagy hangsúlyt helyeztek, jó erkölcsi bizonyítvány nél
kül senkit sem lehetett a legények közül mesterré előmozdítani. 1818-ban a Pécs 
városi Tanács 1246. sz. a. jóváhagyja a pécsi csizmadia 
céh azon határozatát, hogy Asztalos János csizmadia 
legényt nem vette be céhbe, mert erkölcstelen, duhaj le
gény volt. 1824-ben Petrovits Mátyás akart felvétetni 
a céhbe, de mikor házasságtörést bizonyítottak rá nem
csak be nem vették, hanem a városi tanács, melyhez 
a céh határozatát megfellebbezte, a város elhagyásá
ra ítélte őt." (Pécsi régi iparos életre vonatkozó eredeti 
okiratok. Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolva
sása a Pécs-Baranya Megyei Múzeum Egyesületben 
1907. november 22-én. 24 p.)

„Ha az inas vagy le
gény rendkívüli gyűlés
re akarja hívni a céhet, 
tartozik a céhládába 25

Pécsi kádárcéh tanulólevele, 1776

Trischler Ferenc: 
Német vándorlegény 

(Pécs, Lenau ház)

magyar kis pénzt fizetni. 
Aki pedig a meghívásra 
nem compareál, fizet 20 

egész magyar pénzt." (Pécsi régi iparos életre vonatkozó eredeti okiratok. Dr. 
Késmárky István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya Megyei Múzeum 
Egyesületben 1907. november 22-én. 25 p.)
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Pécsi cipészcéh tanulószabadító levele, 1846
L___________________________________________________________________________________________________________________ J

Vándorkönyvek
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Legény vándorévek
Mielőtt a céhes vándorlegényélet részleteibe belekapcsolódnánk, te
gyünk említést a magyar vándorlegények leghíresebbjéről, a bajai szár
mazású, világjáró szabólegényről, Jelky Andrásról. Ez a híres honfitár
sunk az egykorú feljegyzések szerint kalandjai során volt katona, rab
szolga, hajótörött, sőt a végén még magas rangú diplomata beosztásig is 
felvitte. Tudjuk róla, hogy mikor Bécsbe, a császárvárosba érkezett, még 
Mária Terézia is fogadta őt egy magas rangú audencia alkalmából.
„A XVI. században a mesterré válás általános előfeltételévé vált, hogy a mester
legény a tanuló helyén kívüli munkavállalással, más munkahelyek felkeresésé
vel, vándorlással bővítse szakmai ismereteit. A vándorló mesterlegénynek adott 
bizonyítvány volt a »Kundschaft« (tanulólevél).
Későbbiekben további szigorítások és szabályozások is történtek a legények vándorévei
vel kapcsolatosan. Ekkor vezette be a Helytartótanács a kötelező »Vándorkönyvet«. 
1816. június 16-án 21.080 sz. alatt a m. kir. Helytartótanács a következőket kö
zölte a törvényhatóságokkal:
»A Czéheknél megkívántató jó rendnek behozatala végett, de azért is: hogy ama 
rendetlenségek, visszaélések, és faggatások, mellyeknek a' Mester-Legények ak
kor, midőn Mesteri állapotra kivannak jutni, a' Czéhek által gyakorta kitétet
nek, - elhárittassanak: Ő Felsége’ Parancsolatjából meghagyatik: hogy minden 
Czéheknél vándorló Könyvecskék, mellyekben nyilván föl kelletik jegyezni: hogy 
a Mester-Legény hol, mikép, és meddig dolgozott? ,s azon idő alatt mikép viselte 
légyen magát? - hozatassanak bé; - mely Kegyelmes Királyi Rendelés olly meg
hagyással közöltetika' Törvényhatóságokkal, hogy a'hoz képest a' kebelőkben le
vő Czéheknél szükséges rendeletiket megtegyék.«
a) Az olyan külföldi mesterlegények, akiknek vándorkönyve nincs, »tar
toznak Inasi felszabadulásukról vagy a Czéhtül kapott bizonyító Leveleket 
Kundschaftiokat a legközelebbi határhelyen levő Törvényhatóságnak általadni, 
és azok helyett magoknak Vándorló Könyvecskéket, melyekbe az említett Bizony
ság leveleket feljegyezni kelletik, adatni«.
b) Az olyan mestert, aki mesterlegényt vándorkönyv nélkül felfogad, keményen 
megkell büntetni.
c) A vándorkönyv kiadásáért mérsékelt, tehát csak a nyomtatásért és bekötésért, 
nem különben az aláírásért és pecsétért való taksát lehet szedni.
d) Minden legény akkor, amikor szolgálatba lép, köteles vándorkönyvét a meste
rének megőrzésre átadni. Szolgálatából kilépésekor pedig azt magához veheti, a 
mester köteles abban a munkaviszony idejét elismerni, s a legény ügyességéről, 
serénységéről és magaviseletéről bizonyságot tenni.
e) Ha a vándorkönyv a törvényhatóságok bejegyzésével és egyéb bizonyítványok
kal megtelne, a legénynek új vándorkönyvet kell adni, a korábbinak folytatásaként.

103



Trebbin Ágost - Fejezetek a pécsi céhek életéből

f) Ha a legény a vándorkönyvet elvesztené, köteles ezt azon törvényhatóság 
tisztviselőjének, ahol elvesztette, bejelenteni, az pedig köteles a szükséges vizs
gálatot, amennyiben lehetséges, megtenni, és hogy ha a legény előadását meg
alapozottnak találja, a könyv elvesztéséről bizonyítványt adni, amelynek ellené
ben a legény azon törvényhatóságtól, amely az eredetit kiadta, másolatot kaphat.
g) Az olyan mesterlegénynek vándorkönyvét, aki valamely rendellenességet, 
vagy olyan vétket követett el, amely büntetést von maga után, minekutána azt 
kiállotta, részére vissza kell adni. Még a 2355/1825. sz. rendelet alapján azt is 
bele kellett nyomtattatni a vándorkönyvbe, hogy »az a' ki az illyes Könyvetskét 
érdekesebb részeiben meghamisítani bátorkodna, mint nyilvánvaló csalárdság
nak elkövetője, keményen megfogfenyítetni«." (Rózsa Miklós: Vándorkönyvek 
a Nagykanizsai Thury György Múzeumban. 228 p.)

„Miután a legény a fent említett iratok másolatait beszerezte, kezébe vette a ván
dorbotot és elbúcsúzva szüleitől, rokonaitól s ismerőseitől elindult. Mi lesz útjá
nak végcélja, hol állapodik meg, azt egyelőre ő maga sem tudta. Ment, vándorolt, 
mert kényszeríttették. Sokhelyütt, hol elfogyott élelme jószívű emberekre nem ta
lált, küzdenie kellett az éhséggel; máshol meg a vidék zordonsága és az időjárás 
szeszélyei miatt szenvedett sokat. Valóságos örömmámorban úszott, ha estefelé 
valami községbe érhetett, hol megpihenve sokat mesélt felebarátainak vándorú
jának borzalmairól és csodálatos kalandjairól. Következő nap felüdülve, magá
hoz térve tovább folytatta útját, míg megfelelő helységbe nem érkezett. Sokszor 
a szükség, a pénzhiány kényszerítette, hogy még oly helyen is, hol sokat nem ta
nulhatott, letelepedjék és munkához fogjon, hogy pénzt, élelmet szerezve tovább 
vándorolhasson. Sokszor agyonázva, fázva tért be a legközelebbi községbe, hogy 
nyugalmat, pihenést nyerjen." (Pitkó János: Magyar Művelődéstörténeti Érte
kezés. Szepesváralja ipartörténete a céhintézmény korában. 1913. 66 p.)

Ezen az áldatlan állapoton próbáltak a céhek valamelyest enyhíteni az 
ún. szállók felállításával, ahol a vándorlegény ideiglenes - általában 2-3 
napra - otthonra lelt. Innen - a szállóról - azután az atyamester segítsé
gével, közbenjárásával talált olyan mesterre, aki felfogadta.
Miután már a mester a legényt fölvette, első dolga volt, hogy előbbi viselke
déséről s a mesterségben való járatosságáról szóló levelét, hiteles bizonyít
ványát kikérje, melyeket azután a céhládában őrzött meg mindaddig, amíg 
az illető legény helyben maradt. Ezt követte a próbaidő. A vándorlegény 
köteles volt az őt felfogadó mesternél legalább 3 hónapig megmaradni.
A legény heti bérét a mester legtöbbször saját maga határozta meg. Ha 
jószándékkal járt el, figyelembe vette a beszegődött legény szakmai jár
tasságát, korát stb.
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A beszegődött legény munkaideje igen hosszú volt, télen reggel 4 órától 
este 9 óráig tartott, ez nyári időszakban hosszabb is lehetett.
Azokat a legényeket, akik megpróbálták bérüket egymás között is egyez
tetni, esetleg ennek érdekében közösen fellépni, szigorúan megbüntették. 
Ugyancsak szigorúan büntették a legényt kicsapongó, tivornyázó élet
módja miatt is.
A vándorlás általában három évig tartott. Ezután a legény tapasztalatok
ban gazdagon, magasabb szakmai ismereteket elsajátítva tért haza, hogy 
azután újabb megpróbáltatás várjon rá, a mester jog megszerzése.

A pécsi bábosok és mézeskalácsosok céhének előírásai a vándorlegényekre 
„A felszabadult inas 3 évig tartozik vándorolni megszakítás nélkül, ha megsza
kítja, pótolni kell, mi alól csak a céhmester menthet fel. Ha valahol megállt, je
lentkeznie kellett a céhmesternél, az írásait elhelyezte a céhládába, kijelölt részé
re egy mestert, kinél a munkát elvállalni tartozott. Rendes körülmények között 
egy helyen 6 hónapig tartozott maradni, fontos okból azonban 2 heti felmondás
sal előbb is eltávozhatott. Este pénzbün
tetés terhe alatt tartozott otthon lenni. 
Blaumontagot nem szabad tartani, bün
tetése egy heti bér, ha pedig a mester be 
nem jelenti, a kétszeresét fizeti. Munka
bér javítása céljából összebeszélni bün
tetés terhe alatt tilos. A legények külön 
egyletet nem alakíthatnak, betegsegélye
zés címén negyedévenként 10 krajcárt 
fizetnek a céhládába. A céhmester iránt 
elkövetett tiszteletlenség büntetése 2 fo
rint." (Pécsi régi iparos életre vonatko
zó eredeti okiratok. Dr. Késmárky István 
pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Ba
ranya Megyei Múzeum Egyesületben 
1907. november 22-én. 30 p.)

Tímárok céhének vándorlegényeire 
vonatkozó előírások
„A felszabadult mesterlegényeknek 
három éven át, vándorlásra kellett 
menniük, hogy további ismereteket 
és szükséges tapasztalatokat szerez
zenek. Erre külön vándorlókönyvet

Jelky András híres vándorlegény 
bajai szobra

105



Trebbin Ágost - Fejezetek a pécsi céhek életéből

Pécsi kalaposcéh vándorlevele

vitt magával a legény. A céhbeli mes
terek a vándorló legényeket tartoztak 
felfogadni. Ha munkát nem tudtak 
adni, úgy azt a céhmester a vándor
lókönyvbe köteles volt bejegyezni." 
(Tóth Béla - Dr. Tóth Géza: Régi pé
csi tímárságok. Pécsi Műszaki Szem
le. 1357. II. évf. 4. szám. 8 p.)

A 2-3 vándorév letelte után, a tu
dásában és szakmájában gyara
podott mesterlegény hazatért vá
rosába.

Céhünnepek

„A vallás a céhek történetében igen fontos szerepet játszik. Az istenfélelem, az 
Isten iránti kötelesség, a felebaráti szeretet ápolása, a gyengék támogatása, a tes
ti és lelki jó cselekedetek gyakorlása ki-kitör a céhszabályokból. Az egész szer
vezetet a vallásos szellem hatja át és részben élteti is. Ez volt az az erős bástya, 
mely az intézmény fennmaradását elősegíti olyan korban (középkor), melynek 
eszméi az ima és a hit s olyan időben, amikor az individuum föltétlenül meg
hódol a tekintély előtt." (Pitkó János: Magyar Művelődéstörténeti Értekezés. 
Szepesváralja ipartörténete a céhintézmény korában. 1913. 45 p.)

A céh tagjai vallásos kötelességeiket a templomban s körmenetek alkal
mával teljesítették. Vallásos áhítattal megünnepelték a céh választott 
szentjének, illetve világi patrónusának napját is. A fényes külsőségek kö
zött megtartott szentmiséken a céh tagjainak kötelező volt megjelenni. 
Az elmaradókat szigorúan megbüntették.
„Amint az egész országban, úgy Pécsett is minden céhnek meg volt a saját védő
szentje kinek napját különféleképpen ünnepelték. A jelentékenyebb céhek a város fő
templomában védőszentjüknek oltárt emeltek, melyet a védszent napján ifjú meste
rek virágokkal, szőnyegekkel díszítettek föl és az istentiszteleteknél szolgálati teendő
ket végezték. A keresztény etika örökszép törvényei hatották át a céhek belső életét.
A szűcsök, szíjgyártók, nyergesek havonként egy napon bármely templomban a 
Boldogságos Szűz mennybemenetelének tiszteletére, valamint kántorböjt idején 
a belvárosi templom Szűz Mária oltáránál misét mondottak. A kőműveseknek 
Szent Sebestyén és Szent Rókus napján volt miséjük.
A magyar vargák évenként külön két misét szolgáltattak. Egyet szeptember 30- 
án Szent Erhard tiszteletére, egyet pedig az elhalt céhtagok lelki üdvéért.
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Megjegyzés:
Szent Erhard a barokk időkben, főleg a XVIII. században meginduló német be
vándorlás során céh patrónusként bukkant föl. A cipészek céhe, amely sokáig 
őrizte német jellegét, őt választotta védőszentül.
A tímárok és tabakosok céhe hangsúlyozta, hogy minden mester, minden vasár- és 
ünnepnap templomban vagy processziókon és keresztjáró napokon részt vegyen.
A molnárok céh patrónusának, Szent Mihálynak napján a Székesegyházban ün
nepi misét mondottak.
Az asztalosok a céh patrónusának, Szent Józsefnek napján a belvárosi templom
ban szolgáltattak ünnepi szentmisét, valamint minden kántorböjt idején az el
halt testvérek lelki üdvéért.
A kádárok Szent Orbán (a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa) ünne
pén a székesegyházban, Szent József és Szent Lipót ünnepén pedig azon templom
ban, ahol a céhnek tetszik, szentmisét szolgáltatni és azon jelen lenni kötelesek. 
Megjegyzés:
Szent Orbán a szőlők védőszentje, aki megvédte a szőlőtőkéket az elfagyástól. 
Szent Lipót (1073-1136) osztrák őrgróf Ausztria, Bécs, Alsó-Ausztria és Szent 
Flóriánnal együtt Felső-Ausztria védőszentje.
A német vargák például Szent Antal napján, ezen kívül évenként egy napon az 
elhalt mesterekért szolgáltattak szentmisét. Az elmaradókat minden céhben sú
lyos pénzbírsággal sújtották, amelyet gyertyával, vagy ezzel egyenlő értékű vi
asszal is meg lehetett váltani." (Fejes György Apróságok a pécsi céhekről. Du
nántúl. 1923. december 25. 19 p.)

Fontos ünnep volt a céh életében a megalapításának évfordulója (céhnap). 
Ennek is elmaradhatatlan velejárója volt a templomi szertartás és körmenet. 
Színpompás látványosság lehetett, amikor a város utcáin, a céh saját 
templomi zászlói alatt, díszes ünnepi ruhába öltözött céhmesterek veze
tésével egy-egy fontosabb városi céh testületileg felvonult, hogy azután 
közösen vegyenek részt a templomban tartott, a céhet a Jó Isten kegyel
mébe ajánló szentmisén.

Céhvigalmak

Természetesen voltak a céhnek kevésbé szertartásos ünnepei és vigalmai 
is. Ilyen volt Pécsett a húshagyó keddi vidám felvonulás és mulatozás.
„A »jó világ« céheinek sok szép, és érdekes szokásai közül a mai nap nagy ünne
pét, a csizmadia céh húshagyó keddi lagziját ismertetem meg az olvasóval. Mert 
bizony lagzit tartott az érdemes csizmadia céh minden húshagyó kedden, mely 
misével kezdődött. A céh tagjai égő gyertyával állták körül az oltárt, az atyames
ter meg az elöljáró a céhlámpát tartotta az oltár mellett.
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Délelőtt volt a díszgyűlés, amelyben felszabadították a remekes segédeket, ta
gul felvették, telepedési engedélyt adtak a vándorlásból hazajött érdemes reme
kes segédeknek. Délután kezdődött a mulatság. Az atyamester házától indultak 
ki a maskurások. A céhbeli legények, kik teknős cigánynak, medvetáncoltatónak, 
kandiénak öltözve voltak, nyitották meg a menetet. Aztán jött a tréfás lakodalmi 
menet, fátyolos mennyasszony, pántlikás vőlegény, szebbnél szebb nyoszolyólá- 
nyok, nyalka vőfélyek árosán. A menet után döcögött egy szamár kordély, rajta 
ült a szakácsnő, aki kifőzte a céh mulatságot, utána ballagott a vörös ruhás hóhér 
kakastollas kalappal, kezében villogó hóhérbárddal.
A vásártéren volt a kakas lefejezése a felállított emelvényen. A hóhér segédek fogták 
a felpántlikázott kakast, melynek fejét egy vágással le kellett ütni a hóhérnak. Ha 
elhibázta, ítéletet ült felette a tanács, s legtöbbnyire egy korsó bor fizetésére ítélték 
el a hóhért. Ami elég érzékeny volt, mert a 20 literes céh korsó bor ára legalább 20 
garas volt. Hajói végezte dolgát, a céh kontójára ihatott egész éjjel. A lefejezett ka
kas a lakodalmi levesbe került, feje az asztalfőn díszelgett felcifrázva.

Templomi céhzászló

A céh mulatság eltartott hamvazó 
szerda templomi beharangozásig, mi
után a templomba ment a mulatozók 
józanabb része, hogy részük legyen a 
hamvazásban. Igazi jó világ volt az. 
Egy liter bor ára egy garas, egy mérő 
búza egy húszas, egy napszám ára egy 
garas volt, s bizony sok ember meg
öregedett, hogy nem látott 10 forintos 
bankót." (Fejes György: A csizmadia 
céh húshagyó keddje. Dunántúl. 1922. 
február 28. 3 p.)
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A CÉHMESTER

„A céhnek az élén állott a céhmester, kit mindig az év utolsó Kántornapján 
(megj. kántornap: az egyházi év 4 hetében: nagyböjt első hetében, Pünkösd, 
Szt Kereszt fölmagasztalása (szept. 14.) és Szt Lúcia (dec. 13.) ünnepét kö
vető hét szerda, péntek és szombat napjai) választottak és előtte akkor mind
annyian tisztelegtek és neki Istentől minden jót kívántak. Ezenkívül van egy 
atyamester, ki főleg a legényekre felügyel, két bejáró mester és egy szolgáló 
mester." (Pécsi régi iparos életre vonatkozó eredeti okiratok. Dr. Késmárky 
István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya Megyei Múzeum Egyesü
letben 1907. november 22-én. 20 p.)

„Ha valaki mester akar lenni, köteles magát előbb a városi Purgerek közé fölvé
tetni és felesküdni.
Azután bemutatja a születési és erkölcsi bizonyítványát a céhmesternek s az ál
tala kitűzött napon lefizet egy aranyat a céhládába és a kijelölt két mívlátó mes
ter jelenlétében remekművet készít. Remekmű nélkül, mellyel az illető a mester
ségben való jártasságát igazolta, senkit sem vettek fel a céhbe. Ha a remekműnek 
kisebb fogyatkozása volt, annak megfelelő pénzbírságot kellett letenni a céhládá
ba. Ha pedig nem sikerült, újat csináltattak vele, vagy tovább tanulásra ítélték, 
de ezen ítéletet meg is lehetett fellebbezni a városi tanácshoz, nehogy valakit csu
pa rosszakaratból zárjon ki a céh." (Pécsi régi iparos életre vonatkozó eredeti ok
iratok. Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya Megyei 
Múzeum Egyesületben 1907. november 22-én. 20-21 p.)
Ismerkedjünk meg egy kicsit részletesebben is a céhremekkészítés 
„rejtelmeivel"!
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Céhremek (meisterstück) elkészítésének feltételei
„Két héttel a remek készítése előtt a céhmester összehívta a céh tagjait, hozzájárul
nak-e, hogy a céhmesterek köre bővüljön. A céhremek elkészítésére az engedélyt a 
céhtestület csak nyomós ok miatt tagadhatta meg. A céhremek készítése alóli felmen
tést a céh csak igen indokolt, ritka esetben (pl. testi fogyatékosság) adta meg. A céh 
különös figyelmet fordított arra, hogy a remeklő művét saját maga készítse el.
A céh megállapította a remeklés helyszínét (ez általában az a műhely volt, ahol a 
legény utoljára dolgozott). A remekmű elkészítéséhez az anyagot a jelölt biztosí
totta, ha nem volt erre pénze a céh meghitelezte az anyag árát, de ezt vissza kel
lett utána (kamat nélkül) fizetni.
A mesterdarabnak egyszerűnek, jól használhatónak és könnyen eladhatónak kel
lett lennie. Az elkészült céhremeket a mesterjelölt két tanú jelenlétében bemutat
ta a céhnek. A céhet ilyen esetben bírálóbizottság képviselte, ezt egészítette ki a 
hatóságot is képviselő céhbiztos.
Ha a legény első kísérlete nem jól sikerült, másodszor is próbálkozhatott. Ha ez 
a kísérlet sem sikerült újabb vándorútra kellett indulnia. Ezután következett a 
harmadik nekirugaszkodás. Ha ez sem sikerült, még lehetőség volt arra, hogy a 
céhegylet nagyülése előtt is próbát tegyen a legény.
A céhremek elkészítése, a mestertaksa megfizetése és a városi polgárjog megszer
zése egy időben kellett, hogy történjen, mivel ezek a jogok szorosan kapcsolódtak, 
egymást kölcsönösen feltételezték.
„A fiatal mestert polgári jogának elnyerése és a mestertaksa lefizetése után a céh
szabályok arra kötelezték, hogy a céhbeli mesterek és feleségeik részére lakomát ren
dezzen. Ez volt a mesterlakoma, ami által a remeklő formálisan is mesterek test
vérévé lett. A lakoma némely céheknél egész dáridóvá fajult s igen sok költségbe 
került. Általános szokás volt a lakomát illetőleg, hogy »a kismesterasztalt« az ifjú 
mester a remek megbírálása után a céhbe való fölvételkor adta, mely rendesen sze
rény volt és csak a fiatal mester legközelebbi mestertársai vettek e lakomán részt; 
ettől meg kell különböztetnünk »az öreg, vagy a nagymesterasztalt«, melyet mes
terjogának egy évi gyakorlása után rendezett a céhbeli mesterek részére.
A mester legközelebbi teendője az volt, hogy megházasodjék. A középkor erköl
csös szellemét elsősorban a városok tartják fenn, ami minden téren megnyilvá
nul: a bírónak, ha nőtlen, legelső feladata, hogy a legrövidebb idő alatt megfele- 
ségesedjék; de ez állott minden polgárra nézve is. Minthogy pedig a céh fiatal 
mestertagja polgárjogának elnyerése után a polgárok közé fölvétetett, kikötötték, 
hogy a legrövidebb idő alatt megnősüljön, mert ha ezt 1 évésl napon belül nem 
teszi, mesterjogát tovább nem gyakorolhatja. Csak saját városából való polgár
leánnyal kötött házasság volt a céh szempontjából érvényes és irányadó, aminek 
következménye az lett, hogy egy város kebelében valóságos iparoscsaládok jöttek 
létre." (Pitkó János: Magyar Művelődéstörténeti Értekezés. Szepesváralja ipar
története a céhintézmény korában. 1913. 84 p.)
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A pécsi csizmadiacéh irataiból, számlakönyveiből is sok érdekesség de
rült ki erre vonatkozólag.
„Ha a remekmű sikerült, akkor az új mester a régebbi mestereket megvendégeli 
tisztességes ebéddel és legalább kétféle borral. Amint a számadási könyvekből ki
tűnik, az ebédhez számítottak minden mesterre l font (56 dkg) húst, 2 zsemlyét 
és egy pint (14,1 dl) bort.
Ezután lefizet a ládába 16 forint felvételi díjat, mire felveszik oly feltétellel, hogy 
egy év alatt megházasodjék.
A céhlevélben előirt 16 forint felvételi díjat azonban nem tartották be. így 1716- 
ban, amikor kezdődik a számadási könyvük, Diásy Ferenc 80 forintot és 4 okka 
(egy okka=kb.fél kiló) viaszt fizet a felvételért. 1721-ben Habalics Mátyás 95 fo
rintot és 4 font (egyfont=56 dk) viaszt. Úgy látszik a felvételi díj felemelését más 
céhek is gyakorolták, miért is a Helytartó Tanács 1805-ben kiadott általános céh
szabályzatában ezt szigorúan eltiltja.
Ha a felvett mester egy év alatt meg nem házasodott, megbüntették. így 1740- 
ben egy Puskás nevű fiatal mester 2 év alatt sem házasodott meg, mért is a céh 
egy évért 3 forint büntetést szabott ki rá, hozzátéve, hogyha még egy év alatt meg 
nem házasodik, fizet egy aranyat." (Pécsi régi iparos életre vonatkozó eredeti ok
iratok. Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya Megyei 
Múzeum Egyesületben 1907. november 22-én. 21 p.)

Miután a sokféle procedúrán átesett az új mester, elvileg jogilag telje
sen egyenrangúnak számított a régebbi mesterek között. De gyakorlat
ban különbséget tettek a fiatal és öregmesterek között. A céh legfiata
labb mestere volt az ún. szolgálómester. A szolgálómesterek szolgálták 
fel mulatságok alkalmából az ételeket és italokat, ők működtek közre a 
céh templomi áhítatosságainál, ők virrasztottak a mesterek betegágyá
nál, temetéseken ők vitték a koporsót.
A pécsi csizmadiacéhnél sem volt ez másképpen:
„Ez utóbbi (szolgamester) mindig a legfiatalabb mester szokott lenni, s úgy 
látszik nem szívesen viselték e tisztet. így 1715-ben Csucsurik Gergely mes
ter csak úgy hajlandó hivatalát újból elvállalni, ha annak lejártával fiatalabb 
mester nem találtatnék.
1791-ben Siffkó Istvánra került a szolgáló mesterség sora. De jutalmul azon fá
radozásaiért, melyeket mint nótárius a céh érdekében kifejtett, felmentették őt. 
De ő ezt bevéteti a céh jegyzőkönyvébe, nehogy később valaki ezt neki szemére 
vethesse, amit ha mégis tenne, erős büntetéssel büntetendő." (Pécsi régi iparos 
életre vonatkozó eredeti okiratok. Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolvasá
sa a Pécs-Baranya Megyei Múzeum Egyesületben 1907. november 22-én. 20 p.)
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Középkori szabócéh

A MESTEREK ERKÖLCSE

Perpatvarok, a céhek bíráskodása
Természetesen a céhen belül előfordultak nézeteltérések is. A pécsi csiz
madiacéhben is tudunk néhány ilyenről. Ezekben az esetekben a céh
gyűlés előtt a céhmester ítélkezett.
„A mesterek jó erkölcseire és a köztük fennálló békére a céh felügyelt és bí
rói hatalma volt. Először a céhmester néhányad magával bíráskodik, s ha le
het, békésen intézi el a dolgot, ha nem sikerül a békéltetés a bűnöst irgalom 
nélkül megbünteti.
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Hogy ha valamely háborúság a Céhben az Mesterek között támadna, melyben az 
egyik a másikat tiszteletlen szóval illetné, szabad legyen a Céh Mesternek az olyat 
megbüntetni harminckét pénzzel, ha pedig az oly háborúságban üstök vonyás, 
vagy verekedés támadna, négy forint legyen a büntetése. Mindazon által, ha va
lamely félnek nem tetszenék a Céhnek törvénye, legyen szabad a Városnak Bírája 
eleiben azon Törvényt appellálni és újonnan megláttatni." (Pécsi régi iparos életre 
vonatkozó eredeti okiratok. Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs- 
Baranya Megyei Múzeum Egyesületben 1907. november 22-én. 24 p.)

„A céhgyűlés legfontosabb teendője az igazságszolgáltatás. A sértett fél a céhgyűlé
sen megjelenve előadja ügyét és jogorvoslást kér. A gyűlés rögtön intézkedik a do
logban, mialatt a fel- és alperes ülőhelyeiken felállnak és illedelmesen s tisztelettel a 
felsőbb hatóság iránt, előadják a tényállást, a körülményeket stb.; a céh a panaszo
kat meghallgatja és rögtöni tárgyalás alá bocsátva jog és méltányosság szerint ítél. 
Az ítéletet élőszóval hirdették ki. Ha valaki ítéletével megelégedve nem volt, a 
helybeli hatósághoz, esetleg a m. kir. Helytartótanácshoz fellebbezhetett." (Pitkó 
János: Magyar Művelődéstörténeti Értekezés. Szepesváralja ipartörténete a céh
intézmény korában. 1913. 40 p.)

„1716-ban Topics Miklós pécsi csizmadia céhmestert hamis eskün csípik rajta. 
A céh arra ítéli, hogy egyéb bűneivel együtt gyónja meg hamis esküjét, tegyen új 
esküt, a céh ládájába fizessen egy aranyat. Ha pedig még egyszer hamisan eskü
szik a céhből kizárják, s mesterségét többé nem folytathatja.
1719-ben összevesznek Csucsurek Gergely és Diásy Ferenc, a céh kibékíti őket 
és ha egyik a másiknak szemére merné ezt vetni, kegyelem nélkül egy forintot 
fizessen a céhládába.
1742-ben július 1-én összeveszett Zana György Szoblyár György mesterrel, sze
mére veti, hogy nem érti a mesterségét. »Huncut legyek, ha kiedel és akárkivel 
nem megyek csizmát és Mesterségemet próbálni. A Céh Mester Kenyeregvén, 
hogy hallgassa, nem halgata.« Másik céhgyűlésen, midőn ezt tárgyalták Zana 
nem várta be a céh deliberatióját (ítéletét) hanem eltávozott és fenyegetőzött, 
hogy a céhet törvény elé viszi. Ezért a céh egy font viaszgyertyára ítélte.
1744-ben április 7-én a céhháznál összevesznek Kosz István és Basztalics Ta
más. »Amint Bizonságot bizonyították, hogy Kosz István Basztalics Tamás mel
lett ilvén. Kezdtek tréfálkozni maguk között a Kosz István ehelyt huncut tréfából 
megütette az Basztalics Tamást, arra megharagudván az Basztalics Tamás kez
dett Kosz ellen káromkodni, illen formán: Kosz István látom, hogy kied nem tré
fál, iszen én kiednek semmit sem Tartozom Erdegatta... itt következik egy hosszú 
káromkodás bosnyák nyelven. Arra Kosz megharagudván megfogta Basztalics 
Tamást, lerántotta a földre és össsze gázulta, ezt vizsgálván a Nemes Céh meg
büntette mindeniket 2 font viasszal.«
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1751-ben Kiss József azzal panaszolja be Fuczek Balázst a nemes céh előtt, hogy 
házához jővén, nem csak feleségét és leányát illette tiszteletien szavakkal, ha
nem őt magát és mélyen megsértette, azt mondván neki, hogy »Prókátor«." (Pé
csi régi iparos életre vonatkozó eredeti okiratok. Dr. Késmárky István pécsi jog
tanár felolvasása a Pécs-Baranya Megyei Múzeum Egyesületben 1907. novem
ber 22-én. 25 p.)

A CÉHEK GONDOSKODÁSA, JÓTÉKONYSÁGA, KEGYELETE
„A jótékonysággal is foglalkozott a céh. Ha valaki megbetegedett annak ápolásá
ról gondoskodtak. Ha valaki a céh tagjai közül meghalt, az 1723-ban hozott ha
tározat értelmében érte egy énekes misét szolgáltatnak. 1796. február 1-én köte
lezik magukat, mihelyt megerősíti Őfelsége a miseriek ispitáját (Irgalmas rend 
kórháza), annak segélyére 50 forintot adnak.
1820. március 27-én Budán (a budai városrészben) nagy tűzvész pusztított, a ká
rosult csizmadiák segélyezésére 20 forintot szavazott meg a céh." (Pécsi régi ipa
ros életre vonatkozó eredeti okiratok. Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolva
sása a Pécs-Baranya Megyei Múzeum Egyesületben 1907. november 22-én. 27 p.)

A várostörténetből jól ismert tény, hogy 1796-ban Krautszak I. György 
pécsi tímármester a szegény sorsú beteg iparosok és iparoslegények in
gyenes ápolására kórházat alapított (Irgalmas kórház).

Harc a kontárok és a konkurencia ellen

A céh mindenkor erélyesen fellépett a kontárok ellen és féltékenyen vi
gyázott, hogy a céhbe ne kerülhessen be akárki.
Céhhez nem tartozó kontárok nem űzhették a városban a mesterséget. 
Ugyancsak idegen városok mesterei nem árulhatták Pécsett portékáju
kat. A vásárok ideje kivétel volt ez alól. A megszegők ellen igen szigorú
an léptek fel. Súlyos büntetéseket szabtak ki, volt, amikor még a kontár 
áruját is elkobozták.

A CÉHEK ÁRMEGÁLLAPÍTÁSA

„Hogy az egészségtelen versenyt kizárják, a céh maga állapítja meg a munka árát. 
1722-ben a pécsi csizmadia céh a következő árakat állapítja meg:
Férfi munkát kordovánból 3 máriáson, tehénbőrből hasonlóképpen.
Asszonyoknak valót 1 talléron. Magas sarkú papucsot kapcsostól 1 tallérért, ala
csony sarkút 14 garasért, sarkatlant fél tallérért.
Ha valamely mester ezen alul mer dolgozni, fizet kegyelem nélkül 4 forintot. 
Ugyanakkor azt is megállapítja a céh, hogy ha valamely vevő egyik mesternek 
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adósa, a másik mindaddig ne dolgozzék neki, míg amazt ki nem fizette, a rendel
kezés megszegőjének büntetése 1 forint.
Sokszor azonban a hatóságok is megállapították az egyes daraboknak az árát, ezt 
Imitációnak (meghatározás) nevezték.” (Pécsi régi iparos életre vonatkozó ere
deti okiratok. Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya 
Megyei Múzeum Egyesületben 1907. november 22-én. 25 p.) 

„A mai árvizsgáló bizottságnak megfelel a régi árlimitálás. Ennek célja kettős volt:
1. A mesterek megélhetését biztosította.
2. A közönség érdekeit megóvta.
Kétszáz évvel ezelőtt az árlimitáló bizottság által megállapított árak, igen érdeke
sek a maihoz. Például egy font marhahús (kb.fél kg) ára 2 és fél dénár volt, azaz 
másfél krajcár, egy font borjúhús 5 dénár, egy font füstölt szalonna 7 dénár, egy 
font nyersszalonna 5 dénár.
1741-ben a pécsi kereskedők emelték a vas árát. A limitáló bizottság bekérte az ő 
kiadásukat a vas árára vonatkozólag. Bevallásuk szerint nekik költséggel együtt 
6 forint 50 dénárba került a vas métermázsája. Erre az árlimitálás 7 forint kény
szerárat állapított meg." (Fejes György. Apróságok a pécsi céhekről. Dunántúl. 
1923. december 25. 19 p.)

A céhek privilégiumlevele kimondja, hogy a mestereknek nem szabad 
kényiik-kedvük szerint felemelni az árakat.

Rembrandt: Egy amszterdami céh gyűlése
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A CÉHES IPAROS ÉLET REKVIZITUMAI ÉS KELLÉKEI

Bevezetésként egy meglehetősen bizarr gondolatot szeretnék megkoc
káztatni. Egyik kedvenc olvasmányom Graham Hancock „Jel és Pecsét" c. 
könyve, melyben a szerző azokról a kalandos vállalkozásokról számol 
be, amelyek keresik a bibliai szent ereklyét, a frigyládát. Talán a céhláda 
rendeltetése is ilyen ,,/éf is "-szerű.
„A céhláda gyakorlatilag a céh értékeinek, kiváltságleveleinek, jegyzőkönyveinek, 
egyéb fontos iratainak, pecsétnyomójának, pénzének, esetleges ezüstedényeinek és 
különböző más értéktárgyainak őrzésére szolgált. Jelentősége azonban messze túl
nőtt ezen. Éppen, mivel a céh minden értéke benne összpontosult, magának a céh
nek, a céh erkölcsi, anyagi és mesterségbeli összetartozásának jelképe lett. A »pars 
pro totó« elv alapján magát a céhet értették alatta olyannyira, hogy gyakran a céh
megjelölés helyett a láda elnevezést használták. A láda tehát a testület szimbólu
ma lett, ezért volt külsejében is díszes és reprezentatív, hogy a céh tekintélyét és 
fényét méltóképpen hirdesse. Benne testesült meg a céhszervezet és ezért megkü
lönböztetett tisztelet övezte, szinte szentségnek tekintették, fetisizálták.
A céhláda, mint a céhtestület hatalmának jelképe, a céh kiváltságait tartalmazó 
írások őrzője és a céh pénztára - ha nem volt külön céhház - a céhmester házában 
állott. Céhmesterválasztás után ünnepélyes farsangi menetben zene- és énekszó 
mellett vitték át az új céhmester házába." (Nagybákay Péter: Veszprémi és Vesz
prém megyei céhládák. 1 p.)

Pécsi tímárok céhládája

„A céhmester őrizte a két, vagy három kulccsal lezárt céhládát, amelyben az 
inasok iratait, szabaduló leveleket, vándorlókönyveket, levelezéseket, a bünte
tésekből befolyt összegeket, továbbá a mesterek és a legények által negyedéven
ként fizetett hozzájárulásokat tartották. A céhmester a bevételekről és kiadások
ról a gyülekezetben negyedévenként beszámolt és a céhgyülekezet a komisszárius
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egyetértésével döntött, hogy a megmaradó pénzeket a szűkölködő mesterek és le
gények felsegítésére, vagy egyéb jótékony célra fordítsák." (Tóth Béla-Dr. Tóth 
Géza: Régi pécsi tímárságok. Pécsi Műszaki Szemle. 1957. 4. szám. 9 p.)

A céhláda az értékek tárhelye volt a pécsi csizmadiáknál is. 
A céhláda arra szolgált, hogy benne tárolják a céh értékeit.
„Kellemetlen és hosszú pere támadt a pécsi csizmadia céhnek 1760-ban. Az előző 
évben Csucsurék Imre és Puskás László a céhmesterek. Midőn 1760-ban Turkovics 
Jánost választják meg céhmesternek, a céhláda átadásakor Puskás különféle ürü
gyek alatt megakadályozta a készpénz megolvasását. Midőn aztán később felnyit
ják a ládát, hogy kifizessék az új zászlót, hiányzik 214 forint és 50 krajcár. A céh a 
városi bírósághoz fordul és a városi bíróság annál szívesebben enged a céh felszó
lításának és ítéli el Csucsurék Imrét 1762. július 9-én tartott gyűlésén, mert ak
kor nagy veszekedés volt a város és a megye között és Csucsurék Imre és a másik 
céhmester Puskás László a város ellen a megyével és a püspöki uradalommal tar
tottak. És valóban a városi ítélet végrehajtását megakadályozza a püspöki prefek
tus és a hajdú, puskával és bottal. 1762. augusztus 12-én pedig a püspöki uradal
mi szék ülésén a városi ítéletet feloldják és mindkét vádlottat felmentik. De ezzel 
az ügy még mindig nem ért véget, mert még 1765. március 14-én a csizmadia céh 
kétségbe esett levelet ír Sümegi Antal úrnak, melyben panaszkodnak, hogy Pus
kás László fennen dicsekszik, hogy az új prefektus nagy pártfogója, újból kezdi te
hát a pert és a csizmadiákkal fizetteti meg »az ő adósságát melyet szorzott az sok 
tánc, vendégség és nyughatatlanság miatt«". (Pécsi régi iparos életre vonatkozó 
eredeti okiratok. Dr. Késmárky István pécsi jogtanár felolvasása a Pécs-Baranya 
Megyei Múzeum Egyesületben 1907. november 22-én. 25 p.)

„A tanácskozás mindenkor csak nyitott céhláda előtt folyt le, ahol mindenki 
tisztességesen felöltözve tartozott megjelenni. Szigorú büntetés alá esett az, aki 
csak nadrágban és ingben jelent meg a céhláda előtt. Tőrnek és késnek a céhgyű
lésre való bevitele a szabósegédeknél 4 heti bérük elvesztésének terhe alatt tilos. 
A céhláda előtt mindenki becsületesen viselkedjék, ne csapjon lármát, szólásra 
is csak akkor emelkedjék, ha erre engedelmet kapott. Ha valakinek panasza van, 
jelentse azt a láda előtt.
A céhláda kulccsal volt ellátva, melyek közül az egyik a céh biztost, a másik a 
céhmestert, a harmadik pedig az al céhmestert - ahol ilyen van - illette meg.
Mit tartalmazott a céhláda? A céhláda valóságos takarékpénztára volt a céhnek, 
melybe befolytak az évnegyedenként beszedett tagsági díjak, az inasok beszegő- 
désének, a segédek felszabadulásának pénzei, pénzbeli járandóságok, a tanulóle
velekért és egyéb írásbeli munkákért járó díjak, továbbá a büntetéspénzek.
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Céhláda

A céhládában őrizték a céhpecsétet 
és a céhtáblát, bár erre adatot nem 
találtam és a hivatalos iratokat, ú. 
m. az alapító oklevelet, a céhszabály
zatokat, a tanulóleveleket, az erköl
csi bizonyítványokat s a keresztleve
leket. A céh gondoskodott a ládában 
összegyűlt összegnek hová-fordí- 
tásáról is. A pénz egy részét a céh 
költségeinek, kiadásainak fedezésére 
fordították. A láda pénzéből fizették 
a comissarins napidíját, 5frtot, Má
ria Terézia koráig a céh pénztárából 
fedezték a gyűlések után megtartott 
nagy ebéd költségeit is.
A céhláda pénzének más részét a megbetegedett s így munkaképtelenné vált mes
terek, özvegyeik, árváik, a vándorló és beteg legények segélyezésére s ápolására 
fordították. Az oklevelek tanúsága szerint, ha mester, vagy segéd betegségéből 
kifolyólag nyomorba esnék és nem volna módjában a mesterségéhez szükséges 
anyagoknak, eszközöknek az előteremtése, az ily mesterembereknek, vagy legé
nyeknek a céhek a kasszából nyújtottak segélyt avval a föltétellel azonban, hogy, 
mihelyt módjukban lesz, megtérítik a nekik nyújtott segélyt.
A büntetéspénzek jó részét jótékony célokra fordították, ha esetleg valami fenn
maradt a céh jövedelméből, azt az összeget a templom gondozására, a nyilvános 
épületek javítására vagy a koldusok és más szegények gondozására használták 
fel." (Pitkó János: Magyar Művelődéstörténeti Értekezés. Szepesváralja ipartör
ténete a céhintézmény korában. 1913. 38 p.)

Gyűlések, beiktatások, vitás ügyek 
tárgyalása, gyakorlatilag a céh min
den jelentős eseménye kinyitott 
céhláda előtt folyt. Tisztes öltözék
ben járultak a nyitott céhláda elé, 
az ilyenkor illetlenül viselkedők sú
lyos bírságot fizettek. Ünnepi kör
meneteken, céhtag vagy a hozzá
tartozója temetésén a céh mesterei 
a feldíszített ládával jelentek meg. 
A céhláda ilyen értelemben már va
lóságos kultikus tárgy volt.
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Céhpecsét

A céh pecsétjét mindig a céhládában kell tartani és azzal csak a céhmes
ter a többi mester jelenlétében pecsételhet. Hogy minden ember a céh sza
bályzatát tudhassa, évenként a közgyűlésen és a négy kántor böjtkor fel 
kell olvasni, azokat megmagyarázni, idegen nyelvűeknek tolmácsolni. 
Ugyanakkor köteles minden ember a céhládába 20 magyar pénzt fizetni. 
Érdekes tanulmány jelent meg a Pécsi 
Műszaki Szemle 1963. VII. évf. 1. szá
mában, amelyben Mándoki László 14 
még fellelhető baranyai céhpecsétről 
ad részletes leírást. Itt csak egy rövid 
bekezdést idézek a cikk jeles népraj
zos, muzeológus kitűnő cikkéből.
„A céhpecsétek mint ötvösemlékek is fi
gyelmet érdemelnek, sokkal nagyobb azon
ban ipartörténeti jelentőségük, különö- 

hogy 
- mint fentebb is láttuk - gyakran ábrá
zolnak ma már eltűnt tárgyakat, kiveszett 
készítményeket és szerszámokat. Baranyai 
viszonylatban annál is fontosabb ezeknek 
az ipartörténeti emlékeknek feltárása, mert megyénk kisiparosairól, céheiről vaj
mi keveset tudunk, mind az írásos történeti források feltárása, mind a tárgyi 
anyag összegyűjtése és közzététele terén súlyos adóságaink vannak."

sen ha figyelembe vesszük a tényt,

Céhlevél

A céhek kiváltságait és kötelességeit a privilégium, a céhlevél rögzítette. 
Ezt a céhlevelet az uralkodó, a földesúr vagy a városi tanács érvényesítette.

Céhkancsó

A céhek felszereléséhez tartozó díszes cserép- vagy ónedény, boroskan- 
csó, boroskorsó. A céhkancsóból öntötték a bort a céh minden jelentős 
összejövetelén.

Céhbehívó tábla

A céhek tagjainak behívására, beidézésére szolgáló jelvény. A céhmes
ter a céhbehívó tábla körüljáratásával és fölmutatásával (táblajáratás) 
hívta össze a tagokat gyűlésre, temetésre, körmenetre stb. A céhbehí
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vó táblák fából vagy fémből, díszes kivitelben, olajfestéssel készültek, 
rendszerint pajzs vagy ahhoz hasonló alakban. A kézben hordozható 
tábla többnyire a jellegzetes szerszámokból vagy termékekből össze
állított céhcímert ábrázolta.

Céhkancsó ■ Céhbehívó tábla

Céhszabályzat

A céhek kiváltságleveleiben olvasható működési alapszabály, amely 
részletesen meghatározta a céhtestület és a céhtagok jogait és kötelezett
ségeit. Ezt a szabályzatot erősítette meg és adta ki saját pecsétje alatt, 
mint privilégiumot a városi tanács, amely egyúttal felügyeleti jogot is 
gyakorolt a céh fölött.

Számadáskönyv

A pénzügyi számadás mellett jogi természetű feljegyzések is találhatók 
a számadáskönyvben, különböző adásvételi szerződések, bírói ítéletek 
stb. A városi számadáskönyvek pontosan megvilágítják a városok és pol
gáraik életét, anyagi szükségleteiket, igényeiket.
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PÉCSI CÉHEK NYOMÁBAN

Régi pécsi tímárságok

A pécsi tímárok jobbára a Tettye-patak mentén, a városfalakon kívül tele
pedtek le. A nyers bőrök feldolgozásához sok vízre volt szükség, azután 
a műhelyek is meglehetős nagy bűzt terjesztettek.
Mielőtt a Tettye-patak elérte volna a Fő utca vonalát, sodrása lecsendese
dett, és több ágra szakadt. Az egyik ilyen ág a mai Felsőmalom utcán folyt 
végig, ezzel ideális feltételeket biztosított a tímár ipar itteni kialakulásához. 
„A török hódoltság után Pécs város egyik legjelentősebb ipara a tímárság volt. 
Bizonyíték erre, hogy 1820-ban az összes helyi adózók közül a legtöbb adót a tí
márok fizették. A pécsi tímárság részére I. Ferenc császár 1829-ben állított ki 
céhlevelet, amelynek piros bársonyba kötött pergamenre írt díszes lapjai bádog
dobozba helyezve a mai napig épen megmaradtak. A 21 oldalas céhlevél, terjen
gős latin nyelvű bevezető után 49 cikkelyben rögzíti a »Tserző Vargák« privi
légiumait." (Tóth Béla-Dr. Tóth Géza: Régi pécsi tímárságok. Pécs, Műszaki 
Szemle. 1957. 4. szám. 7 p.)

„A következő pécsi tímárságok nevei maradtak fenn:
Höfler-féle tímárság
A Bajorországból bevándorolt családnak 1762-ben már Pécsett volt tímársága, 
amely 1795-ben a Felsőmalom u. 21. számú házban, majd később a mai Rákóczi 
út 55. számú házban működött. 1889-ben megvették azt az épületet, amely még 
a szabadságharc idején vasöntöde céljára épült és amely 1860-ban beszüntette a 
termelést (megjegyzés: az egykori Siklósi országút melletti Madárász András- 
féle Csetnek-pécsi Vasgyári Társulat épületeiről van szó). A régebbi helyén csak 
8-10 emberrel dolgozó tímárság a XX. század fordulóján hatalmas méretekben 
bőrgyárrá fejlődött (ma Pécsi Bőrgyár).
Krautszak-féle tímárság
Három ilyen nevű tímárság is volt Pécsett.
Az egyik a Puturla utcában volt és 1795-ben Krautszak Jakab dolgozott benne. 
Fia Krautszak János megvette a »Bömisches Dörfl«-t (ma Malom u. 9., műem
lék) és ott űzött tímárságot.
A második Krautszak-féle tímárság a Szigeti Városkapu mellett a kapu külső ol
dalán, a mai Sallai u. 37. szám (ma Ferenciek utcája) alatt volt." (Tóth Béla - Dr. 
Tóth Géza: Régi pécsi tímárságok. Pécsi Műszaki Szemle. 1957. 4. szám. 7 p.)

„A kapus barátok templomán túl, a szigeti városkapu mellett Krautszak János 
György tímársága található, nem a belvárosi, hanem a szigeti külvárosi össze
írásokban, ami annyit tesz, hogy a ház a kapun kívül épült. A városfalon belül a
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Gyár utcáig elterülő telek a Ferencrendiek klastromához tartozott s a közeli vá
roskapuról a köznép kapusbarátoknak mondta őket. Krautszak ]. György 1743- 
ban a vasmegyei Pinkafőn született és Pécsett e helyen (ma Ferenciek u. 37. sz.) 
megtelepedve, meggazdagodott, mivel nőtlen ember volt, hogy legyen a virágzó 
üzletét majdan kire hagynia, idehívta hasonnevű unokaöccsét, ifjú J. Györgyöt, 
ki a vasmegyei Felső-Eőrön (Ober-Warth) 1764-ben született és idővel ezen üz
letet tényleg tulajdonul is kapta." (Cserkuti Adolf: Régi pécsi tímárok. Pécsi 
Napló. 1906. január 28. 5 p.)

Az említetteken kívül a Malom u. 13. sz. alatt is dolgozott egy Krautszak 
József nevű tímár, aki azonban az előbbieknek csak névrokona volt.

„Erreth-féle tímárság
A Lotharingiából származó Erreth Mátyás tímár először a Baranya megyei Mo
nostor községben, majd Pécsett a Malom u. 19. számú házban telepedett meg. Ez 
a tímárság 1907-ben szűnt meg.
Egy kis kiegészítés itt is fontosnak látszik. Ez a Malom utcai tímárság eredetileg 
Höfleréké volt. Történt ugyanis, hogy Höfler János Jakab (1760-1808) leányát, 
Höfler Annát, Erreth Mátyás (1777-1859) vette feleségül. A Höfler-féle tímár- 
ságot Erreth Mátyás hozományul megkapta.
Melczer-Müller tímársága
A Malom u. 3. számú házban volt Melczer Antal tímársága, amely Pécsett egyi
ke a legrégebbieknek. Melczer Antal fontos szerepet játszott Pécs városnak a 
török megszállás alóli felszabadítása utáni életében. (A várost felszabadító ke
resztény hadak annak idején nagy előszeretettel fogyasztották a városi sörfőzdé
ben készített kitűnő pécsi sört, amely annak idején Melczer Antal tulajdonában 
volt). 1795 után a tímárságot Müller Xavér Ferenc vezette tovább. 
Pelikán-Lauró féle tímárság
Pelikán József tímár 1795-ben mesterségét már a »Bömisches Dörfl«-ben gyako
rolta. A tímár műhelyt Lauró József után Krautszak János vezette. E tímárság 
az 1890-es években szűnt meg.
Fürhon tímárság
Fürhon Antal az 1800-as években kezdte el a tímárságot a régi Sörház szomszéd
ságában (Sörház utca). A tímárság nem sokáig működött.
Rosinger tímárság
A Rosinger családnak a Siklósi utca 10 szám alatt volt jólmenő tímársága, már 
a múlt század elején. A tímárság 1880 körül szűnt meg.
Rozs-féle tímárság
Rozs Vendelnek a Kossuth Lajos utcában volt tímársága, amely azonban csak 
rövid életű volt.
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Később létesült Hamerli J. kesztyűbőrgyára az Alsóputurla utca 11. számú ház
ban és tímárság volt a Kossuth Lajos utca 59. szám alatt is (néhai dr. Erreth La
jos kórházi főorvos édesapjának tulajdona.)" (Tóth Béla-Dr. Tóth Géza: Régi pé
csi tímárságok. Pécsi Műszaki Szemle. 1957. 4. szám. 9 p.)

Néhány kiegészítő adat a Höfler tímárság történetéhez
Családtörténeti kutatásaim során sikerült néhány érdekes adatra buk
kannom a pécsi Höfler tímár dinasztia múltjában. Ezt már több ta
nulmányomban is publikáltam, azért itt csak távirati stílusban néhány 
fontos adatot rögzítek.
1758. Höfler András tímár vándorlegény visszaérkezik Pécsre. (Pécsi 
mestere Weidesz Tamás tímármester volt.)
1762. Höfler András elkészíti a céhremeket, egyúttal elnyeri a városi pol
gárjogot. Tímárműhelye a (Felső-) Malom utca 19. sz. alatt volt.
1768. Höfler Andrásnak, kiváló tetteiért Mária Terézia királynő nemesi 
címet adományoz.
1771. Höfler András lett a pécsi tímárok céhmestere.
1772. Höfler András meghalt.
1794. Höfler András fia, Höfler János Jakab (1760-1808) örökli a (Felső) 
Malom utcai tímárműhelyt.
Wagner Höfler-Weber tímárság: A Höfler tímár dinasztia további megha
tározó egyénisége Höfler János (1795-1850), az „oroszlán". (Állítólag köl
csön adott pénzösszegeit kíméletlen szigorúsággal hajtotta be, úgy küz
dött értük, mint egy valóságos oroszlán.)
„Volt ellenben a mai zsidó templom mögött a belvárosi részen, a hajdani város
falon belül Wagner Ferdinándnak háza és tanársága s idővel itt tűnik föl, mint 
tulajdonos egy második Höfler János. Ez úgy látszik apja halálakor még gyer
mekkorban volt s mikor felnőtt és a szokásos vándorútról visszatért, e helyen lett 
megalapítója a második Höfler-féle tímár telepnek. Wagner ugyanis rövid házas
ság után balesetnek lett áldozata, amennyiben valami fegyvert fogott kezében, 
mely véletlenül elsült és halálosan megsebezte. Özvegyét, szül. Wéber Katalint 
az ifjú Höfler János vette el, ki a csekély harminc négyszögölnyi udvarral bíró 
Wagner házat a szomszédos épületek és telkek megszerzésével fokozatosan ki
bővítette s üzletének keretét lankadatlan kitartással mindinkább kiterjesztette." 
(Cserkuti Adolf: Régi pécsi tímárok. Pécsi Napló. 1906. január 28. 5 p.)
Höfler Jakab (1824-1877) tímárról azon kívül, hogy sok gyermeke volt, 
sokat nem tudunk.
1884-ben létrejött a „Höfler Testvérek és Társa Bőrgyár" ipari vállalkozás, 
az Országút mellett. Tagjai Höfler Jakab két fia, Höfler Nepomuki János 
(1855-1917) és Höfler Jakab (1860-1940), valamint özvegy édesanyjuk, 
özv. Höfler Jakabné született Jankovics Paula (1832-1912).
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Höfler Nepomuki János 1894-ben feleségül vette Schlauch Paulát (1869- 
1950), a híres pécsi építész, Schlauch Imre leányát.
1889-ben új helyre költözik a Höfler bőrgyár, mégpedig az akkor még 
ugyancsak gyéren lakott Siklósi út mellé, az egykori Madarász-féle 
vashámor helyére. Jelenleg még itt állnak a pécsi bőrgyár üzemeléssel 
felhagyott épületei.

Régi pécsi tímárház 
(Felsőmalom utca 9.)

r------------------------------------------------------------------------------------------ 1

A tímárház udvara
L______________________________________________________ J

„Az böcsületes pécsi pokróczos czéhről"
Várostörténeti kutatásaim során nagy élményt jelent, hogy igyekszem 
felkutatni városunk ipartörténeti múltjával foglalkozó anyagokat és em
lékeket. Ennek következő állomása a pécsi pokrócos céhre emlékező ar
chív cikk ide idézése.
„A Pécsi Napló múlt vasárnapi számában - hozva az anyakönyvi hivatal ada
tait a halálozásokról - ezt a nevet is olvastam a többi elhalt között: Benkovics Jó
zsef pokrócos mester.
Szomszédom volt, komaság-féle viszonyban is voltam vele, jó ember volt, de
rék gyermekeket nevelt - a jó Isten nyugtassa meg ott a hideg földben. Min
dent elgondolhatott az életben, de azt mégsem, hogy én őt valamikor majd 
»kiszörkesztöm«. De nem annyira ő róla akarok most írni, hanem a mesterségé
ről, a pokrócosságról.
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Vele ugyanis a Pécsett valami
kor nagyban űzött pokrócosság 
mestereinek alighanem az utol
sója halt ki. Ha akadnának is 
még esetleg pokróczosok, úgy 
azokat bizonyára egy kéz ujjai
val is meglehetne olvasni.
Híres volt egy időben a pécsi 
pokróc. Volt is annak munkása 
elég. A pécsi pokrócosok nem
csak Pécsett, nemcsak a környé
ken csináltak jó vásárt, hanem

- - - - - - - - - - - -Z~ZZZ Z- - - - - - - - - ’Egy régi tímárház a Sörház utcában
L_________________________________________________________________ J

elmentek a veszprémi, a fehérvári, a győri, a bajai, a szabadkai, eszéki, vuková- 
ri, ó és új gradiskai, pakráczi, verőczei, sőt még a pesti vásárokra is és mindenütt 
nagy eredmény volt a vásár vége.
Persze az utazás nem vasúton, hanem kocsin történt. Összeálltak többen s mint 
karavánok haladtak a kitűzött cél felé.
Két-három napig is eltartott, amíg oda, vagy visszatértek, így aztán nem cso
da, ha 8-10 nap is elmúlott míg ismét a családi otthont föllelték. Útközben nagy 
keletjük volt az immár, a sok vasút folytán kipusztuló félben lévő csárdáknak, 
hol kipihenték a kocsirázás okozta fáradalmakat, hol megszárították egy kissé a 
hó, az eső okozta vizes ruhákat. Télen jó volt egy kissé fölmelegedni, nyáron pe
dig egy kissé lehűlni. Itt ettek, ittak, aludtak azután a reménnyel, mint kísérővel 
mentek odébb a vásárra, vagy már a jó vagy rossz eredménnyel hazafelé.
A vásárok akkor nem is voltak oly igénytelenek, mint most, mert egyrészt nem 
volt minden Kutyabagoson vásár, mint jelenleg, másrészt pedig a kereskedés sú
lya a vásárokra volt helyezve, mit most a városok és faluk kereskedésének szá
mokban és nagyságban való emelkedése elvont a vásároktól.
A pokrócosok leginkább a budai külvárosban laktak. Az itt lévő lakosok - az úgy
nevezett bosnyákok - űzték a pokrócos mesterséget. Persze ahhoz a Tettye vizére 
is szükség volt, mit most elvettek a vízvezetékhez.
Még csak egy pár évvel ezelőtt is nagy fölöslegben ömlött a Tettye vize le a ré
gi »papír malom« (később keményítő gyár) telkén keresztül. Itt volt az úgyneve
zett »Kalló«, itt mosták a pokrócokat, itt »forgatta« meg a Tettye vize a pokrócot. 
De hát a gyárak fejlődése, mint sok minden mást, úgy a pokrócok kézi készíté
sét is elnyomta. Olcsóbban lehet gyárilag készíteni, meg finomabban is, ez kell 
most, nem pedig a tartósság. Mellékes, hogy miből készítik, csak pokróc formája 
legyen s olcsó. Azelőtt eltartott egy darab egy emberéleten át, most minden 2-3 
esztendőben újat kell venni. Régen csak tiszta gyapjúból és állatszőrből készí
tették a pokrócot, most nem lehet elsorolni, hogy miből mindenből nem készül.
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A régi úgynevezett »jó idők«-ben minden mesterséghez tartozók egy külön-kü- 
lön »céh«-et alkottak. Ez volt az ő váruk. Itt vették föl az inast, itt szabadították 
föl a legényt, a jelentkezés, az elbocsátás is itt történt. S mind erre szabályok vol
tak, ahol a legnagyobb részletekig volt körülírva az eljárás.
A pécsi pokrócos céh 1769. évben kel szabályait, vagy mint nevezve van ott: ar- 
tikulusait könyvtáramban őrzöm. Sok apróságom van Pécs múltját illetőleg, de 
ezek között nagyra becsülöm ezen artikulusokat. Ne vegyék rossznéven, hogy 
ebben az érdekhajhászó világban még ily idealista is akad. De hát sok embernek 
kártyában, a cigányban, a pezsgőzésben telik kedve, nekem pedig kedvemre van 
érdeklődni olyanok után, amiknek lelke is van.
A pécsi pokrócos céh egyik atyamesterét még magam is ismertem. Ferencsovics 
Ignácnak hívták. Az Anna utcában lakott. Vele kihalt e család, melynek mellék 
(csúf) neve »Létics« volt. Ezen a néven ismerték csak őket. Máshol is, Pécsett is 
az a szokás még most is, hogy egyes családokat, melyeknek neve elterjedt, meg
különböztetésül melléknévvel látják el.
A jó Náci bácsi szomszédunkban lakott. De sokszor elbeszélgettem vele - az ölé
ben ülve! Ő sem hitte, hogy valamikor annyi (vagy 25) év után az újságba ki
írom. Tőle örököltem, egyik rokona révén, a pécsi pokrócos céh szabályait. A céh 
ládája még most is a jelzett rokonnál van. Milyen jó volna, ha meg volna már 

a pécsi múzeum, könnyen meg le
hetne annak szerezni a ládát is, me
lyen titkos fiók sem hiányzik. Bizo
nyára itt őrizték a pénzt, meg az ar
tikulusokat.
Hogy ezek a céhszabályok mit fog
lalnak magukban, s hogy a füzet 
miként néz ki, azt a legközelebb fo
gom bemutatni és leírni.
Addig is kegyelettel gondoljunk e 
szerény, de tisztességes iparág volt 
becsületes mestereire, kik már jobb 
hazában pihennek s kik odaadó 
munkájukkal csak jó hírnevet hoztak 
Pécsnek a széles hazában, de még ta
lán a külföldön is. Neveiket nem em
legették, mint most a sok csalót és 
váltóhamisítót, de »névtelen hősök« 
voltak ők a becsületes munka meze
jén." (Kékei Ezüstös. Pécsi Napló, 
1899. február 26. 4 p.)
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Egy kis epilógus

A pécsi céhekről még nagyon sok mindent érdemes lenne megírni, de a 
kicsit hosszúra nyúlt értekezésemet valahol csak be kell fejeznem.
Úgy illik, hogy a céhtörténetet, dr. Fejes György, az egykori pécsi Városi 
Múzeum tudós igazgatójának gondolataival zárjam le.
„Ha már a céheknél tartunk, el kell mondani néhány jellemző apróságot a régi 
Pécs iparosságáról. 1884 előtt volt a fénykora Pécs iparának. Minden közszük
ségleti cikket itthon készítettek. Híres iparos dinasztiák tartották kezükben az 
egyes iparágakat. A Wéber, Erreth, Stirling, Krautszak családok voltak a legne
vesebbek. Ekkor még virágzott a szürszabók, csapósok, pokrócosok, szappanosok, 
molnárok, tímárok, bocskorosok céhe. A városnak külön ipar negyedei voltak. 
A mesterek három-négy segéddel dolgoztak, volt munka és a munkának látsza
ta, gyümölcse. Néhány iparoscsalád dúsgazdag hírében állt. De még a kevésbé 
ismert mestereknek is házuk, szőlejük, megtakarított vagyonkájuk volt." (Fejes 
György: Apróságok a pécsi céhekről. Dunántúl. 1923. december 25. 19 p.)

Irodalmi források

Még egy fontos feladatom van! Tisztelettel és kegyelettel megköszönni 
azoknak a nagyszerű helytörténetíróknak a szellemi segítségét, akik hoz
zásegítettek, hogy az egykori céhek életét jobban megismerhessem, mun
kám során kitűnő kutatásaikra rendszeresen tudtam támaszkodni. Fon
tosnak tartottam, hogy nevüket itt is felsoroljam, arcképüket mellékeljem; 
Dr. Késmárky István jogi egyetemi tanár, Dr. Fejes György múzeumigaz
gató, Pitkó János tanár, helytörténész.

Dr. Késmárky István I Dr. Fejes György ■ Pitko János
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V GONDOLATOK A HOLT FAANYAG 
JELENTŐSÉGÉRŐL

Mecsek erdeiben tett túrák, szakvezetések alkalmával számtalan
szor elhangzó megállapítás a látogatók részéről:
Rendezetlen az erdő!

A kidőlt fák, lábon álló kiszáradt törzsek, a leszakadt ágak látványát sokan 
a nem megfelelő kezeléssel, gazdálkodással azonosítják. Gyakran hangzik 
el a következő mondat is:
Nincs gazdája az erdőnek!

Az ember sajátos „rendezettséget" alakított ki környezetében. Gondo
san, mértani pontossággal tervezzük településeinket. A parkokban meg
határozott hálózatban kerülnek telepítésre a fazonra nyírt díszfák, pár
huzamos sorokban virít az árvácska és asztalsimaságú a rendszeresen 
karbantartott pázsit. Az üzletek polcain szabályos, előre meghatározott 
módon kihelyezett portékák elrendezésénél figyelmet fordítanak arra is, 
hogy az azonos színű, színárnyalatú termékek egy helyre kerüljenek.
A mezőgazdasági területek mentén suhanó autók ablakain kitekint
ve a tökéletes rendben sorakozó haszonnövények látványa természe
tes lett, csak úgy, mint az egymástól egyenlő távolságra telepített fa
ültetvények kiónjai.

Nem csoda, ha a napjaink erdőlátogatói, kirándulói hasonló uniformitást 
keresnek a természetben is...
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Viszont az egészséges, természetes erdő nem pusztán az egyforma tör
zsek végeláthatatlan sokasága, amelyek között akadálytalanul barangol
hatunk az egyenletesen elterített avaron. A jól működő erdei életközös
ségek nélkülözhetetlen elemei a már hajlott korú idős faegyedek és az el
halt fák még álló, vagy földön fekvő, korhadó részei is.

Talán legszemléletesebben az erdőlakó madarak, azon belül is az odú
készítő-, illetve azokban fészkelő madárfajok példáján illusztrálható jól 
a jelenség. Az idősebb erdőkben természetes folyamat része, hogy egy- 
egy fa legyengül, elpusztul, majd kiszárad. Szerteágazó gyökrendszere
iknek köszönhetően még hosszú évekig, akár évtizedekig is állva marad
hatnak az elhalt famatuzsálemek. A termetes, kiszáradt, úgynevezett lá
bon álló holtfa törzsébe készítenek odút a harkályfélék. Ezek a fajok nem 
a földön, vagy a lombok között építenek fészket, kizárólag a legyengült, 
elhalt fák testébe vájt üregben képesek felnevelni utódaikat. Sőt, a táp
lálékuk nagy részét jelentő különböző bogárlárvákat is az elpusztult fa
testben, vagy az azt borító kéreg alatt találják meg. Környezeti tényezők, 
például a viharos szelek hatására derékba tört, de lábon álló törzsek is 
megfelelő szaporodóhelyet biztosítanak az odúkészítő madárfajoknak.
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Fontos tudni, hogy a harkályok munkája nyomán mások is „lakáshoz" 
jutnak. A cinege fajok egy része, a seregély, vagy a csuszka szintén a fák 
odvaiban költenek, ám testfelépítésük nem teszi lehetővé, hogy odút ké
szítsenek. így a harkályok elhagyott üregeiben nevelik fiókáikat. Egyes 
törzseken az emeletes házak lakásaihoz hasonlóan sorakoznak a „bérle
mények", gondosan betartva a territoriális viselkedés szabályait.
Hazánk, egyben Európa legnagyobb testű odúkészítő madara a feke
te harkály. Rendszerint termetes bükkök törzsébe készít nagyméretű 
odút. Elhagyott üregeit előszeretettel veszik birtokukba a kék galam
bok, hogy - egyedül a galambfélék közül - ott neveljék a rendszerint 
két fiókából álló fészekaljat.

A régmúltban is felfigyeltek a speciális élőhely-igényű madarak termé
szetben betöltött szerepére, jelentőségére. Az egyre zsugorodó területű 
öreg erdők, az idős, kiodvasodó, illetve odúkészítésre alkalmas fák fo
gyatkozása már a kilencszázas évek elején cselekvésre ösztönözte a kor 
szakembereit. A Kelet-Mecsekben található Kárászon 1906-ban kezdte 
meg működését a Kühnel Márton által alapított Első Magyar Fészekodú- 
és Madáretető-készülékek Gyára. Az egész országot ellátó mesterséges 
faodvakat, madáretetőket és madárvédelmi eszközöket készítettek, sőt 
a későbbiekben külföldi megrendeléseket is teljesítettek a kis gyárból. 
A különböző fajok igényeit kielégítő berendezéseket a jeles természettu
dós Hermán Ottó iránymutatásai alapján gyártották.

Pusztán a madarak igényeinek példáján könnyű belátni, hogy az élette
lennek tűnő törött, csonka törzsek, a tavasszal is lombtalan kiszáradt fák 
hiányával több mindent elveszítünk.

A kidőlt fák, földön fekvő ágak, korhadt tuskók szintén jelentős szerepet 
játszanak egy erdei életközösségben. Nem tekinthetők kizárólag feldolgo
zásra váró faanyagnak, főleg nem szemétnek, amelyek csak éktelenkednek 
a turista utak mentén és kényelmetlenséget okoznak, ha időnként át kell 
lépni felettük. Az európai, egyben a hazai erdőkben előforduló fajok kö
zel egyharmadának fennmaradása függ a holtfa jelenlététől, így a mada
rak mellett a kevésbé látványos, ritkán szem elé kerülő élőlények számára 
is nélkülözhetetlen. A különböző korhadási stádiumban rendelkezésre ál
ló faanyag a rovarok, gombák, zuzmók és mohák számtalan fajának bizto
sít élőhelyet, táplálékot. Különös figyelmet érdemelnek a bogarak is. Talán 
legismertebb erdei képviselőik a cincér- és szarvasbogár félék, amelyek 
lárvái éveken át fejlődnek az elpusztult fák kérge alatt, vagy azok testében.
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A holtfa - amellett hogy megfelelő élőhelyet biztosít számukra - táplálé
kul is szolgál hosszú életük során. A színpompás havasi cincér nősténye 
a száradó, illetve kiszáradt bükkfa kérge alá helyezi petéit, mivel a kikelő 
lárvák kizárólag a bükk elpusztult anyagával táplálkoznak.

A holtfa szerepe nem merül ki a 
speciális élőhelyek, valamit táplálék 
biztosításában. Nélkülözhetetlen az

Vastag holtfára van szüksége 
az orrszarvú bogárnak

A havasi cincér a bükkfához kötődik

erdő anyagforgalma, produktivitásának fenntartása szempontjából is. 
Az elpusztult fák kemény anyagát először az erre specializálódott gombák 
és baktériumok kezdik munkába venni. Terjedésüket elsősorban a külön
böző bogárfajok segítik. A hosszú folyamat során keletkező puhább, táp
anyagban gazdag faanyagon megjelennek a növények, valamint - a bo
garak mellett - egyéb gerinctelen állatok, mint a hangyák, illetve maga
sabb rendű gombafajok is. Természetesen a növényevő rovarok vonzzák a 
ragadozókat. A korábban említett madarakon kívül az emlősök is terített 
asztalt találhatnak a kéreg alatt, elkorhadt tuskók, gyökerek között.
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A további munkát a talajlakó és talajlebontó szervezetek végzik. Tevé
kenységük során a kellően felaprózódott, átalakult faanyag humuszként 
keveredik az erdő talajába.

Az egészséges erdő fogalma tehát egyet jelent a sokféleséggel. Az apró 
magoncok, néhány éves csemeték felett a fiatal, középkorú, valamint idős 
faegyedek változatos előfordulása, az őshonos fafajok tarka sokszínűsé
ge mellett a holtfa jelenléte is természetes és fontos erdőtársulásainkban.
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A PÉCSI FERENCESEK TÖRTÉNETE

Gondolatok és tények a pécsi ferencesekről

f
z én korosztályom tanúsíthatja, hogy milyen tabu témának 

számított a szocializmus idején az egykori szerzetesrendekről 
beszélni. Az idősebbek nem mertek róluk emlékezni, mi - az 
fiatalok - nem is ismertük sorsukat, a város művelődésében 

betöltött fontos szerepüket.
A két világháború között még aktív szerepet játszottak a város egyházi 
életében. Azután 1945 után jött számukra a Krisztusi út, vagyis a Golgo
ta, a kínzatás és a megfeszítés.
Helytörténeti kalandozásaim során, régi pécsi újságokat böngészve, 
mintegy véletlenül elém került két újságcikk, amely a pécsi ferencesek
kel foglalkozott. Kutatva az immár egyre hosszabbá nyúló múltbéli em
lékeim között, egy határozott kép rajzolódik ki. Az 1970-es években az 
akkori Király utcai Pannónia Szállodából - a ház átalakítása miatt - a Ná
dor Szálloda önálló egység adminisztrációja leköltözött az egykori pécsi 
ferences kolostorba, az akkor „Touristnak" hívott III. osztályú szállodá
ba. Bédi Imre bácsitól, kedves atyai jóakarómtól tudtam meg, hogy meg
szentelt falak közé kerültem. Természetes, hogy kíváncsiságomat ezután 
ki kellett elégíteni. Ámuldozva láttam az öles falakat, az üres imatermet, 
a szerzetesek lakószobáit és az egykor jól szervezett gazdaság nyomait, 
a pincét, a kutat és a raktárakat.
Kedves emlékű Tersánszky Gyuri barátomról tudtam, hogy annak ide
jén laikus testvérként ő is otthont talált a régi falak között.
Talán itt számolnék be arról, hogy szerettem volna egy hiteles képet 
(fénykép, metszet stb.) beszerezni a ferences kolostorról, de sajnos ez 
csak részben sikerült. így azután azokkal a képekkel illusztráltam az 
anyagot, amelyek rendelkezésemre állottak.

Az EMBERI SZERETET ÉS jÓSÁG APOSTOLA: ASSISI SZENT FERENC

„Hétszáz évvel ezelőtt történt, hogy a napsütéses Itália egyik városkájában egy 
nap furcsa hírek terjedtek el. Assisi volt e városka, ahol a fiatalság, mint min
denütt, vidáman élte világát - mindenki a maga módján, ki-ki anyagi ereje sze
rint - önzőn. Mondom, egy nap olyan hírek terjedtek el, hogy ezen aranyifjú-
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súgnak egyik legismertebb tagjával valami nincsen egészen rendjén. Giovanni 
Bernardore élt, mulatott, dorbézolt, mint a többi társa, míg egy nap - nem tud
ni mi történt, mi indította meg lelkében az érzéseknek azt a hatalmas lavináját, 
amely egész eddigi múltját elsöpörte - tény, hogy egy nap hiába várták barátai, 
mivel nem jött. Nem jött másnap, harmadnap sem, soha többé közéjük. S elmen
tek a barátok díszes palotájához. Rácsos kapuja nem nyílt meg előttük. Egy lágy, 
szeretetteljes hangot hallottak a kapu mögül.
- Testvéreim, barátaim, ne keressetek, én megtaláltam az igazságot. Nem a gaz
dagságban, hanem a lemondásban és a másokkal való jóttevésben van a boldog
ság. Kövessétek példám!
Giovanni egy útszéli, nyomorult koldus szemeiből szivárgó könnyekben megta
lálta lelkének nyugalmát és életének célját.
A barátok vállat vontak s olyanfélét gondoltak, hogy szerencsétlen társuknak 
nyilván meghibbant az esze.
- Be kár érte, milyen nagyokat mulattunk volna még együtt - gondolták és odébb 
álltak.
Rövid idő múlva megnyílt a palota kapuja és Giovanni kilépett, nyomában kol
dusoknak egész serege.
- Ez mind a tiétek, mindenemet nektek adom, legyetek boldogok, éljetek békes
ségben s imádjátok az Istent.
S Giovanni - ettől kezdve Francesco - testvér ezzel megindult. Ki kezét, ki kám
zsáját csókolta, de ő mindezzel nem törődve, ment előre, ki a városból, mezőre, 
erdőbe, amelyek ezentúl otthonává váltak. Ment és szent hittel hirdette, hogy 
csak emberek vannak és ezek között a Teremtő nem tesz különbséget, őneki szegül 
ellen az ember, ha eltaszítja magától embertársát, ha nem segít az arra rászoru
lón, a nyomorulton, a kolduson. Isten nem teremtett gazdagokat és szegényeket, 
urakat és szolgákat, csak embereket. Hirdette, hogy szép ez a világ, szép az élet, 
az Isten ajándéka, csak az emberek rosszak, hirdette, hogy egynek kell diadalmas
kodni mindenen, egy fog minden fájdalmat meggyógyítani, egynek kell uralmát 
a földön átvenni, s ez a Jóság.
Ennek most hétszáz esztendeje. A hirdetett ige legyőzött mindent távolsá
got s elterjedt az egész világon, amelynek minden részében az idén emlékez
nek meg a szeretet apostoláról s működéséről, amelynek látható maradvá
nyai mindenütt a ferences-rendek. Assisi Szent Ferenc alapította még éle
tében e rendet, amelynek tagjai mesterük tanításaihoz híven a szeretet és 
békesség igéjével szívükben elszéledtek a világ minden részébe és terjesztet
ték ennek a legnagyobb humanistának világot megváltó tanait. Ezek voltak 
az első ferences rendházak megalapítói." (Pécsi Napló. 1926. december 25.)
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El Grcco: Ferenc és Leó testvér ■ Ferences kolostor, 1970-es évek

A PÉCSI FERENCESEK HÉTSZÁZ ÉVES TÖRTÉNETE

Bevezetésnek csak néhány gondolat. Pécs város középkori történe
te csak igen hézagosán ismert. Sok a hipotézis és kevés az értékelhe
tő objektív történeti dokumentum, építészeti emlék. A történelem vi
harai többször is átsöpörtek városunk felett. Elég, ha a tatár és török 
dúlásokra gondolunk, amik után csak az elnéptelenedett és felége
tett város maradt. Talán ezért is érdemes minden apró momentumra 
gondosan odafigyelni. Ebből a szempontból fontos lehet az az inter
jú, amelyet 1926-ban a Pécsi Napló újságírója készített a pécsi feren
ces rendház főnökével, Páter Odilóval. A tudós ferences atya érdekes 
képet tár elénk, az akkor hétszáz éves pécsi szerzetesrend életéről, az 
alapíttatás nehéz, kezdeti éveiről.

„Egy verőfényes decemberi délelőtt látogattam meg a pécsi ferencesrendieket. 
A rendház főnöke Páter Odilo fogad, s mikor a magyar ferencesek, főképp azon
ban a pécsi rend története és életük felől érdeklődöm nála, lekötelező udvarias
sággal hajlandó interjút adni.
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Felmegyünk szobájába. A szomszédos könyvtárból áthoz két hatalmas, kézzel írt 
kötetet, amelyek a rend történetét is tartalmazzák megalakulásától kezdve.
Felnyitja a köteteket. Megsárgult, sűrűn teleírt oldalak tűnnek elő. Egész éle
tek szorgalmas munkái, amelyekben a szorgos barátok örökítették meg a rendház 
történetét. A legújabb időket Páter Ángyán Aurél, volt pécsi házfőnök írta meg, 
ki jelenleg Gyűdön tartózkodik.
Leülünk az asztal mellé és rég letűnt idők története megelevenedik Páter Odilo 
elbeszélésében."

„A Szent Ferenc-rend Magyarországon már alapítónk életében létesült. 1210-ben 
Assisiben tartózkodott egy Abrahám nevű magyar szerzetes Szent Ferenc közvet
len környezetében, ki azután visszatért az országba és minden bizonnyal az első 
ferencrendi rendházak megszervezője lett. 1228-ik évben ily módon létesültek Ma
gyarországon Esztergomban és Egerben az első magyar ferences rendek.
-A pécsi rendházat 1301-ben alapította egy Kőrődy nevű család, de ezt megelőző
leg is voltak Pécsett már ferencrendiek és ezek a városban elszórtan, magánházak
ban laktak. Pécsre minden valószínűség szerint Callamus püspök alatt jöttek az el
sőferencesek be. 1256. évtől szerepel a régi krónikákban egy Lukács nevű házfőnök, 
ki a Siklós melletti bajcsi pálos kolostor alapításánál a pécsi püspököt képviselte.
-A török időkig nem áll rendelkezésünkre semmi adat a rend életéről. A törökök 
ugyanis feldúlták a rendházat s akkor minden feljegyzés megsemmisült. A török 
világ alatt rettenetes volt a rend sorsa. A törökök üldözték, pusztították a rendta
gokat, kik minden gyötrelem ellenére is kitartottak buzgó magyarságuk mellett. 
A pécsi ferencesek általában mindig is a legmagyarabb rendnek számítottak. Míg 
a többi templomban Pécsett más nyelven is tartottak szentbeszédet, úgy nálunk 
mindig és mindenben magyar volt az Istentisztelet nyelve.
-Mint mondottam, sokat szenvedett a rend a török uralom alatt. Mint fel is van 
jegyezve, számtalan testvérünket ütötték, verték, bebörtönözték s parázson sü
tögették, 1676-ban pedig Páter Mátyást elevenen karóba húzták. Templomunkat 
sem kímélték a hódítók és mecsetet csináltak belőle. A legnagyobbak voltak az ül
döztetések a török uralom elején és a végén. Akkor, mikor a törökök meg akar
ták törni a rendet és akkor mikor látták, hogy uralmuk nem tarthat már itt soká
ig. A török uralom középső szakaszában enyhült valamivel a rend tagjaival való 
bánásmód. A rend tagjai, kik különböző magánházakban rejtőzködtek el, lassan
ként újból visszatértek a rendházba, sőt a törökökkel is felvették az érintkezést. 
Egyikük azután, mint magyar török tolmács is működött.
- A török uralom utáni első gvárdiánnak Jambrikovics Rafaelnek, ki mint tábo
ri lelkész a felszabadító csapatokkal jött Pécsre, első dolga volt a templom és a 
rendház helyreállítása. A törökök a szentély fölé hatalmas ólomkupolát emeltek. 
Ezt leszedték, anyagát eladták s az így kapott összegből építették barokk stylben, 
1687-ben, egy évvel a török uralom után a mai templomot. Ez a templom ugyan-
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arra a helyre épült, ahol az első állt, sőt építésénél az elsőnek falait is felhasz
nálták. Felhasználták azonkívül a volt gótikus templomnak oszlopait s pillére
it, amelyeket a lehetőségig beépítettek az új építménybe. Érdekes azonban, hogy 
még ma is találnak maradványokat, falrészeket, faragványokat a régi templom
ból és a rendházból, ha az átalakítási munkálataink közben lebontanak egy-egy 
falat, vagy leásunk udvarunkban.
- A legerdekesebb emlek azonban a régi templomunk idejéből két zárkő, amelye
ket a könyvtárban őrzünk. Az egyik Szent Ferenc stigmatizációját, a második 
pedig Szent Ferenc rend címerét ábrázolja. Ugyancsak a könyvtárban őrizzük a 
rendháznak még alapítása 1301. évében készített pecsétjét is, melyen a régi két
tornyú gótikus templom látható.
-A török uralom után nagy feladat várt rendünkre. Hiányzott az egyházmegyei 
papság, hisz a török idők alatt maga a pécsi püspök sem lakott Pécsett. A lelki
pásztorkodás súlya a felszabadulás után az egész Déldunántúlra teljesen a fe
rencesekre nehezedett. Felállították a rendi növeldét. A papság továbbképzésére, 
a megszűnt egyetem teológiai fakultásának pótlására létesült 1741-ben a »Stú
dió generala«, amelyet 1789-ig a ferences páterek vezettek. Erre a teológiai főis
kolára járt 1757-ig az egyházmegyei papság is. Ugyancsak a páterek tanították 
egy ideig a teológiát a később létesített szemináriumban is.
- A ferencrendiek képezték 1742-1757-ig a püspöki szentszéket (egyházmegyei 
bíróság) és II. József előtt 1770 körül a rend adminisztrálta Hird, Piispökbogárd, 
Pécsvárad, Dombóvár, Versend, Bátaszék, Báta, Szebény, Kéménd, Bonyhád,
Mindszent, Verseliget, Kajdacs, Cikó, 
Gödre stb. községeket.
- A rend működésére nézve rendkívül 
hízelgő II. Lipót király elismerő sorai. 
Külön kiemelte azonban a pécsi feren
ces rend munkásságát II. József, ki külön 
leiratban, amely 1789. szeptember 17- 
én van keltezve, és amelyet gróf Zichy a 
helytartótanács elnöke írt alá, határozta 
el a rend fenntartását, ugyanakkor, ami
kor elrendelte a Pálosok, Domonkosok, 
Kapucinusok, Jezsuiták és Ágostonren- 
diek működésének beszüntetését. A leg- 
fensőbb erre vonatkozó leiratot ugyan
csak könyvtárunkban őrizzük." (Pécsi 
Napló. 1926. december 25.)
Az interjú külön érdekességei azok 
a kis rajzok, amelyeket a cikkhez 
Gebauer Ernő készített.

Gebauer Ernő rajza
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Gebauer Ernő rajza (ferences szerzetesek)

Gebauer Ernő rajza Y Páter Oberten Odilio ferences
(a ferences rend pecsétje, 1301) rendfőnök és a rend krónikása

Ferences templom

Most tegyünk egy történelmi sétát Pécs egyik legszebb műemlék épüle
tébe, a ferencesek gyönyörű barokk templomába.
A folytatásban szeretnék még említést tenni azokról a művészettörténeti 
értékekről, amelyekre a témával kapcsolatban, a régi pécsi napilapokban 
történő tallózásaim közben bukkantam rá.
Lényegesnek ítéltem meg, hogy néhány fontos gondolatot és adatot át
vegyek Boros László „Ferencesek temploma" c. kitűnő tanulmánycikkéből, 
amely a Pécsi Szemle folyóirat 2010. évi tavaszi számában jelent meg. 
„1716. A templom ablakai, a kis torony és a torony alatti kórus fából készültek. 
A templomot kimeszelték.
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1718-ban felállították a főoltárt. 1720-ban készült el a vasárnapi harang. 1727- 
ben megássák az alapot a szentély, a sekrestye és a templom melletti folyosóhoz.
1728- ban a templom oldalához keresztet állítanak.
1733-ban festik a főoltár képét, Szent Ferenc stigmatizációját. Ugyanakkor fel
állítják az új főoltárt.
1735-ben a torony alatti lorettói kápolnát építik.
1738-ban készülnek el a templomi padok.
1745-ben készült a sekrestyében lévő gyönyörű szép szekrény. Jani Lukács laikus 
testvér müve ez. Jani Lukács a bajorországi Bulferhausban született 1703-ban 
Pécsett lépett a Szent Ferenc rendbe, ahol 81 éves korában halt meg 1784-ben.
1748-ban festik a templom homlokzatára Szent Ferenc a pápa előtt c. képet. 
Ugyanebben az évben festik meg a porciunkulai (Porciunkula kápolna) képet." 
(Holub József: A pécsi ferencesek hétszáz éves története. Dunántúl. 1936. de
cember 25. 31-32 p.)

A műtörténészek Jani Lukácsnak tulajdonítják a Jézus Szent Szíve és a 
Szent József oltárok között, a falon elhelyezkedő szószéket is.
Fontos állomás a ferencesek templomának építéstörténetében az épület 
északi oldalán húzódó kápolnasor kialakulása.

A FERENCESEK TEMPLOM KÁPOLNÁINAK ÉS MELLÉKOLTÁRAINAK RENDJE,

A MAI HELYZETNEK MEGFELELŐEN

Kápolnasor - északi oldal
Szent Teréz- (lorettói) kápolna
Szent Kereszt-kápolna
Szent Antal-kápolna
Szent Anna-kápolna
Fájdalmas Szűzanya-kápolna
A kápolnák elbontása után, egykori helyükre az itt felállításra kerülő 
mellékoltárok emlékeztetnek (Szent Teréz-, Szent Kereszt-, Szent Antal-, 
Szent Anna-, Fájdalmas Szűzanya-oltárok).

Mellékoltársor - déli oldal
Ezek a mellékoltárok a mai napig is a templom architektúrájának fontos 
meghatározói.
Jézus Szent Szíve-oltár
Szent József-oltár
Kis Szent Teréz-oltár

„A mellékhajó kialakulása a különböző időkben épült öt kápolnának köszönhető.
1729- ben elsőként a Fájdalmas Anya-kápolnát építették a hajó északi oldalához.
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A keleti szentély áthelyezése után, 1735-ben a mai torony helyén Sztipanovics 
György kereskedő felajánlásából megépült a lorettói Mária-kápolna, közben a ha
jó boltozata és a torony készült el 1745-ben." (Boros László: Ferencesek templo
ma. Pécsi Szemle. 2010. tavaszi szám 55 p.)

„1748-ban építik a Szent Antal kápolnát a mai oltár helyén. Az alap megásásá- 
nál nagy halom emberi csontot találtak. 1756-ban készült el a Szent Anna oltá
ra." (Holub József: A pécsi ferencesek hétszáz éves története. Dunántúl. 1936. 
december 25. 31-32 p.)

„A Szent Kereszt kápolnát 1757-58-ban a torony mellé építették. Egyben nyu
gat felé egy boltívvel a Szent Antal kápolnával összekötötték, hogy valamennyi 
fény szűrődjön az oltár feletti feszületre. A következőt 1769-ben, a már említett 
külső kis kápolna lebontásakor (megjegyz. Szent Anna kápolna elődje), a Fájdal
mas Mária és a Szent Antal-kápolna közé, Szent Anna tiszteletére emelték. Ez
zel az északi oldal kápolnasorának építése befejeződött." (Boros László: Ference
sek temploma. Pécsi Szemle. 2010. tavaszi szám 56 p.)

„A mai főoltár készítési ideje bizonytalan. Annyi azonban bizonyos, hogy Páter 
Szömörics Simon házfőnök (1860-79) nevéhez fűződik, akinek elhatározásából és 
a költségek személyes előteremtése által valósult meg.” (Boros László: Ferencesek 
temploma. Pécsi Szemle. 2010. tavaszi szám 58 p.)

„1757-ben építik az új szentélyt. Ugyanebben az évben épül az új Szent Kereszt 
oltár is.
1759-ben összedőlt a szentély pavimentuma (mozaik padozat). Éppen Min
denszentek napja volt. Szerencsére emberéletben nem okozott kárt. A szentély 
és alatta kripta 1760-ban készült el. 1764-ben Szent Antal oltárán dolgoz
nak. 1765-ben aranyozzák. 1765-ben készült el a szószék. 1770-ben a temp
lom északi falán felállítják Szent Katalin oltárát. A képek a zárda folyosóján 
most is láthatók.
1790-ben javítják az orgonát. 1803-ban a közepére állítják, de 1809-ben ismét 
visszahelyezik eredeti helyére és kijavítják.
„1811-ben a város a templom tetőzetét teljesen kijavíttatta. 1815-ben a szen
tély új tetőzetet kapott." (Holub József: A pécsi ferencesek hétszáz éves története. 
Dunántúl. 1936. december 25. 31-32 p.)

„1803-ban és 1809-ben korszerűsítették orgonájukat, amelyet 1879-ig használ
tak. Ekkor Angszter József két manuálos, 17 változatú, majd 1944-45-ben a je
lenlegi, három játszóasztalú és 36 változatú orgonát építette." (Boros László: 
Ferencesek temploma. Pécsi Szemle. 2010. tavaszi szám 58 p.)
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Igen érdekes a templom harangjainak története is:
„A 18. század első feléből, 1746-ból való harangot Berényi Zsigmond püspök 
szentelte fel, ekkor újabb harangként említik, s nyilvánvalóan a torony ez évben 
történt magasításakor készült. 1810-ben négy, az 1829-es egyházlátogatás során 
már öt harangot említenek az írások. Éspedig a Szent Ferenc tiszteletére szentelt 
(1748) 435 kg-os, a Nepomuki Szent János lélekharang (1793), amelyet 1834- 
ben újraöntöttek és Szepesy püspök szentelt, 35 kg-os, a Szent Mihály arkangyal 
(átöntve 1824-ben) 210 kg-os, a Szent György (1824) 715 kg, végül a 103 kg sú
lyú Szent József harang, amelynek készítési idejét nem ismerjük." (Boros László: 
Ferencesek temploma. Pécsi Szemle. 2010. tavaszi szám 68 p.)

Szent Ferenc stigmatizációja -’W’A pécsi ferencesek temploma 
l a templom főoltárának képe B______  az 1920-as években
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A ferences templom sekrestyéje
L___________________________________________________________________________________________________________________ J

A PÉCSI FERENCRENDI TEMPLOM HOMLOKZATI FALÁNAK FESTÉSE

A 2012-es „Gebauer év" számomra sok jelentős kulturális eseményt, érde
kességet hozott.
Különösképpen is izgalmas volt az a rendezvény, amelyen 2012. szept
ember 15-én, egy szép, kora őszi vasárnap délelőttjén vehettem részt. 
Komlós Attila, a „Hetedhéthatár" c. internetes folyóirat szerkesztője ked
ves és szakavatott kalauzolása mellett, népes társaság kíséretében, végig
jártuk azokat a pécsi belvárosi templomokat, amelyek egy vagy több re
mek Gebauer-freskóval büszkélkedhetnek.
A sétáról hazatérve - még mindig az élmény hatása alatt - elhatároztam, 
hogy csekély lehetőségeim határán belül, a régi pécsi újságokban ku
tatva, utánaolvasok, hogy az akkori korszak pécsi műtörténészei, váro
sunk polgárai hogyan látták, értékelték ennek a jelentős pécsi mesternek 
a munkásságát.
Most, hogy az egykori pécsi ferences rendről írok, természetesen innen 
sem maradhatnak ki Gebauer Ernőnek azon freskói, amelyeket az 1920- 
as évek végén, a rend temploma számára készített.

„A XIV. század első évében alapított pécsi Szent Ferenc rend temploma külső 
homlokzati fala két szép festménnyel gazdagodott. A rend alapításának 700 éves 
jubileumának alkalma teremtette ezt meg. A pécsi rendház művész lelkű és te
hetségű főnöke, Oberten Odilo, régi tervét valósította meg. Sok megbeszélés, sok
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terv, sok akadály leküzdése, kitartó, erős, határozott munka, még több utánjárás, 
s egy lelkes mecénás adománya hozta nap-világra a szigeti külvárosi plébánia 
templomának külső fal díszét.
A pécsi ferencesek 600 éves múlt után templomukat újra renoválni, nagyobbíta- 
ni határozták el, mert szükségét látták. Tervük a templom körüli nagy átalakítá
sok: egy új nagy gyóntató kápolna, a templom hajója mellé oldal kápolnák, a fő
bejárat elé zárt előcsarnok emelése az utcai zaj felfogására, a templom előtti téren 
a harmad rend otthona és végül a templom homlokzatának kifestése. És a sok kö
zül az utolsó lett az első.
A ferencesek házfőnöke, Páter Odilo, Gebauer Ernő pécsi festőművészt bízta 
meg a templom homlokzati falának megfestésével. Több megbeszélés és átalakí
tás után Gebauer elkészítette a képek kartonjait. A művészi munka megindul
hatott volna, de a legfontosabb hiányzott, nem volt pénz. Ekkor jött egy nemes 
lelkű, kiváló mecénás, Beck Eajos pécsi kanonok, ki 30 milliót adott át a házfő
nöknek a festés kivitelére, beírva örökre nevét a hálás ferencesek történetébe, de 
egyúttal Pécs város történetébe is.
A múlt év október 8-án kezdődtek meg az előzetes kőműves munkák és a későbbi 
festési munkákhoz az állványozás. Ezt, valamint a fal vakolását Hebenstreit Ká
roly építési vállalkozó végezte. A fal vakolása és száradása október 24-ig tartott. 
Október 25-én kezdte művészi munkáját Gebauer Ernő festőművész. Festmé
nyei a híres és nagy múltra visszatekintő németországi Kálm-féle ásvány fes
tékekkel készültek. Már több helyütt a Kálm-féle festékekkel készült külső képek 
szigorúbb klíma alatt is kb. 60 éve épen állanak. Ezt a festéket találta tehát a mű
vész itt is legalkalmasabbnak, mely szerinte abszolút megbízható.
A templom homlokzati falán két mezőt festett be művészi szép képekkel Gebauer 
Ernő. A felső, félkör alakút és a kórus ablakai közötti hosszanti mezőt.
A felső, félkör alakú nagy mezőben, a tengelyben középen Krisztus, mint fő alak 
áll. Tőle jobbra assisi Szent Ferenc sebhelyekkel, Szent Bonaventura, mint egy
házi író, tollal és könyvvel, páduai Szent Antal liliommal és kenyérrel, IX. Szent 
Lajos (francia király) tövis koszorúval és szegekkel. Krisztus baloldalán Szent 
Klára az Oltáriszentséggel, kortonai Szent Margit könyvvel, rajta koponyával, 
a bűnbánat jelvényével, magyarországi Szent Erzsébet és végül assumpta Má
ria hittérítőnő kínai beteg gyermekkel. (Kínában pestis betegeket ápolt s ott is 
halt meg 1905-ben.)
A kép kompozicionális elrendezése elsőrangú. Tengelyben, középen Krisztus, 
mint főalak, jobbra, balra a Szent Ferenc rend hármas rendjének legkiválóbb 
négy-négy képviselője a fő alak felé hajló vonalban a tömeg szimmetriára van 
tekintettel. Az egészet, lent is átfogja egy felhőkoszorú, mintegy erős bázist ad
va az egésznek, mely központjában erősen hangsúlyozott. A színezés a nagy fe
lülethez van hangolva, a mellékalakok sziluettje dekoratív folttá összefoglalva.
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A ferences templom homlokzata, 
amikor a homlokzatról nem 

. hiányzott Szent János képe

A szerzetesi ruhák egyhangúsága miatt 
a kép lehetőségig élénkítve lett, itt-ott egy 
erősebb színnel való tarkítással. A vörös 
színek között egy-egy túlmeleg is szerepel, 
de ennek a magyarázata az, hogy ez a vö
rös szín az egyedüli a Kálm-féle festékek 
között, amely a tüzes napsugárnak ellent 
áll. Minden esetre nem bántó, sőt kellemes 
ez a színezés.
Az alsó hosszanti mezőben a kórus két ab
laka között kapisztráni Szent János alakja 
van, jobb kezében kereszttel, bal kezében fe
hér zászló, vörös kereszttel. Hátul Nándor
fehérvár várfoka látható egy félholddal. Ez a 
keskeny mező is jól van megoldva. Kapiszt
ráni Szent János alakja jól van visszaadva, 
arckifejezése elsőrangú.

Mind a két mező háttere lemezes arannyal van bevonva, mely miután mozai
kosfelrakással lett festve, az egyhangúságot megbontja. A nagyobb mezőben álló 
Krisztus a földgömb közepén áll.
A szép művészi munka 1926. november 10-én fejeződött be." (Fejes György dr. 
Dunántúl. 1927. január 9. 2 p.)
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A PÉCSI FERENCESEK TEMPLOMÁNAK ÚJ MENNYEZETKÉPEI

Ha valaki hirtelen felszólítana, hogy soroljam fel Pécs általam legfonto
sabbnak tartott művészeti-kulturális alkotásait, az első háromban biz
tosan benne lenne Gebauer Ernő ferencesek templomát díszítő meny- 
nyezeti freskója.
Nem vagyok művészettörténész, így csak szubjektív impressziómra hi
vatkozhatok. A szakavatott véleményt a freskóról helyettem úgyis el
mondták már olyan nagyszerű és jól felkészült műértők, mint amilyen 
dr. Szőnyi Ottó és Nikelszky Géza volt.
Én csak arról tudok beszámolni, hogy amikor először láttam ezt a csodá
latos freskót, elfeledkeztem a földi valóságról. Előttem vált érthetővé Jé
zus Krisztus metamorfózisa, a tárgyiasult hit valósága. A szürkeállomá
nyom valamelyik dimenziójából döbbenetes erővel szólalt meg Georg 
Friedrich Händel Messiás oratóriumának Halleluja kórusa...

Éber Sándor és Gebauer Ernő freskói

„Az új díszbe öltözött Pécs-szigetikülvárosi ferencrendiek plébániatemploma 
belső terének falkiképzését megtekintve, mindjárt az első döntő benyomásra két 
igazi hivatásos templomfestő mennyezetképeinek, illetve kupolafestményének le
nyűgöző hatása alá jutunk. A főbejáraton belépve, felettünk egy megragadó, szí
nes világ bontakozik ki. Mintegy négy nagyméretű ovális képben, a karzattól a 
kupoláig, megnyílik az ég. E képek Éber Sándor alkotásai. A bajai mester igazi 
hívő, derűs magyar lelke árad ki a mesterművekből, melyek fokozódó hatással a 
szentélyig vezetnek bennünket. A szentélynél aztán tovább adja géniusza szár
nyait tiszteletreméltó vendégünk pécsi társának: Gebauer Ernőnek.
Itt a tér egy ugrással beljebb visz, és feljebb vezet az előbbi dongaboltozat szintje fölé. 
A kupolában vagyunk. A szentély feletti mennyezetet Gebauer nagyszabású al
kotása népesíti be egyetlen, megszakítás nélküli nagy képpel. A térben lebegő 
alakok egész tömegét mozgósítja a mester e művében, mely mű Gebauer minden 
eddigi ilynemű munkájának legnagyszerűbb betetőzése. E kupolakép a legátfo- 
góbban és legösszegezőbben jellemzi a pécsi mester eddigi templomfestői műkö
dését. A pécsi egyetemi templom egész belső kiképzésének alkotója alig fejezte be 
a nagymányoki templom freskóit, máris ez a mindent túlszárnyaló feladat várt 
reá. A babarci, szajki, töttösi, magyarszéki, laskafalui, dienesi, liptói, kácsfalui, 
mohácsi, siklósi stb. templomok freskóinak mestere csak új erőre kapott itt a fe
rencesek templomában a följebb szárnyalásra. A kupola kerületének rövidebb át
fogójával állunk szemben. Középen a Megváltó fényből kilépő alakja emelkedik 
a magasba, feje fölé tartja jobbkarjával a Szent Ostyát, melynek imádatára a 
szerzetbeliek, a szentek, angyalok útján, gyermekek, felnőttek, egyháziak és hí-

145



Trebbin Ágost - A pécsi ferencesek története

vők mindenünnen egybesereglenek. A ferencrend hódolata ez a legméltóságo- 
sabb Oltáriszentség előtt. A kupola legyezőszerűen kiterített szegélye 30 méter, 
magassága a hossztengely végpontjainál a világító kupoláig 5 méter s a kisten
gely végpontjainál 3.20 méter. Ez a terület valamivel több, mint 70 négyzetmé
ter. Október 16-án kezdett Gebauer e nagy műbe. Eredetileg 60 alakkal tervezte. 
Később az egész tervet átmódosította a helyszínen, rövidülésre (skurc-ra) kom
ponálta át. Miután e megoldás sok térféleséget adott, a csoportokat gazdagította, 
így összesen 162 alak, illetve fej került a hatvan alak helyébe. Mégis a kép úgy, 
ahogy ma áll, 29 nap alatt készült. Óriási munkateljesítmény! A felfedett mű 
mégis teljes egészében és részleteiben is igazi átnemesedett belső alkotás, amely
nek nagyszerűségét kétségbe vonni nem lehet. Ekkora összefogott műnél a kivi
tel persze a freskónak inkább a festés alatt jó nedvesen tartott vakolat »al secco«- 
szerű kezelését vonja maga után. De ez az eljárás a mű lényegén, sajátlagos ér
tékén mit sem változtat. Az egyházi művészet hatalmas szellemi alkotása marad 
fönn a kupolában, falba rögzítve. Gebauer művében egy magasba törő, nagysze
rű magános lélek kér eget." (Dunántúl. 1933. december 20. 7 p.)

Dr. Szőnyi Ottó (1876-1937) országosan elismert régész, levéltáros, mű
vészettörténész, az ókeresztény régészeti emlékek kutatója, az egyház
művészet szakavatott ismerője, múzeumigazgató - a cikk írása idején a 
Műemlékek Országos Bizottságának előadója - így méltatta Gebauer Er
nő nagyszerű alkotását:

„A templomnak a falfestés szempontjából leghangsúlyozottabb, de egyúttal leg
nehezebb helye az elliptikus és közepén felülvilágító, úgynevezett »lámpással« 
áttört szentélykupolája volt. Ennek kifestését Gebauer Ernőre, a kiváló pécsi 
mesterre bízták.
Gebauer nagy tehetsége és tudása itt kiteljesedett formákban mutatkozik. Am
bícióját, úgy látszik a maximumig fokozta a feladat kényessége, de szépsége is. 
A minden irányba hajló felületre mesteri bravúrral és a barokk mesterekkel ver
senyző lendülettel varázsolta oda a merész perspektivikus rövidülésekben lebegő 
alakokat. A nagy kompozíciónak tárgya a ferences szenteknek és az angyaloknak 
hódolata az eucharisztikus Krisztus előtt.
A mennyei szférákban gomolygó alakok csoportjai nemcsak ritmikus tömegsora- 
kozásukkal ragadják meg a szemlélő figyelmét, hisz ez csak mesterségbeli ügyes
kedés volna, hanem lelkes átszellemesített arckifejezésükkel és taglejtésükkel is, 
ami a képet egyházművészeti templomos alkotássá avatja. A mély zengésű szí
nezés a festmény teljes kiszáradása után fog teljes, ünnepi pompájában kibonta
kozni. Szívből gratulálunk Gebauer mesternek. Ez az, amit tőle az évek hosszú 
sora után vártunk." (Dunántúl. 1933. december 15. 7 p.)
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Gebauer Ernő méltatása mellett ne feledkezzünk meg a ferences templom 
másik kiváló freskóalkotójáról, Éber Sándor festőművészről (1909-1985) sem.

„Id. Éber Sándor, a pápa festője, aki tavaly Rómában XI. Pius pápán kívül 
Sincero bíboros arcképét és azt a vatikáni jelenetet is megfestette, amint Őszent
sége a nagy fogadóteremben áldást oszt - pár év óta kedves barátunk főleg si
került pécsi arcképei révén, amióta bennünket gyakrabban felkeres. Éber szintén 
egyike a ma élő legjobb nevű templomfestőinknek. A tanári katedrán kívül egész 
életét a templomok belső, magas állványain töltötte el. Egész seregét festette a ki- 
sebb-nagyobb templomoknak. Ő festette többek között a katymári, hercegszántói, 
hajósi, lánycsóki, béregi, szászvári, nagykanizsai plébániatemplomok freskóit, a 
bajai plébániatemplom nagyméretű Jézus oltárképét, az ugyanottani cisztercita 
rendház társalgójának faliképét, melyet még Rómában tervezett, az Emmausi Jé
zust, a budai ferencesek oratóriumát, a bajai Ciszter gimnázium hatalmas faliké
pét, a »III. Béla király megalapítja a zirci apátságot« c. alkotását, mely sokszoro
sítva is elterjedt, valamint a szomszédos Pellérd község templomának freskóit stb. 
Ébernek ezúttal, a most restaurált pécsi ferences templomban festett áhítatos 
alkotásai között az első, a legbelső kép, Szent Ferenc naphimnuszát ábrázolja. 
A második kép Szent Antalt mutatja be, amint a halaknak prédikál. A harma
dik kép Arpádházi Szent Erzsébetet ábrázolja, - háttérben a thüringiai várral, 
- amint a magyar szent asszony a betegeket gyógyítja, akiket hozzá visznek. 
A karzattól befelé az első kezdő kép, a negyedik, amely sorrendben utoljára ké
szült el, Szent Cecíliát, az egyházi zene védőszentjét helyezi a tornyosodó felhők 
magasságába, kicsinyített orgona szimbólumával, röpködő muzsikáló angyalkák 
közé. E képek alakjai a cselekményekben lelkileg részt vesznek s a jellemzésük 
egyszerűen lélekelemzésen alapszik. Kivitelük friss életet lehelő könnyedséggel, 
frissességgel, színezésük átlátszóságával, üdeségével, megjelenésük egyszerűsé
gével és főleg azzal fognak meg, hogy bennük sok magyaros zamat van. A ma
gyar lelkiség alkotásai. A kevéssel sokat kifejezés mestere Éber, aki erős dekoratív 
érzékével, a legtisztább anyagszerűségre való törekvésével, az igazi »al fresco« 
megcsinálásának gyakorlati alkalmazásával, annak teljes keresztülvitelével e ké
peivel is magasabbra lendült jó néhány erőteljes szárnycsapással. E képek átlag 
4,20 x 3,10 méter nagyságúak.
Nemkülönben a mi mesterünk, Gebauer Ernő minden eddigi alkotásán felül va
lót alkotott, úgyhogy ma inkább ezt a nagy kupola mennyezet képét tekintheti ez 
időszerinti főművének. Tarai Fajos építész kupolájának felülvilágítója enyhe me
leg sárgás fénnyel vonja be e művet és könnyebbé teszi az alakok kiemelése vé
gett használt sötétebb tónusokat is, amik nagy lendülettel összefogják a kép kö
zéppontja felé törekvő, áhítatos csoportokat, amelyeket így jól elbír alátámasztá
sában a kupola kerületének szerkezete.
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A ferencesek jól megválasztották restaurált szép templomuk freskóinak festőit, 
hogy a ma élő két legjobb mestert bízták meg a mennyezetképek megfestésével.
A templombelső díszítőfestői munkálatát Korény József egri festő tervezte és fes
tette. Gyakorlott festő munkája, mely jól érvényesült azzal, hogy a templomha
jó otthonos térelosztása, világítása, templomaink között talán a legszerencsésebb, 
így a világosszürke stukkó díszítő barokkmotívumok, a csomópontok melegbarna 
hátterezésével általában frissítőleg hatnak a megifjodott pár évszázados oltárok - 
e nagyszerű lendülettel megalkotott páratlan szép relikviák - társaságában. Csak 
a mennyezet osztóöveinek kezdésében lévő pajzsok felett s a szentélyben is alkal
mazott színes virágcsokrok - noha kevés szín alkalmazását tényleg óhajtja e ré
szekre a szem - mégis a megoldásban annyira levonóképszerűen hatnak, hogy 
a szentély festett fülkéiben azonnal le kell festeni a virágcsokrokat s helyükbe, 
a barna alapon, valami függöny, vagy rácsmotívumot kell festeni. így nem va
lók Éber és Gebauer örökbecsű képei társaságába." (Nikelszky Géza, Dunántúl. 
1933. december 20. 7 p.)

Gebauer Ernő freskója 
a templom kupolájában

Éber Sándor freskója: „Naphimnusz"

Éber Sándor freskója: „Szent Antal 
a halaknak prédikál"

Eber Sándor freskója: 
„Árpádházi Szent Erzsébet"
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Jani Lukács fráter örökösei

A FERENCESEK „SZENT JÓZSEF" ASZTALOSMŰHELYÉNEK HITELES TÖRTÉNETE

Kik is voltak a pécsi ferencesek „Szent József" asztalosműhelyének val
lási elhivatottságú, ügyes kezű, laikus fráterei?
Szentek, művészek, aszkéták? Talán így együtt. Nevük legtöbb esetben 
nem ismeretes. Ugyanakkor munkásságuk művészi értéke magáért be
szél. Szakavatott oltárrekonstrukcióik, gyönyörű faragványaik emlékét a 
mai napig őrzi a pécsi ferences templom.

De hallgassuk a krónikás szavát!
„Élt Budapesten századunk húszas éveinek elején egy Tóth Ferenc nevű fiatal
ember, aki Kálmán József híres asztalosműhelyében tanulta ki a mesterség min
den csínját-bínját, s értett az antik bútorok restaurálásához is. Midőn lelkiatyja, 
a ferences P. Bohnert Valérián a barátok máriagyűdi kolostorának házfőnöke lett, 
meghívta Ferencet, ugyan jöjjön le már hozzájuk, a bútorokra, miegymásra na
gyon is ráférne egy kis »generáljavítás«. Ferenc nekilát a munkának, s mire el
készül mindennel, azzal áll Valérián atya elé: maradna ő továbbra is a zárdában, 
barát szeretne lenni.
1929-ben már Szécsényben találjuk, noviciusként, s mikor P. Oszlay Oszvald, 
az akkori provinciális létrehoz egy munkásfraternitást, lesz abban egy, a rend 
valamennyi szerzetesháza számára dolgozó oltárépítő műhely is. Pécs ad helyet 
a »Szent József műhelynek«, vezetője Tóth Ferenc, azaz Ernő testvér.
Első munkatársai az ugyancsak asztalos Turi-Kovács Leander és Százdi Krizológ. 
Ez utóbbi, akit Krizsónak is emlegetnek, hamarosan a műhely mindeneseként el
sajátítja az aranyozás tudományát is, de nem jelent gondot »toldimiklósos« ere
jének a hatalmas farönkök emelgetése, cipelése sem. Dolgozik itt még fráterként 
Urbán Gordián, Golenko Gallus, a festő-mázoló Zsámboki Zénó, Szentgyör- 
gyi Geminus, a valkói Pintér Pregrin, Domonkos Dezső, Agócs Bernát. Sorban 
épülnek, szépülnek Pécs, Mohács, Jászberény, Szigetvár, Szeged kolostoraiban 
az oltárok, oratóriumok, a »ferences barokk« remekei.
A betlehemállítás gondolatát 1936-ban veti fel Ernő testvérnek a tartományfő
nök, P. Hermann Hermenegild. így ő sociusával, társával, Leanderrel végigláto
gatja Itália templomait, s azzal jönnek haza, hogy legszebbnek a római San An- 
tonio betlehemét találták, az lesz minta a pécsihez.
1940. karácsonyára faragva-festve a Kis Jézus, Mária, József alakja, melyekhez 
siklósi fűzfát meg a mohácsi György sziget fűz- és nyárfarönkjeit keresgélték 
össze. A műhely közben új tagokkal, civilekkel is bővült. Kulai Józseffel, Toro
nyi Antallal, Farkas Ferenccel, Kovács Vilmossal, Schweitzer Józseffel, Papp 
Gyulával, Kalmár Endrével, Werbanitz Jánossal, Kaufmann Antallal, Kapás 
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Mihállyal, Exner Andrással, s mire elérkezett 1941. december 21., áll a teljes 
betlehem. Ott a jászolban a Kis jézus, mellette Szűz Mária, Szent József, an
gyalok, pásztorok, bari, puli, tehén, szamárka, s vízkeresztre »megjönnek« te
vével, elefánttal a Napkeleti Bölcsek is.
Aztán a ferencesek is megérik 1950. június 10-én a szétszóratást, viszik a teher
autók a műhelybeli frátereket is, hogy soha többé ne térhessenek vissza szeretett 
zárdájukba.
A kezük nyomán világra jött művészi betlehem azonban azóta is itt van a pécsi 
ferences templomban, s hirdeti minden karácsonyon az »imádkozzál és dolgoz
zál« szerzetesi élet nagyszerűségét." (Jó Hír, A pécsi egyházmegye lapja 2005. 
január. 12. 16 p)

Restaurálták a pécsi ferences templom páduai Szent Antal oltárát 
és sekrestyéjét

„Az egyházi művészet új nyereségeként kell elkönyvelnünk a pécsi ferences 
templom megújított Szent Antal oltárát és sekrestyéjét. Az áldozatkészség és a 
szaktudás szerencsés egyesülése olyat alkotott most e téren, hogy e két remekmű
vet úgy kell tekintenünk, mint a barokknak városunkban két legszebb emlékét.
A közel kétszázéves oltárt és sekrestyét ismeretlen ferences fráter faragta. Régi 
rokkant állapotban is feltűnt nagyszerű, eredeti barokk csigáival, ízléses tagoza
taival, oromdíszeivel, patetikus szobraival, dúsgazdag formáival. Kétszázéves 
fáját azonban összeroppanással fenyegette az idő. Úgy az oltár maga, mint a sek
restye gyönyörű berakott szekrényei belülről lassan-lassan elkorhadtak. A szú 
pudvás fűrészporrá őrölt kétszáz év alatt sok ajtót, fiókot, Az oltáraranyozást 
bekormozta lassan a gyertyák füstje, ami pedig még megmenekült a sok-lassú 
enyészettől azt a többszöri festés és átmeneti restaurálás viselte meg még jobban. 
A templom általános kibővítésével az oltár és a sekrestye teljes restaurálását is 
tervbe vették. Egy áldozatkész hívő, özv. Pápai Jánosné 6000 pengő adománya 
lehetővé tette a Szent Antal oltár és sekrestye szakszerű megújítását. Két mű
asztalos ferences testvér Fráter Ernő és Fráter Leander munkája volt jóformán 
az egész. Az igazi restauráció törvényei szerint jártak el mindenben. Nem újí
tottak a formákon semmit, csupán az eredeti alak hiányait pótolták itt-ott. A régi 
kopott festést lekaparták, újonnan márványozták és aranyozták az oltárt. A há
rom oltárképet: Mária Magdolna, Szent Antal látomása és prédikációja a halak
nak, megtisztították, keretüket kijavították, a szobrokat, pedig megtisztították, és 
újra festették. Az oltár a régi mesterkélt világítás helyett igen jó megvilágítást 
nyert elhelyezés által, amennyiben felette nyitott ablakon át igen szép tompított 
tónusú világítást nyertek az oltár nemes barokk idomai és arányai. Azzal, hogy 
a kápolnafülke nagyobb lett, az oltár perspektivális hatása sokat nyert, elénk me
redő nagyszerű teste szinte betölti az egész mellékhajót. A barokk stílus egysé-
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ge tehát szépen megőriztetett a templomban a régi 
szép Szent Antal oltár kijavítása által. Másrészt 
viszont a kápolna itt a magánhitet van hivatva 
szolgáim a barokk alaptörvények szerint szemben 
a főhajóval, mely a nyilvános áhítat helye.
Ami a sekrestyét illeti, nem kevésbé művészi 
munkát végeztek az iparművész testvérek. Párat
lan gonddal és fáradtsággal pótolták és javították 
az ajtók intarziáit, a sublótfiókok hajlított mell
részeit. Az ajtók között nem akad két egyforma. 
A belépőt megragadja a formák nagy változa
tossága, a rajzok gazdagsága, az arányok bősé
ge, szépsége, tisztasága. Az ember akaratlanul

A ferences templom
Szent Antal-oltára

is közel megy és akkor szemébe ötlik a sok kedves 
rajz, amit az intarziák a ferences szentek életéből 
a szekrények fájában megjelenítenek. Csak igazán 
Isten dicsőségére dolgozó szeretet és szorgalom al
kothatta ezeket a türelem-csodákat.
A szép templomi bútorok láttán erősödik a hívő 
lelkűlet, az egyházi művészetek szárnyakat adnak 
az áhítatnak, ezért a nagy munkát végző és lehet
ségessé tevő szeretet és áldozatkészség megérdem
li hálaimádságainkat, megbecsülésünket és szere
tő köszönetünket." (Gálos László dr. Dunántúl. 
1932. június 22. 2 p.)

Szent Antal-oltár - részlet Szent Antal-oltár - részlet
h_______________________________________ j

151



Trebbin Ágost - A pécsi ferencesek története

Felszentelték a ferencesek Kis Szent Teréz oltárát

„Akik a ferencrendiek templomát látogatják, évek óta tartó, költséget szinte nem 
ismerő, nagy és művészi restaurációnak szemtanúi. A templom gyönyörű ku
polája, hatalmas gyónó helyisége, új templomhajó, templomfestés, a műemlé
kek egyik remekének, az 1745-46-ból származó sekrestye szekrénynek másfél évet 
igénybevevő javítása, a 200 esztendős, az országban egyedülálló barokk-rokokó 
Szent Antal oltárának megújítása után, s majd ennek mintájára készült, a hoz
záértők csodálkozását felkeltő fájdalmas Szűzanya és Jézus Szent Szívének oltá
ra. Ezek után a hívek nagyon várták, hogy a kis Szent Teréz szobrát, valamint a 
Segítő Szűzanya képet is őket megillető keretek közt tisztelhessék. Várakozásuk
ban nem csalódtak, mert az 5630 óráig készült oltár a szerető lelkek műremeke 
lett. Ezt is, mint a többi oltárt, a restaurálásokat, a pécsi ferences műasztalos test
vérek tervezték és végezték az összes asztalos munkákat (5100 óra). Az aranyo
zást Kaufmann Antal aranyozó mester végezte segítségükkel, díszítő elgondolá
saikat, pedig Schveicer János, Farkas Ferenc szobrászművészek faragták ki. Ámde 
ez a jellegzetes stílusú új oltár nemcsak a megnevezettek művészetét dicséri han
gosan, hanem az áldozathozatalban szinte mértéket nem ismerő híveket is, akik
nek áldozatkészsége tette lehetővé e 10-12 ezer pengőbe került oltár felállítását is. 
Kis Szent Teréznek ezt a ragyogó szép új oltárát a napokban szentelte fel P. 
Zuber Zefirin a nagy számmal összejött hívek buzgó imádsága közepette. Beszé
dében arra kérte a jelen és távollevő híveket, hogy anyagi támogatásukat a jö
vőben se tagadják meg. Mert csak az ő segítségükkel lehet elkészíteni a kemény 
tölgyfából már készülő padokat. Nagy Mihály, a Zsolnay gyár jelenlegi szob
rász- mintázója által tervezett s a föntebb megnevezett szobrászművészek által 
kifaragott stációkat (darabja kb. 170 pengő), új áldoztató rácsot, lurdi oltárt és 
más egyebet. Azok a hívők, akik ennyire szeretik ezt a templomot és az érettük 
fáradozó ferenceseket, bizonnyal megtesznek mindent, hogy az utóbbiak is minél 
előbb megvalósulhassanak." (Dunántúl. 1935. július 21. 9 p.)

Lisieux-i Szent Teréz (1873—1897)
A Magyar Katolikus Egyházban Kis Szent Terézként tisztelik, egyben 
megkülönböztetve őt a 16. századi nagy alakjától, Avilai vagy Nagy 
Szent Teréztől.
A szent életű karmelita apácát boldoggá XI. Pius pápa avatta 1923. ápri
lis 29-én. Szentté ugyancsak ő avatta 1925. május 17-én.
XI. Pius pápa 1927. december 14-én határozott arról, hogy Teréz Xavéri 
Szent Ferenc mellett a missziók védőszentje legyen.
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„Hozzon a mai nap belső békét a számodra. 
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, 
pontosan ott vagy, ahol lenned kell. 
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, 
amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, 
amelyeket kaptál, 
és add tovább a szeretetet, 
amely megadatott számodra." 
(Kis Szent Teréz: Ima)

Új stációk és padok

„Ebből az alkalomból munkatársunk ma délelőtt beszélgetést folytatott P. Juvenál 
házfőnökkel, a templom további restaurálásáról az alábbiakat mondotta:
- Templomunk eddigi restaurálása nagy összegekbe került és így még sok az 
adósságunk. De újabb összegekre van szükségünk a folytatólagos restaurálásra 
is. Ezeket a munkákat az alábbiakban ismertetem.
Elsősorban új faragott padokat kap a templom, még pedig pompás barokk stílus
ban. A régi padokat a nagyárpádi templomnak adjuk.
Űj faragott stációk is kerülnek a templomba. A mintákat a Zsolnay gyár kiváló 
szobrásza, Nagy Mihály készítette, a faragást pedig a Schweitzer és Farkas cég 
végzi. Az aranyozást a ferences laikus testvérek eszközlik.
- Azt is tervezzük, hogy új stációképeket szerzünk a templomba oly formán, 
hogy minden egyes stációt megértő szívű, áldozatkész hívek vállalják. Egy-egy 
stációkép összköltsége 200 pengő. Négy darabot már elvállaltak kivitelre.
A torony alatt elhelyezzük a lurdi oltárt barokkstílben." (Dunántúl. 1936. 
január 12. 4 p.)

Orgonát építenek a pécsi ferencesek

„Régi vágya teljesül a híveknek s a ferenceseknek egyaránt. A régi orgonát, 
amely az elmúlt 65 év alatt erősen megkopott, olyannyira, hogy napról nap
ra adódtak hibák., most kicserélik, az asztalos testvérek éjt-nappallá tévő fá
radtságos munkájának gyümölcséből megépítik a Geyer József (1887-1953) 
világhírű orgonalógus tervezte (és a pécsi Angster József Orgona- és Har- 
móniumgyár Rt. gyártotta le) 3 játszóasztalos (manuálos) és pedálos 35 
szóló regiszteréi, elektropneumatikus rendszerű új orgonáját." (Dunántúl. 
1944. március 22. 4 p.)
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Szent Teréz-oltár - részletA ferences templom 
Kis Szent Teréz oltára

Mííi’észi padfaragványok a templomból

A ferences templom Angster orgonája
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Az „Isten rabjai", a ferencesek pécsi zárdája

Megkezdik a zárda építését

Meg kell őszintén vallanom, csak igen keveset tudtam a pécsi ferencesek 
zárdájáról, talán más is így van vele. A téma feltétlenül megérdemelne 
egy hosszabb tanulmányt is. Nekem - sajnos - csak igen kevés ismeret
anyag állt rendelkezésemre.
A ferences zárda alaposabb megismerését szolgálja az a néhány, cikkhez 
mellékelt kép is, amelyekkel a hajdani kolostor formáját próbáltam - le
hetőségeim szerint - felvázolni.
A „zárda" szó kapcsán felidéződtek bennem Gárdonyi Géza „Isten rab
jai" c. gyönyörű regényének egyes epizódjai. Talán ennek hatására írtam 
be a fejezet címébe is ezt a szép gondolatot.

„1720-ban hozzáfogtak a zárda keleti részének építéséhez, mely traktus elé ku
tat ástak. Ez a kút ma már nincs meg. Miután ez a traktus 1726-ban elkészült, 
az ebédlőbe (mai ebédlő értendő) képeket helyeztek: Az Úr vacsoráját és másokat. 
1732-ben a zárda déli oldalát építették, és itt megtalálták az ősrégi kutat. A zárda 
nyugati részén megásták a pincét, amely ma is használatban van.
1738-ban meghosszabbították a zárda keleti részét. Az alsó részt posztógyárnak, 
a felső részét pedig klerikátusnak fogják használni. A posztógyári részt 1760- 
ban ebédlőnek alakították át. Ma a kollégisták hálóterme. 1764-ben az alsó és fel
ső részét is vassal erősítették. A súlyánál fogva azonban szétnyomta a falakat, 
veszedelmessé vált, ezért 1775-ben a súlyos bolthajtást leszedték és stokatúrával 
(stokatúra - nádazásra habarccsal készített vakolat) látták el.
A nagy pincét, amely az utca másik oldalára nyúlt P. Kaizer Nándor az iroda fa
lánál befalazta és átjárásul egy kis vasajtóval látta el. A zárda fundusán (épülete 
alatt) most is használják a pincét."
(Holub József: A pécsi ferencesek hétszáz éves története. Dunántúl. 1936. de
cember 25. 31 p.)

A zárda tanintézete

„1723-ban hozták ide a rendi teológiai stúdiumot, amely 1742-ben bővült a böl
csészeti fakultással és generális stúdiummá fejlődött, úgyhogy az egyházmegyé
nek klerikusai is látogatták, míg elkészült saját studiomos háza. Viszont 1758-ban 
ferencrendi atya tanított az egyházmegyei szeminárium teológiai iskolájában.
Aferencrendi atyák átvették a püspöki templomban tartandó szentbeszédeket, és 
éveken át hirdették ott Isten szavát, a laikus testvérek pedig 1755-ben az ottani 
orgonát újították meg.
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Tekintve, hogy a zárdának sok tagja volt és ennélfogva többen betegeskedtek s 
így a zárda szegénységénél fogva nem győzte a sok patikaszert, elhatározták, 
hogy házipatikát fognak felállítani s ezt annál inkább, mivel laikus testvérek kö
zött mindig volt egy orvos, aki a patikát vezette. Ez ugyan nem ment simán, 
mert a világi patikusok tiltakoztak ellene, de azért életbe lépett 1738-ban. Tekint
ve azonban, hogy folytonos zaklatásnak voltak kitéve, a zárda atyái megunták a 
dolgot és 1762-ben eladták a patikát 1300forintért.
Szent Ferenc nemcsak önmagát akarta megszentelni, hanem másokat is ipar
kodott életszentségre vinni. A pécsi ferences atyák követték rendalapítójukat és 
nemcsak a zárdában, hanem azon kívül is dolgoztak. így vezették a versendi plé
bániát 1730-1753. a pécsváradit 1733-1753. a szebényit 1743-1753. a kéméndit 
1745-1753. a bátaszékit 1736-1763. a hátait 1736-1763. között. Azonkívül sok 
helyen működtek mind kisegítő káplánok, vagy mint ideiglenes adminisztráto
rok." (Holub József: A pécsi ferencesek hétszáz éves története. Dunántúl. 1936. 
december 25. 31-32 p.)

A pécsi Szent Erzsébetről nevezett apácák

Ifj. Krautzak János 
síremléke 

a templom hajójában

„Láttuk, hogy a török idők előtt voltak Pécsett fe- 
rencrendi apácák. Ezeknek mintájára 1743-ban 
négy jámbor III. rendi nő tökéletesebb életre tö
rekedvén, arra kérte az akkori egyházmegyei fő
pásztort, engedtessék meg nekik, hogy Szent Er
zsébet tiszteletére apácarendet alapíthassanak. 
A püspök megadta az engedélyt és egy ferencrendi 
atyát bízott meg vezetésükkel. Ez az első négy apá
ca volt Prickhárt Mária Antónia, Pflantz Alosya, 
Zackinger Jácinta és Stridl Margit.
Idő közben szereztek maguknak a mai fiú 
polgáriiskola mellett egy telket. Itt bold. Klimó 
György püspök építtetett nekik házat kis kápolná
val. Az emeletes ház a püspöki címerrel ma is áll 
a polgári fiúiskola mellett. Az apácák bevonultak 
és internátusfélét nyitottak tanulólányok részére. 
1777-ben e házban a földszinten volt 8 szoba. Ket
tő nagyobb tanteremnek, egy nagyobb a bennla
kók részére, egy ebédlőnek és négy kisebb az apá
cák részére és négy a tető alatt, de ezek még nem 
lakhatók, mivel az épület nem nyert befejezést. 
A kápolna sincs még felszentelve. 1781. október 
27-én benediktáltatott. Szegény apácák még egy 
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évig sem birtokolták a nagy fáradtsággal és önmegtartóztatással felépített ko
lostort, amikor 1782. április 28-án kezükbe kapták a császári rendeletet, hogy az 
apácafátyolt tüstént tegyék le, ami meg is történt. Még egy ideig tartózkodtak, 
mint magánszemélyek a házban, végre innen is kitessékelték őket. Mint III. ren
di nők tengették életüket a városban, míg a halál megváltotta őket. Aferencren- 
di kriptában találtak örök nyugalmat.” (Holub József: A pécsi ferencesek hétszáz 
éves története. Dunántúl. 1936. december 25. 31-32 p.)

Egy sírkő a templom falán ■ A ferencesek kútja a hátsó udvarban

Epilógus

„Milyen volt az élet a ferences rendházban, hogyan nevelték a ferencesek 
az elkövetkező nemzedéket?
-A rend tagjainak ideje a lelkipásztorkodáson kívül hittanítással telik el. A saját 
plébániánk adminisztrálásán kívül óriási munkakörünk van a vidékről beözönlő 
hívek gyóntatásánál és a klinikai betegek lelki gondozásánál.

157



Trebbin Ágost - A pécsi ferencesek története

- Iskolát a rend maga nem tart fönn, csak internátust a teljesen szegény sorsú, 
a rendbe belépni óhajtó ifjúság részére. Védenceink jelenleg a Pius gimnázium
ba járnak. A hatodik gimnázium után tesszükfel a fiatalokhoz a kérdést jövő
jüket illetőleg. Éreznek-e magukban elég lelkierőt ahhoz, hogy rendünkbe lépje-

Rekonstrukciós vázlat 
a Szent Szerág kolostorról

nek. Akik erre hajlandóak, azokat most már 
beöltöztetjük, s ezután következik reájuk 
nézve a noviciatus esztendeje. Ezt követő
en folytatják gimnáziumi tanulmányaikat, 
majd ezeknek befejeztével Gyöngyösre ke
rülnek a Kapisztrán János rendtartomány
hoz, amelyhez a pécsi rendház is tartozik, 
teológiai főiskolára. A teológia főiskola el
végzése után következik a pappá szentelés 
és az egyik rendházba való beosztás.
- A rendház napi munkabeosztása télen- 
nyáron egyforma. Fél öt órakor kelünk fel 
s végezzük el a reggeli imádságot. A mi
sék 6 órakor veszik kezdetüket. Ugyancsak 
ekkor kelnek fel a növendékek is, kik reggel 
még átismétlik leckéiket. A növendékek fe

letti felügyeletet Páter Juvenal gyakorolja, ki páratlan szeretettel és melegséggel 
ügyel kis védenceinkre. Növendékeinken meg is látszik ennek a hatása. Elégséges 
eredménnyel legutóbb egy sem vizsgázott közülük. Felük jelesen, másik felük pe
dig jó eredménnyel vizsgázott. Szabad idejükben növendékeink az udvaron ját
szanak. Kugliznak, futballoznak, a legegészségesebb életmódot élik.
- A rendnek egyebekben kétféle tagjai vannak: a páterek (a felszentelt papok) és 
a fráterek, másként laikus testvérek. A páterek munkáját és kötelességeit vázol
tam már. Rendkívül értékes azonban a fráterek munkája is. A fráterek látják el
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ugyanis a rend háztartási munkálatait. Ők a szakács, szabó, kertész stb. a rend 
életéhez tartozó munkákat végzik.
- Ebéd a rend összes tagjaira nézve 1 órakor van. Ez az ebéd közös s részt vesz
nek azon a páterek és a fráterek. A növendékek külön ebédelnek azonban. Koszt
juk egyszerű, de tápláló. Legjobb bizonyíték erre, hogy valamennyi valóságos 
vasgyúró. Ebéd után V2 óráig együtt maradunk még s elbeszélgetünk. Ezután 
mindenki ismét napi munkájához lát. Készülünk a szentbeszédekre, tudományo
san munkálkodunk, gyóntatunk stb. Vacsora esti 7 órakor van, ismét közösen, s 
ezt követi 1/2 9 órakor a kóruson a közös esti ima. Kilenc órakor szobánkba me
gyünk, itt azonban mindenki tetszése szerint töltheti idejét a lefekvésig.
Tizenkét óra felé jár az idő. Páter Odiló megmutatja a rendházat. A szobák pu
ritán egyszerűek. Mindenütt szinte kínos tisztaság. Az étkező  falait Fritz Kunz 
néhány kitűnő alkotásának másolata díszíti."

És mi az egykori pécsi ferenceseknek az üzenete a mai kor emberéhez? 
-A ferences rend alaptörvénye a békesség és szeretet. Mi emellett a véleménye a 
rendnek a mai embert ember ellen uszító, mindnagyobb ellentéteket előidéző jel
szavakról?
- Születés, vagyon és vallás a mi szemünkben, kik szent alapítónk magasztos 
eszméinek megfelelően gondolkodunk, nem tesznek különbséget az emberek kö
zött. Mi mindenkit egyformán szeretünk s mindenkin, ha rászorul egyformán 
szeretnénk segíteni. Mi minden vagyonról lemondtunk, mindenünket a nyo
mor és a szegénység enyhítésére fordítjuk. Keressük a szegénységet, leszóltunk a 
nép legnyomorúságosabb rétegei közé s ahol lehet igyekezünk segíteni. Különb
séget ember és ember között mi nem ismerünk. Isten előtt testvérek vagyunk va
lamennyien. Helytelennek tartunk tehát mindent - elveket és mozgalmakat - 
melyek az emberek között az ellentéteket szítják. A szeretet és jóság legyen úr
rá a földön, amely ezen alapon ismét megfogja az annyira óhajtott békét találni. 
A szeretet és jóság legyen úrrá a földön! Ma, mikor az elvek harcának oly kao
tikus összevisszaságában élünk, tűzcsóvaként világítsanak be e szavak a lelkek 
éjszakájában. Gyúljanak fel ismét a szeretet és jóság fáklyái, amelyeket hétszáz 
évvel ezelőtt gyújtott meg az assisi szent, csapjon fel lángjuk az égig, világítsák 
meg a sötétségben botorkálok útját: becsülje ember az embert, simuljanak el a lel
kek hullámai, legyen úrrá a főldön ismét a szeretet, diadalmaskodjék Szent Fe
renc szelleme s következzen el ismét a földre, ami után milliók sóvárognak: A lel
kek békéje." (Pécsi Napló. 1926. december 25.)

Mit is lehet ehhez még hozzáfűzni? De szép is lenne, ha ez napjaink 
Európájában így lenne!
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AMI AZ ÉVKÖNYVEKBŐL KIMARADT 
1. RÉSZ -1910

f
 Mecsek Egyesületről és hegységünk feltárásáról, turistamúltjáról 

legfőbb forrásaink az egyesület évkönyvei. A legfontosabb ada
tokat ezekből is kiolvashatjuk, de sok fontos részletre, korhangu- 
lás helyeken találunk választ. Ezek közül az egyik legjelentősebb 
a Turistaság és Alpinizmus (1-2. kép). Az 1910-es évek elejére már több 

mint tízezer szervezett turistát tartottak számon Magyarországon. Ezzel 
nem tartott lépést szakirodalmunk, amiket az egyesületi évkönyvek, az 
Erdély, a Turista Közlöny és a Turisták Lapja jelentett. Az űrt egy rend
szeresen megjelenő, színvonalas írásokat tartalmazó folyóirattal kívánta 
betölteni a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület. így született meg 1910- 
ben a joggal híressé vált Turistaság és Alpinizmus. A szerkesztő nem 
kisebb egyéniség volt, mint dr. Vigyázó János, a főmunkatársak pedig
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dr. Komarnicki Gyula és dr. Serényi Jenő. A folyóiratot megalakulásától 
támogatta a Mecsek Egyesület, a „Hivatalos rész "-ben rendszeresen jelen
tek meg hírek egyesületünkről.
Az első szám első írása „A Gerlach-falvi-csúcs megmászása a Kacsavölgy
ből", dr. Komarnicki Gyula műve. Ezt követte a „Mont Blanc”, dr. Jan- 
kovics Marcell költeménye. A rangos bevezető után, már az első szám 
harmadik leírása az alább olvasható „A Mecsek". Ez is mutatja a Mecsek 
Egyesület rangját a korabeli turistatársadalomban.
A magasztos leírás nagyszerű elegyét adja a Mecsek iránti szeretetnek, 
büszkeségnek, a Mecsek Egyesület és más segítők iránti tiszteletnek, 
de helyt kap a hatalmasságok iránti kritika, sőt gúny is. Kihangsúlyoz
za, mit jelentett akkor a városnak a korábban még járhatatlan ősvadon, 
ami akkorra vált megszelídült társsá, mindenki szeretett Mecsekévé. 
Az útleírás mellett egy korai, szellemes megfogalmazását találjuk a 
turista ars poeticájának is, mi különbözteti meg a kirándulótól. A szö
veg - ami a Turistaság és Alpinizmus I. évfolyamának első számában 
jelent meg (1) - az eredeti helyesírással, változtatás nélkül alább ol
vasható. Földtani és néprajzi megállapításai nem teljesen helytállóak, 
de a leírásból sugárzó természet, a Mecsek és a magyarság szeretete 
figyelemre méltó.
A leírást egyetlen barna árnyalatú fotó illusztrálta (3. kép). A többi kép az 
írásban található helyeket mutatja korabeli képeslapokról.

A Mecsek

Irta: Kantavári

„Volt a töröknek egy hatalmas szultánja Il-ik Szulejmánnak hívták; ez Pécs vá
rosában megfordulván, azt földi paradicsomnak nevezte el. Ő felsége tetszését 
azonban aligha a város nyerte meg, mert hisz az ő idejében még csak kis, hepe
hupás utcájú városka volt; s a töröknek egyik legnagyobb gyönyörűsége, fürdője 
sem volt talán még készen valahol a város szélén, erdős, patak-mosta völgyben, 
- hanem a Mecsek, egyedül a mi ma is bűvös-bájos Mecsekünk ihlethette meg a 
természet szépsége iránt fogékony keleti ember lelkét.
Aki csak egyszer is látta, megszereti; aki barangolt benne, vissza-vissza vágya
kozik hozzá s aki huzamosabb időn át megszokta ezt a kedves hegységet, az már 
meg sem tud nélküle élni.
Nem tudom mi bilincseli annyira az embert ezen a tájon, hisz másutt magasabb 
csúcsokat talál, hosszabb völgyeket, dúsabb forrásokat, kiterjedtebb erdőségeket; 
szebb kilátó pontjairól talán messzebb esik a látás határa, mint itt, - s mégis ne
künk a Mecsek szó fogalommá vált. Ez a mi népünk, ha bárhová is elkerül, ha
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végzete, mint katonát leviszi Hercegovinába, vagy rossz sorsa Amerikába kerge
ti, akár hol erdős hegyet talál, azt Mecseknek nevezi. De hozzá teszi, hogy még 
sem olyan, mint a mienk.
Ez a nagy ragaszkodás nem lehet a röghöz kötöttség folyománya. Nagy szeretet
nek mindig valamely kívül fekvő reális alapja van. Magában a Mecsekben kell 
tehát az okot megtalálnunk.
Tegyünk egy kis sétát benne, talán ráakadunk. Bármely irányból megközelít
hetjük, sehol sem zárkózik el előlünk; s mindenütt erdős utak fogadnak. Az Úr 
Isten azonban, mintha Pécs városának teremtette volna, akörül húzódik kelet
nyugati irányban mintegy 40 kilométer hosszúságban s átlag 10 kilométer szé
lességben. A déli része a meredekebb, ami festői fekvést ád a városnak, északról 
lejtősebb, ahol viszont az erdőség fejlődésére tágasabb tér kínálkozik. Ezt a nagy 
kiterjedésű hegyet majdnem teljesen erdő borítja; déli lejtőjén terem a legjobb 
szőlő s legzamatosabb őszibarack.
25-30 évvel ezelőtt vállalkozásszámba ment egy nagyobb kirándulás. Jelnélkü
li útjain hamar eltévedt a vándor s akkor bajos volt az erdőből kitalálni. Ma ké
nyelmesen és nyugodtan indulhatunk útnak, mert a rengeteg erdőben minden
ütt pontos, megbízható jelzések vezetnek, az útkeresztezéseknél jelzőtáblák oktat
nak ki az irányról s távolságról.
A város körül télen, esős időben is használható műutak visznek be az erdőbe s 
azokon is óraszám elbolyonghatunk.
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4. Jakab-hegy. 
A Mecsek Egyesület kiadása

Körülbelül 200 kilométert tesz a kijelölt út. És honnét e nagy változás? A Mecsek- 
Egyesület alakította át a Mecsek képét. Azt a szeretetet, amely a pécsiek szivében a 
Mecsek iránt él, úgy a hivatalos város, mint a város közönsége erre az Egyesület
re ruházza. így a hatóság és társadalom egyesült támogatásával végezheti a M. E. 
valóban áldásos munkáját.
Kevés idő áll rendelkezésünkre s így fogadjuk meg az Egyesület tábláinak figyel
meztetését »a kijelölt útról le ne térjünk« (máskor úgyis mindig megszegjük) s 
most a kijelölt utakon siessünk végig hosszában-széltében a Mecseken.
A Budapest felől érkező utas Abaliget, Hetvehely s Bükkösd állomásokon meg
találja a jelzőtáblácskákat. A vonat nagy kanyarodással kerül be a városba. 
A mérnökök aggódva kerülték ki a hegyet s a lapon vezették be a városba. A tu
rista azonban jól teszi, ha e három állomás valamelyikén leszáll. Abaligetről 
3 1/2, Bükkösdről s Hetvehelyről 4 1/2-5 óra alatt érhető el a város.
Abaliget határában van a híres csepkőbarlang. A faluból másfélórás erdei út, 
de meglehetős meredek vezet fel a Szent Jakab hegyre; a másik két állomásról 
ugyancsak ide érünk 2 1/2-3 óra alatt. A hegység ezen a részén még áll a Száll- 
erdő. Kiterjedt tölgyesek, pár száz éves fával némely helyen. Persze csak ott, hová 
nehéz a közlekedés, mert különben már kivágták volna. De ma még a nagy erdők 
birodalma ez. Sötét, mély völgyek húzódnak az út mentén, nem régen még vad

disznók tanyáztak bennök, ma már 
csak elvétve akad egy csorda. 
Ezekben az erdőkben jelzés nélkül 
lehetetlen volna eligazodni. Ment
hetetlenül eltévedne a vándor s 
hosszas, fárasztó bolyongás után 
egész másutt lyukadna ki, mint 
ahová elindult. A jelzések útbaiga
zításával azonban bizton felérünk a 
Szent Jakab hegyre.
A Jakab hegy a pécsiek kedvenc ki
ránduló helye. 602 méter magas, er

dővel borított csonka kúpalak. A tetőn erdész lakik, akinél jó ellátást kap a meg
éhezett és megszomjazott vándor. A csúcsról délfelől pompás kilátás nyílik, előt
tünk az egész Ormányság, színtiszta magyar népével.
A Jakab-hegy az ősembernek is menhelyül szolgált abban az időben, amikor a Du
nántúlt még beltenger borította. Hatalmas sánc veszi körül a csúcsot, bámulatos 
nagy munkája az ősembernek. A múlt évszázadokban Pálos-szerzetesek lakták, 
kolostoruknak, templomuknak romjai még állanak. A földesúr, a székeskáptalan, 
veszni hagyja a romokat, sem nem tisztíttatja a dudvától környékét, sem a fa
lak fenntartása érdekében nem tesz semmit. De ha a múlttal nem is törődik, a
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ÍMiU
Pécsről.

5. Zsongorkő. 
A Mecsek Egyesület kiadása

jelennek áldoz azért. Kilátó tornyot 
építtetett s a Zsongorkőhöz, honnét 
a legszebb kilátás nyílik, cementbe 
rakott lépcsőket készíttetett. Gon
doskodik arról is, hogy lehető tágas 
legyen a látóhatár, vágatja az erdőt. 
A pálosok idejében szép világ lehe
tett errefelé. Halastavuk medre még 
dacol az idővel s néhány gesztenye
fa még meghozza termését.

6. Az István-kilátó 
a Jakab-hegy földsáncán

A Jakab-hegyről két óra alatt a városban va
gyunk. Az út első fele patak mentén, szűk, 
hűvös, sötét erdős völgyben visz. A leg
szebb völgyek egyike. A bővizű patak med
rén vagy tízszer is átugrunk, míg Magyar- 
Urögh községbe érünk.
Magasan fekvő falucska. A régi dicső
ség emléke. Abban az időben, amikor a 
»magyarnak Pécs, németnek Bécs« köz
mondás született, Nagy Lajos királyunk 
idejében, aki a magyarság és a magyar 
kultúra érdekében fejtette ki áldásos te
vékenységét, már állt a község. Nagy La
jos a pécsi egyetemnek adományozta. 
A legelső magyar egyetemnek ma csak 
csonka maradványa él.
Bájosabb, idillibb völgyet, mint az ürögi 
völgy, neház találni. A nap sehol se nyug
szik le oly szépen, mint itt. A háttérben a 
Jakab-hegy hatalmas méreteivel, északról a
Tubes, keletről a kis Makár-hegy, míg délfelé a völgy nyílása oly különböző szín
pompában tündökölnek, amely megragadja, lebilincseli az ember figyelmét. 
A völgyből a Makár-hegy oldalán jutunk be a városba. Itt már minden szőllő.
A várost északról a Misina-hegy határolja. Mű-út vezet ide fel. A várost el
hagyva erdőben, kígyóvonalban visz utunk. A Mecsek-Egyesület kardos-úti 
pavillonját érintve, egy órás gyaloglás után az 535 méter magas csúcson 
vagyunk. A M. E. tízezer korona költséggel 18 méter magas kilátó tornyot 
építtetett e helyen.
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A toronyból belátható terület suga
ra 84 kilométer. Átlátunk a Dráván, 
be Szlavoniába, az elpocsékolt, hajdan 
magyar, ma mindinkább horvátosodó 
három vármegyébe. Keletről a Duna 
látszik, a »Hősvértől pirosult gyász- 
tér«-rel, Moháccsal. Azon túl a bunye- 
vácok földje, Bácska terül. Észak felé 
belátunk Tolnába: északnyugatra a Ba
dacsony emelkedik ki a Balaton párá
jából. Lábunk alatt terül Pécs-bánya-

S. Kardoss úti pavilon

lőttünk pedig a nagy csendes erdő. Aki 
egyszer itt fenn volt, a kilátást nem fog
ja soha sem elfelejteni.
A Misina-csúcsról a gerincen 40 perc 
alatt a Tubesen vagyunk (északnyu
gati irányban), a Mecsek legmagasabb 
pontján. 612 méter magasságban, most 
kezdi a M. E. kisebbszerü kilátótornyát 
építtetni. A kilátás innét még szebb, 
még tágasabb lesz; nyugat felé sem fog
ja azt semmi sem elzárni.
A gerinctől észak felé húzódik a Mély
völgy, előtte a Kantavár s kantavári 
völgy. A botanikusok szívesen keresik fel 
ezt a részt; itt díszük a Mecseknek két kü
lönlegessége egy orchis faj s a Doronicum 
Nendtvichii, amely utóbi virágot az egye
sület jelvényéül választotta.

telep, dús kőszén telepével. A gépek 
zakatolása fölhallatszik, látjuk a füs
töt is, de a szenes-kénes füst ezt a le
vegőt már nem ronthatja el, idáig nem 
hatol a bánya kellemetlen bűze. Köz
vetlenül alattunk terül el hat kilomé
ter hosszúságban Pécs városa. Körű-

&ócs. Mccsek-Sgyesüfof kilátótornya a Mitinán.
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Pécs városától keletre a Mecsek déli lejtőjén terül el Pécsbányatelep-Sza- 
bolcs-Somogy-Vasas dús kőszéntelepeivel. A bányákat kerüljük ki s jegyez
zük csak azt meg, hogy Vasasbánya közelében számos elkokszosodott lávakő
zet található s hogy itt lelik a muglyaszenet, mely Pécs városán kívül csakis 
Uj-Zeelandban található. A berlini tudományos akadémiában múlt évben egy 
német tudós értekezett is minderről.
A bányákon túl, Hosszúhetény községből kiindulva, Zobákon át Magyaregregy 
községbe a legszebb völgyek egyike húzódik. A Zobáktól Egregy községbe ter
jedő 9-10 kilométeres útvonal haragos zöld rét mellett, tiszta patak oldalán ka
nyarog, mindig változatos panorámát tárva a szemlélő elé. Percenként változik 
a vidék képe s midőn elhagytuk a hidasi völgyet és a hidasi hátat, Singödör és 
Köveshátat majd a márévári völgy bejáratot, szinte fájdalmas érzés fog el, hogy 
vége a hegynek s lapra kerültünk.
Zobákból kiindulva napokon át bolyonghatunk az erdőségben. Minden völgy
ben hűs forrást találunk, árnyas, puha erdei utón kóborolhatunk. Itt van a kö
zelben Püspökszentlászló. A XVIII-ik századnak egy magányt kedvelő püspöke 
nyári lakot építtetett az erdő mélyén s százados elhagyatottsága után Pécsnek fi
nom ízlésű s áldozatkész püspöke boldogult Hettyei Sámuel újra átalakíttatta, 
remek parkot készíttetett.
Utóda gróf Zichy Gyula, hasonló szellemben igyekszik paradicsommá varázsol
ni a természet szépségeivel bőven megáldott helyet.
Szentlászló előtt közvetlenül tornyosodik az égnek a síkságból kiemelkedő 683 
méter magas Zengő. Kár, hogy ez a szép hegy megközelíthetetlen. Nem mint
ha útja rossz volna, hanem mert csúcsán sem forrás, sem menhely nincs s a 
kiránduló a tagadhatatlan szép kilátáson kívül mást nem talál. A kiránduló 
pedig ezzel nem éri be.
A túrista és kiránduló közt pedig épp az a különbség, hogy míg az első a megtett 
útban, a legyőzött nehézségben, a természet szépségében találja útjának jutalmát 
s kielégítését, addig a kiránduló képzelete az út végébe mindig kocsmát rajzol.

Szentlászlótól keletre húzódik a 
Rékavölgy. Szeszélyes hegyalakulatá
val, őserdejével, bővizű patakjával az 
alatt a három óra alatt, míg végighala
dunk rajta, nagyon is leköti figyelmün
ket. A végében van Nádasd. Korunk di
vatos áramlata gyermekvédő-otthont 
létesített itt. A vásott kölykök azonban 
inkább megszöknek, mint javulnak. 
A völgy keleti részén az óbányai 
völgygyei egyesül.
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Az újbánya-óbányai völgy néprajzi 
szempontból is igen érdekes. Termé
szeti szépségében pedig versenyez
het a Mecsek többi bájos völgyével. 
A mélyen fekvő völgyet az erdőko- 
szorúzta 5-600 méter magas hegy 
nemcsak, hogy körülveszi, de el is 
zárja a világtól.
Hazánk történetének abban a sötét 
századaiban, mikor először kezdték 
megkísérelni a magyarság erejének 
letörését, külföldi svábokat telepí
tettek le. Erre a szép vidékre is jutott ebből a csúnya fajtából. A germán szelle
met, a germán kultúrát kellett volna terjeszteniök.
Örömtől repes az ember szíve, ha köztük jár. Hála a magas hegyeknek, a vi
lágtól való elzárkozottságuknak a kedves németek megmaradtak abban a szel
lemi magaslatban, amiben voltak a település idején. Ma azonban már kezde
nek magyarosod™. A fiatalság kezdi megérteni a magyar szót, s ha a beszéd
del még nehezen küszködnek is, de legalább sejtik, hogy mit akar az ember, ha 
magyarul szólítja meg őket.
Valamikor üveggyár is volt erre; szépen erezett márványa is van; fazekasai mesz- 
sze vidéken híres bögréket, lábasokat, edényeket készítenek. Ma is épp olyanokat, 
mint 200 évvel ezelőtt.
A Mecsek-hegység legszélső, északkeleti végében fekszik Szászvár.
A falu maga már síkon van. Ez nem is érdekel bennünket, de még benn az erdő
ben, az utolsó gerinctől még délre találjuk Szászvárbányát. Unikum a szénbá
nyák közt. Tiszta, csendes, pompás üde a levegője. A vidéke páratlanul szép. Er
dők közé ékelve, hegyektől körülvéve, úgy elbújik ez a szép, hogy a turista csak 
akkor veszi észre, mikor már benn van.
Kevesen keresik fel, két három napos gyalogtúra után érhető csak el, de ha elér
tük, nem tudjuk elhagyni.
Magas csúcsokon mászhattunk keresztül, szép kilátásokban, bájos völgyekben, 
üde réteken, hűs patakokban, őserdőben, s fiatal cserjésben volt részünk mire ide 
kerültünk s mégis elbájol e kedves hely, mert valami egészen mást nyújt, amiben 
eddig részünk volt. A természet szépsége, az ipar csodáival, a szabad természet 
nyugalma és békéje a kultúra kényelmével találkozik itt.
Én azt hiszem ebben rejlik a mi édes Mecsekünknek nagy varázsa. Nincs két ha
sonló pontja mindenütt változatosság fogad. S olyan már ez a mi véges, állha
tatlan természetünk, hogy szereti a változót, s mindig újat. És ezt találjuk meg a 
Mecseken. Nehezen megközelíthető csúcsok, játszi könnyen elérhetőfensíkokkal,
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sűrű őserdők, bájos rétekkel, kitűnő műutak, puha erdei utakkal váltakoznak. 
És mindenütt árnyék és mindenütt erdő; de ha az áldott meleg napot kívánod, 
csak egy kis tisztást kell kikeresned s tropikus meleget élvezhetsz.
Ehhez véve a feltétlen biztonságot az utakon, mindenütt jelzést találunk, sok for
rásra akadunk; a falvakban mindenütt kellő ellátásban részesülhetünk: az utast 
oly kellemes nyugodt érzés fogja el kiin a nagy szabad természetben, hogy min
dig vissza-vissza vágyakozik oda. A Mecseket aránylag kevés idegen keresi fel, 
pedig, aki látta nem bánja meg, hogy fölkereste.
Hazám turistái! Jertek hozzánk. Szeretet fogja az idegent fogadni; s soha sem 
fogja megbánni, hogy felkereste a mi édes, bájos Mecsekünket."

Felhasznált irodalom:
Kantavári. A Mecsek. Turistaság és Alpinizmus 1910; 1:16-19.
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Baranyai Pál

AMERRE A 43-AS AUTÓBUSZ JÁRT

„Ismerje meg a Mecsek szépségeit!
Minden autóbuszunk gyönyörű vidéken jár."

Baranya Megyei Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjte- 
 ményében akadt a kezembe a 12. számú Autóközlekedési Vál- 
lalat 1967. január 1-jétől érvényes menetrendje Pécs város helyi 

járatairól. Régi emlékeket idézett a 10-, 11- és 31-es busz, de nosztalgiá
val gondolok a 43-as mecseki körjáratra is, amelyik csak munkaszüneti 
napokon, és csak reggel és délután közlekedett, útja pedig - a Kossuth 
tértől a Kossuth térig - 60 percig tartott.
Kihasználva Baronek Jenő szerkesztő úr felkérését, meghívom a kedves 
olvasót a 43-as járat útvonalán egy 24,3 km-es képzelt, virtuális kirándu
lásra. Archív képekkel igyekszem segíteni a múltidézést.

43 mecseki kürjarat

Menetidő: 60 perc — Vonal hossza: hj km
Megállóhelyek: Munkaszüneti napokon

Kossuth tér

Kőbánya

Kossuth térről Indul:
K 9.00 Bv.I4.00 K1I.M

Laplsl vadászház Jelmagyarázat:

Fehérkúti 
menedékház

K Kőbánya felé 
Bv Budai vám felé

Kozári vadászház

Hősök tere

Pécsi határ 
Klrov u.

Fehérhegy

FelsOm eszes 
KSzépmeszes 
Iskola
Budát v4m 
I. kér. tanács 
Mohácsi út

-

Zsolnay Gyár 
Balokány 
Gépipari techn.

Kossuth tér
. Idényjellegű járat. Csak a 

hirdetett időszakokban 
lekedik

mef 
kór-

Ismerje meg a Mecsek szépségeit.
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Kossuth tér

Horvay János Kossuth-szobrát 1908-ban állították fel az akkori Majláth 
téren, amelyet Kossuth Lajos nevére 1947-ben kereszteltek. Keleten az 
1865-69 között épült izraelita zsinagóga zárja a teret, homlokzatán kettős 
óraszámlappal. Az autóbusz-állomást megelőzően a Nagypiac műkö
dött itt. Az Irányi Dániel térit hívták Kispiacnak. A Pécs környéki falvak
ból a piacra igyekvőket a szomszédos Hal térig szállították a helyközi 
buszok, ahol két szálló is állt. A „Baranya" épületét lebontották. (A Kon-

Fotó: Balassa Ferenc (MTI) 
(Baranya Megyei Csorba Győző 

Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény)
Sokáé menyecskék 
(Fotó: Tömöri Ede)

Autóbusz-pályaudvar a Kossuth tereit 
A farmotoros Ikarus-55-ös az egykori Pataki (Pallér) 

zöldség-gyiimölcs-kereskcdés előtt áll. (Fotó: Mecseki Fotóklub)
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Mielőtt a Kossuth térről indulva az Irgalmasok (Bem) utcáján át a Szé
chenyi térre érnénk, egy évszázadnyit lépjünk vissza a Mecsek Egyesület 
történetében. 1908 elején alakult a Park Osztály, elnökének Zsolnay Mik
lóst választották. Terveik között szerepelt a bérkocsik várakozási terüle
tének áthelyezése a városháza elől, és ennek a térségnek a parkosítása, a 
házak ablakainak és erkélyeinek virágosítása, a meglévő parkok ápolása, 
újak létesítése. (B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története.)
A pécsi főtér átalakítására Rausch János városi főmérnök és Beczkay Jenő 
osztálymérnök 1909-ben készített tervet, amely nagy vihart kavart. A Szé
chenyi téri elképzelések körüli heves vitáról a Lenkei Lajos által szerkesz
tett Pécsi Napló is tudósított. Nyilvánosságra hozta azt a levelet (Baranya 
Megyei Levéltár - Pécs szab. kir. város műszaki ügyosztályának iratai - 
F-5163/1939), amelyet 141 érintett személy írt alá. Ebből idézünk: 
„Nagyságos Polgármester Úr!
Úgy tudjuk, hogy a város hatósága a Széchenyi tér, illetve a tér egy része befásí- 
tásának tervével foglalkozik... Szükségét látjuk annak, hogy a térnek, sőt még a 
térnek egyes részeinek a befásítása ellen, és ekként a piacznak elhelyezése ellen már 
eleve is, a leghatározottabban tiltakozzunk, és arra kérjük Nagyságodat, méltóz- 
tassék minden tehetségével, társadalmi súlyával és hivatalos hatalmával odahatni, 
hogy e tér sem egészében, sem egyes részeiben be ne fásíttassék, a forgalom szá
mára teljes egészében fenntartassék és a piac jelenlegi helyén csorbítatlanul min
den körülmények között meghagyassék..." A »Többen« aláírású levél így zárul: 
„.. .Nemesebb, nagyobb concepciójú, a város egész közönségének osztatlan elisme
rését biztosító, hálásabb dolog volna, ha a város ambiciózus tanácsa és a Mecsek 
Egyesület, amelynek működéséért egyébként a legnagyobb elismeréssel adózunk, 
ahelyett, hogy fűmezőcskéknek a város területén való létesítésével vesződnének, 
egy nagy arányú városi park létesítésének eszményével foglalkoznának!" 
így szólt az üzleti, vásárlói forgalom csökkenésétől való aggodalom dik
tálta levél.

Széchenyi tér

A Széchenyi tér teraszos átalakítására az 1928. évi városrendezési terv 
szerint a főtérre kiírt - Dörre Endre, Kőszeghy Gyula és Weichinger 
Károly építészek által nyert - pályázat alapján került sor.
A pécsi polgári városközpontnak a 13. századtól számított története 
során több neve volt:
Vásár tér, Bazár tér, Négycsatornya utca, Szentháromság tér, Piarcz tér, 
Nagy tér; 1864-től Széchenyi tér.
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Széchenyi tér - 1960-as évek
(Fotó: Horváth Zoltán - BMK Helyismereti Gyűjtemény)

Károlyi Emil építész terve -19071 Időjárásjelző házikó a Széchenyi téren
(B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története) ■ (B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története)
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A meteorológiai pavilon a 
Dömörkapui Menedékház udvarán 

(13. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története)

A Mecsek Egyesület évkönyvei
ből tudjuk, hogy Zsolnay Miklós 
a Park Osztály elnökeként ajánla
tot tett arra, hogy gyárában Pécs 
szab. kir. város egyik közterére 
saját költségén díszkutat készít. 
Ennek köszönhető, hogy a Széche
nyi térre került Zsolnay Vilmos 
emlékkútja, amelyet Pilch Andor 
tervezett, 1911-1912-ben készült, 
de csak 1930-ban került az Irgalma- 
sok temploma elé. Mára városunk 
egyik jelképévé vált. A legendás 
Nádor Kávéház alatti, Széchenyi tér 
16-os számú épület földszintjén ere
detileg a Schmidt-cukrászda műkö
dött. Ennek helyén 1940-ben nyitott 
a „Mecsek", melyet 1952-ben álla
mosítottak. A kedvenc hegységünk 
nevét viselő cukrászdában szólalt meg Pécsett az első wurlitzer. (A piros
21-es lemezről „A szentek bevonulása" hozta lázba a fiatalságot.)

A Mecsek Egyesület megbízásából, 
Károlyi Emil építész terve szerint, 
Csukás Zoltán bádogosmester (a 
ME örökös tagja) kivitelezésében 
és ajándékaként (!), 1908-ban állí
tották fel a városházával szemben 
azt a díszes meteorológiai pavilont 
(körülötte vaskorlát Hamerliéktől), 
amely 1939-ben a dömörkapui 
Menedékház, majd a Ptacsek- 
pihenő elé került. 1991 óta felújítva, 
korszerűbb műszerekkel ismét ere
deti helyén áll az időjárási házikó. 
(B. Horváth Csilla: A ME története.) 
(2014-ben a regisztráló műszerek 
nem működtek.)

Zsolnay  Vilmos emlékkútja sárga 
tulipánokkal (Fotó: Selír M.) 

(BMK - Helyismereti Gyűjtemény)
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A 43-as buszból biztosan látni fogjuk a pécsiek által kedvelt, három nyel
ven beszélő, a Széchenyi tér rendjét évtizedekig vigyázó őrmestert, akit 
mindenki csak a keresztnevén Leonardként ismert.

Hunyadi út

Pátzay Pál alkotását, Hunyadi 
János 1956-ban avatott lovas szob
rát és a Széchenyi teret észak felé 
elhagyva, az országos főkapitány
ról, a Nándorfehérvári Győzőről 
elnevezett úton halad a 43-as autó
busz a hegy felé. Az Aranyos-kút 
fölött lép ki az óvárosból a ma már 
csak emléktáblával jelzett egykori 
Vas-kapun, hogy egyszuszra érje 
el a Pálosokat.

A templom és rendház terveit 
Weichinger Károly készítette, az 
építést Marsai Andor vállalko
zása végezte. A magyar ifjúság 
védőszentje, Szent Imre tisztele
tére 1937-ben szentelték fel - a sze
mélyes élményeim és az oltárfal 
természetes, bravúros megvilágí
tása miatt - kedvenc templomo

mat. Emlékszem Ács István és Bolvári Pál atyákra, akik az Egyetem 
utcai elemi iskolában és a Lyceum-templomban is végeztek hitoktató és 
pasztorációs tevékenységet.
A templom előtti téren 1948-ban, Mária évében állították fel az erdélyi 
Sinkó András szobrászművész „Világ királynője" című, pirogránitból 
készült művét. A Szűz Mária lábai előtti, Nendtvich Andor által terve
zett vízmedence ma virágtartóként szolgál. Nem sokkal felállítása után 
a szobrot megrongálták. A sérült elem cseréjét, javításának költéségét a 
károkozó munkaadója, Mestrics Endre vállalta.
A pálos szerzetesek nemcsak Pécsett, de a Mecsek hegységben is sok 
nyomot hagytak. A Jakab-hegyen a régi, romos mellé 1947-ben új kolos
tort kezdtek építeni. Sok diák töltötte vakációját a hegyen. A kápolna 
és tornya, a lakócellák már álltak, de a kolostort befejezni nem sikerült. 
Az építményt jelenleg esőháznak használják.
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A „Világ Királynője" Y 1956-ban egy szovjet tank ágyúja
a pálosok temploma előtt fűtött lyukat a templomtorony falába

Mecsek kapu

A Magaslati út és a szerpentin között a legmeredekebb a Mecsekre vezető 
út, ezen a szakaszon a gépkocsivezetők visszakapcsolnak, a kerékpá
rosok kiállnak a nyeregből. A Hunyadi út beépített nyugati oldalán az 
utolsó látnivaló a város címerét viselő, MCMXXV-ben létesített víztartály.

A Mecsek-kapu a szerpentin kezdeténél 1936-ban épült, bástyával, árká
dos bejárattal és lépcsősorokkal. A Kardos Kálmán út innen már erdei 
sétányon halad tovább, érintve a Hoffmann László tervezte közeli (Zsiga) 
„László-pihenő"-t (1926).
A Mecsek-kapu felújított tábláját 2005. április 5-én helyezte a középső 
boltív fölé Baumann Jóska.
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A MECSEKI SZERPENTIN

(A „Jobbra tarts!" magyarországi bevezetését követő napokban súlyos 
közlekedési baleset történt a mecseki szerpentinen Egy személyautó 
frontálisan ütközött a vele szemben motorkerékpárral szabályosan köz
lekedő Kéthelyi Viktorral. A fiatal sebészorvos élete végéig szenvedett a 
baleset következményeitől.)

Hajtűkanyar a Mecsek-kapu titán (Fotó: Réti Pál)
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A Mecsek-kaput elhagyva a déli kanyarokból már rálátni a városra. 
A kőbánya előtti rövid egyenes szakaszon kitárul a panoráma, és az út 
közvetlen közelében Makrisz Agamemnon nőalakja, a győzelem szár
nyas istenasszonya, Niké emelkedik a magasba. Az 1970-ben elhelye
zett szobor építészterveit Jánossy György készítette.

(Baranya Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény)
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A jobb kanyar után a kőbánya ágaskodó, gyűrt mészkőrétegei izgalmas 
látványt nyújtanak.

(Baranya Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény)

A 43-as autóbusz menetrendjéből nem derül ki, hogy útvonala érintet- 
te-e az akkor SZOT-üdülőnek nevezett Hotel Kikeletet és a Pilch Andor 
által tervezett, a Zsolnay-gyárban készült, 1908-ban felállított Francia
emléket, amelynek tetején a sas Apáti Abt Sándor műve. Lehetséges az 
is, hogy a kőbánya után északnyugatra fordulva a Mandulást vette célba.

Felszabadulási emlékmű -1977
(Baranya Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény. Fotó: Murányi Iván)
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A SZOT üdülőszállója ■ Az üdülőszálló terasza
(Mecseki Fotóklub) ■ (Fotó: Domonkos Endre)

(Baranya Megyei Könyvtár ■ A Francia enilekntu
Helyismereti Gyűjtemény)_________B______ (Mecseki Fotóklub)

Mandulás

A mecseki és a lapisi út elágazásánál a „Mandulás" kedvelt kiránduló
helye a kisgyerekes családoknak. Régen Cingolány-rétnek hívták ezt a 
vezetékes ivóvízzel, játszótérrel, büfével ellátott helyet, közelében erdei 
tornapályákkal.
A szomszédos kemping kerítésén belüli „Emil"-pihenőt 1919-ben épít
tette a Mecsek Egyesület Bokor Emil kórházi főorvos emlékezetére. A 
siklósi márvány táblát 1929-ben svéd fekete márványra cserélték.
A Mandulás közelében, attól keletre, a Kardos út északi végén a 
„Roboz" turistapihenő (1934) Roboz Imrének állít emléket. Néhány
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lépéssel távolabb a Bánffay úti Madonna (Mária-kép) köszönti a ván
dort 1900 óta. Bánffay Simon városi kir. közjegyzőt, lapszerkesztőt a 
Mecsek Egyesület 1891. április 30-i megalakulásakor az egyesület ide
iglenes elnökének választották. (Bezerédy Győző szerint a 19. század 
harmadik negyedében Bánffay Simon, a neves ügyvéd, építtette az első 
tornácos villát a Mecsek oldalán.

Mária-kép a Bánffay úton (B. Horváth 
Csilla: A Mecsek Egyesület története)

Emil turistapilienő (B. Horváth Csilla:
A Mecsek Egyesület története)
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Lapis

A mecseki műút a Mandulásnál elágazik, és buszunk a Tubes déli olda
lán, az egykor rómaiak által épített út nyomvonalán halad tovább (ma 
Lapisi út). A Kossuth térről induló 43-as járat 19 perc alatt ér a Lapishoz, 
a Remete-rétre, a Tubesre vezető és a Mecsek-háti műút, valamint több 
turistaút csomópontjához, a pécsiek szépemlékű kirándulóhelyére. Az 
1906-ban leégett és 1908-ban újjépült vadászházat már hiába keressük. 
1936-ban került a közelébe neves ornitológusunk, Csörgei Titusz emlék
műve. „Dr. Csörgei Titusznak, a madárvédőnek. 1936- Mecsek Egyesület" 
olvasható rajta. (A terméskő-talpazat 1996-ból való.) A róla elnevezett 
sétaút a kirándulóközpontból a Tubesre vezet.
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A Lapisi vadászház tervrajza
(B. Horváth Csilla: A ME története - ¡PMÉ 36/1991)
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Az egykori vadászház helyére 1996-ban építették Tóth Aladár erdész ter
vei szerint a „Honfoglalás-emlékművet". Homlokán ez olvasható:

A hét magyar törzs;
NYÉK, MEGYER, KÜRT-GYARMAT, 

TARJÁN, JENŐ, KÉR és KESZI 
szövetségét jelképezi a hét mecseki kőzet.

A hasáb alakú tömb oldalaira e kőzetek neveit vésték, festették: Andezit- 
Vörös homokkő-Fonolit-Zöld kristályos mészkő-Gránit-Rózsa kristá
lyos mészkő-Szürke mészkő. Tetejét a hármas halom és a kettős kereszt 
díszíti. Hátoldalán is van felirat:

HONFOGLALÁS 
1100. évfordulójának 

tiszteletére 
a MECSEKI ERDÉSZETI RT 

1996
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A Rotary-körsétányhoz vezető út kapuja a Lapisi vadászháznál
(B. Horváth Csilla: A ME története)
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A Lapistól 400 méterre, a Remete-rétre vezető műút helyén állt az a 8x8 
méter alapterületű, a II—III. században épített római őrtorony, amely Sopi
anae egyik északi útjának védelmét volt hivatva szolgálni. A castrumot 
1938-ban Horváth Tibor tárta fel, állagmegóvását 1939-ben fejezték be. 
Ma már alig látszik belőle valami, mert 1956-ban súlyosan károsodott, 
1978-ban pedig teljesen megsemmisült. Néhai formájára a Sós-hegyi 
kilátó emlékeztet, melyet Buzás Endre tervezett és 1988-ban építettek fel. 
(Hasonmás rekonstrukciója a szombathelyi Történelmi Parkban látható.) 
A lapisi vadászház közvetlen környezetében a Mecsek Egyesület 30 db, 
testületek és magánszemélyek által adományozott, sorszámozott madár
odút tartott nyilván 1940-ben.
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Sorompó a Tubesre vezető utón -2010

A római castrum (/anus Pannonius Múzeum Régészeti Osztály)
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A ME tagjai a lapisi római őrtorony romjait mutatják be újságíróknak
(B. Horváth Csilla: A ME története)

A római castrum maradványa
(¡amis Pannonius Múzeum Régészeti Osztály - Fotó: Gábor Olivér)
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Mecsek-háti műút

A Mecsek-háti műút (ma Melegmányi út) a Lapistól a vízválasztó gerin
cén Fehérkút és a Kozári vadászház érintésével Árpád-tető alatt a Pécs- 
Kaposvár műútig vezet és 2009 óta a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet 
ütőere. Két erdészmérnöknek köszönheti létét: Tripammer Károlynak, 
a városi erdőhivatal vezetőjének, aki elkezdte, és Rábay Gyula erdő
mesternek, a Mecsek Egyesület egykori elnökének, aki befejezte a 7 km 
hosszúságú út építését.
A Mecsek-háti műút a Lapistól északi irányba indul, a „Stiglic-fogdosónál" 
derékszögben keletre fordul, majd keresztezi a dél-dunántúli piros jelzésű 
Rábay fa-Nagymély völgy-Sikonda útvonalát. A keresztkunyhói erdész
házig, a csemetekert mellett, a műút déli oldalát vörösfenyősor kíséri.

A Keresztkunyhó, kunyhó nélkül - 1933 (BMK Helyismereti Gyűjtemény, Fotó: Barasits)

A „Keresztkunyhó" helyén valaha favágók házikója állt. 1928-ban Rábay 
Gyula ide építtetett egy feszületet, majd esőbeálló, tűzrakó és tájékoztató 
tábla is került melléje. A keresztnél északra haladó turistaúton juthatunk 
a vadregényes Melegmányi völgybe.
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r------------------------------------------------------------------------------------------ ,

Kereszt és esőliáz - 2014

k_______________________________________________________á

A Mecsek-háti műút legszebb 
szakasza a Keresztkunyhó 
és Fehér-kút között - 2014

A Keresztkunyhót elhagyva a műúttól néhány méterre délre látható 
egy zárt építmény. Ez a Fehér-kút, amelyről a közeli turistaház a nevét 
kapta. A pécsi szénmedence északi szegélyén húzódó, többpúpú gerin
cet Leticsnek, Letics-parlagnak nevezik. (Régen Boróka-tetőnek, Letics- 
borókának hívták.) Északi felén fut a Mecsek-háti műút. A Letics-parlag 
egyik púpjára, a Boróka-tetőre építették 1948-ban a TTE pécsi tagjai a 
„Fehérkúti turistaházat". Egy ideig vendéglőként is működött, ma 26 
fős, közművesített kulcsosház, a kék túra érintendő pontja, igazoló helye. 
A Kossuth térről induló 43-as járattal 25 perc alatt lehetett elérni.
Fehérkúttól délre, a Tölgyes út mentén található a Mecsek legnagyobb 
zergevirágtelepe és a Letics-parlag déli lejtőjén a Hármas-forrás.

190



Baranyai Pál - Amerre a 43-as autóbusz járt

Fehérkúti turistaház - 1970-es évek, levelezőlap 
(BMK Helyismereti Gyűjtemény. Fotó: Horváth Zoltán)

A Kozári vadászház és a Tripammer-fa

Fehér-kút után, a Mecsek-háti műúton továbbhaladva érintjük a kozári 
kőfejtőt, amelynek anyaga szürke, sötétszürke mészkő, de két Magyaror
szágon igen ritka ásványnak, a kék színű azuritnak és a sötétzöld mala- 
chitnak is lelőhelye.
Még egy-két kanyar és balról tisztás, a műút déli oldalán a Kozári vadász
ház köszönti az érkezőket, ahol 2007-ben újították fel azt a helyet, ahol 
a Mecsek Egyesület - 10 évig Reéh György által vezetett - Madárvédő 
Osztálya egykor madárvédelmi telepet létesített. 1940-ben a vadászház 
környezetében 47 odút tartottak nyilván.
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Kozári vadászház - 1930-as évek, levelezőlap 
(BMK Helyismereti Gyűjtemény, Fotó: Zsabokorszky)

A Madártani Osztály tagjai a Kozári vadászháznál 
(B. Horváth Csilla: A ME története)
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Az egykori vadászházat 
egy külföldi vásárolta meg. (Fotó - 2014)

Kirándulás utáni ebéd a Kozári 
vadászház teraszán.

Balról Rábay Gyula erdőmester, 
jobbról Fridrich Sándor gyógyszerész 

(B. Horváth Csilla: A ME története) 

A Tripammer-fa és B. Bálint - 1974

A „Tripammer-fa" - 2014

Az erdészházzal szemben, a Letics- 
és a Gilice-hegy közötti nyeregben 
árnyas kirándulóközpontot alakí
tottak ki esőbeállóval, gyermektá
borral, pihenő- és parkolóhellyel. 
Itt magasodik Tripammer Károly 
városi erdőmester emlékfája.

A Kozári erdészháztól délre fakad 
a kétszer foglalt - eredetileg Bojna 
voda (zavaros víz) névre hallgató 
- „Andor-forrás". Táblát viselő 
kifolyóját megszüntették, vizét az 
erdészház használja. Nem kell mesz- 
sze menni ahhoz, hogy a „Zsolnay- 
kút"-nál (korábban Zsivány-forrás), 
vagy az újjáépített „Bokor-forrás"- 
nál oltsuk szomjunkat. Ez utóbbi 
Bokor Dénes főerdész emlékét őrzi.
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Hősök tere

Árpádtető alatt érjük el a 66-os műútat. Az István-aknai elágazással szem
ben egy kis kirándulóhely bújik meg, ahova a „Rigó-kút" vize csalogatja 
az erdőjárókat. A forrást Rábay Gyula terve szerint 1936-ban foglalták. 
Lefelé gurulunk, és a Majális térnél a PÉCS-tábla int lassításra.

A Mecsek Egyesület tagjai a Rigó-kútitál 
(Fotó: B. Horváth Csilla: A ME története)

(Ha a kép előterében ülő kutya Friedrich Sándoré, akkor„ő" Gandhi/.)

A Hősök terét Szomor László „Bányász-emlék" 
című pirogránit szoborcsoportja uralja. 
Fonolitból épített talpazatán a felirat így szól:

A BÁNYAMŰVEK HŐSEINEK EMLÉKÉRE, 
AKIK A HAZA BECSÜLETÉÉRT 

ÉS HIVATÁSBELI KÖTELEZETTSÉGÜK 
TELJESÍTÉSE KÖZBEN ÉLETÜKET ÁLDOZTÁK

EMELTETTE
AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG 

1938. JÚNIUS 9.

Hősi emlékmű - 1960-as évek, levelezőlap
(BMK Helyismereti Gyűjtemény)
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Meszes

Az emlékmű előtt elhaladva némán fejet hajtunk, és hamarosan Fehér
hegy látványossága vonja magára a figyelmet. Az 1924-1926-ban épült, 
33 méter magas, elegáns víztorony 300 m3-es tartályából biztosították a 
bányászkolónia vízellátását.
A nyílegyenes Tolbuchin (Komlói) úton gurulunk végig Meszesen, ahol 
a kertes házak fölött a rádióantenna acéltornya csiklandozza a felhőket, 
majd a Budai vámnál nyugatra fordulva rátérünk a Zsolnay Vilmos útra.

Szénelőkészítő és áramfejlesztő telep
- 1920-as évek

(BMK Helyismereti Gyűjtemény, Taizs-nyomda)

Meszespusztai víztorony 
(J. Jicitisky: /I DGT Pécsi 

Kőszénbányái -1931)
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A Zsolnay Vilmos és a Rákóczi út

A Pécsre érkezőt nyolc- és tízemeletes házak figyelmeztetik, hogy met
ropolis küszöbét lépte át (sicc). Keresztezzük a sorompóval védett 
bányavasút sínpárját, rálátunk az újhegyi salak- és meddőhegyekre, a 
panelüzem híddaruira. Elhaladunk az I. kerületi tanács (és moziház), a 
Pilch Andor által tervezett gyárvárosi plébánia, templom (1926), óvoda 
és iskola előtt. Az utóbbiban nőtt országos hírűvé a Bornemissza Géza 
vezette fúvószenekar. Nem kevésbé nevezetes az Újvári fémöntöde sem. 
A Mohácsi úti kereszteződés után felkapaszkodunk a Zsolnay-dombra, 
hogy megszámoljuk, hány üzemi épülettel bővült „a legnagyobb magyar 
fazekas" eredeti gyára. A Balokányliget zöld oázisa után még áll a Zsol
nay Vilmos út déli házsora. A 43-as mecseki körjárat idején még nincs 
Kodály- és Tudásközpont, kollégium, benzinkút, Penny és Mc Donald's 
sem, de már felszedték a síneket a villamos alól, amely 1960. augusztus 
31-ig járt a Városi (korábban Nép-) fürdő bejáratáig.

A balokányi Városi fürdő (B. Horváth Csilla: A ME története)
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A Búza térre vezető Nagy Lajos utcától a Rákóczi úton, Pécs kelet
nyugati tengelyén haladunk tovább. A 48-as (Mór) tér következik az 
1929-ben Létai András terve alapján épült (emeletráépítés: 1951) „Fém- 
ipari"-val, a rendőrség közeli épületeivel, bölcsődével, ovival, kollé
giummal, és az egyetem központi épülete sorakoznak egymás után, 
mielőtt a végállomásra érünk.

Ismét a Kossuth téren

Hátizsákunk megkönnyebbült reggel óta. Az ételdoboz, a termosz 
kiürült, csak a kulacsban kluttyog a madárlátta forrásvíz.
Képzeletbeli kirándulásunk végén, amikor az autóbusz lépcsőiről a 
Kossuth tér aszfaltjára lépünk, útitársaimtól, a kedves olvasóktól, azzal 
a kérdéssel búcsúzom: a XXI. században lenne-e létjogosultsága egy, a 
43-ashoz hasonló járatnak?

A ME létesítményeinek elhelyezkedéséről készült térkép 
(B. Horváth Csilla: A Ml' története)
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VOLT EGYSZER EGY DALÁRDA...
GONDOLATOK AZ EGYKORI PÉCSI 
DALÁRDÁRÓL
AZ 1862-1912-ES ÉVEK ESEMÉNYEI

A Pécsi Dalárda hitvallása: 
„Édes hazánk, kedves dalunk: 
Érted élünk, érted halunk!"

J
686 októberében Badeni Lajos őrgróf seregei kiűzték a törököket Pécs
ről. A hadiesemények után alig maradt ép ház a városban. A lakos
ság gyakorlatilag szinte teljesen kipusztult. A helyzet ezután is csak 
nehezen konszolidálódott, amelyet tovább súlyosbítottak a rác és kuruc 
(1704) vérengzések.

A kipusztított lakosság helyére több hullámban németeket telepítettek, 
akik szülőföldjükről magukkal hozták a közös muzsikálás és éneklés sze- 
retetét. A reformkorra már sorra alakultak a dalos egyesületek, amelyek 
kezdetben németül énekeltek, de egyre többet hangzott fel magyar dal is. 
Pécsett 1846-ban Hölzl Ferenc székesegyházi karnagyban merült fel a gon
dolat, hogy énekegyesülést kellene 
szervezni. A gondolat 1847-ben ért 
valósággá, megalakult a Pécsi Dalár
da. Azután a forradalmi események 
s azt követő önkényuralmi évek nem 
kedveztek a pécsi zenei életnek.
1861-ben azután ismét a székesegy
ház énekkara adott új erőt az újjá
születéshez. Első számú kezdemé
nyező Wachauer Károly, a székes
egyházi énekkar tenoristája volt.

A Pécsi Dalárda városunkat annak idején a zene városává tette. Milyen 
kitüntető cím lehetne, ha ezt mondhatnánk a mai Pécsre is!

Horváth Mihály, a kitűnő pécsi karnagy, zenepedagógus így ír:
„Egy város zeneélete akkor fejlődhetik, virágozhatik igazán, ha valamely nagy
tekintélyű intézmény vagy egyesülés a társadalom bevonásával maga köré tudja 
tömöríteni a város összes hivatásos és nem hivatásos művészerőit egyetlen cél, 
a zenekultúra minél magasabbra fejlesztésének elérésére. A 18. században a szé-
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kesegyházi ének és zenekar volt hivatva kiváló művészeivel ezen feladat betöl
tésére. A hatvanas években újjáalakult a Pécsi Dalárda és olyan vezetők kezébe 
került, olyan nagy művészi sikereket ért el, Pécs város társadalmát olyan lelke
sedéssel mozgatta meg, hogy minden egészséges kezdeményezés és ötlet a század 
második felében a Pécsi Dalárdából indult ki. Nemcsak egyszerű dalos egyesület 
volt, hanem a város zenei életének kultúrközpontja. Ebben látjuk a Pécsi Dalárda 
legnagyobb jelentőségét Pécs művészeti életére.” (Horváth Mihály: Muzsikáló 
Pécs. Várhalmi Oszkár adatai alapján, Pécs 1959. 30 p.)

Megalakul a Pécsi Dalárda

A Pécsi Dalárda szülőháza. 
Pécs, Apáca utca 2.

„Heten voltak, akik 1861. november 
8-án megjelentek Wachauer Károly- 
nak, a pécsi székesegyház akkori tenoris
tájának írásos meghívása folytán a mai 
Scitovszky-tér (a búza-piactér) nyuga
ti fölső sarkán, akkor Németh-, utóbb 
Szeifricz-féle házban, Wachauer laká
sán. " (Haksch Lajos: A negyvenéves Pé
csi Dalárda története (1862-1902). 5 p.)

Azután 1861. szilveszter estéjén 
megtörtént az első nagy sikerű, 
nyilvános fellépés.

„A magyar királyi helytartótanács azonban 1862. március 26-án jóváhagyván 
a fölterjesztett alapszabályokat, ezeknek alapján most már egybe kellett hívni a 
tisztújító közgyűlést, amelyet május 1-re tűztek ki.
Rendes alapszabályok szerint ekkor alakult meg a Pécsi Dalárda, belépvén ezzel 
a szentesítést nyert egyesületek sorába." (Haksch Lajos...id. mű. 10 p.) 

„1863-ban nevezetes esemény volt Erkel Ferencnek a Pécsi Dalárda tiszteletbeli 
tagjává választása. Erkel ezt nagyra értékelte." (Horváth Mihály: Muzsikáló 
Pécs. Várhalmi Oszkár adatai alapján, Pécs 1959. 32 p.)

Országos dalárünnepély Pécsett

1864. augusztus 15. piros betűs ünnepnapja Pécs város zenei múltjának. 
Ezen a napon került megrendezésre a Pécsi Dalára zászlóavatási ünnep
sége, amely jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy az ország tizennyolc 
dalos egyesülete itt, városunkban adjon találkát egymásnak.
Most térjünk rá a nevezetes nap részletes ismertetésére:
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„1864. augusztus 14-én az ország min
den részéről tizennyolc dalos egyesület 
érkezik Pécsre, legtöbbje hajóval, akiket 
Mohácsig eléjük menő bizottság fogad. 
A vidám dalosokat a gőzkocsi Üszögig 
hozta, ahonnét kocsikon vonultak be a 
városba. A »Hétfejedelem« fogadó előtt 
díszkapu várta őket s innét gyalog in
dultak a földíszített főutcán át a Szé
chenyi térre, ahol a vértes-ezred zeneka
ra játszott az egész fogadási idő alatt." 
(Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi 
Dalárda története (1862-1902). 30 p.)

1864, Országos dalünnepély Pécsett, 
a Főtéri gála.

(Vasárnapi Újság, 1864. 09. 04.)

Másnap azután zsúfolásig megtelt a Széchenyi tér.
„Katona-zene, harangszó. A pocsolyák szemlátomást fogytak, a nép mind sűrűb
ben gyülekezett a Széchenyi térre, hol a Nádor-vendéglő közelében egy gazda
gon díszített emelvényre fölaggatták az utolsó koszorúkat. A dalárda helyiségéből 
(azaz Oertzen ház emeleti nagyterme, ma ennek a helyén áll a bíróság) lehang- 
zott egy erős férfikar, az összes dalárdák egyesült hangpróbája. Ismét harangszó 
és tarackok durrogása. Tíz óra van. A díszmenet megindul a székesegyház felé. 
Elől a zászlók. A rendező kiáltja: Apafin, Arad, Békés, Buda, Debrecen, Eszék, 
Fehértemplom, Győr, stb. betűrendes sorban. így értek 11 órára a székesegyházba, 
melynek minden talpalatnyi terét elfoglalta a közönség, a dalárok pedig, kivált a 
Pécsi Dalárda, Wachauer jeles karnagya vezetése alatt, fenn a karon Volkmann 
gyönyörű miséjét hangoztatták." (Vasárnapi Újság 1864. szeptember 4. 369 p.)

„Azután következett a nap ünnepélyes fénypontja, a Pécsi Dalárda zászlajának 
felavatása.
A mise után ismét a Széchenyi térre vonult az ünneplő tömeg, ahol a fölállított 
díszsátor alatt fölavatták az egylet helyiségéből elhozott zászlót, melynek rúdjába 
saját kezűleg, vagy képviselőjük által a következők verték be a szegeket: 
Majláth Györgyné, a zászlóanya, Girk György, pécsi püspök, Isaacson cs. kir. 
vértes ezredes, Hölzl Ferenc, Felsmann József, Erkel Ferenc, Ruska Dávid, 
Bánfjay Simon, Majláth György, Scitovszky János hercegprímás, Schmidt 
Péter, a Pécsi Dalárda tiszteltbeli tagjai." (Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi 
Dalárda története (1862-1902). 31 p.)

Az előkelőségek és díszvendégek után a Pécsi Dalárda működő, vala
mint pártoló tagjai következtek.
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Befejezésként, sűrű tarackdurrogás kíséretében, Majláth Györgyné (báró 
Prandau Stefánia), a zászlóanya még egy gazdagon díszített szalagot is 
elhelyezett a zászlón.
Délben 200 fős bankettre került sor a Nemzeti Kaszinóban.

„A délután kirándulásnak lön szentelve a Tettyére, a város környékének egyik 
legregényesebb pontjára, hol zöld gallyakkal és zászlókkal díszített emelvényen 
az egyes dalárdák külön előadásai tartattak. Dal dal után, karének karének után 
következett, tapsokat s éljent aratva mindegyik; kiváló tetszésben mégis az ara
diak működése, leginkább csattanós magyar népdalaik által és Engeszer Mátyás 
pesti zeneegyleti tanár négyes karéneke részesült, melyet a pécsi dalárdának 
ajánlt, s ez által történt előadását személyesen vezette. A szüneteket a helybeli 
bányászok és az itt állomásozó cs. k. vadászok zenekara töltötte ki válogatott 
zeneművek eljátszása által, a szabad ég alatt végbement ünnepélyt pedig szép 
tűzijáték fejezte be." (Vasárnapi Újság 1864. szeptember 4. 369 p.)

A napot a Nemzeti Kaszinó és vele összenyitott Hattyú-teremben tartott 
fényes bál koronázta meg.

A Pécsi Dalárda zászló ünnepélye sok esztendőn át emlékezetes maradt 
a pécsi közönség számára, egyben jó szolgálatot tett az országos dalos 
egylet megalapításának ügyében is.

Az ELSŐ DIADAL - DEBRECEN 1868

1868, Debreceni dalárünnep - 
Munkácsy Mihály rajza

„Még alig hogy megalakult az 1868-69. 
évre a Pécsi Dalárda új tisztikara, alig 
ült pár napig Bánffay utódja: Radenich 
János az elnöki széken, máris forron- 
gani kezdett a működő tagok gárdája. 
A forrást a „Debreceni dal- és zeneegy
let" meghívója idézte elő, mely 1868. évi 
szeptember 18-adikára sorompóba szólí
totta az ország dalos egyesületeit. Mind
járt azon a gyűlésen, melyen a meghí
vót felolvasták, kimondta a Pécsi Dalár

becsületbeli dolog is«, hogy ezen az ünnepen a Pécsi Dalárda is megjelenjék, a vá
lasztmányt pedig utasította, hogy gondoskodjék hangversenyek és más zeneelőadá
sok rendezése révén annyi pénzről, amennyi a dalárda elutazásához szükség lesz." 
(Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi Dalárda története (1862-1902). 48 p.)

da egyeteme, hogy »igen kívánatos, sőt 
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A lelkesedés a tagok között általános volt, de egy ilyen - akkoriban 
ugyancsak jelentős távolságnak számító - utazáshoz jelentős pénzösz- 
szegre lett volna szükség.
És ez abban az időben sem számított egyszerű feladatnak.
Végül, ahogy lenni szokott, akadtak jólelkű módos szponzorok, és a 
pécsi dalosok ott lehettek a debreceni nagy megmérettetésen.
Azután jött a hatalmas, országos hírű siker:
„A tizenhármas szám nagyon jó ómennek bizonyult. Versenybírák, dalosok, a 
közönség már ott a helyszínen, a hírlapok pedig másnapon megegyezetten elis
merték, hogy a Pécsi Dalárda az énekművészet olyan magaslatán áll, ahová a 
többi dalos egyesületek ez idő szerint még nem követhették. Az a tizenhárom 
e néhány nap alatt extázisba ragadta a Debrecenbe egybegyűlteket." (Haksch 
Lajos...id. mű. 48 p.) 

„A Pécsi Dalárda történetében nevezetes dátum volt, 1870. december 19. a hal
hatatlan zeneköltő születésének 100. évfordulójára rendezett Beethoven hang
verseny. A hangverseny annyira fellelkesítette a vezénylő Hölzl Ferencet, hogy 
a birtokában lévő Beethoven-hajfürtöt a Pécsi Dalárdának ajándékozta. Sajnos, 
a hangverseny csak a dalárda részéről volt sikeres. A városi zenekar 1870-ben a 
mélyponton volt, így a program-összeállításnál gondolni sem lehetett arra, hogy 
a zenekar önállóan adjon elő valamilyen Beethoven zenekari művet." (Horváth 
Mihály: Muzsikáló Pécs. Várhalmi Oszkár adatai alapján, Pécs 1959. 32 p.)

A Pécsi Dalosunnep

és a 25 éves Pécsi Dalárda jubileuma

„Ezernyolcszáznyolcvanhatodik év au
gusztus havának közepén a magyar 
dalosegyesületek doyenje látta vendégei
ül az ország összes dalosegyesületeit. Va
lamennyit - mondom, mert negyven
öt dalosegyesület prezenciája mellett 
aligha maradt otthon csak egy is a ma
gyar daloskörök közül." (Haksch Lajos: 
A negyvenéves Pécsi Dalárda történe
te (1862-1902). 162 p.) 

1886. augusztus 11-én érkeztek a meghívott dalosegyesületek városunkba. 
„Gyönyörű nap volt, melyre kora reggel eldördülő mozsárlövések keltették a 
város közönségét. A gazdagon föllobogózott városban már délelőtt folyamán 
nagy volt a sürgés-forgás. Délután négy órakor a városház előtt gyülekeztek a
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már délelőtt megérkezett s a külön bizottságok által annak rendje és módja sze
rint fogadott és üdvözölt dalosegyletek, melyeknek élén a Pécsi Dalárda zene
szóval megindult a vasúti pályaházhoz. Az úton végig ember-embernek hátán 
élő falat képezett. Öt óra után néhány perccel robogott be a budapest-pécsi vasút 
külön vonata, mely 29 kocsi osztályban 811 személyt hozott. Egetverő éljenzés 
fogadta a hosszú utat iszonyú hőségben megtett dalosokat, akik szebbnél-szebb 
lobogókkal s különféle külső ismertető jelvényekkel színes, tarka képet varázsol
tak néhány pillanat alatt a pályaudvarra." (Haksch... id. mű 165 p.)

„Csaknem egy teljes óra múlt el, amíg az ezer kétszáz dalosból álló óriás csapat 
elrendezkedett s fölvonulván elért a Bedő kávéházig, ahol kedves meglepetés
sel várta őket a rendezőség. Huszonkét szépe a városnak egy-egy cserkoszorút 
tartva kezében várta dobogó szívvel a maga kiszemelt dalárdáját, hogy annak

1886, Országos Daláriinnepély 
emlékérme

zászlóját megkoszorúzza." (Haksch... id. 
mű 166-167 p.)

A háromnapos ünnepségsorozaton gyors 
forgatagban zajlottak az események: 
Ünnepi szónoklatok, gyűlések, ze
nés ismerkedési vigalmak színes ka- 
valkádja, amelyből talán csak a nagy
szerű dalárdai hangversenyeket sza
bad külön is kiemelnünk. Színhelye a 
Majláth-téren épült hatalmas dalcsar
nok, melyben 2500 ember fért el.

A Vasárnapi Újság így méltatta ezt a nagyszerű 
pécsi zenei ünnepet:

„A pécsi országos dalünnep e hó 15-ikén ért véget. A versenyelőadások nyertese 
a budai dalárda lett. A legközelebbi dalünnepet Szegeden tartják.
A dalárszövetség közgyűlésén Perczel Miklós főispán elnökölt. A közgyűlés az 
elhunyt Huber Károly karnagy és Engesszer Mátyás érdemeiről is megemléke
zett és családjukhoz részvétiratot intézett. Simonffy Kálmán zeneszerzőt tisz
teletbeli elnökké választották. A tisztikar következőleg alakult meg: Bartay Ede 
elnök, Follmann Alajos alelnök, idősb Ábrányi Kornél titkár, Hubay Jenő első 
karnagy, Kovarcz Emil második karnagy, Goll János pénztárnok, de ez utóbbi 
nem fogadhatta el. Az 1888-ik évben tartandó dalünnepre Szeged, Ungvár és 
Kassa városok tettek ajánlatot. A közgyűlés Szeged ajánlatát fogadta el. Idősb 
Ábrányi Kornél titkár szóba hozta a királyhimnusz ügyét. A királyhimnusz szö
vegére a dalárszövetség száz darab aranyat tűzött ki, de eredmény nélkül. Abrá-
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nyi tehát azt indítványozta, hogy a királyhimnusz szövegének megírására Jókai 
Mór kéressék fel. A közgyűlés e kérdést levette a napirendről s abban állapodott 
meg, hogy a királyhimnusz szövege az ezredéves jubileum alkalmára lesz meg
írandó s addig a kitűzött díj a királyhimnusz-alappal kamatoztassák.
A dalárdák napközben megtekintették Pécs nevezetességeit, többi közt Zsolnay 
majolika-gyárát, Littke pezsgőgyárát, este pedig hangversenyekben működtek. 
Az első versenyt, melyben Hubay Jenő »Magyarok Istene« című (Petőfi Sándor 
költeménye) nehéz előadásit zeneművének előadása fölött vetekedtek a dalárok, 
már említettük, valamint azt is, hogy a budai dalárda nagy tetszést aratott. Aug. 
13-ikán volt a második verseny, melyen ugyanaz a 17 dalárda vett részt, a mely 
előbbi este énekelt. A legnagyobb sikert ismét a budai dalárda aratta, »Bércről 
visszanéz a vándor« című karénekkel. A hangversenyen ezúttal is annyi közön
ség volt jelen, a mennyi csak a dalcsarnokban elfért.
Az augusztus 14-iki nagy hangverseny nemcsak a szabatos előadás által vált ki, 
hanem az előadott művek eredetiségével is. Ilyen Michalovits Ödön »Völgy és 
bérc« férfikara zenekísérettel. Gróf Zichy Géza maga vezényelte a »Búcsú-sze- 
renád«-jának előadását. Hubay Jenő »Sóhajtás« című férfikara és szintén tőle a 
Rákóczi-induló átirata hatásos művek. Előadták Liszt »Király-dalát« is. Szent
irmai Elemértől magyar népdalokat mutattak be, és ugyancsak megtapsolták. 
Az előadást Hubay Jenő vezette, s a betanításért is őt illeti a dicséret. A hangver
senyt táncvigalom követte a kaszinóban.
Augusztus 15-ikén a dalárszövetség díszülése és a pécsi jeles dalárda fennállá
sának 25 éves jubileuma volt, zászlószenteléssel és hangversennyel. A dalárszö
vetség díszülésen Ábrányi Kornél indítványozta, hogy Liszt Ferenc holttestének 
hazahozatala érdekében kérvény intéztessék a képviselőházhoz; Siposs Antal, az 
írói kör alelnöke, pártolta ez indítványt, mert Liszt kevéssel halála előtt kijelen
tette, hogy Magyar-országon akar eltemettetni. Ábrányi indítványát elfogadták 
a Perczel főispán által ajánlt azzal a módosítással, hogy a mozgalomba az összes 
törvényhatóságok is belevonassanak. Ezután kihirdették a zsűri ítéletét, mely 
szerint az egri, miskolci, debreceni, szegedi, budai, kassai, szatmári, kolozsvári 
és ungvári dalegyletek aranyérmet, a szentesi, győri, kecskeméti, sátoraljaújhe
lyi és rimaszombati dalárdák ezüstérmet kaptak, Bátaszék, Budapest, Sopron 
díszokiratot. A losonci dalárda által felajánlott arany serleget és ezüst karna
gyi pálcát 12 szóval 10 ellenében a budai dalárdának ítélték. A sátoraljaújhelyi 
dalárda kicsinyelte az ezüstérmet és azt visszautasította. A pécsi dalárda jubi
leuma programszerűleg folyt le. A zászlóanya, özv. Mailáth Györgyné képvi
seletében, leánya, Pallavicini őrgrófné jelent meg. Sok üdvözlő távirat érkezett, 
ajándékokat és babérkoszorúkat küldtek a dalárdának. Az utolsó hangverseny 
rendkívüli nagy érdeklődés mellett ment végbe. A legnagyobb hatást keltette 
gróf Zichy Géza játéka, ki egy saját szerzeményű rapszódiát adott elő zongorán,
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melyet kétszer kellett ismételnie. Ábrányiné Wein Margit a »Szevillai borbély« 
nagy áriáját adta elő. Nagy tetszésben részesült Hubay Jenő művészi hegedű
játéka, ki Wieniavszky »Valse Caprice«-ét adta elő. Szintoly melegen fogadták 
Ábrányi Emil szavalatát, ki saját prológját szavalta. Végül Hoffer és Szendrői 
énekeltek. Ezzel végződtek a zajos és ünnepélyes napok. A következő nap már az 
oszlásé volt." (Vasárnapi Újság. 1886. augusztus 22. 553 p.)

A Pécsi Dalárda 30 éves jubileuma

(1891. NOVEMBER 20.)

1891, 30 éves a Pécsi Dalárda (Vasárnapi Újság, 1891. 11. 22.)

„Az ország szép számú dalártestületei között van egy, melynek elsőségét minden 
ellenmondás és irigység nélkül a többi mind elismeri, s egész természetesnek talál
ja, hogy országos dalversenyek alkalmával ez az egy már kívül essék a versenyen; 
mert ha részt venne benne, nem is lehetne benne semmi kétség, hogy az első dí
jat elviszi. Az a dalárda, melynek a hazában a kétségtelen elsőséget, de a külföldön 
is annyi diadalt és elismerést sikerült kivívnia, a pécsi dalárda, mely e hó 7-én és 
8-án ülte meg fennállásának harminc éves jubileumát.
A pécsi dalárda büszkén tekinthet e harminc éves múltjára vissza s bízvást 
meríthet belőle a hasonló jövőre reményt. Büszke lehet erre a specialitására maga 
a város is. Pécs városának zenei értelmisége és előhaladása e dalárdával egykorú.
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Harminc esztendeje ugyanis, hogy egy lelkes kis csapat összeült, tanácskozandó 
a fölött, miként lehetne olyan testületet alakítani, mely a városban élő zeneművé
szeket és tehetségesebb műkedvelőket egyesítené. így jött létre a »Pécsi dalárda«, 
melynek Bánffay Simon ügyvéd s most kir. közjegyző volt első elnöke s mely 
szervezkedvén s alapszabályai hatósági megerősítést is nyervén, annak rendje- 
módja szerint zászlót is szerzett be, melynek fölszentelésénél Mailáth Györgyné 
szül. Prandau Stefánia bárónő volt a zászlóanya.
A dalárda, már kezdetben is kitűnő elemekből alakult, melyeknél a zenei előkép
zettség, sőt a komoly művészi erő sem volt ritkaság. S egyszer testületté alakulva, 
nemes becsvággyal fogott hozzá az önképzéshez, s ezt oly sikerrel folytatta, hogy 
már az 1868-ban Debrecenben tartott országos dalárversenyen az első díjat ő 
nyerte el. És ettől kezdve állandóan hű maradt a »Pécsi dalárda« zászlajához a 
győzelem, mert nem fordult meg sehol oly helyen, hogy onnan győzelmi jellel ne 
tért volna meg. A Debrecenben nyert első díjra, egy pompás ezüst billikomra, 
következett 1872-ben Nagyváradon a hölgyek albuma, 1874-ben a kolozsvári 
dalárversenyen első díjképen nyert ezüst kupa, majd ismét Debrecenben 1882- 
ben egy újabb ezüst serleg, s végül 1884-ben az ezüst koszorú, melyet az Orszá
gos Dalárszövetség, mint »minta-dalárdai« első díjat ítélt neki oda.
Említettük, hogy a Pécsi Dalárda nem csupán a hazában vívta ki az elsőséget az 
összes dalárdák között, hanem a külföldön is diadalmasan hordozta meg zász
laját. így 1883-ban körutat tett, melynek Grác, Aussee, Ischl, Salzburg, Mün
chen, Zürich, Luzern voltak állomásai, s hol mindenütt megzendült a magyar 
dal e dalárda ajkán, dicsőséget szerezve a magyar névnek, a magyar zenének.
Harminc éves működése alatt a pécsi dalárda minden alkalmat megragadott, 
mely az ő hatáskörében a hazafias szellem előmozdítására, a műízlés fejleszté
sére, emberbaráti és közművelődési célok istápolására kínálkozott. Ezért valóban 
kényeztetett gyermeke is volt Pécs városának, a mi leginkább kiderült a harminc 
éves jubileum alkalmával nyilatkozó rendkívüli érdeklődésből, melyet a város 
közönsége az ö nagyhírű dalártestülete iránt tanúsított.
A mi a »Pécsi dalárdá«-ra vonatkozó statisztikai adatokat illeti, elég legyen 
megemlítenünk, hogy eddigelé hét elnöke, tíz alelnöke, öt első és hat máso
dik karmestere, tizennégy első és tíz másodtitkára s öt pénztárnoka volt a 
tiszti karában. Alapító tagja volt 25, tiszteletbeli 38, a rendes működő tagok 
száma, pedig 1862-től máig 284.
- Ez idő szerint Aidinger János kir. tanácsos és polgármester az elnöke, kar
mestere pedig Hoffer Károly, a tüneményes hangú tenorista, ki már a legelső 
dalmű színházakhoz nyert kedvezőnél kedvezőbb meghívásokat, de a ki Pécset 
nem hagyja el s nem hagyja el a pécsi székesegyházat (melynél regens chori, azaz 
kórusvezető), és nem különösen az ő kedves dalárdáját, a mely nagy hírét főként 
az ő több éves vezetésének köszöni, s a mely őt úgy félti, mint a szemefényét.
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A Pécsi Dalárda tagjait az, hogy az ország az ő társulatukat ismerte el elsőnek, 
s hogy ő a hazában az egyedüli »minta-dalárda«, egyáltalán nem kapatta el. 
A dalárda nem pihen meg eddig aratott babérjain, de folyton dolgozik, tanul, 
képezi és gyakorolja magát a kezdő buzgalmával, nemes ambícióval s azzal a 
tudattal, hogy a sarkában a verseny s a lankadás más serényebbet találna juttatni 
elsőségre. Ezért szükséges dolgozni, ezért kell, hogy a már megnyert babérhalom 
tetején mindig friss koszorúk feküdjenek." (Vasárnapi Újság 47. szám 1891. 
november 22. 774-775 p. Dr. Ágh Timót: A Pécsi Dalárda Jubileuma)

Haksch Lajos a Pécsi Dalárda 40. éves fordulójára 
EMLÉKEZVE ÍGY ÍRT:

A Pécsi Dalarda jelveitye

„Letettem a tollat, bevallom gyön- 
geségemet, kimerültem. Tágra nyílt 
szemekkel nézvén végig ezen a 
negyvenéves álmon, ahogy elfordu
lok az előttem elvonult tarka képek
től s megint magam körül látom a 
köznapi valót, a szédület fog el, mi
ként elfogja ez az érzés az embert, 
mikor a félhomályos nézőtéren ül
vén néhány negyedórán át a káprá
zatos, színes fényben úszó színpa
don csüng összes idegeivel, aztán 
lehull a függöny s megint a rendes 

világításban látja maga körül szomszédait, meg az egész nézősereget.
Néhány negyedórái játéka a színeknek a színpad kaleidoszkópjában - mi az a 
káprázat ehhez a negyven éven tartó csudás ragyogáshoz képest!
Történetet írni egyszerűt, mindennapit, festeni benne emberi szemhez simuló 
lágy színekkel, változatosan itt-ott sötéttel, borongással is, s csak néha-néha 
kivillanó élénk tűzpirossal. Gyerekjáték ez, mely szórakoztat, de csupa fényessé
get vetni a papírra, a történetírás e vásznára, fényt, amely ha itt-ott alábbszáll 
is vakító fehér izzó pontról, még elborulásban is csak fény az, mely világit és 
hevít. Fárasztó munka ez, mely az enyémnél erősebb kézbe való." (Haksch Lajos: 
A negyvenéves Pécsi Dalárda története (1862-1902). Vp.)

A Pécsi Dalárda 50 éves évfordulója

Jeles évfordulót ünnepelt Pécs városa 1912-ben. Ebben az évben töltötte 
be fennállásának 50. évfordulóját a város büszkesége, a Pécsi Dalárda.
A kor krónikása a számában így tudósított a fontos kulturális eseményről.
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Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi 
Dalárda története (könyv címlap)

„Gyermek, majd férfiévek tünedező 
álmai ébredjetek új életre, hogy elvezes
setek újból a gyermekkorba, amikor már 
a Pécsi Dalárda ringatott a gyermek
kor ártatlan álomvilágába! Vezessetek el 
újból az elmúlt boldog időkbe, amikor az 
ifjú telve sóvárgással, szép reményekkel 
pillant a jövőbe és amikor csalódások 
érik az élet szövevényes és kiszámítha
tatlan útjain, amikor reggel mindent 
még rózsaszínben lát, estre kelve pedig 
sötét fátyol, mintha elhomályosítaná 
tisztánlátását. Ismét csak a dal az, mely 
képes helyreállítani a lélek egyensúlyát, 
hogy el ne ragadja azt a túlságos öröm 
vagy kétségbeesés a megsemmisülésbe. 
A dal közvetíti a szívek érzését, és a dal 
az, mely végigkísér életünkön. Szomorú 
és vidám, szilaj és elmélázó, eget ostro
molva viszi föl a magasba vágyainkat 
és letaszít reményeink magaslatáról, 
amikor eljárnak felettünk az évtizedek, kidőlnek mellőlünk legjobb barátaink az 
életért való nehéz küzdelem, az élet apróbb bűnei, erényei szétválasztják azokat 
holnap, akik tegnap még kezet kézbe téve együtt járták a Kálvária-utat és a dal 
az a finom szövésű eszményi híd, mely ismét összehozza azokat, akiket csúnyául 
megtréfált az élet. A dal, mely az édesanya ajkán szólal meg, amikor elringatja 
gügyögő kisbabáját, a dal az, ami megdobogtatja a szerelemre ébredő szíveket 
és a dal az, mely elkísér utolsó utunkra, amikor - befejeztetett, és búcsút kell 
mondani minden földi örömnek és fájdalomnak! És ma ünnepeljük azokat, aki
ket a mi városunkban, Pécsett ezelőtt fél évszázaddal a dal szeretete hozott egy 
táborba, akik nálunk játszva, minden agresszivitás nélkül, tán maguk sem tudták 
miként, elvégezték a magyarosítás nem könnyű feladatát, és amikor 1862-ben a 
Tettye fennsíkján először szólalt meg ajkukon a dal, még a Bach korszak ülte meg 
városunkat, németajkú volt még a város színe-java, horvát nyelvű a külváros 
polgársága. És amint múltak az évek, magyarrá vedlett át a dal, magyarrá lett a 
város lakossága, a német szövegű dal csak arra volt már jó, hogy a germán szel
lemű dalköltők műveire épüljön föl az új haza saját nyelvével, saját egyéni jelle
gével. És a Pécsi Dalárda, mint hűséges őr, dallal ajkán öntudatlanul végezte a 
nagy nemzeti missziót, mely az ország szívében Blaha Lujzának képezte fölada
tát. Magyar várossá lett Pécs és elemi iskoláink, lelkes tanítómestereink mellett 
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ebben legnagyobb érdeme nálunk a Pécsi Dalárdának volt. Ha más érdeme se 
lenne arra, hogy meghajtsuk ma a szeretet, az együttérzés lobogóját ezen dalos 
testületünk előtt, mely él, sőt életerős, büszkesége ma is Pécs városának, mely a 
Pécsi Dalárdával együttesen ünnepli ma annak félévszázados jubileumát.
Ámde egyoldalú lenne dalosaink tevékenységének méltatása, ha őket csakis, mint 
a magyarosítás kultúrtényezőit ünnepelnők. Arra kell gondolnunk, mily jelen
tőséget adtak ők városunknak, mint zenevárosnak, amíg egyrészt a vártemplom 
instrumentális és vokális miséivel egyik nevezetességét képezte az országnak, 
hová távoli vidékekről özönlött az ájtatos közönség zenét hallgatni a templomba, 
amíg egy szép napon egyházi szempontok érvényesítésével száműzték templo
munkból az instrumentális zenét, ami egyet jelentett a városi zenekar megszűné
sével, mely egyik nevezetessége volt városunknak és melynek közreműködésével 
virágzott nálunk a filharmóniai zene is. Ha visszatekintünk a lezajlott ötven 
éven és megállapodunk dalos egyesületünk egyes etapjain, mily zeneművészeti 
alkotások jelzik annak útjait, joggal tölthet el büszkeség, miket alkotott városunk 
falain belül ezen dalos egyesület. Operaelőadások, nagy oratóriumok, pajzán 
operettek, a legsúlyosabb föladató műdalok, népdalok, burleszk vidámság kelté
sére alkalmas tréfás egyvelegek - nincs az a válfaja az éneknek, dalnak, melyet a 
Pécsi Dalárda ne művelt volna, és nem létezett az énekművészetnek oly föladata, 
mely dalosainknál elparlagiasodott volna. Mindig, minden válfajában az ének
nek a legnagyobb tökélye felé törekedtek és évtizedeken át a Pécsi Dalárda volt 
az, mely az ének ápolása mellett társadalmi téren is kapcsolatot képezett, mely 
kapcsolat egyesítette a régebben széttagolt német-magyar helyi társadalmat, 
állás és felekezetre való tekintet nélkül, és nem elég, hogy gondoskodott e város 
közönségének a szép iránt való érzékének fejlesztéséről, a társadalmi életnek fel
színen való tartásáról, elsőrangú tényezője volt közintézményeink megalapozá
sánál, hisz nehéz lenne egybeállítani annak statisztikáját, milyen vagyonszámba 
menő jövedelmet énekelt össze városunk kulturális és jótékonysági intézményei 
részére." (Pécsi Napló, 1912. december 8. 3 p.)

Árnyak és fények

A Pécsi Dalárda országos és európai turnéi

„Minden a köznek, semmit önmagának és ebben van a magyarázata annak, 
hogy az ötvenéves dalárda pénztárában olyan állandó az apály, amint félszáza
dos pályafutásán - némi elkerülhetetlen, az énekes anyag természetszerű kicse
rélése következtében előállt zökkenéstől eltekintve - állandó volt a dagály. De 
lekicsinyelnők a mai énekes nemzedéket, a fiatal, friss erőket, ha csakis a múltat 
méltányolnák, a Pécsi Dalárda régi hírnevéről, sikereiről zengenénk dicséneket, 
amikor a Pécsi Dalárda mai struktúrájában is a régi, nem ismeri az alkonyatot, 
hanem dagadó mellkassal, zenei tudásában követve a régieket, megmaradtak a 
régi dalárdának, mely miként az anyaföld, mindig megújhodik.
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És ha eddig a Pécsi Dalárdát, mint városunk művészi és társadalmi tényezőjét 
méltattuk, szólnunk kell a mi trubadúrjainkról, mint olyanokról is, akik kivágy
tak e régi város kereteiből, útra keltek, a távolba mentek és amíg egyrészt az 
országos dalosversenyekről évtizedeken át hazahozták az első díjakat, és a dalos 
egyesület lobogója meggörnyedt az arra aggatott ajánló megemlékezések súlya 
alatt, és ahol dalosaink mint versenyzők megjelentek, ott babér más dalos egye
sület részére nem kínálkozott. Végre kikívánkoztak az ország határain túl is, és 
Ausztriában, német földön, Svájcban, ahol mindenütt emberemlékezet óta meleg
ágya volt a férfikarnak, a dalnak, mely nemesít és lelkesít, onnét is csak hírt, 
dicsőséget, elismerést, babért hoztak haza városunkba, mely mindenkori hazaté
résüket ünnepnek, diadalünnepnek tekintette és a város közönsége együtt énekelte 
dalosainkkal: Mi zengi túl a bérceket, a dal, a hír... Sok jó napot, sok dicsősé
get szereztek dalosaink Pécs városának, de senki büntetlenül nem járhat sokáig 
babérfák alatt, zengi a német költő. Nem járt mindig rózsákkal telehintett utakon 
dalárdánk se, melynek dicsőségét, legyőzhetetlen voltát megirigyelték a testvér 
egyesületek. Megindultak az áskálódások, és ahol nem bírták hanggal, énekkel, 
ott kezdetét vette a csúnya magyar szokás: az intrika, a féltékenykedés, a kelle
metlenkedés, úgyhogy dalosaink jó időkre félreálltak, nem vettek részt országos 
versenyeken, anélkül azonban, hogy azért egy pillanatra is szem elől tévesztet
ték volna a magasabb hivatást, hanem a Pécsi Dalárda duzzadó vitorláival meg
maradt tűzhelyénél mindaddig, amíg csak újabb alkalom nem kínálkozott, hogy
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életjelt adjon magáról dalos egyesületünk. Ez nyáron történt, az ország szívében, 
ahol az itt érintett magyarbetegség oly kíméletlen módon ütötte föl fejét éppen a 
Pécsi Dalárda ellenében, hogy csakis öntudata, tudásában való biztonsága bírta 
arra, hogy a verseny előtt ott ne hagyja az intrikusokat előre kicsinált győzelmük
kel egyetemben, és az a díj, melyet dalosaink mégis elhoztak a fővárosból, méltán 
sorakozik eddig szerzett babéraihoz, melyeket meg akartak tépdesni, de sikerte
lenül. Az ötvenéves Pécsi Dalárda volt, van és lesz, és amikor ma este Nemzeti 
Színházunk színpadán végignézünk a régi gárdának még élő tagjain, amint azok 
az új generáció mellett, mintegy védőszárnyaikat terjesztve a mai énekes cso
portra, és azzal együttesen nyílik dalra ajkuk, és az idő által kikezdett hang régi 
tűzzel, megújhodó ifjúsággal cseng, hogy egybeolvadjon a harmóniában azok
nak énekével, akik utánuk jöttek... Ennél megkapóbb képet elképzelni sem lehet, 
ez olyan, mint a régi, épségben élő hatalmas tölgyfa, melyből a régi ágak is még 
gyümölcsöt hajtanak, de ott vannak az új ágak, valamelyest üdébb leveleivel, de 
együvé tartoznak és együttesen adják az örök élet problémáját. És amikor a régi 
derék gárdáról szólunk, senkinek érdemeit nem kicsinyítjük, se élőét, sem holtét, 
se fiatalét, se a dalárda vénjeiét, amikor jóleső érzéssel nézzük Hoffer Károlyt, a 
dalosok legkülönbjét, akinek ragyogóan fényes tenorja kiemelkedve az együttes
ben, fényt árasztott az egész karra, mely magához vonzotta a dalárda többi éne
kesét is. Az ő tenorja volt a hold, mely körül elhelyezkedtek az éjszakának kisebb 
csillagai, hogy együttesen törjék át a sötétséget, együttesen hirdessék az örök dal, 
az örökké szép, az örökké nemes igéjét, és amikor a Pécsi Dalárda ötvenéves jubi
leumát ünnepli, örvendenünk kell annak, hogy ezt a szép napot ő maga is megél
hette, aki féltő gondossággal figyelte mindig a dalárda működését, melynek néhai 
Wachauer Károly után évek hosszú során át karmestere is volt, amíg a vezénylő 
pálcát a temperamentumos Haksch Lajosra bízta, aki új erőt, új buzgalmat és új 
képességet lehelt a mai Pécsi Dalárdába, melyet a mai jubileumi napon szívből 
ajánlunk a közönség szeretetébe, amelyre az mindenkor méltó volt a múltban és 
az marad a jövőben is." (Pécsi Napló, 1912. december 8. 3 p.)

A Pécsi Dalárda nyári kerti ünnepségei

„A Pécsi Dalárda 1862. július 19-én megtarthatja az első alapszabályszerű dal
estjét a színes mécsesekkel szépen kivilágított Czindery-kertben, mely a siklósi 
országúton, a mai Engel-féle gőzfürdő (ma az Árkád üzletház áll itt) mellett 
jobbra levő emeletes ház helyén, gyönyörű lombos fákkal beárnyasított, mélyen 
lenyúló hatalmas telken, Pécs közönségének az akkor egyedüli alkalmas nyári 
mulatóhelye volt." (Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi Dalárda története 
(1862-1902) 14 p.)
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Az 1867-68-as évek

„Nagyobb szabású hangversenyei is vol
tak, mint például I. Ferencz József koronázá
sa, e nemzeti örömünnep alkalmából, aztán 
egy nagyobbszerű hangverseny, amelyre a 
Czindery-kertben levő állandó cirkuszépüle
tet alakították át hangversenyteremmé, mely
ben a villányi dalos egylet tagjainak, a taní
tóképző intézet, a főgimnázium és reáliskola 
ifjúságának s a bányatelepi zenekarnak közre
működésével rendeztek nagy hangversenyt és 
pedig Bedő Károly indítványa folytán a-hon
véd-alap javára." (Haksch... id. mű46 p.) 

Haksch Lajos karnagy„Dalestéken, hangversenyeken és zene- 
soirée-ken kívül nyújtott aztán a Pécsi Da-
lárda ebben az évben olyan élvezetet is a közönségnek, aminek létesítésére ma-

A Czindery-kert vázlatos térképe ’

napság vállalatok alakulnak. Nyári esti 
mulatót teremtett a Czindery-kertben, 
ahol hetente kétszer pazarfényű mulat
ságot rendez. Egyik estén csupán ze
ne szól, a másikon zene és ének mellett 
tánc is fűszerezi a vigalmat. Külön bi
zottság kezeli ezt a vállalkozást, mely
nek jövedelmeit bérlet-jegyekkel bizto
sítják. Ezek a kerti ünnepélyek, melye
kért - kivált kezdetben - versengett a 
közönség, ma is felejthetetlenek az azon 
időbelieknek." (Haksch... id. mű 47 p.)

1870-71-es évek

„Kerti mulatságokat ez évben nem rendeztek, mert a Czindery-kert tulajdono
sával kötött szerződés lejártával a Pécsi Dalárda nem újította meg a bérleti szer
ződést, hanem más nyári mulatóhely után nézett, s erősen alkudozott a Zsolnay 
tulajdonát képzett» Uj fürdő« nevű kertre, mely a mai Radonay utcában lévő bás
tya-rom mellett, a püspöki udvari épületek mögött, hatalmas akácaival pompás 
árnyas mulató-helye volt azon időben a közönségnek. De ez alku nem sikerült, 
s utóbb a Rath-féle kertet bérelte ki a dalárda. Ez a kert épp ez időben létesült és 
nyitott is meg, mint mulatóhely. S ennek a megnyitásán a Pécsi Dalárda is köz
reműködött, amit Rath Mátyásnak az egyesület körül szerzett érdemeiért cseleke-
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A Rátlt-kert vázlatos térképe

dett meg. A Czindery-kertben rendezett 
régi kerti mulatságoknak azonban nem 
akadt párjuk az újabb helyen. Meg is 
emlegették sűrűn azoknak egyik fárad
hatatlan és ötletes rendezőjét, Szigriszt 
Józsefet, aki az ezermester elmésségével 
varázsolta át tündérligetté a Czindery- 
kertet. Az egyesület választmánya az 
érdemeinek elismeréséül díszes ezüst 
serleggel tüntette ki a zseniális rende
zőt. A kerti ünnepek pazar fényessé
géről regélnek még a számadások is, 

amelyek szerint négy nyárnak kiadásai 6122 forintra rúgtak, de hogy a közön
ség mennyire élt-halt ezekért a kerti ünnepekért, azt meg a bevételek mutatják, 
melyek - rendkívül olcsó belépti-díjak mellett is - 6287 forintot tettek ki szintén 
négy nyár alatt." (Haksch... id. mű 61 p.) 

1871. Év
„Ezen kívül föllép a dalárda a Pécsett állomásozó 68-adik honvédzászlóalj 1871. 
évi május hó 21-én tartottfölszentelési ünnepén, a Pécsi torna- és tűzoltó-egylet 
dísz torna ünnepén. Zuber József, Pécs szab, kir, város részére kinevezett főispán 
tiszteletére rendezett fáklyásmenet alkalmával, ugyanekkor fényes népünnepet 
is rendez a Pécsi Dalárda a Ráth-kertben, ugyancsak az új főispán tiszteletére, 
s végül részt vesz a pécsi jótékony nőegylet által rendezett hangversenyen." 
(Haksch... id. mű 62 p.)

A Pécsi Dalárda kezdeményezésére 1871-ben megalakult a Pécsi Zene
egylet Zenekara (Városi Zenekar), mely a XX. század közepéig magas 
színvonalon elégítette ki a város lakosságának zenekari igényeit.

1872-73. évek

1872-ben tízéves fennállását ünnepelte a Pécsi Dalárda, amelyet hang
versennyel ünnepeltek meg a színházban.
Másnap már könnyedebben folytatódtak az ünnepségek.
„Délben ünnepi ebéd volt a Rath-kertben, mi alatt a városi zenekar játszott. 
Az ebéd folyamán távirattal üdvözölték a zászlóanyát, Majláth Györgynét. 
Ebéd után vasúton kirándultak az üszögi erdőbe, este pedig a Ráth-kertben ren
deztek fényes kivilágítással dalestét és táncvigalmat." (Haksch... id. mű 64 p.)

Elhatározást nyer, hogy részt vesznek a Nagyváradon rendezett 
országos dalos ünnepen.
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„A meghívást el is fogadta a dalárda, sőt kijelentette, hogy versenyezni fog. 
Az útiköltség előteremtésére nagy kerti ünnepséget rendeznek - ezúttal nem a 
kicsiny és a közönség által nem is valami nagy előszeretettel látogatott Ráth-kert- 
ben, hanem előbbi mulatóhelyükön a Czindery-kertben." (Haksch... id. mű 65 p.)

1872. ÉVBEN

„A Ráth-kertben kezdetben minden csütörtökön rendezett kerti mulatságokat 
annyira elhanyagolta a közönség, hogy a mulatságokat rendező bizottság a deficittel 
küzdött. Ezért aztán nem is soká erőszakolták a közönségnek nem tetsző Ráth-ker- 
tet s végleg abbahagyták a kerti mulatságok rendezését." (Haksch... id. mű 68 p.)

1875-1876.  évek

A Ribay-kávéház erkélye, amelyről 
1875. év nyarán felhangzott a Pécsi 

Dalárda éneke

„Ezt az évet a jótékonyság évének le
hetne keresztelni, mert ebben a Pécsi 
Dalárda önmagának édeskeveset szer
zett, hanem csengő dalát emberbaráti 
célokra értékesítette. Kemény csapás ér
te az ország több vidékét, melyeket vi
zek szelnek át. Árvizek öntötték el a fo
lyamok mentén lévő helységeket, ínség
be döntvén lakóikat. Maga Buda városa 
is pusztulás helye lön, s az országosan 
megindult gyűjtés a Pécsi Dalárdá
ban is megtalálta a maga lelkes csapa
tát. Wachauer indítványára elhatároz
ta, hogy nyilvános hangversenyt ren
dez a város főterén.
(1875.) július hó 11-én este rengeteg néptömeg lepte el a Széchenyi teret, ahová 
a Pécsi Dalárda fali hirdetései meghívták a közönséget. A térség nyitva volt 
mindenkinek, s aki könyöradományát elhozta a »vízkárosult budai polgártársak 
javára«, az a több helyen felállított s transzparentes fölírással ellátott zárt perse
lyekben adhatta át a jótékony célra. Az egész térséget köröskörül kivilágították, 
ezernyi apró mécs mellett nagy szurok-kandeláberek magasra csapó lángnyelvei 
vetettek érdekes fényt az alatta nyüzsgő emberáradatra. A tér több helyén a höl
gyek részére székek álltak rendelkezésre, étkeket és frissítő italokat hordtak körül
erre fölszólított ambuláns vendéglősök.
A Pécsi Dalárda a mostani Pécsi Takarékpénztár palotájának helyén állott Ribay- 
féle kávéház nyári függő kertjén foglalt állást, a közreműködésre fölkért városi 
zenekar pedig a főgimnázium föl járó teraszán, melyet nemrég hordtak el onnét."
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A mintegy 14 műsorszámból összeállított műsor a pécsi közönség köré
ben nagy tetszést aratott.
„Felejthetetlen szép este volt ez az Isten szabad ege alatt, kivilágítás mellett ren
dezett hangverseny, de különösen kimagasló hatású volt a műsor 12-ik száma. 
Abtnak bájos dala: Katona az őrhelyen. Ezt a Pécsi Dalárda a Ribay-kávéház 
teraszán énekelte, míg a benne előforduló bariton-szólót a remekhangú Pernstein 
Ottó a városház tornyának teraszáról énekelte a hangtalan éjszakába. Valami föl
döntúli élvezet volt, ahogy az öblös, nemes ércű férfihang lehullámzott onnan 
a magasból, visszhangját adván a kórusnak, mely így a távolból adta a har
monikus kíséretet ahhoz a remek szólóhoz, milyent csak az Istenben boldogult 
Pernstein baritonja tudott nyújtani." (Haksch... id. mű 78-79 p.)

1876-77.  évek

„A négy alapszabályszerű estén kívül az eddiginél nagyobb buzgalommal ele
venítik föl a Czindery, most már Engel-féle kertben a nyári dal- és zeneestéket. 
Engel Adolf ingyen ajánlja föl az egyesületnek a kertet s csupán úgy reflektál 
valamelyes bérre, ha a leszámoláskor jövedelmi többletet mutatna a kertibizottság 
pénztára. E kerti ünnepekre ismét bérletet nyitnak s június 1-től szeptember 
30-ig minden hét szombatján a legváltozatosabb műsorral rendezik a nagy láto
gatottságnak örvendő estéket.
Pünkösd napján »Rózsa-ünnep«-pel nyitják meg a kerti ünnepek sorát, melye
ken állandóan két zenekar játszik: a városi zenekar és cigányzenekar. Július 
23-án »Aratási ünnepély«-lyel teszik változatosabbá és vonzóbbá a szokásos 
szombati estét. A kertet fényesen kivilágítják, s földíszítik. Nagy fölvonulásokat, 
csoportozatokat rendeznek, közben falusi arató-ünnep folyik le énekkel és táncok
kal. Este 10 órakor nagy díszmenet vonul Ceres templomához s ott a himnuszt 
énekli." (Haksch... id. mű 82 p.)

„A szegedi napok után a pécsi torna- és tűzoltó-egylet ünnepén vesz részt a 
Pécsi Dalárda. Az ünnep előestjén ismét a Széchenyi-téren, fényes kivilágítás 
mellett énekel. A vigalom tulajdonképpeni estjén pedig a Czindery-kertben, 
amivel a torna- és tűzoltó-egylet többrendbeli szívességét szolgáltatta vissza.” 
(Haksch... id. mű 84 p.)

1877-78.  évek

„Ezen közben önmaga a kerti ünnepélyekkel szaporítja föllépéseinek számát, 
melyeket ismét az Engel tulajdonát képező Czindery-kertben rendez. A kertet 
újból bérelni akarja az egyesület, de nem jut megegyezésre a tulajdonossal, aki 
aztán gavalléros levélben azzal vágja ketté a kölcsönös pourparler-ket, hogy oda-
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adja a kertnek hetenként egyszer való használatát - ingyen azzal a jó kíván
sággal, »hogy a Pécsi Dalárda az ő közhasznú működése mellett minél szebben 
virágozzék«, s hogy a mi nagyra becsült közönségünknek ezekben a szomorú és 
borús időkben nagyon sok vidám órát szerezhessen.
Akkor kezdett borulni ugyanis a politikai látóhatár amott délkeleten, amiből 
később még a Pécsi Dalárdára is fájó fordulat keletkezett.
A dalárda kapva-kapván a fölkínált alkalmon, egyre-másra rendezi a »szombat- 
esték«-et, amiknek azonban utóbb alig akar közönsége akadni. A nagy kertfölpo- 
rondozott útjain lézeng, elvész az a néhány sétáló. Utóbb a rossz időjárás is segített 
ritkítani a közönség sorait, mire a választmány beszüntette a kerti estéket, melynek 
száma 20 volt, köztük egy fényes rózsaünnep is." (Haksch... id. mű 85 p.)

Összefoglalásként, a
- Dr. Ágh Timótnak

Emlekkoszoru 
a dicsőség éveiről

tudós ciszter paptanárnak
- segítségével adjunk egy 

rövid összegzést a Pécsi Dalárda működéséről.

„A Pécsi Dalárda a törvényes formák között egye
sületté 1861-ben alakult. Célul tűzte ki a dal és zene 
művelését s ezáltal a társas élet előmozdítását. 
Kitűzött céljának kezdettől fogva tökéletesen meg
felelt, mert fejlesztette a klasszikus zenét és a 
magyar nép- és műdalok művészi előadása által 
meghódította a szíveket, és elismerésre késztette 
bíráit. Hogy társadalmi tekintetben mennyire 
felelt meg céljainak, mutatja azon körülmény, 
hogy nincs városunkban oly kulturális moz
galom, melyben a Pécsi Dalárdának szerepe ne volna. Kebléből indult ki az 
»Országos dalszövetség« eszméje is. A tulajdonképpeni első (de nem hivata
los) országos dalünnep Pécsett tartatott. Zászlószentelésre és 25 éves jubileum 
ünnepére az ország összes dalárdáit meghívta. De nem csak itthon tesz eleget 
kötelességének, hanem minden alkalmat felhasznál arra is, hogy a hazai kultu
rális céloknak használjon. így jótékony célú hangversenyeket rendezett Moh
ácson, Szigetvárott, Nagykanizsán, Győrött, Eszéken, Egerben stb. Hogy pedig 
a magyar dalnak szépségét idegen földön is bemutassa, a külföldre is elment, 
városokat keresve föl, melyekben a dal századokon át müveltetik. Erről beszélhet 
Bécs, Grác, Ausee, Ischl, Salzburg, Zürich és Luzern, hol nagy áldozatok árán 
tisztán jótékony célú hangversenyeket rendezett és ezzel a magyar dalnak és 
magyar névnek hírt és dicsőség szerzett.
Művészi sikereinek bizonyításául megemlítjük, hogy országos dalversenyeken 
hatszor versenyzett és ezen alkalmakkor egyszer a második, s ötször az első díjat 
nyerte el. Versenyzett a következő helyeken:
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Először Debrecenben, 1868-ban elnyerte az I. díjat (ezüst serleg). 
Másodszor Nagyváradon, 1872-ben a II. díjat (hölgyek albuma) nyerte el. 
Harmadszor Kolozsvárott, 1874-ben az I. díjat (ezüst kupa) érdemelte. 
Negyedszer Debrecenben, 1882-ben az I. díj (ezüst billikom) lett osztályrésze. 
Ötödször Miskolcon 1884-ben a minta-dalárdai I. díjjal (ezüst koszorú) tüntették ki. 
Hatodszor Budapesten 1892. évben az I. díjat (Liszt Ferenc tömör ezüstből 
készült mellszobra) nyerte el. Működését a legfelsőbb helyen is figyelemmel kísé
rik, mit Őfelségének I. Ferencz József apostoli királyunk többször tett kitüntető 
kegyelmes kijelentése s legutóbb Hoffer Károlynak, mint a pécsi dalárda karna
gyának a koronás arany érdemkereszttel történt feldíszítése bizonyít." (Dr. Ágh 
Timót: Emléklapok Pécs sz. kir. város múltjából és jelenéből - 1894. 196 p.)

Emlékezzünk Hoffer Károlyra (1843-1921), 
Pécs Enrico Carusójára

Hoffer Károly, 
a Pécsi Dalárda 

karnagya és teiioristája

Ahogy múlik felettem az idő, egyre többször 
sétálok a gyönyörű pécsi temetőben. Itt az
után mindig ünnepélyes csend honol, ame
lyet a közeli Siklósi út monoton átszüremlő 
moraja még jobban kihangsúlyoz. Bőven van 
időm sok mindenen elgondolkodni, tiszte
letteljes szeretettel idézem fel egykori drága 
hozzátartozóim emlékét.
Örömmel tölt el, ha szépen meggondozott sí
rokat látok, és szomorúság fog el, ha valakit 
még itt is magára hagynak.
Egy ilyen sétám alkalmával találtam rá a Pé
csi Dalárda híres karnagyának, tenoristájá
nak, Hoffer Károlynak a sírjára. Azt nem ál
lítom, hogy a síremlék rossz állapotban len
ne, de mindenesetre akárhányszor mentem 
el előtte, soha egy szál virágot, emlékkoszo
rút nem láttam. Pedig Hoffer Károly megér

demelné, hogy sírja a pécsi zenerajongók búcsújáró helye legyen. 
Azóta is sokat töprengtem, mit is tehetek én Hoffer Károly emlékezeté
nek ügyében. Sajnos csak igen-igen keveset.
Mint már oly sok esetben, felkerestem a Csorba Győző Megyei-Városi 
Könyvtár Helyismereti Gyűjteményét, reménykedve abban, hogy ta
lálok visszaemlékezéseket, régi pécsi újságokat, amelyek felidézik 
Hoffer Károly emlékét.
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Haksch Lajos „A negyven éves a Pécsi Dalárda története (1862-1902)" c. 
nagyszerű könyvében nagy tisztelettel és szeretettel ír Hoffer Károlyról.

1874. ÉV NYARA, KOLOZSVÁRI DIADAL

„Az ünnepség harmadik napját az országos magyar daláregyesület közgyűlése s 
a díszhangverseny foglalta le. Ennek végeztével megint az »Újvilágiban foly
tatták a mi a dalosaink a versenyen kívül való versenyzést. Erről a »Magyar 
Polgár« (kolozsvári napilap) így emlékezik meg:
Estére a közönség az »Újvilág«-ban (téli színház) gyűlt össze még egyszer meg
hallgatni a jeles Pécsi Dalárdát, mely sehol sem vívott ki akkora népszerűséget, 
olyan általános tetszést, mint Kolozsvárott, hol az igazi szép és jónak mindig 
lelkesült barátai vannak. A dalárda éjfélig működött, a közönség nagy tetszése 
között szebbnél szebb darabokat énekelt. Tenoristájuk Hoffer Károly úr szép, 
rokonszenves, tiszta hanggal bír, s úgy láttuk, szépen győzi is, mert aki abban a 
pipafüstben, éjjel 12 órakor még úgy énekelt, az - vétkezett az igaz, önmaga ellen 
de - be is bizonyító, hanganyagja ép, s arra sokat lehetne még építeni! Nem talál
juk érdektelennek megjegyezni, hogy színházunk intendánsa Hoffer urat a téli 
szezonra havi 300 forinttal hívta meg. Kár, hogy nem akar Pécstől megválni, s 
nem lép színpadra, hol rövid idő alatt fényes névre tehetne szert." (Haksch Lajos: 
A negyven éves a Pécsi Dalárda története (1862-1902). 74-75 p.)

A BÉCSI MÉLTATÁS

„A bécsi lapok is tele tüdővel kiáltották szét a Pécsi Dalárda sikerét. Sokat dicsér
ték Wachauert, a jeles karmestert és Hoffert, akit a »pécsi postillon«-nak nevez
tek el - Wachtnak, a bécsiek kedvenc operaénekesének becéző neve után, akit »a 
bécsi postillon«-nak tituláltak.
»Hoffer - így ír egyik lap - mindenfelé elragadta a hallgatóságot, ahol a Pécsi 
Dalárda éneke felhangzott, s a zenészek és énekesek kitartó unszolása folytán 
próbát kellett énekelnie az udvari opera igazgatója előtt.«
Megjegyzés: A sikeres meghallgatás után csak Hofferen múlott, hogy nem lett 
végleges bécsi szerződés." (Haksch.. .id. mű 96 p.)

Hoffer Károly és őfelsége I. Ferencz József (1891. Év) 
1891. június 21. piros betűs ünnepnapja a Pécsi Dalárdának és Hoffer 
Károlynak. Ezért érdemes e napról kicsit részletesebben is megemlékezni. 
„Az 1891-es év a harmincadik, melyet a Pécsi Dalárda az 1861-ik évi társulás 
után betöltött. Szép napjai virradtak az egyesületnek ebben a nevezetes évben, 
mely ismét megálló pont a hosszú pályafutás útján, alkalom a visszatekintésre, az 
ebből folyó okiilásra, új erőgyűjtésre és a lelkesedés szikrájának új lángra szítására. 
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Szép napja volt ez, melyen Magyarország koronás királya előtt állott s dalával 
megaranyozta az itt időző jóságos király néhány percét.
Június 21-én vonult be ősi városunk falai közé nagy fénnyel - immár harmad
szor - Első Ferencz József király, s ezen nap estéjén a polgárság óriási menetben
- égő fáklyákkal - indult föl a püspöki palotához, hogy lerója hódolatát a koro
nás fő előtt. Ekkor a Pécsi Dalárda - a Pécsi Dalkoszorú és a pécsi tanítóképző 
intézet dalosaival kiegészítődvén - énekkel üdvözölte a legmagasabb vendéget.
A palota elé érvén a dalárdák - Hoffer vezetése alatt - elénekelték Beethovennek 
»Isten dicsősége« című himnuszát, majd midőn a fölség József főherceggel és Sza- 
páry Gyula miniszterelnökkel az erkélyre lépett ki, rázendített Hojfer Károlynak 
ez alkalomra írt, s később csaknem országosan ismerté vált királyhimnuszára.
Amint a dalárda az első énekét befejezte, udvari futár jött a kastélyból a Pécsi 
Dalárda elnökét keresvén.
»A király a Pécsi Dalárda küldöttségét kívánja fogadni.« - Ez volt az üzenet. 
Annál nagyobb volt az örvendezés a hír hallatára, mert mikor a dalárda elnöke puha
tolózott az udvarmesteri hivatalnál, hogy a szerenád alkalmával nem tiszteleghetne-e 
a dalárda küldöttsége a király előtt, ott határozott elutasító választ kapott, minthogy 
magántársulat fogadására az udvari etikett szabályai ellen való volna, s precedenst 
képezhetne máshol is, már pedig Ő fölsége csakis hivatalos testületeket fogadhat.
Őfölsége a dalárda éneke után szépen félrehárította az udvarmesteri hivatal féltő 
buzgólkodását az ő udvari etikettjével együtt, s a királyhimnusz befejezése után 
Kardos Kálmán főispán vezetése alatt, Aidinger János (Pécs város polgármestere 
és egyben a Pécsi Dalárda elnöke) elnököt, Reberics Imre alelnököt, Hojfer Károly 
karmestert és Kiss József titkárt kitüntető nyájassággal fogadta, a küldöttség 
vezetőjének üdvözlését megköszönvén, minden egyes küldöttet kérdésekkel tünte
tett ki. Megkérdezte, hogy hány tagból áll a dalárda, járnak-e rendesen a próbára, 
hány éve áll fönn a Pécsi Dalárda? S mikor Reberics alenök - erre az eshetősége 
is elkészülvén - Hojfer királyhimnuszának díszkötésű példányát nyújtotta át, a 
király megemlékezvén az imént hallott himnuszról, elismerését fejezte ki.
- Köszönöm a figyelmet. Nagyon szép a himnusz, igen szépen is énekelték.
A király utóbb - még elutazása előtt - Hoffert, a királyhimnusz szerzőjét, gyé- 
mántmelltűvel tüntette ki." (Haksch...id. mű 193-194 p.)

1893. ÉVI KITÜNTETÉS

„Örömnapja volt a Pécsi Dalárdának a (1893) június hó 29-edike, amely napon 
tűzte föl Pécs város polgármestere Hojfer Károly mellére a koronás arany-érdem- 
keresztet, melyet a király adományozott neki a hazai dalügy fölvirágoztatása 
terén szerzett bokros érdemeinek elismeréseképpen.
Ez a kitüntetés nem volt tisztán egyénnek szóló, ebből rész illeti a Pécsi Dalárdát 
is, s pedig azon a szeretettel teljes jogon, hogy Hojfer és a Pécsi Dalárda egysé
ges személy. Ha úgy esik a dolog sora, hogy őfölsége a Pécsi Dalárdát tüntette 
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volna ki, hát azt a kitüntetést viszont Hoffer kapta volna ugyanoly részben, mint 
amekkorát ezúttal a Pécsi Dalárda részesedett a Hoffer kitüntetéséből. De az 
uralkodói bölcsesség így intézte helyesebben a dolgot, hogy Hoffernak jutatta a 
dicsőség koronás keresztjét, aki annyi éven át is egymaga viselte a Pécsi Dalárda 
»keresztijét, a mártírkoronával ékesítetted
A Pécsi Dalárda ezt az ünnepet azonban nem engedte családi jellegűvé kicsinyíteni, 
ellenkezőleg a nagy nyilvánosság előtt büszkélkedett az ő nagy fényességének ragyog- 
tatásával. Díszközgyűlést tart a városház gyűléstermében, ahol a dalárda működő és 
pártoló tagjain kívül városunk társadalmának minden rétege képviselve volt.
Aidinger János kir. tanácsos, Pécs szab. kir. város polgármestere, úgy is mint a 
Pécsi Dalárda elnöke, vezette a díszgyűlést, s mikor a titkár a kitüntetést kísérő 
főispáni átiratot fölolvasta a következő szavakat intézte az ünnepelthez:
Igen tisztelt díszközgyűlés! Alig juthatott volna nekem kedvesebb feladat, mint 
hogy dalárdánknak érdemekben gazdag tagja részére az Ő Fölségétől jött kitün
tetést átnyújtsam, hogy azt azon férfi mellére tűzzem, ki a zeneművészet terén 
magának hervadhatatlan érdemeket szerzett. A kir. leirat e kitüntetést a Pécsi 
Dalárda karnagyának adja s miután ismerem az ő érzelmeit dalárdánk iránt, 
azért az ő önérzetének megsértése nélkül mondhatom, hogy e kitüntetés megér- 
demlésében a Pécsi Dalárdának is része jutott. Tudva azt, hogy Hoffer 30 éve a 
Pécsi Dalárdával együtt örvend és ha szomorkodni valója volt, azzal búsul is, 
azért hiszem, hogy nem veszi rossznéven, ha kijelentem, hogy az öröm nemcsak 
az övé, hanem a daláráé is, mely mindig vele együtt érez. Ily örömtelt kebellel 
nyújtom át a kitüntetést, hogy viselje büszkén, elégiilten, családja, a dalárda és 
a város közönségének díszére. Az Isten éltesse!
Méltatták még az ünnepeltet:
Az egyház nevében Troli Ferenc pápai prelátus.
Reberics Imre a Pécsi Dalárda alelnöke.
Szuly János a pártoló tagok nevében.
Repich Vince a pécsvárosi tanítótestület nevében.

Az ünnepelt megköszönte az ovációt. Este a »Vadember« vendégfogadó nyári 
termében bankett következett." (Haksch...id. mű 215 p.)

ÉS MÉG EGY NAGY ELISMERÉS

Ábrányi Kornél (1822-1903) országos hírű zeneszerző és zeneíró, 
„A magyar zene a XIX. században " c. művében így méltatta Hoffer Károlyt: 
„Az ő neve elválaszthatatlanul van egybeforrva Pécs városával, nagyhírű dalár
dájával s az országos daláregyesiilettel. Mint bűbájos hangú tenoristát e tekin
tetben nemcsak az egész ország, hanem a külföld is ismeri. Mint zeneszerző is 
jeles és hatásos dalok, karok s egyházi művek szerzője."
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ÉS ELMENT A DALOS TÁRS...

Hoffer Károly sírja 
a pécsi köztemetőben

„A Pécsi Dalárdának, de egész Pécs 
ének és zenekedvelő közönségének mély 
gyásza van. Tegnap este fél 8 órakor 
végkép lehunyta szemét Hoffer Károly, 
Magyarország legkiválóbb tenoristája. 
Hoffer Károly 1843-ban született Bony- 
hádon. A tanítói pályára készült és e 
minőségben hamarosan Pécsett kapott 
állást. Mint az ének és zene ritka te
hetségekkel megáldott művelője már 
1862-ben belépett a Pécsi Dalárda tag
jai közé, amelynek legszebb sikerei ez ő 
nevéhez fűződnek. Gyönyörű szép Isten 
áldott tenorhangja volt, amelyet szak
értők avatott iskolája Magyarországon, 
évtizedeken át legjobb hőstenorjává ké
pezett. 1866-ban Wachauer mellett má
sodkarmestere lett a dalárdának, amely
nek diadalaiban is részt vett. 1868-ban a 
debreceni dalosversenyen az első díjat, a 

hölgyek ezüst billikomát, 1872-ben Nagyváradon a második díjat, 1874-ben Ko
lozsvárott megint az első díjat vitték el. 1879-ben a király és királyné ezüstlako
dalmán Bécsben énekelt a dalárdával és olyan sikere volt, hogy a bécsi ének és ze
neszakértők unszolására próbát kellett énekelnie az udvari opera igazgatója előtt. 
A próba fényesen sikerrel járt. A legkiválóbb szakértők el voltak ragadtatva Hoffer 
hangjától és a bécsi udvari opera igazgatója pompás szerződést kínált neki. A fé
nyes karrier csábította is, de családi okok tartották vissza. Ezért utasította vissza 
többször is a budapesti operaház kecsegtető ajánlatát is, amit többször megújítot
tak előtte. 1882-ben újra a Pécsi Dalárda szerezte meg a debreceni országos ének
verseny első díját, mert Hoffer Károly szerepelt benne. Ekkor kapták a mintadalár
da elnevezést is. Hoffernek ekkor már magának is volt ének és zeneiskolája és kar
énekese volt a pécsi székesegyháznak, majd a városi zeneiskolának is tanára lett. 
1883-ban a dalárda külföldi körútra indult. Grác, Aussee, Ischl, Salzburg, 
Zürich és Luzern voltak ennek a nagysikerű körútnak a díszes állomásai. Éne
keltek Klesheimben Lajos Viktor főherceg, Salzburgban Rohan herceg és neje 
előtt és az akkori lapok szerint kivívták a fenségek legmagasabb elismerését. 
A következő évben, mint mintadalárda szerepeltek a miskolci dalosversenyen és 
azt írták róluk, hogy »a pécsi dalárdával csak az a dalos egyesület versenyezhet, 
amelyikben egy másik Hoffer működnék.«
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1891-ben Ferencz József király pécsi tartózkodásakor a püspöki palota előtt szerená
dot adott a dalárda, s amelyet ekkor már Hoffer Károly, mint első karmester dirigált. 
Ekkor előadták Hoffer saját szerzeményű királyhimnuszát, amely országos hírűvé 
lett. Hoffert ekkor a király egy gyémánt melltűvel tüntette ki. 1892-ben a budapesti 
országos dalosversenyen ugyancsak az ő érdeme volt, hogy a Pécsi Dalárda vitte el 
az első díjat, Liszt Ferencnek tömör ezüstből való mellszobrát. A következő évben 
újra felkereste a királyi kegy, amely a hazai dalügy felvirágoztatása terén szerzett 
érdemei elismeréséül a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki.
Egész életét dal szeretet hatotta át, amelynek avatott lelkes művelője volt. Erő
teljes, feltétlen biztonságú páratlan csengésű tenorhangja volt, hibátlan tak
tusérzékkel. Izzó temperamentuma magával ragadta énektársait és kiáradt a 
hallgató közönségre, mely ritka gyönyörűséggel hallgatta a torkából áradó pazar 
tenorhangot. A világi énekben kifejtett működése összeolvadt a Pécsi Dalárdá
val, amely akkortájt egyre-másra kiváló készültséggel jelent meg az országos 
dalosversenyeken és következetesen szerezte meg az első díjakat. A dalárdának 
hamarosan olyan híre lett, hogy más dalárda fel sem akart lépni ott, ahol a pécsi 
szerepelt, vagy legalább ahhoz ragaszkodtak, hogy Hoffer ne énekeljen. Az 1886- 
ban a Pécsi Dalárda 25 éves fennállásával kapcsolatban tartott dalos ünnepé
lyen 800 énekes közül úgy csengett ki az ő bámulatosan tiszta, erőteljes tenorja, 
mintha szólót énekelt volna.
Igen szép sikert ért el, mint komponista is. Van egy igen nívós férfikarra írt 
miséje, sok egyházi éneket összhangosított pápai himnusza és királyhimnusza 
pedig országos nevezetességűvé lett. Igen sok magyar dalt írt át férfikarra, 
amelyek mind hibátlan összhangosítású harmonikus művek. Fiatal korában 
mesterien fuvolázott, de ezt a hangszert később abbahagyta, hogy hangját 
kímélje. A zeneiskolai tanárságtól 1910-ben, a karénekléstől 1916-ban vonult 
vissza, amikor a pápa az egyházi zene és ének terén kifejtett érdemes működé
séért a Pro Ecclesia és Pontilice érdemrenddel tüntette ki. Utoljára 1919-ben 
jelent meg a Pécsi Dalárdának a színházban tartott matinéján. Könnytől csil
logtak a szemei a dalárda énekének hallatára, amelynek annyi kiváló sikere 
fűződött közel egy fél évszázadon keresztül az ő nevéhez. Azóta csak a család
jának élt. Az utóbbi időben már sokat betegeskedett is.
Tegnap este végre a halál megváltotta szenvedéseitől. Temetése vasárnap, feb
ruár 27-én délután fél négy órakor lesz a központi temetőből. A gyászmisét 
pedig a temetést követő napon, hétfőn délelőtt 9 órakor mutatják be érte a székes
egyház Corpus Christi kápolnájában. Leánya Kollár Győző dr. szentlőrinci kir. 
közjegyző neje, unokái, a rokonság, a kegyeletes Pécsi Dalárda és Pécs éneket és 
zenét kedvelő egész társadalma gyászolja. A Pécsi Dalárda testületileg vesz részt 
a temetésen és a ravatalnál Mendelsohn Gyászdalát, a sírnál pedig az elhunyt 
saját kívánságára Wagner Tannhauser operájából négyes kvartettben a Zarán
dokok karát fogja énekelni.
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Ábrányi Kornél (1822-1903) országos hírű zeneszerző és zeneíró, »A magyar 
zene a XIX. században« c. művében így méltatta Hoffer Károlyt:
»Az ő neve elválaszthatatlanul van egybeforrva Pécs városával, nagyhírű dalárdá
jával s az országos daláregyesülettel. Mint bűbájos hangú tenoristát e tekintetben 
nemcsak az egész ország, hanem a külföld is ismeri. Mint zeneszerző is jeles és hatá
sos dalok, karok s egyházi művek szerzője.«" (Dunántúl. 1921. február 27.1-2 p.)

Egy késői nekrológ...

„Pár nap múlva lesz évfordulója an
nak, hogy egy becsületben és szorgos 
munkában eltöltött hosszú élet után 
Hoffer Károly örök álomra hunyta le fá
radt szemeit. Az évforduló alkalmából 
- az emlékbizottság munkájával kap
csolatban - fel akarjuk újítani annak 
emlékezetét, aki annyi dicsőséget szer
zett Pécsnek s aki külföldön is ismerté 
tette a Mecsek tövi várost. A Pécsi Da
lárda múlt évi közgyűlésén az egyesü
let elnöke emlékezett meg szeretettel ró
la s nagyrészt az ő szavait idézzük, mi
kor kegyeletünknek ez alkalommal is 
ismételten kifejezést adunk.

Sötét sejtelemként lett úrrá fölöttünk a lehetőség - mondotta többek között a 
Dalárda elnöke -, hogy megint elvesztünk egyet az érdemesek közül. S a szo
morú sejtelem valóra vált. (1921) február 25-én kialudt egy értékes élet mécsvi
lága, mely valamikor lobogó fáklyaként lángolt. Befejeződött egy sok dicsőséggel 
koszorúzott pályafutás, lehullott a fejünk koronája, kidőlt a Pécsi Dalárda régi 
dicsőségének legerősebb oszlopa, örökre eltávozott tőlünk Hoffer Károly, a nagyok 
nagyja, a glóriás dalnok. Már régebben visszavonult a nyilvános szerepléstől s 
az újabb nemzedék csak hírből ismeri, mint a balladák hőseit, akikről aranyfonat
ból szőtt tündérmeséket mond a jó anya kisfiának. S látták is roskatag alakját alig 
hihették el, hogy ez a megtört aggastyán legyen az egykor daliás férfiú, akinek 
nevét évtizedeken át rajongó lelkesedéssel és szeretettel említettek széles e hazá
ban mindenütt, ahol a karéneket művelték.
Tüneményes tenorhangja, zenei tudása és énekbeli készsége páratlan volt és 
elpusztíthatatlan. Leheletszerű pianissimói épp oly csodásszépen és kristály
tisztán csengtek, mint hatalmas fortéi, melyekkel az országos dalos ünnepek 
összkarának 1200 énekese fölött is mindig kiemelkedett. Ilyen hanggal, párosulva 
a zenei intelligenciával, világhírű fenoménnek kellett volna lennie. S az is lett 
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volna bizonyára, ha enged a hízelgő meghívásoknak, melyek Kolozsvárra, majd 
Budapestre invitálták az ottani operához. S amint szűk lett az Ő nagy egyéni
ségének az itthon, bizonyára azok lettek volna a hazai dalintézetek is, ahonnan 
kiindulva világvárosok operaházaiból hódította volna meg a művelt világ zenét 
kedvelő közönségét. Mert meg volt ehhez minden előfeltétele: szép hangján s 
zenei képzettségén kívül daliás termete, szép, férfias arca, egyéni műveltsége s 
bohém lelkülete. S bár megnyílott volna előtte a dicsőség ajtaja, mégis itt maradt. 
Úgy látjuk a négytornyú dóm városának itt a Mecsek alján csodálatos vonzó 
hatása van. Aki ezt a várost megszerette, az nem hagyja el azt többé se kincsért, 
se dicsőségért. Itt maradt Ő is egyszerű zenetanárnak a gyönyörű hangjával 
Isten dicsőségét hirdette büszke dómunk pompás csarnokában. S aztán belépett 
a Pécsi Dalárda működő tagjai sorába azok közé, akik, mint a dal és zene hiva
tott művelői énektársasággá tömörültek s ezzel a művésztestülettel ment már 
ifjú korában országos dicsőséget aratni. Pályafutásának nevezetesebb állomásai 
Debrecen, Nagyvárad, Kolozsvár, Miskolc, Budapest és a külföldi út, amikor 
Bécsben, Ischlben, Salzburgban, Grácban, Zürichben és Luzernben szerzett a 
dalárdával együtt becsületet a magyar névnek, magának és városának. Hogy 
az országban és a külföldön aratott szép győzelmek nem kizárólag az O érdeme, 
hanem a fegyelmezett és zeneértő tagokból álló dalárdáé is, az természetes, de 
bizonyos, hogy ezekben a győzelmekben az Övé volt az oroszlánrész. Ekkor írta 
egyik osztrák lap - hallván a Vinelát énekelni.
»Idejöttek német dalosok, megtanulni hogyan kell Abtunk Vineláját előadni.« 
Sok ideig karmestere is volt a Pécsi Dalárdának, s mint ilyen kiváló volt, de csak 
kivételes alkalmakra vette kezébe a dirigensi pálcát. Később végképp lemondott a 
karmesteri állásáról s mint megválasztott díszkarmester is csak ritkán szerepelt 
ily minőségben, mert szívesebben énekelt, mint vezényelt. Ez jellemzi szerény
ségét, bár ismerte egyéni értékét. Hogy is ne ismerte volna az, akit egy ország 
ünnepelt. S ennek tudatában se törtetett előre. Szerényen visszahúzódott kis csa
ládja és a dalárda körébe. S mégis rátalált annak idején a királyi és pápai kitünte
tés, amikor a hatóság, egyház társadalom ünnepelte. Ilyen ünnepségből azonban 
csak ritkán volt része, pedig sokkal több dicsőséget szerzett ennek a városnak 
egymaga, mint sokan a nagyhangú tülekedők közül összesen, akik különös meg
becsülés dicsfényében sütkéreznek - talán méltatlanul.
Hogy emléke el ne mosódjék a lelkekben, hogy példájából buzdítást és lelkese
dést merítsenek az utódok: megalakult a Hoffer Károly-emlékbizottság, mely 
feladatául tűzte ki városunk ez érdemes polgárának emlékét maradandóan meg
örökíteni. A bizottság csak most kezdhette meg működését s legutolsó ülésén 
elhatározta: átirattal fordul a városhoz és káptalanhoz s a lapok útján a társa
dalomhoz, hogy adományaikkal tegyék lehetővé a kitűzött terv megvalósítását. 
Átirattal fordult Bonyhád község elöljáróságához is, hogy a házat, melyben Hof
fer Károly ifjúságát élte át, emléktáblával díszítsék föl.
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Nagyjainkat megbecsülni, azok emlékét az utókornak fenntartani szent köte
lezettségünk. Hoffer pedig a magyar zene, de különösen a dal terén a nagyok 
közül is kiemelkedett s éppen ezért bízunk abban, hogy városunk közönsége, 
amelynek annyi élvezetes órát szerzett, a város, melyre annyi dicsőséget hozott 
s az egyház, melynek szolgálatában félszázadot töltött, nem fogják megta
gadni támogatásukat s valóra váltsa a bizottság feladatát: a Hoffer-emléket." 
(Dunántúl 1922. február 22. 2 p.)

Hoffer Károly emlékét sok éven át kegyelettel őrizte Pécs város polgár
sága, napjainkra azonban - nekem úgy tűnik - kicsit meghalványodott 
ennek a varázslatos hangú férfiúnak a múlt ködébe tovatűnő árnyalakja...

Epilógus

Mit írhatnék kis értekezésem végére, ami méltó lenne ehhez a magasztos 
témához? Talán csak igen röviden néhány sort. A 19. század pécsi pol-
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gárai ismerték az ünnepek 
igazi értékét. Tudtak gond
talanul örülni az egyszerű, 
mindennapi dolgoknak is. 
A Pécsi Dalárda tagjait em
beri megbecsülés és barát
ság forrasztotta eggyé. Ez 
nem azt jelentette, hogy 
mindig mindenben egyet
értettek. A művészek kö
zött mindig volt és van egy 
bizonyos mértékű rivalizá
lás. Ez alól a Pécsi Dalár
da tagjai sem voltak kivé
telek. De akkor, amikor a 
szeretett dalárdájuk meg
maradásáról volt szó, min
dig félre tudták tenni a sze
mélyes sérelmeket. így tu
dott azután a Pécsi Dalárda 
hosszú-hosszú nemzedé
keken keresztül fennma
radni. Emléke kitörölhetet
lenül eggyé vált szeretett 
városunk történetével.
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Wagner László

természetvédelmi beruházások
A DRÁVA MELLETT

Múlt

 Az Ormánság vízellátásáról a Dráva és a Fekete-víz gondoskodott. 
A Dráva szabályozása az 1860-as években kezdődött. Ekkor 60 
túlfejlett kanyarulatot vágtak át, megépült az árvízvédelmi tölté- 

sekegy része is. Ezután a drávai áradások nem tudták jótékony hatásu
kat betölteni. A folyószabályozás következtében gyorsabban vonultak le 
az árhullámok, megkezdődött a folyómeder berágódása.

Talán a Drávánál is nagyobb jelentősége volt a terület vízellátásában a 
Fekete-víznek. Nyugati irányból a Gyöngyösök Belső-Somogyból hoz
ták a vizet. Északi irányból az Almás-patak a Zselicből (a kettő, Maró- 
csától É-ra történő összefolyásától nevezik Fekete-víznek) az Ókoron ke
resztül a Bükkösdi-vízfolyás a Nyugati-Mecsekből, illetve a Pécsi-víz a 
Közép-Mecsek déli oldalából szállították az éltető vizet és fejtették ki jó
tékony hatásukat. Sajnos a vízrendezések ezeket a vízfolyásokat sem ke
rülték el. Napjainkban a Fekete-víz átlagos vízszintje kb. 3 méterrel van 
lejjebb a környező legelők, erdők, szántóföldek szintjénél.

A kiszáradás folyamatát felgyorsította a mezőgazdasági területek melio
rizációja is. A mezőgazdaság gépesítése, az erősebb, nagyobb teljesítmé
nyű, nagyobb tömegű traktorok megjelenése után szükségessé vált a me
zőgazdasági területek vízrendezése, mivel a csapadékosabb időjárás ese
tén az átázott talaj nem bírta el a traktorokat, kombájnokat. A vízelvezető 
árkok nem átgondolt, kellőképpen nem megtervezett kialakítása tovább 
rontotta a helyzetet. Több esetben is előfordult, hogy átvágták a vízzá
ró réteget, így nem csak a felszíni, hanem a növényvilág számára oly je
lentős talajvizek is elfolytak a területről. Ez történt a Szentegát Bürüs 
közti Határ-árok esetében is, mely a Szentegáti Ős-bükkös Természetvé
delmi Területről vezette le a talajvizet. A terület kiszáradása egyre foko
zottabb mértékben veszélyeztette az ormánsági erdőket is. Túrós Lász
ló, a Vajszlói Erdészet egykori igazgatója is felfigyelt a fokozott vízhiány 
következményeire. Új vízkormányzási elvek kidolgozásán gondolko
dott. Elgondolása szerint a Drávából történő vízpótlás jelentette volna 
a megoldást. A Dráva Somogy megyei alsó szakaszán, Drávagárdony,
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Drávatamási térségében történő vízkivétel után a Korcsina-csatornán, 
Körcsönye-csatornán, Fekete-vízen, valamint a régi vízfolyások meder
maradványainak felújításán keresztül lehetne vizet juttatni az egyre job
ban kiszáradó Dráva-síkra. A vízpótlás során három körgátas víztározó 
segítette volna a folyamatos vízforgalmat. A legnagyobb területű Drá- 
vagárdony térségében, a vízkivételi hely közelében került tervezésre, a 
következő, jóval szerényebb méretű, Bogdása és Sellye között, a harma
dik pedig Csányoszrótól délre. Ezekbe a tározókba szivattyúk juttatták 
volna fel a vizet, és egy zsilipen keresztül, gravitációs úton folyt volna a 
következő tározóig. Természetvédelmi szempontból a legaggályosabb a 
bogdásai tározó volt, mert a Dráva-sík legjelentősebb komistárnics élő
helye semmisült volna meg. Túrós László elképzelése szerint a meglé
vő és új építésű csatornákon, mint egy érhálózaton keresztül éltető víz 
csordogálna az erdőkbe, gyepekre, szántóföldekre. A csatornák mentén 
energiaültetvények létesítésével lehetett volna bevételt teremteni. A víz 
jótékony hatása az erdők, gyepek, szántók többlettermelésében néhány 
év alatt jelentkezett volna. Számításai szerint a vízpótlással keletkező 
többletbevételek fedezték volna az üzemeltetési költségeket. Sajnos Tú
rós László halálával eltávozott közülünk egy olyan ember, aki életét az 
Ormánság fejlődésének, a természet megóvásának szentelte.

Ezt a munkát évtizedekkel később Lantos Tamás vezetésével az Ormán
ság Alapítvány munkatársai karolták fel. Az Ormánság Alapítvány 1990- 
ben jött létre. Az alapítvány megalakulása óta a tájakkal, azok működé
sével és fejlődésével, az ember tájalkotó szerepével, a tájgazdálkodással, 
a tájak részét alkotó közösségekkel foglalkozik. A Dráva egykori árterén, 
az Ős-Dráva ottfelejtett medrei között a hajdani fokgazdálkodás még sok 
rejtett emléke húzódik meg. Erre épülnek az alapítvány egykori és jelen
legi tájgazdálkodási kezdeményezései: külterjes rét és legelőgazdálko
dás (szürkemarha- és bivalytenyésztés), az ökológiai szántóföldművelés 
(50 hektáron), alkalmazkodó gyümölcsészet.

Szemléletmódjuk, életképük némileg különbözik Túrós László elképze
léseitől, de alapjaiban közös nézeteket vallanak. Hitük szerint „fontos 
szempont a helyi erőforrások használata, hisz nincs olyan térség, telepü
lés vagy háztartás, amelynek ne lenne saját erőforrása. A külső erőfor
rások bevonásának mindig ára van. Fontos az erőforrás használatának 
tartamos volta is: az erőforrásokkal úgy kell bánni, hogy azok fajlagos 
mennyisége ne csökkenjen, és a minősége ne romoljon".
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Jelen

A Dráva menti területek vízrendezését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz
gatóság kezdte el. Első lépésként a szerb-szigeti mellékág revitalizációja 
készült el. A Szerb-sziget egy természetesen kialakult drávai sziget, Drá- 
vapalkonyától délre, melynek alsó része Horvátországhoz tartozik. Itt 
található a kitorkollás is. A sziget kialakulását elősegítette, hogy jelentős 
kanyarulat belső ívén helyezkedik el. A kanyarulatok külső ívét bontja a 
folyó, a belső ívet feltölti a lassabban áramló víz által lerakott hordalék.

A sziget kialakulása után megindult a mellékág feltöltődése. A torkolat
ban a fennakadt uszadék fák megakadályozták a folyamatos vízáram
lást, ezért a hínárok megtelepedtek a mederben, amelyek elősegítették 
a feltöltődést. A folyamatot felgyorsította a mellékágat lezáró keresztkö
vezés, mely a szigetre való bejárást is lehetővé tette. A feltöltődés olyan 
jelentős volt, hogy a beavatkozás előtt csak a Dráva nagyon magas víz
állásánál áramlott át a víz a mellékágon. A munkálatok 2012 elején kez
dődtek és a vegetációs időszak kezdetére be is fejeződtek. A revitalizáció 
során a régi meder nyomvonalából kivágták a benőtt fákat, elbontották a 
medret elzáró keresztkövezést, az nem is lett felújítva, így a sziget, amely 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében van, há
borítatlansága biztosított. A legnagyobb feladat a mederben felhalmo
zódott hordalék eltávolítása volt. Mivel a kikotort hordalék gépjármű
vel való kiszállítása nehezen volt megoldható, ezért a kivitelezők a hid- 
romechanikus hordalékeltávolítást alkalmazták. A mederben kazettákat 
alakítottak ki, ezekbe a kazettákba a Drávából vizet szivattyúztak, és a 
fellazított hordalékot visszapumpálták a Drávába. így sem a parti zóna, 
sem a környező vegetáció nem károsodott. Fontos szempont volt, hogy 
a mederrézsű a lehető leglankásabb legyen. A csatornáknál alkalmazott
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l:2-es rézsű helyett (1 m szintkü
lönbséget 2 m távolságban) 1:5-ös 
(1 m szintkülönbséget 5 m távol
ságban) lett kialakítva. Ezzel a meg
oldással, a környező erdőkben élő 
állatok akadálymentesen átkelhet
nek a mellékágon, hisz egy mere
dek parti rézsűn a kisebb élőlények 
nem, vagy nagyon nehezen tudná
nak kimászni. A munkálatokról ér
tesítettük a horvátországi vízügyi
szerveket, de a megvalósításba nem lettek bevonva, így a horvát terüle
ten lévő kitorkollás nem lett megkotorva. A folyamatos vízáramlás csak a 
drávaszabolcsi vízmércén mért 210 cm-nél magasabb vízállásnál valósul 
meg. Az első feltöltődésre három hónapot kellett várni. Jelentősebb ár
hullám csak június második felében érkezett, ekkor töltődött fel az egész 
rendszer. Az élőlények azonnal birtokba vették a területet. Érdekes ter
mészeti jelenséget figyeltünk meg. Nevezetesen a késleltetett szaporo
dást. Mivel kevés volt a csapadék, így a mellékág és a környező terüle
teken lévő vízállások szárazon maradtak. A márciusban szaporodó bar
na varangyok nem tudták a petéiket lerakni. Erre csak a nyár eleji áradás 
adott lehetőséget. A víz beáramlása után tömegesen lepték el a barna va
rangyok a mellékágat, hogy petéiket lerakják. A bejövő halakat követve a 
vidrák is megjelentek. Nem akartak kimaradni a varangyok által biztosí
tott táplálékbőségből, így több helyen találtunk bőréből kifordított, vid
rák által elfogyasztott varangytetemet. A barna varangy az egyik legtöbb 
méreganyagot termelő békafajunk. A bőrében termelt méreg az esetek 
többségében megvédi a békát a ragadozóktól. A vidra azon kevés állatok 
közé tartozik, mely megtanulta, ha megnyúzza a varangyot, hozzájut az 
ízletes húsához. Mára a természet eltüntette a beavatkozás során elen
gedhetetlenül keletkező tájsebeket. Aki nem tudja, észre sem veszi, hogy 
itt két évvel ezelőtt mesterséges beavatkozás történt.

A szerb-szigetivel csaknem azonos időpontban zajlott Drávatamási térségé
ben két mellékág újjáélesztése is. Ezeknél a mellékágaknál a keresztkövezé
sek lettek elbontva. A hordalék eltávolítását már a beáramló víz végezte el.

A Baranya megyei szakaszon a felsőszentmártoni és a drávakeresztúri 
mellékágak felújítása volt a következő beavatkozás. Ezek a Dél-dunán
túli Vízügyi Igazgatóság beruházásaként kerültek megvalósításra. Felső- 
szentmártonnál a betorkollás után egy új meder lett kialakítva.
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A felújított g A drávakeresztúri mellékág
felsőszentmártoni mellékág 1 középső része

A szigetre bevezető kövezés teljesen elzárta a medret. Az itt zajló gazdál
kodás miatt ezt a bejárót nem lehetett megszüntetni. A folyamatos víz
áramlás biztosítása céljából kettő darab 80 cm átmérőjű átereszt építettek 
be a felújított keresztkövezésbe. A torkolat felett egy folyószabályozó kő
sarkantyú található, ennek a parthoz csatlakozó része elbontásra került. 
Ezáltal a Dráva vize közvetlenül a mellékágba folyik, ezzel elkerülhető, 
hogy a torkolati rész feliszapolódjon. A kősarkantyú mederben maradó 
része megakadályozza, hogy a folyó megbontsa a sziget felső részét.

Homokpadoit kialakuló sziget
Homokpadon kialakuló sziget 

víz alatt

Ezek a munkálatok jótékonyan hatottak az adott mellékág vízforgalmá
ra, illetve a Dráva élővilágára. Azok a halfajok, melyek nem kedvelik 
az állóvizet, új élőhelyekhez jutottak. A folyamatos vízborításnak olyan 
mellékhatása is lett, hogy a szigetekre nem lehet az év nagy részében be
menni, így az ott lakó állatok zavartalanul élhetik életüket. A mellékág
felújítások pozitív hatása csak helyben jelentkezett, de nem javították a 
Dráva-sík vízháztartását.
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A terület vízháztartását jelentő
sen befolyásoló vízrendezés a cún- 
szaporcai holtágrendszer vízpót
lása volt. A holtágrendszer, mint a 
legtöbb holtág a Dráva-síkon, csak 
a talajvízből táplálkozik. A Drá
va magas vízállásánál a Kisinci- 
holtágba folyik be víz, de ez az 
egész rendszer vízforgalmára nincs 
jelentős hatással.

A cún-szaporcai holtág egyike a 
hatvan kanyarulatnak, melyeket az 
1860-as években átvágtak. Az ekkor 
még összefüggő vízfelület az idők 
folyamán feldarabolódott. A feltöl- 
tődés a Sárga-víznél a legjelentő
sebb. A feltöltődött részeken jelen
tős a tájidegen növényfajok, a magas aranyvessző és a gyalogakác tér
hódítása. Hazai cserjefajaink közül a rekettyefűz jelent meg tömegesen 
a holtág Lanka nevű részében. Térhódításával a nádas lágyszárúitól - 
nád, gyékény, hínárok - veszi el az életteret. Ez a térhódítás a feltöltő
dési folyamat természetes velejárója. A holtágrendszer elöregedésének 
ütemét a vízszint emelésével lehet csökkenteni. A legnagyobb probléma 
a víznyerés helye. A vízminőség szempontjából a Dráva lenne a legmeg
felelőbb, de a folyóból csak több kilométerrel feljebbről lehet úgy vizet 
nyerni, hogy a Sárga-vízbe juttatva az egész rendszert átöblítse. Másik 
lehetőség a Fekete-víz. A holtág és a Fekete-víz között egy kilométer a 
távolság. Egy egyenes csatorna kiépítésével a víz a Szil-hátba juttatható. 
A teljes holtág átöblítésének nem a legoptimálisabb megoldása, de meg
felelő mennyiségű víz bejuttatásával a Sárga-vízben is megemelhe
tő olyan mértékben a vízszint, hogy az agresszívan terjedő aranyvesz- 
szőt vissza lehessen szorítani. A munkálatok 2014 kora tavaszán kezdőd
tek. Első ütemben a csatorna készült el a Fekete-víz és a holtág között. 
Ezt követték a vízmércék és a talajvízfigyelő kutak kiépítése, valamint 
a Kisinciből történő kifolyónál a zsilip felújítása. Utolsó ütemben a Fe
kete-vízen a csatorna üzemi vízszintjére történő vízszintemelést bizto
sító duzzasztómű kiépítése történt meg. A tervezést és a kivitelezést a 
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság koordinálta. A víz pótlása évenként 
két alkalommal történik. Először tavasszal - március elején, közepén -,
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másodszor pedig nyár végén, ősz elején. Az első vízszintemelésnek meg 
kell előzni a vízimadarak fészeképítésének kezdetét, mivel az alacsony 
vízszinthez épített fészkeket a feltöltés elárasztaná. A feltöltést követő
en a vízszint természetes csökkenésnek indul. Ennek több oka lehet. Ta
lán a legjelentősebb a medret körülölelő talaj vízáteresztő képessége. Ezt 
követi a meteorológiai viszonyok alakulása. A 2014-es csapadékosnak 
mondható nyár ellenére is 50 cm-rel csökkent a holtág vízszintje. Egye
lőre nem tudjuk megmondani, milyen gyorsan csökken a feltöltött holt
ág vízszintje. A kedvező az lenne, ha lassan történne a vízszintcsökke- 
nés, mert ebben az esetben a víz jobban ki tudná fejteni kedvező hatását.

A Dráva-sík vízjárásának javítása fontos tényező a természetességi álla
pot megőrzése, növelése szempontjából. Ugyanakkor a Dráva medermé
lyülése, az egyre aszályosabb nyarak sürgető intézkedéseket követelnek 
a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében. Ennek a folyamatnak 
első lépéseit mutattam be a fenti cikkben.
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rdeklődéssel olvastam az elmúlt évek egyik évkönyvében 
Trebbin Ágost a zetényi Csukás és a Höffler családról írt igé-
nyes munkáját.

Mivel a szerző mindkét esetben a családok nemesi mivoltára és címerére 
is utalt, s mindkét család történetével magam is foglalkoztam, szükségét 
érzem annak, hogy egy-egy - a családok történetében kisebb jelentőség
gel bíró, ámde a jövő kutatóinak szemszögéből fontos -, általam ismert 
részletet közreadjak.

A Csukás család nemességét Pécsett 1812. május 22-én 731. számon 
hirdette, s eredeti nemeslevele a Pozsonyi levéltárban került elhelye
zésre Andretzky József Baranya Vármegye Nemesei (Pécs, 1901) című 
munkája szerint.
Csukás Zoltán bádogosmesterről igen szép szavakkal emlékezik meg a 
„Pécsi Fejek (1933)" című munkájában a Zsadányi-Kalmár szerzőpáros. 
Ok feltüntetik a „Zetényi" előnevet is.
A Zetényi előnév azonban semmiképp nem lehet királyi adomány II. 
Ulászlótól. Magyarországon ugyanis az állandósult nemesi előnevek 
használatának gyakorlata akkor még nem alakult ki. Az előnevek ado
mányozása, viselése csak később vált bevett szokássá. Mivel sok esetben 
az előnév eredetét homály fedte, így a 20. században a törvény akkor tet
te lehetővé az előnevek viselését, ha azt - bizonyítottan - a család már 
1848 előtt, több generáción át viselte.
Ezzel kapcsolatban a WIKIPEDIA-n közzétettekben is - ami feltehetően 
a család egyik tagjának írása - az alábbiak szerepelnek:
„A Csukás családnévvel Komárom város jegyzőkönyveiben és Zsigmond ki
rály (1368-1437) okirataiban egyaránt sűrűn találkozunk, mint a király 
nemesei, ..." 
[...]
„A Csukás-család évszázadokon át Komáromban és Rév-Komáromban élt, re
formátus vallást gyakorolva. 1499-ben Csukás Bálint nemességet és földbirtokot 
kapott II. Ulászló királytól (1490-1516) a Nógrád-megyei Lócot (mai Nagylóc). 
Előnévként utódai a Zetényi Csukás nevet viselték."

236



Sey Gábor - A Csukás és Höffler családok címerei

A „zetényi" előnév felvételének, 
használatának kezdetére itt sincs 
egyértelmű utalás, mint ahogy eb
ben a korban nem is lehet. E mellett 
megjegyzem, hogy a már nemes 
családok esetében - ha elfogad
juk a Zsigmond-kori nemességet - 
nincs szükség újabb nemesség ado
mányozására. Ez esetekben címer
vagy birtokadományozás történt. 
A birtokadományozás pedig ön
magában is nemességgel járt.
A Csukás címer a pécsi közteme
tő „F" parcellájában Zetényi Csu
kás Zoltán (1860-1942) sírkövén 
színezett pirogránitból kialakítva 
a következő:

A címer csücsköstalpú, vörös pajzsán ágaskodó, jobbra lépő, egyfarkú arany
oroszlán jobbjában görbe kardot villogtat. A pajzs feletti ötágú gombos korona 
felett letépett páncélos kar görbe kardot markol, mely vörös fezes török főt üt át. 
A takaró jobbról és balról zöld pálmaág.
A címert feltehetőleg 1712. július 
14-én III. Károly adományozta Csu
kás Istvánnak és Lőb Keresztély- 
nek. A nemeslevelet még az ado
mányozás évében Pozsonyban hir
dették ki. A család a későbbiekben 
„Zetényi" előnevet viselt.

Kempelen szerint is 1499-ben kapott 
nemességet Csukás Bálint. Erről 1776- 
ban Komárom megyétől nyert neme
si bizonyítványt Imre (Laczháza) és 
János (Izsák). Leszármazási táblájuk 
Pest megye levéltárában található. 
András 1838-ban Pest megyétől nyert 
nemesi bizonyságlevelet.
Említi még, hogy tán fentivel azonos Csukás nemzetség címeres nemes
levelet III. Károlytól 1712. július 14-én nyert István személyében. Ezt a 
nemeslevelet Pozsony megyében hirdették.
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Tudomása van arról is, hogy az esztergomi primási levéltárban is őriz
nek Csukás névre kiállított címeres nemeslevelet.
Magyarország Címereskönyve - az 1499-es adomány mellett - 1587-re is 
datál egy Csukások által kapott címeres nemeslevelet. Kempelennel egy
behangzóan ír már a Csukás Istvánnak 1712. VII. 14-én Károly király ál
tal adott címeres nemeslevélről, melyet Pozsony vármegyében hirdettek. 
A dátumok alapján több kérdés is felvetődik, de a legfontosabb, hogy 
azonos Csukás nemzetségről esik-e szó? Ha igen, akkor az 1712-ben 
nyert nemesség után, 1766-ban miért az 1499-es nemességről kap
tak nemesi bizonyságlevelet? A pécsi síron lévő címer vajon miko
ri? Rajzolata alapján 1499-es nem lehet. Mindkét ábrázolás, a síron 
és a cikkben közölt is (melyek egyébként egymásnak tükörképei, sőt 
a cikkben közölt címer sisakkal is bír, míg a temetői nem!) takarója 
meglehetősen leegyszerűsített (a temetői zöld pálmaág, míg a cikk
ben közölté vörös, stilizált takaró!), eltér úgy a 16., mint az 18. szá
zadban alkalmazott takaróktól, továbbá egyszínű.
Mindenesetre elképzelhető, hogy a család különböző ágai az egy
mással érintkező Pozsony, Komárom, Pest és Nógrád vármegyék kö
zött vándoroltak.
Megjegyzem, a kezdetekben a királyi földbirtok adományozása egyenér
tékű volt a nemesség adományozásával, csak a későbbiekben vált „divat
tá" nemesi cím, rang adományozása birtok nélkül.
A III. Károly által 1712. július 14-én kelt nemeslevélben nem törté
nik utalás az előző nemesség megerősítésére, a címer megújításá
ra. Ezért feltételezésem szerint itt más Csukás családról lehet szó, 
melynek leszármazói az idők folyamán összekötötték a több külön
böző család ágait. Megerősíti ezt az is, hogy míg az első család Nóg- 
rádban kapott adományt, addig az új nemeslevelet Pozsony várme
gyében hirdették ki. 1776-ban pedig Komárom vármegyéből nyertek 
nemesi bizonyítványt ez utóbbiak.
Erősíti a két különböző család létéről való feltevésem az is, hogy a kezde
ti ősöket maguk a Pécsre származottak is, mint Zsigmond embereit, Ko
máromba helyezik.
Az is figyelemre méltó, hogy a szakirodalmak a címerekről leírást nem 
adnak, egyetlen fennmaradt ábrázolás az, ami a neves pécsi bádogos
mester sírkövén látható.

Sajnos az említett cikk nem tér ki arra, hogy a család hol lelt rá a má
sodik címerre, ami rajzolata alapján is újabb keletű, ami a követke
ző képet mutatja:
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Álló csücsköstalpú pajzs kék mezejé
nek zöld talapzatán, veres kaftános, 
kéknadrágos, sárgacsizmás és öves, 
kuruc-kalpagos huszár kivont szab- 
lyával, annak hegyén vérző török fő
vel, fehér lován, melynek takarója 
sárga, jobbra lépdel. A szembe né
ző rácsos sisak lombkoronájából si
sakdíszként a huszár alakja kinövőn, 
jobbjában a pajzsalak szablyáját is
métli, balja a csípőjén nyugszik. Ta
karó balról vörös-ezüst, jobbról kék
arany. A címer sajnos színre színt al
kalmaz a pajzsmezőben.

A Höffler pécsi bőrgyáros családról írt igen értékes dolgozatában Trebbin 
Ágost a család nemesi címerére, s az arról megemlékező Cserkuti And
rás (helyesen: Adolf) főlevéltárosra hivatkozik. Az interneten valóban 
rálelhetünk a német címerek között egy „von Hoefler" címerre, ami akár 
azonos is lehetne a Cserkuti által hivatkozott bajor címerrel, de sem
milyen magyar heraldikai, családtörténeti szakirodalom nem említi a 
Höffler (Höefler) család címerét, nemességét. Sőt a királyi könyvekbe 
sem került bejegyzés sem Mária Terézia, sem más uralkodó részéről a 
Höfflereknek (Höfler, Höefler) tett adományról. Nehezen feltételezhető, 
hogy egy létező nemességet, viselője új városba, országba érkezvén nem 
hirdettek (A nemesség 1848-ig adómentességgel és egyéb kiváltságok
kal, ámde igaz, kötelezettségekkel is járt.) Márpedig a Höfflerek a már 
említett Andretzky-féle kitűnő munkában sem szerepelnek, mint Bara
nyába telepedett nemesek.
Mindenesetre hasonló kialakítású címerek úgy az osztrák, mint a ma
gyar heraldikában fellelhetők.
A közölt - egyébként az interneten fellelt - címer: Álló, négyeit doborpajzs 
1. és 4. kék mezejében középütt ezüst pólya, a pólya felett kettő, alatta egy ötágú 
arany csillaggal; a 2. és 3. vörös mezőben ágaskodó, jobbra lépő arany griff, jobb
jában egyenes pallossal. A pajzson jobbra tekintő (barna!) csőrsisak, a sisakon 
kék-fehér tekercs, melyből három, - a széleken két fehér, középütt kék - strucctoll 
nő ki. Takaró mindkét oldalt kék-ezüst, oldalanként 2-2 arany bojttal. A pajzs 
alatt barokkos szalag: Hoefler felirattal.
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Nagy valószínűséggel a ne- 
ten - egyébként azonoskép
pen - sablonban ábrázolt cí
merek valódisága ingatag ta
lajon áll, nem lehet elfogadni 
azokat kétségtelenül egy-egy 
családhoz, nemzetséghez tar
tozóknak. Divat is lett napja
inkban a patinás címerekhez 
hasonló, minden alapot nél
külöző címerek készíttetése, 
amit ki is használnak a net 
pénzéhes vállalkozói.
Az internet megbízhatatlan
ságára utal az is, hogy kere
sés közben még olyan talá
lat is akad, amely egyenesen 
Höffler báróról beszél. A bá
róságra (Baron) vagy birodal
mi báróságra (Freiherr) azon

ban még a címer rajzolata sem utal. 
Kétségtelen, hogy a cikkben közölt 
címerkép az interneten közölttel ha
sonlóságot mutat, annak egy vál
tozata. A változatlanul hagyott cí
merpajzsra rácsos sisak került lomb
koronával, melyből a pajzs griffje nő 
ki. Takarók: jobbról kék-ezüst; balról 
vörös-arany.

Sajnos, mivel 1945 után úgy a he
raldika, mint a genaológia háttér
be szorult, a családok egy része 
elvesztette a múlttal való kapcso
latát, amit az 1989-es rendszervál
tás után újra meg akartak találni. 
Eléggé elítélhető módon gyakran 
előfordul, hogy különböző csalá
dok pusztán névazonosság alapján kötik össze ágaikat, vagy hogy 
mai vágyaikat a múltba vetítve keresik nemesi címerüket.
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Komlós Attila

TERMÉSZET ÉS HAGYOMÁNY
TALÁLKOZÁSA
ŐS-DRÁVA LÁTOGATÓKÖZPONT

f
z Ormánság területén elhelyezkedő Szaporca település közelében

2013 őszén helyezték el az Ős-Dráva Látogatóközpont alapkövét, és 
ezzel kezdetét vette egy több hónapon át tartó, nagyszabású épít- 
A 2014 folyamán felépült komplex létesítmény célja a Duna-Dráva 

Nemzeti Park, a Dráva folyó bemutatása mellett az ormánsági élet, a tra
dicionális gazdálkodási formák, a hagyományok nagyközönséggel való 
megismertetése, valamint a természetvédelmi, gazdálkodási, tájhasználati 
problémákra való figyelemfelkeltés. A látogatóközpont az Os-Dráva Prog
ram részeként épült fel a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság projekt
jeként, a DDOP Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása pályázat 
támogatásával, nettó 1 038 386 480 Ft költségvetéssel.

Ős-Dráva Program

Az Os-Dráva Program megteremti a természeti és társadalmi adottságokhoz jól 
illeszkedő tájgazdálkodási feltételeket hazánk egyik leghátrányosabb térségében, 
az Ormánságban, a terület környezeti állapotának, infrastruktúrájának és szociá
lis helyzetének javítása révén. Az Ős-Dráva Program évtizedes előkészítés és ter
vezés eredményeként indulhatott útjára, a programról az 1242/2012. (VII. 17.) 
Kormányhatározat rendelkezik. Komplex beavatkozásokat tartalmaz, melyek a kö
vetkező tevékenységterületeket ölelik fel: határon átnyúló együttműködések (IPA); 
lehetőségek feltárása és előkészítés; tájhasználat-váltás, tájgazdálkodás, vízkor
mányzás; foglalkoztatás; Ős-Dráva hitelprogram; kultúra és idegenforgalom.
Tekintsük át a program néhány elemét a teljesség igénye nélkül. Megtörténik a 
Dráva négy feliszapolódott holtágának kotrása és a vizes élőhelyeket övező védett 
erdőterületek rehabilitációja. Újraélesztik a gyógynövénytermesztés és -feldol
gozás hagyományait. Képzési, átképzési és foglalkoztatási, valamint kapcsolódó 
munkaerő-piaci szolgáltatási lehetőségeket nyújtanak a lakosságnak. Fejlesztik a 
kisállattenyésztés feltételeit, lakossági állatkihelyezések történnek a fajtamegőr
zés középpontba helyezésével. Felújítanak nyolc ormánsági fakazettás reformá
tus templomot. Javítják, bővítik a kerékpáros turizmus kínálatát: kerékpárút-fej- 
lesztés történik, kerékpárkölcsönzőket alakítanak ki.
A program a tartós megoldásokat eredményező terület- és vidékfejlesztés első ha
zai mintaprogramjává válhat, és sikere esetén nemzetközi léptékben is modellér
tékű lehet. (Forrás: www.osdrava.hu)
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Ó-Dráva ■ Alapkőletétel

Bokrétaünnep

Az Os-Dráva Látogatóközpont építésének folyamán jelentős mérföld
kő volt a bokrétaünnep, melyet 2014. május 30-án tartottak. Ez hagyo
mányosan az építők és építtetők közös ünnepe, amelyet az épület tar
tószerkezetének elkészültekor szoktak megtartani. A rendezvényen 
beszédet tartott Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz
gatóság igazgatója, és Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő, az Ős-Dráva 
Program összehangolásáért felelős kormánybiztos. Hagyományos áldo
mást mondott Hévízi János, a kivitelező Aktív Kft. ügyvezető igazgatója. 
A köszöntőbeszédek elhangzása után a tradíciónak megfelelően az épü
let legmagasabb pontjára bokrétafát állítottak, majd a kivitelező cég ve
zetője a régi szokás szerint egy pohár bort kapott, amelyet a háztulaj
donos egészségére ürített, majd a poharat elhajította. A pohár összetört, 
ami azt jelentette, hogy a továbbiakban is minden jól fog alakulni - az 
ilyenkor épen maradó pohár rossz előjelnek számít.
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A főépület festett fakazettáit 
Szatyor Győző készítetteBokrétaavató

Főépület

A LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

A vendégek a látogatóközpont főépületébe érkeznek meg. A fogadótér
ben látható karzat mellvédjén az ormánsági templomok ihlette festett fa
kazetták vonják magukra a tekintetet. A színes alkotásokat Szatyor Győ
ző grafikus, faműves, szobrász készítette. A fogadótérből két helyiségbe 
léphetünk. Balra a térség természeti és kultúrtörténeti értékeit, hagyo
mányait felvonultató kiállítást tekinthetjük meg, jobbra pedig a korsze
rű oktatástechnikai eszközökkel felszerelt interaktív oktatóterem várja 
az érdekes környezeti nevelési programok, ismeretterjesztő előadások 
résztvevőit. Az épülethez kilátótorony is tartozik, melyből a bemutató
központ területe és a környező táj vehető szemügyre. Az épület körül 
hagyományos tájfajtákból álló gyümölcsös, valamint fűszer- és gyógynö
vénykert létesült. A főépülettől távolabb a térségre egykor jellemző régi 
magyar háziállatokat (pl. szürkemarha, mangalica, sertés, hucul ló, sza
már, juh, baromfi) bemutató épületegyüttes alakítottak ki.
Az Ós-Dráva Látogatóközpont részét képező három tanösvényen a lá
togatók élményekkel és ismeretekkel gazdagodva fedezhetik fel a Drá
va természeti értékeit, a hagyományos gazdálkodás világát, valamint az
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A Hagyományos gazdálkodás tanös
vényen az állattartás, rétgazdálkodás, 
gyümölcstermesztés, méhészkedés, 
kosárfonás, fűszer- és gyógynövény
termesztés eszközei, valamint szak
mai fortélyai ismerhetők meg. Bárki 
kézbe veheti, kipróbálhatja a tárgya
kat, megtapasztalhatja, hogyan hasz
nálták őseink a természet adománya
it fenntartható módszerekkel, harmó
niában környezetükkel.

Az Os-Dráva tanösvény az Ormánság természeti és kulturális értékeit 
mutatja be. A Látogatóközpont közvetlen közeléből indulva a 9 állomás
ból álló sétaúton megismerhető a régi tájhasználat, a folyószabályozás, 
illetve a rehabilitáció és a revitalizáció lehetőségei.

Leskunyhó
a Dráva élővilága tanösvényen

A Dráva élővilága tanösvény a te
rület változatos és különleges élő
világába engedi bepillantani az 
érdeklődőket a nyílt vízfelületek
től a part menti mocsaras területe
ken át a színpompás vadvirágok
kal borított fás legelőkig. A terület 
élményszerű bemutatását többek 
között madármegfigyelő, madár
gyűrűző állomás, kilátó, fotósles, 
fedett foglalkoztató és több pihe
nőhely szolgálja.
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Az interaktív elemekkel gazdagított 
tanösvényekre változatos progra
mokat is kialakítottak a Duna-Drá- 
va Nemzeti Park Igazgatóság szak
emberei, melyek között szerepel a 
Dráva menti madárvilág megisme
rése, természetfotózás lessátorból, 
illetve a semmihez sem hasonlítha
tó élményt adó sakáltúra.
Az akadálymentes fogadóépület és 
a három tanösvény kialakítása lehe
tővé teszi, hogy vakok és gyengénlátók, siketek és kerekes székkel élők 
is részt vegyenek a természet megismerésében, speciális tanórák segítsé
gével pedig még tovább bővíthessék ismereteiket. A tanösvények hang
anyagos vezetővel is végigjárhatok; a táblákon szereplő feliratokat a va
kok Braille-írással olvashatják.

Pallósor
a Dráva élővilága tanösvényen

Környezeti nevelési programok

A helyszínen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai vál
tozatos természetismereti, környezeti nevelési programokat kínálnak. 
Lehetőség nyílik az iskolai oktatást kiegészítő gyakorlati foglalkozások, 
szakmai kutatások, vagy terepgyakorlatok lebonyolítására.
A látogatóközpont erre a célra berendezett, több mint 50 fő befogadására al
kalmas, jól felszerelt multimédiás oktatótermében számos foglalkozás várja 
az érdeklődő óvodásokat, iskoláso
kat és egyetemistákat. A harmincnál 
is több oktatási program között meg
találhatóak a térség élővilágát bemu
tató természetismereti tanórák, az al
ternatív energiahasználat fontossá
gát előtérbe helyező előadások, és a 
régi magyar háziállatok bemutatá
sára irányuló foglalkozások. A ter
mészet megismerése mellett lehető
ség nyílik az ormánsági táj kulturális 
örökségének megismerésére is.
A környezeti nevelési foglalkozások, ismeretterjesztő programok az ok
tatótermen kívül a szabadban, a fentiekben bemutatott három tanösvé
nyen is zajlanak. A természetben, a holtágrendszer szomszédságában le- 
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het megismerni a régi emberek ártéri gazdálkodását, a Dráva élővilágát 
és az Ős-Dráva Programot, valamint az Ormánság földrajzát, kultúráját. 
A terület természeti adottságait kihasználva számos érdekes foglalko
zás megtartására nyílik lehetőség a kültéri foglalkoztatóban, madárgyű- 
rűző és madármegfigyelő helyen, valamint a stégeken és a vizes terüle
ten átívelő pallósoron. A természetvédő szemlélet kialakítására is ideális 
a helyszín, hiszen az ide érkezők testközelből tapasztalják meg a termé
szet érintetlen szépségét, nyugalmát és békéjét.

Fotók: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság fotóarchívuma

A Dráva folyó
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A MECSEK EGYESÜLET TITKÁRA
VOLTAM

Gyerekkorom óta a Mecsek szerelmese vagyok. Korán megismer- 
' tem a Nyugati-Mecsek kedvelt kirándulóhelyeit, a Keleti-Mecsek 

vadregényes hegyeit, völgyeit. Nagy szüleimtől hallottam, hogy 
létezett egy Mecsek Egyesület, melyet 1947-ben megszüntettek. Az ő házi 
könyvtárukban lévő pár régi Mecsek Egyesületi évkönyv olvasásával 
ismertem meg a régi nagy elődeinket és odaadó tevékenységüket. Sajnos 
sokáig kellett várni az újjáalakulásra, de természetesen az elsők között lép
tem be az újjáalakult egyesületbe.

Ilyen előzmények után a 2000. év végén kerestek meg, hogy vállalnám-e 
a Mecsek Egyesület titkári teendőinek ellátását, mivel az addigi vezetés 
különböző okok miatt nem tudja vállalni a további munkát.
így a 2001. március 28-i tisztújító közgyűlésen az Egyesület új vezetőséget 
választott. Ebben a vezetőségben vállaltam el a titkári teendőket. Megkö
szönve elődömnek - Kovács Szabó Jánosnak - sokévi odaadó munkáját, az 
új vezetéssel azonnal nagy terveket szőve vetettük magunkat a munkába.

A vezetőség egységes szerkezetbe foglalta az Egyesület alapszabályát, ki
dolgozta a Mecsek Egyesület arculati képét. Ebben szerepelt egy színes ki
advány, mely ismertette az Egyesület múltját, jelenét, jövőjét. Továbbá meg
található volt az Egyesület címere és egyéb nyomtatványainak - levélpa
pír, boríték, jelentkezési lap, emléklap - egységes formája. Előkészületeket 
tettünk az egyesületi jelvény elkészítéséhez. A negyedévente megtartott 
választmányi ülések bevezetésével összefogtuk és folyamatában nyomon 
követtük az egyesületi osztályok igényeit, munkájukat. Megállapodá
sokat kötöttünk olyan jogi szervezetekkel - Duna-Dráva Nemzeti Park, 
PANNONPOWER Rt., MBVH. Rt., Mecsek Erdészeti Rt., Vízügyi Igazgató
ság -, melyek az Egyesület munkáját nem csak anyagiakkal, hanem gyakor
lati munkával is elősegítették. Bevezettük a pályázatfigyelő rendszert, hogy 
ezzel is nagyobb lehetőségeket teremtsünk az Egyesületnek. Időközben el
készült a Mecsek Egyesület zománcjelvénye, melyet Berényi Zsuzsanna bu
dapesti jelvénykészítő készített el. Szorgalmaztuk a mecseki parkerdőben 
nagy elődeink által létesített pihenők - Bokor-pihenő, Sári-pihenő, Szanisz- 
ló-pihenő, Emil-pihenő, Ilonka-pihenő, Ptacsek Viktor-pihenő - felújítását.
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MÁTYÁS FORRÁS

Vnellr.
I87:>.

A 2001. június 13-án megtartott 
rendkívüli közgyűlésen a vezetőség 
szorgalmazta és a tagság felé felvá
zolta egy a pécsi bányászemlékek 
megőrzését célzó alapítvány létre
hozását. A tagság az alapítvány lét
rehozását egyhangúlag támogatta 
és elfogadta. Ezzel is bővült az egye
sület tevékenységi köre.
Saját irodát nyitottunk Pécsett a Jó
zsef Attila utca 10-ben. Ide költöz
tettük az Egyesület irattárát és sze
rény könyvtárát, rendszeres nyitva 
tartást vezettünk be, így a tagság 
napra készen kaphatta a friss in
formációkat. Megpróbáltuk beve
zetni a „pártoló tagság" rendsze
rét. Pár taggal el is indult, de egy 
idő után sajnos érdektelenség mi
att megszüntettük.

Talán, ha sorrendet kellene állítanom, legbüszkébb arra voltam, hogy tit
kárságom alatt avatták fel 2001. szeptember 15-én a Tubesen épült János- 
kilátót. Az 1910-ben épült kilátót a Mecsek Egyesület építtette és Rauch Já
nosról nevezte el. A kilátót 1981-ben elbontották. Újra felépítését köszön
hetjük a Mecseket szeretők adományainak és önzetlen munkájuknak.

A 2002-es évtől, negyedévente bevezettük az egyesületi hírlevelet, me
lyet minden tagnak eljuttattunk. Ennek az volt a célja, hogy a tagok fo
lyamatos képben legyenek az egyesületi munkáról. Ugyanebben az év
ben két kimagasló eredménynek a részese is lehettem.

Időrendben az első a mecseki parkerdőben lévő, már az előzőekben em
lített, a nagy elődeink kezdeményezésére épített pihenők - Bokor-pihe
nő, Sári-pihenő, Ptacsek Viktor-pihenő, Szaniszló-pihenő, Ilonka-pihe- 
nő - felújítása, melyet az Egyesület a PVV. Rt.-vel kötött együttműködési 
megállapodás keretén belül ért el. A pihenők felújítási költsége megha
ladta a hárommillió forintot, melyet teljes egészében a PVV. Rt. biztosí
tott. A másik kiemelkedő siker, melynek részese lehettem: „A Mecsek 
Egyesület Története 1891-2002" című reprezentatív könyv megjelenése
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Bóday Miklós - A Mecsek Egyesület titkára voltam

volt. A B. Horváth Csilla tollából és 
Baronek Jenő szerkesztésében meg
jelent könyvre a mai napig büszke 
lehet az Egyesület tagsága és jóma
gam is. A könyvbemutatóval egy
bekötött sajtótájékoztató a Városhá
za dísztermében volt.
Az Egyesületet egyre több olyan 
rendezvényre hívták meg, mely ösz- 
szefüggésben állt a Mecsekkel és az 
Egyesület tevékenységével. Ilyen 
volt például a Várvölgyi Földtani 
Tanösvény ünnepélyes átadása 2002. 
április 8-án.

Sajnos munkahelyi elfoglaltságom 
egyre több lett, és úgy gondoltam, 
hogy a titkári teendők egész embert 
kívánnak, így kénytelen voltam le
mondani titkári tisztségemről. Ter

mészetesen tagja maradtam az Egyesületnek, és a mai napig is - ha tehe
tem - aktívan részt veszek az Egyesület életében. Források gondozását 
vállaltam, rendszeresen kirándulok. Kirándulásaim nem csak a Mecsek
re szorítkoznak, bejártam a Pilist, a Börzsönyt, eljutottam a Bükk vadre
gényes tájaira, megcsodáltam a zempléni tájat. Rendszeresen kirándu
lok az Alpokban is. Kedvelt kiindulási pontom Murau. Innen szebbnél 
szebb helyekre jutottam el. De hiába a csodálatos hegycsúcsok, nekem 
mindig a Mecsek marad a szerelmem.

Végezetül remélem, hogy a sok-sok tapasztalatot és tudást, amit szerez
tem a kirándulásaim során, át tudom adni az unokáimnak is.
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Sey Gábor

RÁTH MÁTYÁS

áth Mátyás (1829. márc. 4. Pécs - 
1913. jan. 19. Pécs): r. kat. Katonai 
nevelőintézetben tanult. Az 1848/49- 

es szabadságharcban őrmester, 1849. április 
11-én hadnaggyá léptetik elő. A harcokban 
a Heves megyei 26. honvédzászlóalj kötelé
kében vett részt. Kitűnt bátorságával Buda 
ostrománál. Június 23-án a katonai érdemjel
3. osztályára terjesztik fel. Alakulatával az I.
hadtest kötelékében Világosnál teszi le a fegy
vert. A fegyverletétel után hazatért Pécsre. 
1850. március 15-én sorozóbizottság elé állít
ják, de mint alkalmatlant elbocsátják. 1867-től
fanagykereskedő (lignorum mercatoris). A városi törvényhatóság és a hon
védegylet tagja. A helyi kereskedelmi és iparkamara elnöke (1884-92). 
A belvárosban házakat építtetett. Híres fatelepét az Indóház utcától nyu
gatra alakította ki, a vasútállomásig.

A pécsi polgárok már 1869-ben 
konzorciális alapon, a vasútállo
más mellett a Ráth-telep helyén egy 
kirándulóhely megvalósításában 
gondolkodtak. A vállalkozást végül 
Ráth Mátyás vette át, s fejezte be az 
építkezést. A mai szóhasználattal 
kulturális, szórakoztató központ
nak nevezhető komplexum „Rátá
kért" néven került a köztudatba. 
Sajnos az akkor még kevesebb la

kossággal bíró város közönségének igényeit messze felülmúlta az egyéb
ként igényesen megtervezett komplexum. Bár több jelentős rendezvényt 
rendeztek a „Ráth-kert"-ben, annak üzemeltetését anyagi okok miatt fel 
kellett adni. A terület 1907-ben kapott a város életében ismét szerepet, 
amikor otthont adott az országos kiállításnak.
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Ráth Mátyás 1889-ben a „Fe
renc ]ózsef-rend lovagkeresztje" 
kitüntetésben részesült és még 
életében utcát neveztek el róla 
(ma József Attila u.). Roittinger 
Thereziával kötött házasságából 
1856. július 14-én Pécsett szüle
tett leánya: Mária Terézia.
Ráth társadalmi elismertsé
gét jól tükrözi, hogy lányának 
1851. március 19-én, Hoffmann 
Lajos magánzóval (areularius; 
igazából asztalos, bútor-nagy
kereskedő) kötött házassá
gánál az esküvő tanúi Taray 
Andreas (Ablegatus Civitatis et 
Comitiis) és Aidinger Joannes 
(Consul Civitatis) voltak, tehát 
a város előző és az idő szerinti 
polgármesterei.

A családi vonatkozások tárgya
lásánál feltétlen meg kell emlí

teni, hogy édesapja: Ráth András (1773-1842) ugyancsak fanagykeres
kedő volt, akinek felesége Krautszack Magdolna (1794-1876), annak a 
Krautszack Jánosnak az unokája, aki az Irgalmas Rend Pécsre telepítése 
érdekében 25 ezer forintos alapítványt tett, ami tulajdonképpen lehetővé 
tette az irgalmas kórház megépítését Pécsett.

Unokái: Hoffmann Sára (1883-1934; Hk.: 1900) és Marianne (1881-1956; 
Kk.: 1935) mindketten Hamerli József (1878-1953) gépgyáros, vaskeres
kedő feleségei voltak.
Nővére Ráth Júlia (1821-1892) Sey Lajos (1809-1880) főszolgabíró, Bvm. 
tiszti alügyésze felesége volt.

Ráth Mátyás nevét minden év március 15-én megemlítik a 14 pécsi, a 
'48/49-es szabadságharcban részt vett honvéd között. Emlékét a vá
rosban, mint egykori felügyelőbizottsági elnökének nevét, az 500 sz. 
Angster József Szakképző Intézet (Rét u. 41-43.) folyosóján elhelyezett 
emléktábla őrzi.
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Ráth Mátyás sírja a pécsi temetőben

Irodalom

Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharc
ban III. kötet R-Zs 21.o. (Heraldika Kiadó, Budapest, 1999)
Pécs Lexikon II. kötet N-Zs 168. o. (Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit 
Kft. Pécs, 2010)
Közlöny 1849/78., Mikár I. 10. és 11.17., MOLL.: HM. Ált. 1849. 24270., U. 
o.: Bm. Honv. segély 1868., HL.: 1848/49 51/17.
Hetedhéthatár 2011. november 4. Trebbin Ágost: Azok a régi szép idők... 
Kalandozások a régi Pécs városában - 4.
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Rónaki László

DR. SZABÓ PÁL ZOLTÁN EMLÉKEI

Bevezetés, előzmények

f
2011-es évkönyvünkben örömmel olvastam a „lokálpatrióta" 110 

éves születésnapjára emlékező dr. Polgárdy Géza írását, mely 
méltó visszatekintést nyújtott a tudós professzor életútjától, külö- 
nös tekintettel a II. világháború előtt történtekre. Mindehhez kiegészítés
ként kívánok további ismeretekkel szolgálni azért is, mert elhunytakor 

magam is felidéztem egy nekrológ keretében gazdag tevékenységét, 
majd annak napra pontosan 100 éves évfordulóján baráti találkozót szer
veztem és több publikációval áldoztam emlékének.
Az emlékek között elsőként érdemel említést a Dunántúli Tudományos 
Intézetről (DTI) T. Mérey Klára könyve (2000), amelyben színes leírás 
olvasható az Intézet megalakulása utáni kezdeti időkről. A szerző meg
idézte az intézeti körülményeket a munkatársak bemutatásával (Szinetár 
Judittól 14 karikatúra között az intézeti igazgató is. Utóbbit közreadom.). 
Itt jelen írásommal a nemzetközileg elismert geográfus kedvenc szak
területével - a karszt- és barlangkutatással - kívánok foglalkozni, mely 
az én érdeklődési köröm kitüntetettje is. A DTI igazgatójának, Szabó P. 
Z.-nak mintegy 200 tételes publikációs anyaga ugyanis 40%-ban a karszt
kutatással kapcsolatos, míg az értekezések és tanulmányok anyaga 
61%-a karsztos témában íródott.
Elöljáróban megjegyzem, hogy én a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál 
(MEV-nél, illetve már az előző elnevezései során is) 1956 februártól mint 
hidrogeológus kerültem kapcsolatba a bányaművelés határában lévő 
karszt problémáival. Ennek folytán, túl a szakmai érdeklődésen, 1960-tól 
a barlangkutatás gyakorlatának is rabjává váltam. így ismertem meg a 
DTI alapító igazgatóját szakmai tanácsait kérve és az intézet könyvtárát 
sűrűn látogatva. Az alábbiakban egyes publikációimból idézve próbá
lok áttekintést adni fájdalmas elhunyta óta fellelhető emlékeiről. Alább 
felidézem a Debrecenben rendezett konferencián elhangzott beszédem 
egy részletét, ami a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Földrajzi Intézet 2002. évi Konferencia kötetében is olvasható (p. 39.) 
A korrajznak is beillő visszaemlékezés lényege a következő:
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Rónaki László - Dr. Szabó Pál Zoltán emlékei

A hatvanas években tett látogatást Szabó Pál Zoltán igazgató úrnál dr. 
Papp Ferenc, az ELTE professzora. Fogadására nem tudott a vasútál
lomásra lemenni Pali bácsi, mert az intézetnek nem volt gépkocsija, és 
éppen egy sürgős munkán dolgozott. Én akkor is az intézeti könyvtár
ban voltam, és mint boldog Trabant-tulajdonos, kérésére a pályaudvaron 
fogadtam Feri bácsit, majd az intézetbe szállítottam.

SZŐÍZÖS , , 
ÖKÖRFARKKÓRÓ

Szabó Pál Zoltán, a Mecsek kutatója 
(Karikatúra, Szinetár Judit rajza, utólag általa színezve)

Ez a kis epizód jutott eszembe akkor, amikor a Barlangkutatók esztergomi 
Szakmai Találkozójának programjában Papp professzor nevét olvastam, 
akiről hasonlóan a 100. születésnapján kívántak megemlékezni.
Dr. Szabó Pál Zoltán halála előtt a kórházi látogatásaim egyikén mondta el, 
hogy betegségét a legutóbbi görögországi (athéni) karsztos kongresszusi 
részvételén kapta. Előzőleg Opavában, Bécsben és Stuttgartban rendezett 
kongresszusokon tartott előadásokat. Halálos ágyán még a közelgő IV. 
Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusra tervezett előadását írta, amit ott 
Ljubljanában felolvastak. Értekezésének címe „A barlangok és a karsztrelief 
morfológiai kialakulásának sajátosságai MagyarországonAz elnöklő Binder 
professzor hosszasan méltatta az MKBT néhai tudós társelnökének mun
kásságát és emberi nagyságát. Az ezt megelőző megnyitón (szept. 12-én) a 
Postojnai-barlang Bál-termében is kegyelettel emlékeztek meg róla.
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Az intézetében mi így szólítottuk, aki a karsztkutatás tudományához, 
a szpeleológiához (barlangtanhoz) kötődők országos szervezetének, 
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak is tagja volt. Az 1926- 
ban alakult társulat korábbi folyóirataik egy újabban indított köte
tében a „Karszt és Barlangkutató" 1961. I. félévi számában adta közre 
a területünkre vonatkozó első nyomtatásban megjelent barlangka
taszteri leírását. (Persze ezt megelőzően már a karsztvíz vizsgálatai
ról több dolgozata jelent meg egyéb szakfolyóiratokban.) E periodika 
címe a következő évben megváltozott a ma is élő nevére, így az álta
lam írt nekrológja már a „Karszt és Barlang" 1965. II. félévi számában 
jelent meg német és orosz nyelvű összefoglalással. Korábban e folyó
iratban (1964. II. p. 73.) saját felvételemen látható Abaligeten az alábbi 
felirattal: „Dr. Szabó Pál Zoltán társelnök megnyitja az 1964. évi Barlang
napot". Kedvelt kutatási karsztterülete a pécsi Mecsek (Misina-Tubes) 
volt, így az általunk e területen felfedezett legmélyebb aknabarlangot 
Szabó Pál zsombolynak neveztem el. E barlang megtalálható a Tubesi 
csúcstól 1400 m-re, a Kantavári forrástól pedig 1050 m-re.

É

SZABÓ PÁL ZOLTÁN ZSOMBOLY TÉRKÉPE ÉS SZELVÉNYEI
SZERKESZTETTE: RÓNAKI LÁSZLÓ 1869 - 1979

A Szabó Pál Zoltán zsomboly térképe
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Halála után első esetben - mint a kinyomtatott meghívóban olvasható1 - 
„A neves földrajztudós karsztkutató 100. születésnapján 2001. augusztus 26-án 
vasárnap a Mecseki Karsztkutató Csoport (MKCs) szervezésében a róla elneve
zett Szabó Pál Zoltán zsombolynál 10 órakor megemlékezést tartunk, melyre 
szeretettel meghívunk valamennyi Mecsekben tevékenykedő barlangkutatót és 
az egyes érdekelt intézmények képviselőit..."
A programban megjelölt három emlékbeszédet alább közreadjuk.

Rónaki L. beszéde

Ezen ünnepi alkalomra a természeti környezetben megjelenteket tiszte
lettel köszöntőm annak a karsztkutató földrajztudósnak századik szü
letésnapján, akiről kedvenc kutatási területén az 1968-ban megtalált 
jelentős karsztformát, az itt látható aknabarlangot elneveztük.
Sajnos meghívásunk ellenére családtagjai közül senki nem tudott részt 
venni e megemlékező összejövetelen, melyen a Mecsekben tevékeny
kedő valamennyi barlangkutató csoport tagjait képviselő fiatalok mellett 
felsorakoznak kortársai, volt munkatársai és egyben tisztelői. Ünnepi 
megemlékezésünk egyszerű környezetben puritán módon: éppen a min
denki Pali bácsijához illően történik.
Ez a rendezvény egyben a mecseki barlangkutatók második találko
zója, noha nem így hirdettük meg. Az elsőt még 1996-ban a Pro Natura 
Barlangkutató Egyesület hívta össze a Büdöskút-forrásnál, míg a 
következőket várhatóan az egyéb kutató egyesületek fogják megren
dezni. Ily módon most az ünnepi megemlékezéseket követően majd 
kötetlen formában fog folytatódni a kutatók és a körünkben szeretettel 
látott tovább maradók beszélgetése.
Tisztem szerint csupán két kérdéskör ismertetésére szorítkozom. Az első 
az itteni zsomboly felfedezésének körülményei és névadása, míg a máso
dik dr. Szabó Pál Zoltán szerepe és emlékei a barlangkutatás szakterületén. 
A tudós bemutatását és munkájának rövid méltatását Vass Béla mérnök, 
az '56 óta csoportot vezető közismert barlangkutató, valamint egy rep
rezentatív emlékülés lehetőségéről dr. Lovász György, a Pali bácsi által 
alapított és vezetett Tudományos Intézet volt munkatársa, az Egyetem 
Földrajzi Intézetének professzora vállalta.
1 Program:
Rövid ismertetések - Rónaki László: Sz. P. Z. szerepe és emlékei a dunántúli barlangkuta

tásban, Vass Béla: Sz. P. Z. életútja és szerepe a karszthidrológiai kutatásban, Dr. Lovász 
György: Sz. P. Z. emlékének felidézése egy tervezett rendezvény során

Kötetlen megbeszélés a megjelent kortársak és a fiatal barlangkutatók között
Bemutató a zsomboly feltárás gyakorlatából
A megjelentek ebéddel és egyebekkel történő megvendégelése
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Rónaki László - Dr. Szabó Pál Zoltán emlékei

A Szabó Pál Zoltán Terem 
a cserszegtomaji Kút-barlangban

Mint a bevezetésben már utaltam rá, Szabó tanár úr kiemelten ked
ves kutatási területe a pécsi Mecsek Tettyéhez tartozó karsztja volt. így 
kézenfekvő, hogy e témában támogatott tanítványa - jómagam - hétvé
geken a hegyet térképezve amint egy jelentős barlangra leltem, azt Pali 
bácsi emlékére róla neveztem el. (...)
Szabó Pál Zoltán kiterjedt tudományos publikációi közül ki kell emel
nem az első nyomtatásban megjelent Mecsek és a Villányi-hegység 
barlangjainak leírását, melyben közel negyven objektumot ismertetett. 
Nyomdokain haladva azóta már az általam 1972-ben alapított csopor
tunk (Mecseki Karsztkutató 
Csoport) munkája nyomán két
száznál több e két hegység terü
letén felderített és szakszerűen 
dokumentált, majd publikált 
barlangok száma.
Szabó Pál Zoltán neve nem csak 
itt a Mecsekben, de korábban 
az egyik budapesti csoport által 
kutatott Balaton-felvidék bar
langjában a cserszegtomaji Kút- 
barlangban is ismert, ugyanis az 
akkoriban felfedezett barlang
részben emléktáblát helyeztünk 
el a róla elnevezett teremben2. 
Nevével fémjelzett barlangkutató 
csoport is működött rövid ideig. 
Ennek tagjai az Abaligeti-barlang 
Könyvtári oldalágának felmérésé
ben és az azzal kapcsolatos Aká
cos víznyelő - mint újabb bejárat - 
megnyitásában jeleskedtek, majd

2 A MÉV által készített bronztábla felső részén az általunk használt denevér totemállat 
rajza látható. Alatta az alábbi felirat: „Dr. Szabó Pál Zoltán 1901-1965 a karsztkutatóföld
rajztudós emlékének adózva a nyomdokait követő Mecseki Karsztkutató Csoport és a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat Dél-dunántúli Területi Szervezete 1981. Pécs-Cserszegto- 
maj" Ezt a barlang falát alkotó kőzetre ragasztottuk. A tábla elhelyezésének ünnepélyes 
aktusáról másnap a Dunántúli Napló 1981. november 29-én számolt be.

végül csoportunkkal, a Mecseki Karsztkutató Csoporttal egyesültek.
Szabó Pál Zoltán személye a '45 utáni mecseki barlangkutatásban ha
sonló mozgatóerő volt, mint az Aggteleki-karszton Jakucs László. Mind
ketten többet és újat akartak a föld alatti világ megismerése terén. Ezért 
jöttünk össze a természetszerető terepet járó tudós elődünk emlékének 
adózva éppen itt: illő környezetben.
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Ezek után lássuk, kit tisztelhet benne az újabb nemzedék. Át is adom 
a szót Vass Bélának, aki nálam korábban ugyancsak Pali bácsi szárnyai 
alatt kezdte a barlangkutatást még az ötvenes évek közepén.

Vass Béla beszéde

Szabó Pál Zoltán 1901. augusztus 26-án Pécsett született. A Magyar 
Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézet alapító igazga
tója és Pécs város országgyűlési képviselőjeként ismert közéleti személy, 
már a Pécsi Pedagógiai Főiskola alapításában is szerepet vállalt, majd 
annak első igazgatója volt. Fő szervezőként vett részt az MTESZ, a TIT, a 
Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar Hidrológiai Társaság helyi szerve
zeteinek megalapításában, melyekben tisztségeket vállalt.
A Magyar Tudományos Akadémia Földrajzi Bizottságának és a Tudo
mányos Minősítő Bizottság Földrajzi Szakbizottságának tagja, a 
Magyar Földrajzi Társaság országos elnöke, a Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulat országos társelnöke, a TIT földtudományi választ
mányának és a Magyarhoni Földtani Társulat országos vezetőségének 
tagja volt 1965. július 24-i haláláig.
E felsorolás korántsem teljes, különösen a külföldi tudományos szer
vezetekben beválasztásával elfoglalt tisztségei folytán. Szakkörökben 
hazájában és külföldön közel 200 publikációja és 60 szakvéleménye tette 
ismertté. Ezt a gazdag bibliográfiát első esetben - a körünkben megjelent 
- dr. Ciffráné rendezte sajtó alá.
Én a közismert karszthidrológus barlangkutató Kessler Hubert egyik 
előadásának hatására kapcsolódtam be e témakör vizsgálatába. Mint 
ahogy már szó volt róla, Szabó Pál Zoltán nem csak a barlangkutatás
ban, de a karszthidrológia terén is sok újat alkotott, hisz jelen kutatása
ink tárgyát képező sok háttéranyag az ő nevéhez fűződik. Az ő munkája 
során jöttünk rá sok minden olyanra, ami talán még most is titok lenne 
a karsztvizet illetően. Hadd mondjak egy konkrétumot. Mindenki által 
ismert a média által publikált városunk problémája, a Mecsek-oldal víz
ellátása. Ez főleg a nagy szintkülönbségekből adódó költségnöveke
déssel van kapcsolatban. Az ő kutatási eredményei alapján jöttünk rá 
arra, hogy a vizet tulajdonképpen nem kell felemelni, mert az ott van. 
Csak a kutatófúrásokat kell átalakítani, hogy termelőkutat kapjunk, és 
az egész Mecsek-oldal ott helyben ellátható. Öt évig mérte az általa - 
szerintem helyesen - szökővíznek nevezett forrásokat, melyek Szamár- 
kúttól egész Szentkútig3 találhatók. Ezeknek a hozama azt bizonyította, 

3 E szökevényvizeket megjelenítő források valós előfordulásai Rónaki munkáiban meg
találhatók: (pl. ME 2007-es évkönyvében).
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hogy átlagban egymillió köbméter víz folyik el évente felhasználatlanul. 
Ezek jó része a városban fakad, melyek fertőzöttségük miatt nem hasz
nosíthatók, de följebb, a város szélén fölfoghatok egyes területek ellátá
sára alkalmas vizek. Mindezzel az ő munkásságának gazdaságosságát 
kívánom bizonyítani. Ennek a területnek a jelenlegi vízszükséglete napi 
ezer köbméter. Ha ezt nem ott szereznénk be, akkor dunai vízből kellene 
biztosítani, ami köbméterenként százharminc forinttal drágább. Ez azt 
jelenti, hogy napi 13 000 Ft megtakarítást érhetünk el, ha a Szabó P. Z. 
által kimutatott vizeket hasznosíthatjuk.

Dr. Lovász György beszéde

„A fenti méltató előadások után bejelenthetem, hogy a Pécsi Tudományegye
temen egy konferencia megrendezését tervezzük, emlékkötettel, az ott elhangzó 
előadások anyagának közzétételével, melyben beszédem lényege ismétlésre 
kerül4." (...) (Id. irodalomjegyzék!). A 2001. XII. 4-én lezajlott emlékkonfe
renciát követő évben Lovász György szerkesztésében megjelent az iro
dalomjegyzékben rögzített könyv. Ennek tartalomjegyzéke:

4 Elérhető a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban.

Tóth József (intézetigazgató, a PTE rektora, egyetemi tanár): Szabó Pál 
Zoltánról p. 3.
Marosi Sándor (az MTA rendes tagja - MTA FKI): Szabó Pál Zoltán élet
útja pp. 5-9.
Hajdu Zoltán (a PTE docense, az MTA doktora): Szabó Pál Zoltán 
társadalomföldrajzi munkássága pp. 10-22. 2 ábrával, irodalom 16 tétel. 
Jakucs László (az SZTE tanára, a földrajztudományok doktora): Szabó 
Pál Zoltán karsztmorfológiai kutatásai pp. 23-33. irodalom 13 tétel.
Vass Béla (nyug, műszaki tanácsos BM-i Tanács, Pécs): Szabó Pál Zoltán 
szerepe a Mecsek és a Villányi-hegység karszthidrológiai kutatásában 
pp. 34-36.
Rónaki László (a MÉV nyug, hidrogeológusa): Szabó Pál Zoltán szerepe 
a Délkelet-dunántúli barlangkutatásban, pp. 37-43.
Lovász György (a PTE egyetemi tanára, a földrajztudományok dok
tora): Szabó Pál Zoltán felszínfejlődési kutatásainak főbb eredményei 
pp. 44-50.
Pálné Kovács Ilona (az MTA DTI igazgatója, az MTA doktora): Szabó 
Pál Zoltán munkásságának társadalmi jelentősége pp. 51-55. Irodalom
3 tétel.
T. Mérey Klára (a MTA RKK DTI c. egy. tanára, a történettudomány dok
tora): Megemlékezés Szabó Pál Zoltánról születésének 100. évfordulóján 
a pécsi temetőben pp. 56-57.
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Anonim (Dr. Ciffráné DTI ny. könyvtáros összeállítása nyomán): Szabó 
Pál Zoltán tudományos publikációi pp. 58-67. (Értekezések 22 tétel, 
Tanulmányok 34 tétel, Szakvélemények és javaslatok 37 tétel, Viták, hoz
zászólások 18 tétel, Módszertan, tudománypolitika 9 tétel.)
Mániái György (PTE Földrajzi Intézet munkatársa, fotóművész): Képek 
az emlékkonferenciáról p. 69. Fotók: 1. Dr. Tóth József professzor, a PTE 
rektora megnyitja az emlékkonferenciát 2. Dr. Marosi Sándor akadé
mikus előadása 3-4. A konferencia résztvevői - előtérben Szabó Klára, 
Szabó Pál Zoltán leánya és dr. Marosi Sándor akadémikus 5-6. Az emlék
konferencia résztvevői előtt prof. dr. Tóth József leleplezi a „Szabó Pál 
Zoltán Terem" emléktáblát 7. Szabó Klára gyertyát gyújt a sírnál 8. T. 
Mérey Klára megemlékezése Szabó Pál Zoltán sírjánál (pp. 69-72.).

A kilenc előadó teljes áttekintést kívánt adni a különböző területeken 
maradandót alkotó geográfusprofesszor munkáiról. Ezek közül csak 
Tóth József intézetigazgató, a PTE rektorának bevezető megemlékezésé
ből idézünk néhány részletet:
Dr.Tóth József intézetigazgató egyetemi tanár Szabó Pál Zoltánról: 
„Mindannyian felelősek vagyunk a jövőnkért, közülünk azok, akik valamilyen 
szinten vezető szerepet játszanak mindennapi életünkben, szükségképpen külö
nösen érzik ezt a terhet. Egyre többen hisszük úgy az utóbbi csoport tagjai közül, 
hogy a jövőnkért viselt felelősségünk összekapcsolódik a múlt elemzésének a to
vábbvitelére és továbbfejlesztésére érdemes részei felismerésének, elkülönítésének 
szükségességével. Hitünk alapja az, hogy a jövő csak a jelen struktúrájára épít
hető, ez pedig csak a múlt megismerése révén tárható fel helyesen. (...) így tet
tünk - egyebek között - Prinz Gyulával, akit joggal nevezhetünk mi is az egye
temes földrajz utolsó mohikánjának, és így tesszük most a pécsi geográfia meg
teremtése és kiteljesítése területén óriásit alkotott Szabó Pál Zoltánnal is. (...) 
A sokoldalú tudósról, a tudományszervezőről elnevezett egyetemi előadóterem ma 
már a hallgatók által is általánosan elfogadott, és eredményesen járul hozzá a név
adó emlékének megőrzéséhez. (...)" (Pécs, 2001. december)
AMagyar Utazók Lexikonában (Balázs 1993) bő ismertetést találunk életművé
ről, valamint az érdi múzeumban Szabó P. Z. relikviáit is bemutatva őrzik.

Összegzés

Dr. Szabó Pál Zoltán emlékei elsősorban irodalmi munkásságának ter
mékeiként, valamint előadásai révén tarthatók számon. így nemcsak 
hazánkban vált közismertté szakmai körökben, de nemzetközi hírre tett 
szert a külföldi kongresszusokon tartott előadásaival. Többek között szá
mos itt idézett írásból (Kolta 1961, Babics 1968, 1980, T. Mérei 2000, 2001,
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A századik születésnapi megemlékezés a zsombolynál 
(fotó: dr. Lovász György - Vass Béla előadását hallgatják)

Lovász 2002, Polgárdy 2.011) ismerhető meg az általa alapított Dunántúli 
Tudományos Intézetben végzett értékes munkája. Elhunyténak első fáj
dalmas emléke a pécsi temető kápolnája melletti nyughelyének fekete 
márvány síremléke. (Ld. Lovász 2002)
Kortársai több nekrológban méltatták annak idején a jelentős tudomá
nyos múltat hátrahagyó személy tevékenységét (Marosi 1965 a-b, Fejér 
1965, Rónaki 1965). Elhunyta után emlékét elsőként örökítették meg a bar
langkutatók, róla nevezve el a Cserszegtomaji-kútbarlang legnagyobb 
termét (Tóth 1965). Pali bácsi a mecseki karszt szerelmeseként főleg a 
pécsi Mecsek kutatását szorgalmazta, ezért emlékére a Tettye-forrás víz
gyűjtő területén felfedezett aknabarlangot Szabó Pál Zoltán zsombolynak 
kereszteltük (Rónaki 1979). A Balázs Dénes szervezésében Érden létesített 
Magyar Földrajzi Utazók Múzeumában kapott helyet Pali bácsi néhány 
relikviája, majd a múzeum tartalmát ismertető lexikon is bő ismertetést 
ad Szabó P. Z.-ról (Balázs 1993). Születésének századik évfordulójára a 
róla elnevezett zsombolynál 2001-ben szerveztünk előadásokkal tarkított 
emléknapot. Ezt követően több konferencián (Esztergom, Debrecen, Pécs) 
előadásokban idéztem emlékét, különös tekintettel karsztkutatói tevé
kenységére. A tiszteletére 2001-ben rendezett emlékkonferencián a PTE 
Földrajzi Intézetének egyik előadótermét róla nevezték el (Lovász 2002 
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az 5-6. sz. kép), majd a következő évben Lovász György szerkesztésében 
tanulmánykötet jelent meg, közreadva az emlékkonferencián elhangzott 
előadások teljes szövegét. Ezeken kívül Szabó P. Z. irodalmi munkásságá
nak csaknem teljes címlistáját is e kötetben publikálták.

Irodalom

Anonim (Marosi Sándor, a lap szerkesztője): Szabó Pál Zoltán 1901-1965 
(fotóval) (Nekrológ) Földrajzi Értesítő 1965/4.
Anonim (Marosi Sándor): Szabó Pál Zoltán 1901-1965 (fotóval) (Nekro
lóg) Földrajzi Közlemények XIII. 1965. 3. sz. p. 197-199.
B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története 1891-2002. Baronek J. szer
kesztésében a ME kiadásában Pécs, 2002. p. 251. (Sz. P. Z.-ról p. 205., fotóval) 
Babics András: A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos 
Intézetének huszonöt éve, 1943-1968 Bp. 1968, Akadémiai Kiadó pp. 55-95. 
(Bibliográfia Cziffra Józsefné szerk. pp. 81-95. Sz. P. Z. 143 tétel tematikusan) 
Balázs Dénes: A Magyar Utazók Lexikona Panoráma Bp. 1993. (pp. 354- 
355. Terjedelmes összefoglaló Sz. P. Z.-ról)
Baronek Jenő: A121 éves Mecsek Egyesület - Pécsi Szemle 2012 Tavasz pp. 46-57. 
Fejér Leontin: Szabó Pál Zoltán emlékezete (Nekrológ) - Földtani Közlöny 
1965 XCVI. kötet, 3. füzet Bp. pp. 271-274 (Portréfotóval) (irodalom 55 tétel). 
Hazslinszky Tamás sorozatszerkesztő: Magyarország barlangtérképei 1. 
Cserszegtomaji-kútbarlang 1:200 MKBT BP. 1981 p. 20. (Szabó Pál Zoltán 
Terem p. 7.)
Kolta János: A hatvanéves Szabó Pál Zoltán - Kisebb tanulmányok 
1961 Pécs. Dunántúli Tudományos Intézet pp. 5-7. Továbbá Anonim 
(Cziffráné): Szabó Pál Zoltán munkássága a szakirodalom és az ismeret
terjesztés területén pp. 97-102. (Bibliográfia 137 tétel)
Kolta János: Neves elődeink: Szabó Pál Zoltán (1901-1965) - Pécsi 
Műszaki Szemle XXV. évf. 1980. 4. sz. pp. 14-15. (Fotója az íróasztalánál) 
(Ugyanez ld. lejjebb!)
Lovász György szerk.: Szabó Pál Zoltán 100 éve született Emlékkonfe
rencia a tudós tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Természettudomá
nyi Kar Földrajzi Intézet Pécs, 2002. p. 67. (fényképe az íróasztalánál) 
(ugyanez a borítón is) p. 2.
Polgárdy Géza: Dr. Szabó Pál Zoltán pécsi lokálpatrióta száztíz éve szü
letett - Mecsek Egyesület Évkönyve a 2011-es egyesületi évről. Pécs 2011. 
pp. 73-79. 19 képpel.
Rónaki László: Dr. Szabó Pál Zoltán emlékezete (nekrológ portréfotó
val) - Karszt és Barlang 1965. II. félév pp. 45-46. Német és orosz nyelvű 
összefoglalóval
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Rónaki László szerk.: Mecseki Karsztkutató Csoport évi jelentése 1979. 
(kéziratként műbőr kötésben) p. 15+fotók és rajzok (30 lap) +3 melléklet 11 
oldal. (A Szabó Pál-zsomboly névadása, p. 7, a térképe és szelvényei p. 7/a) 
Rónaki László összeállítása: Dr. Szabó Pál Zoltánról megemlékezés a 
100. születésnapján (2001. aug. 26-án) a róla elnevezett mecseki aknabar
langnál egy emlék munkatúra során (Az elhangzott beszédek - Rónaki 
L. - Vass Béla - Lovász György - és az 5 hozzászólás szövege. Kézirat 
5 oldal terjedelmű. A 21 megjelent eredeti aláírását tartalmazó íven a 
MKCS 2001. évi jelentésében a 2. sz. mellékletként van csatolva).
Rónaki László: Felszólalás a ME 2002. febr. 7-i közgyűlésére kézirat p. 
1. (A Mecsek Egyesületnek leadva a jegyzőkönyvhöz csatolás céljából.) 
Rónaki László: Szabó Pál Zoltán emlékei (A Mecsek Egyesület Évköny
vébe szánt írás. Kézirat p. 2. +4 rajz és 2 fotó Pécs 2003. augusztusban 
leadva a főszerkesztőnek, akinek elutasítására nem jelent meg.
Rónaki László: Magánlevél B. Horváth Csilla részére - kézirat. (Az eluta
sítás okáról és könyve (2002) hiányosságairól) Pécs 2003. szept. 14.1 oldal 
+ az elutasított cikk kézirata 2 oldal + 5 ábra + kiegészítő sorok szept. 18. 
Rónaki László: Száz éve született Szabó Pál Zoltán. Elhangzott előadás 
Esztergomban 2001. nov. 10.
Rónaki László: A Dél-Dunántúl karsztkutatását újjáélesztő Szabó Pál 
Zoltán emlékei c. elhangzott előadás kézirata a „Barlangkutatók Szakmai 
Találkozója debreceni előadóülésére" 2003. nov. 8. pp. 1-4. 5 ábrával.
Rónaki László: Emlékezés a Dél-Dunántúl karsztkutatását újjáélesztő 
Szabó Pál Zoltánra - Karszt és Barlang 2002-2003. MKBT. Bp. 2006. pp. 
71-73. 4 ábrával.
Rónaki László: A Mecseki Karsztkutató Csoport negyven évének mér
lege (1972-2012.) Pécs 2012. kézirat p. 26, 3 ábrával, 5 képpel. (Leadva 
közlésre a Karszt és Barlang folyóiratnak 2013-ban.)
Szabó Pál Zoltán: Barlangkutatás a Mecsek hegységben - Dunántúli 
Tudományos Gyűjtemény 1947.1. köt. 1. füzet, pp. 42-45.
Szabó Pál Zoltán: A Mecsek és a Villányi-hegység barlangjai - Karszt és 
Barlangkutatás Bp. 1961.1. félév, p. 3-20.
T. Mérey Klára: Rendhagyó válogatás egy életműből - Tanulmányok. 
Tolna megyei levéltári füzetek 9. A Levéltár kiadásában Szekszárd 2000 
p. 398. (Sz. P. Z.-ról p. 16-18.)
T. Mérey Klára: Szabó Pál Zoltán, a Dunántúli Tudományos Intézet meg
alapítója - Pécsi Szemle 2001. 4. sz. pp. 113-117. portréval.
Tóth Lajos: Újabb feltárások és megfigyelések a cserszegtomaji Kút- 
barlangban és környékén - Karszt és Barlang 1965 II. félév pp. 47-50. 
(Az illusztrációk között a barlang térképe p. 48. Ezen a legnagyobb, 17 
m hosszú, 3-4 m magas terem Szabó Pál Zoltánról van elnevezve.)
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A KELLEMES MEGLEPETÉSEK ORSZÁGA
A MECSEK EGYESÜLET TAGJA BULGÁRIÁBAN

012 augusztusában földrajzi tanulmányúton jártam Bulgáriában a 
természeti látványosságokat és a hagyományokat, kulturális érté
keket egyaránt kedvelő barátaimmal. Cikkemben ennek az útnak a 

tapasztalatait mutatom be, kiegészítve az út során szerzett ismeretekkel.

Belogradcsik

Szerbia felől érkeztünk 
meg Bulgáriába, s az ország 
északnyugati részében ta
lálható Belogradcsik váro
sát látogattuk meg elsőként. 
A település fő látványossá
ga a belogradcsiki sziklavi
lág, mely egy nagyjából 50 
négyzetkilométer kiterje
désű területen helyezkedik 
el. Vörös homokkő konglo
merátumból felépülő, he
lyenként egészen bizarr for
májú sziklatornyok, magas

latok emelkednek a hullámos, dimbes-dombos vidéket borító erdő fái 
fölé. Több alakzat nevet is kapott alakja után: például Ádám és Éva, 
Iskoláslány, Dervis, Pásztorfiú, Oroszlán, Teve és Medve. A sziklavilág 
központi részén hatalmas kiterjedésű erődítmény található, szervesen 
illeszkedve a tájba. A sziklavár három részre tagolódik: a 18. századi tö
rök várra, a fellegvár előterére és a fellegvárra. Érdekes módon a vár, 
annak ellenére, hogy története a római korig nyúlik vissza, hadászati 
szerepet csak a 19. században játszott. Az erődítmény 1860-ban, Szer
bia függetlenségének erősödésével egyidejűleg, a törökök legfontosabb 
nyugati határszéli erődjévé lépett elő. A vár 1878-ig őrizte a török biro
dalmat, az ágyúkkal, komoly fegyverarzenállal felszerelt vár védői ek
kor a felszabadító orosz csapatoknak ellenállás nélkül adták meg magu
kat. Ma a katonák helyett turisták hódítják meg a fellegvárat, a csúcsról 
elénk táruló panoráma valóban lélegzetelállító.

264



Komlós Attila - A kellemes meglepetések országa

Belogradcsikot elhagyva a közeli 
Vracanski Balkan Természeti Parkot 
látogattuk meg. A közel harmincezer 
hektár kiterjedésű védett terület leg
nagyobb értéke a több mint 500 bar
langot rejtő karsztvidék. A Vraca vá
rosától 16 km-re található Ledenika- 
jégbarlangot kerestük fel. A föld 
alatti üregrendszer hosszúsága nem 
túl nagy, mindössze 300 méter. Fő 
látványossága az a tíz hatalmas, egy
másból nyíló terem, melyek falait 
szinte teljes egészében cseppkövek 
borítják. A cseppkőképződményekre 
télen és tavasszal vastag jég rakódik, 
innen a barlang elnevezése: a bolgár 
led szó jelentése magyarul jég. An
nak ellenére, hogy a jég nyárra elol
vad, a barlang levegője jóval hűvö
sebb, mint amit várnánk - mindössze 6 °C -, a barlangok hőmérsék
lete szinte minden esetben a környező terület évi középhőmérséklete. 
A cseppkőképződmények egyike-másika nevet is kapott formája után, 
így kis fantáziával mi is könnyen észrevehetjük a Krokodilt, az Óriás 
fejét, a Sólymot, a Mikulást vagy a Boszorkány házát. A barlangürege
ket a régmúltban víz töltötte ki, ebből a vízből mára csak egy kis tó ma
radt meg, ez a Kívánság-tó. A barlang kitűnő akusztikájú első terme al
kalmanként koncerteknek ad otthont.

A Trojani kolostor

Bulgáriát a kolostorok hazájának is szokták nevezni. Az első híres 
kolostor, melyet utunk során felkerestünk, Tróján település közelében 
helyezkedik el. A17. században alapított épületkomplexum mai formá
ját 1835-ben nyerte el.
Félköríves, cirill betűs felirattal díszített kapun léptünk be a szép zöld fű 
borította udvarba. Az udvart körbevevő többszintes épületen fából épí
tett feljárók, függőfolyosók láthatók; ezekről lehet belépni a zarándok
szállás szobáiba. Ez az első udvar ugyanis a vendégfogadás színtere, a 
messzi útról érkező zarándokok mind a mai napig itt kapnak elszálláso-
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A Trojani kolostor

lást az egyszerű, ám stílusában a régi 
korokat idéző berendezésű vendégszo
bákban. Az udvarból egy következő 
átjárón át értünk be a belső udvarba, 
ahol az Uszpenie Bogorodicsno (Mária 
mennybevitele) templom áll. A temp
lom falait kívül-belül freskók díszí
tik, bejárata mellett elhelyezett magas 
állványokon a zarándokok által meg
gyújtott vékony sárga viaszgyertyák 
égnek állandóan. A háromhajós temp
lomban jellegzetes gyertyafüst-illat 
fogadott bennünket. Ahogy fokozato
san hozzászokott szemünk a benti fél
homályhoz, úgy tárultak föl előttünk a 
belső tér szépségei, a freskók, az iko- 
nosztáz, a régi képek.
A török hódoltság idején a Trojani

kolostor - sok más bolgár kolostorhoz hasonlóan - jó menedéknek, 
búvóhelynek számított. Nagyrészt a kolostoroknak és az ott élőknek 
köszönhető, hogy a fél évezreden át tartó török hódoltság időszakában 
fennmaradhatott a bolgár nyelv, tovább élhettek az ősi hagyományok.

Kazanlak

A Balkán-hegység déli előterében 
folytattuk utunkat, szerpentinen át 
a Kazanlaki-medencébe érkeztünk. 
A térség a trák időszakban fontos 
szerepet töltött be. Megtekintet
tük Kazanlak leghíresebb műemlé
két, az i. e. 4. századból származó, 
freskókkal díszített Trák Sírt - pon
tosabban annak másolatát - az 
UNESCO Világrörökség listáján 
szereplő eredeti sírkamra „felár
ral", annak pontos másolata „alap
áron" tekinthető meg.
Kazanlak neve szorosan összefonódik a rózsaolaj-készítéssel. Itt talál
hatóak a világ legnagyobb rózsaültetvényei. A rózsaolaj-lepárlás folya
matát a város peremén elhelyezkedő kutatóintézetben és múzeumban
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ismerhettük meg. A kiállítótér
ben megtekinthettük a kezdetleges 
készülékektől a nagy kapacitású, 
„félszobányi" lepárlógépekig szinte 
minden fontos eszközt, ami a mun
kafolyamatokhoz kapcsolódik, a 
földművelés eszközeitől a labo
ratóriumon át a palackozásig és a 
marketingtevékenységig. A rózsa
olaj értéke a szó szoros értelmében 
az arany árával vetekszik: egy liter 
rózsaolaj értéke 1,5 millió forint.

Természetesen a rózsaolajat nem „önmagában" használják fel, hanem a 
kozmetikai ipar számára jelent kitűnő, természetes alapanyagot.

A Sipka-hágó

Kazanlak után ismét 
a hegyvidék felé vet
tük az útirányt, és Bul
gária egyik történel
mi zarándokhelyére, 
a Sipka-hágóra láto
gattunk el. A hágó a 
Balkán-hegység egyik 
fontos átkelőhelye, vi
szont nem csupán e 
miatt jelentős: itt zaj
lott a bolgár történe
lem egyik legnagyobb 
csatája 1877-1878-ban, 
melynek során a bol
gár és orosz katonák
nak sikerült megállítani a hágón átkelni szándékozó török csapatokat. 
A csata sorsdöntő volt, hiszen ezt követően ért véget a törökök közel 
5 évszázados tartózkodása Bulgária területén. A csatára és az elesett 
hősökre emlékeztet a hágón álló 31 méter magas emlékmű, mely egy
ben múzeumként és kilátótoronyként szolgál. Az emlékmű belsejében 
a csaták relikviáit, katonák egyenruháit, a csatákat megörökítő festmé
nyeket vettük szemügyre. Fentről, a kilátóból pazar panoráma tárult 
elénk, a Balkán hegység sűrű erdővel borított vonulatait láthattuk.
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A közel hetvenezer lakosú Veliko Tarnovo Bulgária középső részén, a 
Balkán-hegység északi lejtőjén helyezkedik el. Gyakran „a cárok városa" 
néven említik - nem véletlenül, hiszen ez volt a második bolgár biro
dalom fővárosa. A város három dombon helyezkedik el, melyeket a 
Jantra folyó kanyarulatai választanak el egymástól. Veliko Tarnovo az 
egyik legrégebbi bolgár település, ötezer év óta lakott hely. A12. és a 14. 
század között Bulgária legjelentősebb politikai, gazdasági, kulturális és 
vallási központja volt, lakossága elérte a 15 000 főt. A második bolgár 
birodalom idején igazi kozmopolita város volt örmény, zsidó és római 
katolikus lakossággal. A fénykor 1393-ig, az ottomán birodalom hódítá
sáig tartott. A hódoltság évszázadai alatt két nagy felkelés robbant ki a 
városban, az első 1598-ban, a második 1686-ban, de mindkettő elbukott. 
A törökök kiűzésére 1878-ban került sor az orosz csapatok segítségével. 
Érdekes módon a mai kor vándora számára a középkori erődítmény 
mellett éppen a hódoltság korában emelt épületek, a „török bazár" házai 
jelentik a város egyik legfőbb vonzerejét.

Elsőként a Carevec városrésszel ismerkedtünk meg. A középkori erődít
mény meredek szikladombra épült, bástyákkal tűzdelt magas falai ma 
is tiszteletet parancsolnak. Nem véletlenül hasonlították méretei alapján 
egykor Róma vagy Konstantinápoly erődítményéhez. Ez volt a tulajdon
képpeni „cárudvar", ahol az országirányító cár és annak udvartartása élt 
egy kisebbfajta városban. Területén a régészeti kutatások során 400 lakó
házat, 22 templomot és 4 monostort tártak fel. A várnegyed mai képét 
1980-ra, a bolgár államiság 1300. évfordulójára nyerte el, a bő 50 éven át 
tartó restaurálást követően. Az erődítmény központi részén áll a pátriárka 
palotája. Kialakítása, elhelyezése nem véletlen, hiszen a pátriárka hatalma
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a cárnál is nagyobb volt. A palotához szorosan kapcsolódik a katedrális, 
melyet 1981-re állítottak helyre. Meglepően modern stílusú freskói 1985- 
ben készültek, a faliképek a konvencionális bibliai motívumok helyett a 
bolgár állam történetének dicső és tragikus eseményeit ábrázolják.
A Carevec megtekintése után az új városrészt kerestük fel. A18-19. szá
zadi épületek földszintjén ma üzletek, kávézók, vendéglők találhatók. 
Az utcák nem mindenütt folyamatos beépítésűek, helyenként besétál
hattunk két épület közé, és letekinthettünk a mélyben kanyargó Jantra 
folyóra és a szemközti magaslatokon sorakozó épületekre. Igazi keleties 
hangulatú kép tárult elénk.
A Jantra-parti városrész az egykori török negyed, ahol üzleteket, 
kézművesműhelyeket, kávézókat láttunk. Míves, színes lámpák százai, 
keleti szőnyegek, térítők, népviseletek, dísztárgyak sokasága idézte meg 
számunkra a török hódoltság korának hangulatát.

Arbanasiba látogattunk

Arbanasi

Veliko Tarnovo után a tő
le 4 kilométerre fekvő 

el.
Nevének jelentése: albánok. 
Beszédes név, a lakói való
ban albánok, akik a törökök 
előrenyomulásakor találtak 
maguknak új otthont itt. Ér
dekes módon a település a 
török birodalom időszaká
ban élte virágkorát, a Havas
alfölddel, Lengyelországgal, 
Itáliával és Oroszországgal 
folytatott kereskedelem ré
vén nőtt naggyá. A 17. században, amíg Veliko Tarnovóban tízezren él
tek, addig Arbanasiban húszezren. A jellegzetes, albán építészetet idé
ző házak ma már műemlékek, a települést ezért „albán skanzeneként is 
szokták emlegetni. A lakóépületeken kívül régi templomokat is láthat
tunk, egyik-másik épület ma már nem lakóházként, hanem kiállítóhely
ként, múzeumként szolgál. Több helyen alkalmunk nyílt megnézni a há
zak belső berendezését, melyből képet kaphattunk a 2-3 évszázaddal 
előttünk élők mindennapjairól. Külön látványosságként értékeltük a te
lepülés utcáin álló közkutakat, a tetőcserepeket, a kéményeket.
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Sumen

Bulgária északkeleti része felé utaztunk tovább, a 103 ezer lakosú 
Sumenbe. A városnak több magyar vonatkozása is van. 1444-ben Hu
nyadi János hadjárata során a keresztesek ostromolták az itteni erőssé
get, melyet a törökök elszántan védtek. A város csupán néhány hónapig 
maradt keresztény kézen, ugyanezen év novemberében a törökök Mu
rád szultán vezetésével visszafoglalták a várat és a települést.

Sumen, Kossutli-liáz

helye. A19. századi épület földszintjén berendezett kiállításon megtekin
tettük a Kossuth életútját bemutató tárlatot, a szabadságharc eseményeit 
szemléltető bemutatót. A jellegzetes török stílusban berendezett hálószo
bát, a nagy nappalit eredeti formájában vehettük szemügyre.
Sumen további magyar vonatkozása, 
hogy a város szimfonikus zenekarát 
a szabadságharc után ide menekült 
Sáfrány Mihály honvédünk szervez
te meg. Szintén magyarok alapították 
a ma is működő sumeni sörgyárat. 
A közkedvelt Sumensko sörnek te
hát magyar gyökerei vannak!
A sétálóutcában megálltunk Kos
suth szobra előtt, bekukkantot
tunk a közeli Kossuth Lajos utcába, 
majd nyugati irányba haladtunk 
tovább, Sumen legértékesebb látnivalója felé. Ez a látnivaló nem más, 
mint az 1745-ben emelt Tömbül dzsámi épületkomplexuma. Az épü
letegyüttes főbejáratán belépve kis udvarban találtuk magunkat. Szem
ben, előttünk magasodott a dzsámi, tőle balra az egykori muzulmán 
elemi iskolát, jobbra pedig a medreszét, a vallási főiskolát láthattuk.

A magyar kapcsolatok közül azon
ban nem ez a leginkább közismert, 
hanem az, hogy az 1848-49-es sza
badságharcot követően Kossuth La
jos miniszterekkel, tábornokokkal, 
tisztek és honvédek kíséretében itt 
talált menedéket. Kossuth Lajos Ali 
Rifat bej házában kapott szállást, 
mások - köztük Perczel Mór - bol
gár és orosz házakban. Az épület, 
amelyben Kossuth lakott, ma mú
zeum, a magyar turisták zarándok
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Sumen, Tömbül dzsámi
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A dzsámiba belépve levetett cipőinket a karzatra vezető falépcső oldal
falában kialakított, míves kialakítású, színesre festett rekeszekben he
lyeztük el. A templom padlóját teljes egészében szőnyegek borítják, 
szemben a Mekka felé tájolt mihrábot (imafülkét), mellette a dúsan fa
ragott mimbert (Korán-olvasó emelvényt) vehettük szemügyre. A fény a 
színes üvegablakokon átszűrődve sejtelmes fénnyel árasztotta el a belső 
teret. A régi elemi iskola helyiségeiben ma múzeum található. A látvá
nyosabb medresze sem eredeti funkcióját tölti be - ugyan iskola, de nem 
vallási főiskola, hanem kisdiákok iskolája, az udvart jókedvű gyerkőcök 
zsivaja töltötte meg. Az udvar közepén ma is működik a csurgókút, ahol 
a hívek ima előtt elvégzik a rituális lábmosást.

A Madarai lovas

Sumentől keletre haladtunk tovább, 
Madara településre. A közelében 
magasodó sziklán és annak tetején 
helyezkednek el a település fő látni
valói: a madarai lovas dombormű
ve és az erődítmény. A sziklafalon 
egy lovas alakját láthattuk kutyával, 
a ló lába előtt egy megölt oroszlán
nal, felettük egy sassal. A jelképek
kel teli alkotás a 800-as évek elején 
készült, ahogy azt 1924 óta tudjuk, 
miután Fehér Géza - már nem lepő
dünk meg azon, hogy magyar - kutató ásatásokat végzett a helyszínen és 
megfejtette a domborművön szereplő írást. A dombormű ezek szerint a 
803-814 között uralkodott Krum bolgár kánnak állít emléket. Visszatérve 
a jelképekhez: az oroszlán a legyőzött ellenséget szimbolizálja, a lovas ke
zében tartott ivócsésze a fejedelmi rangot. A kopján látható lófarkas hadi
jelvény és a lovas hajviselete pedig türk szokásokra utal.
A lovas domborműtől meredek ösvényen - negyvenkét fokos augusztusi 
hőségben - jutottunk fel a sziklafennsíkra, ahol további érdekességeket 
találtunk. Legfőképpen az erődítmény falainak jó állapotban megőrzött 
maradványait. Az erődítmény faláról remek kilátás tárult elénk a tele
pülésre, a környező síkságra és a háttérben emelkedő hegyre, melynek 
lábánál újból megpillanthattuk Sumen hosszan elnyúló városát. A fenn
síkról visszafordulva, a lovas domborműtől a másik turistaúton elin
dulva, közel szintvonalon, a barlanglakásokhoz jutottunk el. A kőkori 
barlangokban a 13. század idején remeték éltek. A Madarai lovas 1979 
óta az UNESCO Világörökség listáján szerepel.
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Barangolás a Kőerdőben

Körutazásunk negyedik napján ér
keztünk meg a Fekete-tenger part
vidékére. Mielőtt megpillantottuk 
volna a tengerpartot Várna mellett, 
egy különleges földrajzi képződ
ményt tekintettünk meg. Ez a 250 
hektár kiterjedésű Kőerdő, a török 
fennhatóság idején Dikilitas név
re hallgató titokzatos táj, több száz 
homokkő oszloppal. Talán az ang
liai, bretagne-i megalitmezőkre em
lékeztet, azonban lényeges különb
ség, hogy a bulgáriai Kőerdő nem 

ember által létrehozott mű, hanem a természet alkotása. Ahogy annyi 
bolgár látnivaló esetében, úgy így itt is több magyar kutató fordult meg, 
régészek, geológusok, a terület titkának megfejtésén munkálkodni. Kö
zülük Zalányi Béla és Pásztor Ferenc nevét kell feltétlen megemlítenünk. 
E különös hely már az ókori népek fantáziáját is megmozgatta, szent 
helyként tisztelték a trákok, a rómaiak és a bolgárok is. Még a 19. szá
zadban is voltak olyan vélekedések, hogy a Kőerdő egy antik templom 
maradványa. A geológusok azonban bebizonyították, hogy ez egy termé
szetes képződmény, a belül üreges kőoszlopok a laza, tengerparti homo
kos területet több millió éve borító mészkőből kioldódott mészből kelet
keztek, a cseppkövekhez hasonlóan. A fedő mészkőfelszín lepusztulása 
után a laza homokot viszonylag gyorsan elhordta a szél, és az ellenállóbb 
mésszel összecementált oszlopok megmaradtak. A kőoszlopok között kb. 
700 méter hosszú ösvény kanyarog, ezt végigjárva megcsodálhattuk a ti
tokzatos, a helyiek szerint ma is „varázserővel bíró" képződményeket.

VÁRNA

Utunk következő állomása a 350 ezer lakosú Várna volt, Európa egyik 
legrégebbi települése. Gyökerei a milétoszi időkig nyúlnak vissza, ekkor 
kereskedelmi lerakat volt a szerepe; ókori neve Odessus volt. A közép
korban többször cserélt gazdát, a törökök 1389-ben foglalták el. Határá
ban zajlott 1444-ben a törökök visszaszorítása érdekében vívott várnai 
csata Hunyadi János és I. Ulászló vezetésével. A törökök győzelmével 
végződött összecsapás helyén kialakított emlékpark volt várnai látogatá
sunk első állomása, ahol fejet hajtottunk a hősök emléke előtt.
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Várna 1878-ban szabadult fel a tö
rök uralom alól, majd megindult 
a 19-20. század fordulóján a ten
gerparti idegenforgalom fejlődése. 
Sok, ebből a korból származó épü
letet láttunk a belvárosban, ezek ál
lapota meglehetősen vegyes, leg
többjük felújításra vár. Kis fantá
ziával azonban könnyen el tudtuk 
képzelni, milyen pompázatos lehe
tett itt minden úgy 100 évvel ezelőtt. 
Elvegyültünk az utcákon hömpöly
gő tömegben, sétáltunk a kitelepült vendéglők között, a tengerpartra ve
zető sétálóutca fái alatt. A sétálóutca látványos térbe torkollik, ahonnan

t

már láthattuk a Fekete-tengert. Várná hosszú stranddal rendelkezik, ahol 
a fürdőzők sokasága piheni ki a munkával töltött év fáradalmait.

A Fekete-tenger partján egymás mel
lett kisebb-nagyobb üdülőfalvak, vá
rosok helyezkednek el. A part szin
te végig alkalmas a fürdésre, stran
dolásra, nem véletlenül épültek ki az 
elmúlt évszázadban a szállodák, ét
termek. A családoknak, nyugalom
ra vágyóknak vannak csendesebb, 
békés kikapcsolódást kínáló helyek, 
de aki a zajos bulihangulatra vágyik, 
szintén megtalálja a kedvére való 
helyszínt akvaparkkal, szórakozóhe

lyekkel. A sok pozitív élmény, látványosság, lehetőség mellett sajnos van
nak negatívumok is a területen: a gazdasági válság következtében szinte 
minden településen látni félbehagyott szállodaépítkezéseket. A helyi dön
téshozók feladata lesz megoldást találni a közeljövőben az épületek befeje
zésére, vagy szükség esetén lebontására.

Neszebár

Utunk egyik gyöngyszeme a műemlékekben gazdag település, Neszebár 
volt. A tengerbe hosszan benyúló félsziget i. e. 2. évezredben lakott hely 
volt, fontos kereskedelmi központ. A második bolgár birodalom idején élte 
fénykorát, a város „jelképei", a templomok ebből a korszakból származ
nak. Megcsodáltuk a török időkben épült város lakóházait, középületeit.
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A 19-20. század fordulóján, a turiz
mus fellendülésével párhuzamosan 
indult meg az óváros rekonstruk
ciója. A régi templomok, a török 
stílusú épületek rengeteg turistát 
vonzanak. A zegzugos utcák szinte 
mindegyike bazárként funkcionál, 
a régi épületek földszintjén kézmű
vesek, régiségkereskedők, emlék
tárgyárusok üzletei váltakoznak 
vendéglőkkel, kávézókkal, fagylalt
árusokkal. Neszebár óvárosa 1983

óta az UNESCO Világörökség listáján szerepel. Az egységes városkép 
megőrzése miatt nem lehet új épületeket emelni, a meglévő házakat ere
deti formában kell fenntartani tulajdonosaiknak.

Neszebár a Fekete-tengernél

A Rila-hegységben

Bulgária délnyugati részének természeti és kultúrtörténeti, vallási érte
lemben egyaránt kimagasló területe a Rila-hegység. Az ország, de egyút
tal a Balkán-félsziget legmagasabbra emelkedő hegysége, csúcsa a 2925 
m magas Muszala. A Rila-hegység hírnevét azonban elsősorban nem az 
itt található természeti képződményeknek vagy az aktív kikapcsolódási 
lehetőségeknek köszönheti, hanem a több mint ezer éve működő kolos
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tornak. A kolostor alapítása a 9-10. században élt remete, Rilai Szent 
János, Bulgária védőszentje nevéhez fűződik. A kolostort az évszáza
dok alatt több alkalommal felújították, átépítették; mai formáját 1847- 
ben nyerte el. Az épület első pillantásra várkastélynak tűnik, magas, 
terméskő falakkal, apró ablakokkal. A kapun belépve szabálytalan alap
rajzú udvaron találjuk magunkat, középen a Szent Szűz születése bazi
lika, tőle balra a Hrelju 14. századból származó tornya, körös-körül az 
árkádos folyosók, ízlésesen díszített kialakítással.

A Rilai kolostorban

Az épületegyüttes középpontjában álló bazilika jelenti a legfőbb látvá
nyosságot, falait kívül-belül freskók sokasága díszíti. Figyelemre méltó a 
templom ikonosztáza, rajta Krisztus életének eseményei, valamint szen
tek láthatók. Az ikonosztáz királykapuja mellett található Rilai Szent János 
sírja. A kolostorudvart körbejárva megcsodálhatjuk az ajtók körüli egy
szerű, de annál ízlésesebb díszítő motívumokat, a korlátokra kiterege
tett szőnyegeket. Az egyik oldalon egy kötélre lógatott deszkára lehetünk 
figyelmesek - ez a deszka a szimatron, mely a harangot helyettesíti. Ennek 
ütögetésével hívták a hívőket istentiszteletre a török időkben, amikor tilos 
volt a harangozás, nehogy Allah hitének mindenhatóságát megzavarják.

Szófia

Bulgáriában tett utazásunk zárásaként Szófiába, a Vitosa lábánál elte
rülő 1,2 millió lakosú fővárosba látogattunk el. Európa egyik legna
gyobb múlttal rendelkező fővárosa, hiszen területe már az i. e. 8. 
században lakott hely volt.
Elsőként Szófia egyik legértékesebb műemlékét, a belvárostól kissé 
távolabb, a város villanegyedében található Bojana-templomot tekin
tettük meg. Hírnevét a 13. században készült freskóinak köszönheti,
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összesen 89 jelenetet, 240 alakot csodálhat
tunk meg a kis templomban. Érdekesség, 
hogy a freskók több rétegben kerültek a 
falakra, ezeket a rétegeket a gondos kutató- 
és restaurálómunkának köszönhetően külön- 
külön megtekinthettük a templomban, illetve 
annak előcsarnokában.
A törökök kiűzésében segítséget nyújtó orosz 
katonák emlékére épült 1904 és 1912 között az 
Alexander Nyevszkij-székesegyház. Neobizánd 
stílusú bazilika, 45 méter magasra emelkedő, 
aranyozott kupolával. Belsejét márvány, mala
chit, ónix díszíti, falain freskókat láthattunk.
A városközpontban, a Szent Szófia-szobor irá
nyába haladva jelentős közintézmények ele
gáns épületei mellett sétáltunk el. Az elnöki 

palota mellett díszes őrségváltás szemtanúi lehettünk, láttuk - az idő rövid
sége miatt csak kívülről - az egykori Bujuk-dzsámit, mely ma a régészeti 
múzeumnak ad otthont. Az út végén balra tekintve Szófia másik jelentős 
neobizánci stílusú templomát, a Szent 
Nedelja-katedrálist pillanthattuk meg. 
Másik irányban három nevezetes épüle
tet tekinthettünk meg. Elsőként a Banja 
Basi mecset tűnt fel az út jobb oldalán, 
Szófia egyetlen ma is működő dzsámija. 
Neve a közeli gyógyvízforrásokra utal, 
a Banja Basi magyarul sok fürdőt jelent. 
Belsejében „faltól falig" szőnyegek 
vannak, falait kék, virágmintás csem
pék díszítik. A mecsettel szemben áll a 
vásárcsarnok épülete. A 19-20. század 
fordulóján emelt míves kialakítású épületben ma is főként élelmiszereket 
lehet vásárolni, de a kínálat kiegészül turistáknak kínált emléktárgyakkal. 
A vásárcsarnok mögött található az 1905 és 1919 között épült szófiai köz
ponti zsinagóga, a Balkán legnagyobb ilyen létesítménye.
Az utcák meglepően tiszták, rendezettek, graffiti, szemét elvétve akad. 
Különleges látványosság és kihagyhatatlan élmény a Nyevszkij-székes
egyház közelében található régiségpiac, ahol szinte fillérekért tehettünk 
szert régi dísztárgyakra, fényképekre, ikonokra, sőt egyik útitársunk 
például régi szófiai utcanévtáblával lett gazdagabb.
(A fotókat a szerző készítette.)



Közgyűlés

2014. február 19-én 16 órakor kezdődött a városháza dísztermében az 
egyesület közgyűlése. A közgyűlést Ripszám István ügyvezető elnök 
vezette, mely az előzetesen kiküldött napirendi pontok szerint folyt. 
A közgyűlésen 81 tagtársunk vett részt.
Program

1. Beszámoló az Egyesület 2013. évi munkájáról (titkári jelentés) 
Előterjesztő: Berek Zoltán titkár

2. Az Egyesület 2013. évi költségvetés végrehajtásának elfogadása 
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

3. Az Egyesület 2013. évi Beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2013-as egyesületi évről (szóbeli)
Előterjesztő: Dr. Varga Tamás, az Ellenőrző Bizottság elnöke

5. Az Egyesület 2014. évi tervei, elképzelései
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

6. Az Egyesület 2014 évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

7. Egyesület Alapszabályának módosítása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

8. Egyebek
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

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

Rendkívüli Közgyűlés

2014. április 23-án 16 órakor tartottuk a városháza dísztermében 25 fő 
egyesületi tag részvételével.
Program

1. A Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány tevékenységének ismertetése 
Előterjesztő: Sallay Árpád, az Alapítvány kuratóriumának elnöke

2. A Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök
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3. A Mecsek Egyesület Alapszabályának módosítása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

4. Egyebek
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök
Helyzetjelentés a Mecsek Egyesület 2014.évi tervei előrehaladásáról

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK

Az év során három választmányi ülést tartottunk. Kettő helyszíne a 
Mecsekerdő Zrt. tárgyalója (Pécs, Rét u. 8.) volt, a decemberi ülésnek 
a Mecsek Egyesület Múzeuma (Pécs, Király utca 40.) adott otthont. 
A választmányi ülésekre meghívást kaptak a választmány tagjain kívül 
az Ellenőrző Bizottság tagjai, az osztályelnökök, Baronek Jenő tisztelet
beli elnök és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség.
Az első ülésre 2014. január 29-én 15 órakor került sor, amely az alábbi 
napirend szerint zajlott.

1. Az Egyesület 2014. évi közgyűlésének előkészítése (szóbeli)
Előadó: Ripszám István ügyvezető elnök

a) Beszámoló az Egyesület 2013. évi munkájáról
Titkári jelentés/javaslat
Előterjesztő: Berek Zoltán titkár

b) Az Egyesület 2013. évi költségvetés végrehajtásának 
elfogadása (javaslat)
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

c) Az Egyesület 2013. évi Közhasznúsági beszámolójának 
elfogadása (javaslat)
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

d) Az Egyesület 2014. évi tervei, elképzelései (javaslat) 
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

e) Az Egyesület 2014. évi költségvetésének elfogadása (javaslat) 
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

f) Közgyűlési meghívó
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

2. A választmány üléseinek 2014. évi rendje és napirendjei
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

3. Tájékoztató a Kék túra pályázatról
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

4. Egyebek
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A második választmányi ülést 2014. november 11-én, kedden 16.30-kor 
tartottuk az alábbi napirend szerint.

1. A Mecsek Egyesület 2014. évi tervének teljesítése
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

2. A 2015. évi programok előkészítése
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

3. A 2014. évi évkönyv
Előterjesztő: Baronek Jenő tiszteletbeli elnök

4. Tájékoztató a Kék túra pályázatról
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

5. Egyebek

A harmadik - évösszegző - választmányi ülést 2014. december 10-én 
16.15-kor tartottuk, melynek keretében az Egyesület 2014. évi tevékeny
ségét tekintettük át.

Rendezvények

Az év során több rendezvényünk volt. Június, július, augusztus és 
december hónapok kivételével havonta került megrendezésre az 
„Ötórai beszélgetések", különböző témakörökben.

Október 29.: Törökország közelről (Ripszám Dóra)
November 26.: A Beremendi-kristálybarlang (Havasi Ildikó)

Január 29.: A városi parkerdő kezelési koncepciója különös 
tekintettel a feketefenyő egészségi állapotára 
(Szilasi Tamás)

Február 26.: A Keleti-Mecsek lomberdeinek természetességi állapota 
(Ortmann-né Dr. Ajkai Adrienné - PTE)
Az erdei vadkár hatása az erdők természetességére 
(Dr. Csete Sándor - NYME)

Március 26.: Kínáról elmélkedve, egy utazás után (Ottó Gábor)
Április 30.: Misina - előadással egybekötött könyvbemutató 

(Dr. Pap Norbert)
Május 28.: Mecsek madárvilága (Laczik Dénes)
Szeptember 24.: Pécs hosszú távú fejlesztési elképzelései (Csaba Ders)

Az előadások általában 15-40 fő érdeklődő jelenlétében kerültek megtar
tásra. Különösen nagy érdeklődés volt a pécsi építészeti fejlesztések és a 
természetvédelmi témák iránt.
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Erre az évre 50 hagyományos nyílt túrát hirdettünk programfüzetünkben, 
amiből három a rossz idő miatt maradt el, de volt két külön túra is, az egyik 
a Geresdlaki-kilátó átadására, a másik a kisnyárádi kápolna avatására, így 
összesen 49 túrát indítottunk. Változatos útvonalakon, elsősorban a Bara
nyai-dombságba, a Mecsekbe, Zselicbe és a Villányi-hegységbe vezettek 
a túrák. Magas létszámok voltak a Bakancsos óvodások túráján és a nyílt 
túrák többségében is. A legmagasabb létszám a Geresdlaki-kilátó átadásán 
volt. Ezen az eseményen 150 fő vett részt. Ezt követte a Törökvári teljesít
ménytúra, ahol az indulók száma 124 fő volt. A most már hagyománnyá 
váló teljesítménytúrát minden évben megrendezzük, és egyre népszerűbb, 
köszönhetően annak, hogy alacsony nevezési díjért magas szolgáltatást 
tudunk nyújtani támogatóink segítségével. A rendezvényt hosszas előké
szítő munka előzte meg, napokkal, hetekkel előtte megkezdődött a turista
utak karbantartása, fűkaszálása, a belógó bokrok lemetszése. A rendezvény 
előtt a túra teljes szakaszán kihelyezésre kerültek az új fából készült szép 
kivitelű útjelző táblák. A Törökvári tórát létszámban a gemenci túra követte 
80 fővel, és a Horvát Adolf Olivér-emléktóra 74 fővel.
Továbbra is népszerűek a keddi mecseki túrák, melyeket dr. Hochmann 
Andrásné szervez és többségét ő is vezeti. Ezek a túrák lassú tempójúak, 
többnyire rövid távúak, így lehetőség van azok számára is túrázni, akik 
egészségügyi okok miatt nem tudnák teljesíteni a szokásos hétvégi nyílt 
túrák magasabb távjait. Ezeken a túrákon összesen 1000 fő vett részt, 
alkalmanként átlagosan 20 fő. Egyre népszerűbbek a falujáró túrák, ami
ből idén sokkal többet szerveztünk, mint korábban. Ezeknek a túráknak 
a többségét dr. Lakatosné Novotny Sarolta szervezi és vezeti, melyet 
gondos előkészítő és feltáró munka előz meg. Ennek köszönhetően a 
Dél-Dunántúlon számos települést ismerhettek meg a túrázók. Az idei 
évben jelentős emelkedést mutatott a túráinkon résztvevők létszáma. Az 
év során (minden túrakategóriát egybevéve) összesen 100 túrát szervez
tünk, melyen az összlétszám mintegy 3000 fő volt.
Köszönjük a felkészülést és a túravezetést a következő túravezetőink
nek: Baumgärtner Norbert, Berek Zoltán, Biki Endre Gábor, Breitenstein 
Ferenc, Feketéné Móró Erzsébet, Földesiné Kövi Ildikó, Gayer Éva, dr. 
Hochmann Andrásné, Jónás István, Kállai Csilla, Kállai János, Kis Olga, 
Kollárné Kéri Ella, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Németh Gézáné, 
Markesz István Mestyán Zsuzsanna, Nagy István, Nyáry Attiláné, Pécsi 
Tamás és Szűcs Istvánná.
Köszönjük a túravezetőinknek a felkészülést és a szakszerű vezetést!
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Az év során három alkalommal tartottunk megemlékezést nagy elődeinkről.

Június 7.: Megemlékezés Kardoss Kálmánról Hidason, születésének 175. 
évfordulóján. A Kardoss-fesztivál keretében koszorút helyeztünk el egy
kori elnökünk emléktáblájánál.
Szeptember 10.: Megemlékezés Hoffmann Lászlóról, koszorúzás az 
Ilonka-pihenőnél.
Október 2.: Páva Zsolt, Pécs város polgármestere és a Mecsek Egyesület 
elnöke meghívására Nendtvich Andor születésének 147. évfordulójára 
emlékeztünk koszorúzással.

Technikai munkák, fejlesztések

Október 2-án Páva Zsolt, egyesületünk elnöke és Pécs Megyei Jogú Város 
polgármestere nyitotta meg a Mecsek Egyesület Múzeumát.
„A Mecsek Egyesület és a baranyai túramozgalom élmény- és emléktára 
nyílt Pécsett - A természetjárással kapcsolatos relikviák, kiadványok, felsze
relések, filmek által a pécsi belváros közepébe varázsolta a Mecsek hegységet a 
Mecsek Egyesület egy interaktív kiállítással, amelyet a napokban nyitottak meg 
a város sétálóutcájában azzal a nem titkolt szándékkal, hogy felkeltsék az érdek
lődést a természet járás iránt.
A mecseki bakancsos turisták élmény- és emléktárát a Király utca közepén, egy 
üres üzlethelyiségben rendezte be a 123 éve alapított Mecsek Egyesület, amely 
az egyik első, klasszikusan alulról szerveződő civil szövetségként alakult meg 
hazánkban a 19. század végén. Nem kisebb teljesítmény fűződik a nevéhez, mint 
a Mecsek turistaútjainak kiépítése, a természetjárás népszerűsítése, a test és a 
lélek fejlesztése. A Pécs Holding »Belváros újratöltve« programjának keretén 
belül nyerték el a patinás helyiséget a kiállításhoz, amelynek terve sok évvel 
ezelőtt született meg. A tárlat bemutatja a szervezet történetét, egyben megte
kinthetők benne a Mecsek turistaútjairól szóló kötetek, térképek, helyet kapott 
egy különleges túrabotgyűjtemény valamint megszámlálhatatlan jelvény és 
több évtizedes túrahátizsákok is.
A kiállítás ugyanis nemcsak a helyi egyesület történetét dolgozza fel, hanem a 
hegység múltját és jelenét is, ilyen módon minden Pécsre érkező ízelítőt kaphat 
a megyeszékhely felett magasodó Mecsekből, kedvet kaphat csúcsai meghódítá
sához. Ripszám István, az egyesület ügyvezető elnöke arról szólt a megnyitón, 
hogy a kiállításon jelenleg megtalálható tárgyaknak több évtizedes múltja van, 
gyűjtésükben a szervezet legidősebb tagjai vettek részt. Hozzátette: érdemes lesz 
időről időre felkeresni az élmény- és emléktárat, hiszen igyekeznek folyamatosan 
változtatni a kiállítás anyagán, emellett kulturális programokat, rendezvénye
ket, előadásokat, beszélgetéseket is tartanak majd az épületben.
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Baronek Jenő, a gyűjtemény tulajdonosa a megnyitót követően rövid tárlatveze
tést tartott: a fogadóhelyiségben a Mecsek Egyesület 1945-ös újraalakulása előtti 
és utáni relikviák, évkönyvek, kutatható jegyzőkönyvek kaptak helyet. A vitri
nekben őrzött kiadványok által a baranyai szervezett turistamozgalom, valamint 
a természet jár ás történetébe, az 1891 és 1995 között zajló eseményeibe nyer
hetnek betekintést az érdeklődők. A Mecsek Egyesület könyvtárának különle
ges darabja az 1896-os évekből származó Turista Közlöny, valamint az 1893-as 
kiadású Turisták Lapja, de érdemes elidőzni régvolt idők túrafelszerelésein, a 
ruháktól kezdve a főzőberendezéseken át a távcsövekig.
A Mecsek Egyesület tárlata keddtől péntekig 10 és 16 óra között ingyenesen 
tekinthető meg Pécsett, a Király utca 40-es szám alatt." (mecsekegyesulet.hu) 
Évbúcsúztató koncertünket a Lyceum templomban 2013. december 10-én 
17 órakor tartottuk. Az ünnepi műsort a Pécsi Gospel Kórus adta elő.
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Baumann József

A MUNKA OSZTÁLY 
2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Munka Osztály az elmúlt évekhez hasonlóan az éves munkater
vének megfelelően végezte tevékenységét, melyek megvalósítá
sáról alább számolok be.

Természetvédelem

Télen rendszeresen etettük a madarakat az Ordas-tanyánál. Lényegesen ke
vesebb madár kereste fel ebben az évben a kihelyezett élelmet. Ezt tapasz
talták barátaim is a Mecsek különböző területein és a városban is. A válto
zatos élelem vásárlásának költségeit az osztály teremtette elő.

Részlet az Ordas-tanya naplójából

2014. február 03., hétfő Recsegnek a jégbordák a kis városi autóm kerekei 
alatt, amikor haladok a Petőczpusztai depó felé. Szerencsére a jeges utat 
fekete aszfaltrétegek tarkítják, így autóm szépen halad előre. Az út szélé
nél megállók és elhelyezem behajtási engedélyem a szélvédő alá a műszer
falra. Már a vándormadarak is ismerik a kis autót, ami gyakran megpihen 
itt az út szélén. Az autóból kiszállva reccsen csizmám alatt a jégpáncél és 
felfröccsen alóla a porhó. A kis tölgyes melletti úton haladok befelé a szál
erdő irányába. Az erdészeti utat gépek keréknyomai szántották fel, mert a 
közelben erdőgyérítés van folyamatban. A keréknyomokban most csúszós 
jégpáncél feszül az oldalaknak, ezért inkább a szélén haladok előre. A fel
élénkült szél megmozdítja a fák koronáit, melyek a rárakódott jégtől üveg
ként csörömpölnek. Potyognak az apró jégdarabok, és a jeges hó felületén 
szánkóznak a völgy irányába. Nehéz a haladás, és minden lépés hangos 
reccsenéssel jár. Felriasztok egy őzet, mely néhány ugrás után megáll, és 
kíváncsian néz felém, ki ez az idegen az ő területén. Egy darabig nézeget
jük egymást, majd én indulok előbb zajt csapva az erdő csendjében.
Az Ordashoz érve elkészítem a szokásos fotódokumentációt a környék
ről, majd megmérem a hőmérsékletet. Kint -1,9 °C van, a házban -0,7 °C. 
Az üzenődobozban nincs bejegyzés. Ellapátolom a ház előteréből a havat, 
és lesöpröm, hogy a madaraknak a diót fel tudjam törni. Az etetőkben 
még van háj, de a dióbelet már mind megették tollas barátaim. A rókák
nak most nem hoztam csontokat, nyesedékhúst, száraz kenyeret, mert 
egy hétig a Dolomitokban síeltem és nem volt maradék.
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A tarolohordobol kiöntöm az eloterre a diókat (melyeket Jónás Pista bara- 
tómtól kaptam az ősszel, két zsákkal a madarak etetésére) és szétterítem. 
A hosszú nyelű fejsze fokával tördelem őket egyenként, ami eltart egy 
ideig. Cinegék, csúszkák és mátyások röpködnek a környéken, és csak a 
bátrabbak vagy éhesebbek mernek a távolabbi etetőre szállni élelemért. 
A ház előtti nagy etetőbe hordom a nagyobb részt, majd létrát támasztok 
a magasabban lévő etetőkhöz és a háj mellé dióbelet szórok. A már régeb
ben kialakított vékony ágakra almákat szúrok folyadékpótlásnak.

Tél a Herma-hegyen

Csend van, csak időnként reccsennek 
meg a fák jeges terhűktől. Megtisztí
tom a padokat, asztalokat a hótól, 
melyeket 20 cm borít egy centiméte
res jégsapkával. A fagyos, havas tűz- 
rakó lángok nyaldosta fahasábokról 
álmodik, melyek majd vörösen szi
porkázva melegítik mészkő bordáit. 
Elpakolom a szerszámokat, bezá
rom az ajtót a nagy lakattal. Né
hány percig még nézem az ágakon 
egyre közelebb merészkedő kosz- 
tosaimat, de indulni kell kifelé, 
mert máshol más feladat vár a fe
hérbe öltözött eredőben.

Takarítás, növényültetés

Több alkalommal vettünk részt egyé
nileg és szervezetten a Mecsek hegy
ség és a város szeméttől való meg
tisztításában. A Balokányligetben 
fákat, cserjéket, virágokat ültettünk, 
tanösvényt alakítottunk ki. Felújí
tottuk 16 madárodúnak a felfüg
gesztését, és az odúk nyílásának ja
vítását is elvégeztük. Kitisztítottuk 
a madárodúk belsejét az előző évi 
fészkelésektől.
Jártuk a Mecsek védett területeit és 

Odújavítás (Baumaitn Józsefnél

óvtuk a szigorúan védett növényeket a gondatlan kirándulóktól. Vetíté
ses előadásokat tartottunk a Mecsekről, a Fekete Tisza-forrásról és a for-
rásépítésről iskolákban és a Balokányligetben.
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Odú kihelyezése (Kovács József) H Előadás a Fekete Tisza-forrásról

Források építése, karbantartása

Ez év során elsősorban a betervezett hét forrás felújítása kötötte le időnk 
jelentős részét. Kincskereső-forrás, Henrik-forrás, Tértörő-forrás, Hara
mia-forrás, Bodzás-forrás, Lapos-forrás, Barátság-forrás. A Mátrakeresz- 
tesi természetjárók kérésére a kulcsosházuk vízellátását biztosító Hideg- 
kút-forrást is felújítottuk. Az év elején leadott forrásépítési engedélyek 
április végére megérkeztek, így volt idő a források építésére, igaz, a csa
padékos nyár sokszor áthúzta terveinket. Barátaimmal és segítőimmel, 
Jónás Istvánnal és Nagy Balázzsal, Baumann Józsefnével (Ágival) és a 
forrásvédnökökkel számos forrás ülepítőmedencéjét tisztítottuk ki és 
tettük rendbe környezetüket, festettük újra a megkopott forrástáblákat. 
A Mecseken 250 foglalt forrásból 160-nak van védnöke, akik évente négy 
alkalommal megtisztítják a vállalt forrásaikat és jelzik a hibákat a mun
ka osztály felé.

Levélrészlet Mátrakeresztesről

Mecsek Egyesület 
7623 Pécs, Rét utca 8.

Ripszám István ügyvezető elnök és Baumann József Munka Osztály elnök részére 
tárgy: köszönetnyilvánítás

Tisztelt Ripszám István és Baumann József!
A mátrai Hidegkúti Turistaház nevében szeretnénk kifejezni köszönetünket a 
Mecsek Egyesületnek, Baumann Józsefnek és csapatának a turistaházat vízzel 
ellátó Hidegkút-forrás felújításában nyújtott segítségéért.
Üdvözlettel: Hidegkúti Turistaház: Nyikos András +36 (20) 368 5981
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A Tértörő-forrás felújítása

Hosszú Csipkerózsika-álmából felébresztettük a Mórágy közelében ta
lálható Tértörő-forrást. A régi térképeken Cserfa-forrásként tüntették fel. 
A Gemenc Zrt. Bátaszéki Erdészet kérésére végezzük a munkát. A for
rás nem látszik a magasra nőtt cserjéktől, csalánoktól, pedig közel, az er
dészeti úthoz csak négy méterre található. Varga Jenővel és egy önkén
tessel, Nagy Sándorral állunk neki a forrás felújításának. Legelőször Je
nő damilos fűnyíróval tisztítja meg a terepet, mi Sanyival a közelben a 
nagyobb gránitköveket pakoljuk össze, melyeket később majd felhasz
nálunk a munkánkhoz. A bozót levágása után sokkal barátságosabb lett 
a környék, láthatóvá vált a forrás előtti szép völgy és egy korhadt asztal 
padokkal. A régi, tíz centiméter átmérőjű műanyag csőbe belefényképe
zek, majd a két méter hosszú, vékonyabb műanyag csövet beledugom, 
milyen messze lehet a foglalómedence.
Másfél méter után koppan a szilárd anyagban, ami feltételezésem sze
rint az ülepítőmedence túlsó oldala. Ez éppen az erdészeti út forrás fe
lőli végénél helyezkedik el. A forrás gránitból készült kőfala is tartal
maz egy ülepítőmedencét, melyhez nem készítettek tisztító nyílást. Ezért 
ezt majd a vékonyabb műanyag csővel áthidaljuk a forrás kifolyócsövé
be csatlakozva. Az eredeti ülepítőmedence törött műanyag csövébe bele- 
toldjuk a szükséges hiányzó darabot, és a forrással összekötjük. Néhány
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másodperc múlva már a forrás ere
deti csövén csorog ki a forrásvíz. 
Kis idő elteltével meg is kóstoljuk 
a jó ízű vizet. Megmérve két liter 
most a forrás vízhozama percen
ként és 13,6 fokos. A kiásott árkot 
betemetjük, elrendezzük a terepet, 
és kerékvetőnek nagy köveket he
lyezünk el a cső fölé. Kialakítjuk a 
forrás előterét és vízelvezető árkot 
ásunk a völgy irányába. A lecsorgó 
víz alá egy jókora követ helyezünk 
a földbe mélyítve, hogy a tócsa kialakulását elkerüljük. Köréje zúzott kö
vet terítettünk, melynek széleit cementes habarccsal rögzítjük. Amíg Jenő 
és Sanyi a tereprendezéssel és a szerszámok elmosásával foglalatoskodik, 
addig én nekiállok a forrástábla felújításának. Drótkefe, csiszolóvászon és 
egyéb szerszámok segítségével viszonylag hamar előtűntek a jól látható 
betűk és a tölgyfalevél a makkal. Síkbacsiszolás után alapos lemosás kö
vetkezik. Szerencsére a nap éppen erősen tűz a táblára, és így az hamar 
megszárad, hogy festeni tudjuk. Jenővel közösen festjük a betűk között 
mélyített részeket feketére, hogy a fehér márvány betűk kiemelkedjenek. 
Fél óra sem telik el, és készen vagyunk a festéssel. Fotókat készítünk az 
elvégzett munkáról, még egyszer körbenézünk, minden rendben van-e, 
majd a terepjáróba ülve elindulunk Bátaapáti felé az erdészeti úton.

Elkészült a kereszt a kápolnához

2014. június 03., kedd Csibi Gergelynével és Ágival sétálunk a véméndi 
Szent-kút felé. A napokban elkészült a kápolna keresztje, melyet most 
építünk be a kápolna falazatába. A keskeny, ma már jelzett turistaúton 
haladunk lefelé a szűk völgyben szerszámokkal a Szerb-kápolnához. 
Összeszerelem a kis gépet, és hamarosan az ütvefúrógép zaja töri meg a 
csendet a völgyben egy kis időre, amíg a kápolna falazatába egy lyukat 
mélyítünk, majd cementeshabarccsal beépítjük a szép keresztet. Ezzel 
befejeződött, amit három éve megálmodtunk. Sokan felkeresik az emlék
helyet, „kincsesládát" helyeztek a forrás környékére, ami további embe
reket csábít le a völgybe.
Előzmény: 2012. március elsején egy meredek oldalban fákba kapaszkod
va jutottunk le először a kápolna romjaihoz, amiből csak a homokkő ajtóke
retek látszottak. Máriától hallottunk a kápolna alatt lévő kis forrásról, ami 
felkeltette érdeklődésünket. A kövek alól víz csörgedezett, és hogy lássuk,
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honnan, félrepakoltuk a falmaradványokat és láthatóvá vált a boltíves kis 
merítős kút. Tetszett a hely és a forrás, megígértem Máriának, hogy a for
rást, és ha lesznek segítőink, akkor a kis kápolnát is láthatóvá tesszük.
2013. november 5-én elkezdtük a kápolna és forrás felújítását a 
Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészetével és a Mecsek Egyesület Munka 
Osztályával. November végére elkészültünk a munkákkal, álltak a ká
polna falai és elkészült a teljesen felújított kifolyós forrás.
2013. december 2-án beépítettük a kápolna falazatába a plexivel védett 
ikont, ami még szebbé tette a belső teret. A forrásból folyamatosan csör
gedezett a tiszta ivóvíz.
2012. március 1-jén Csibi Gergelyné Mária nem csak ezt a forrást mu
tatta meg nekünk, hanem a faluban még néhányat. Elsétált velünk a 
pár kilométerre lévő Dömörkapuhoz, hogy megmutassa a valaha volt 
kis település romjait. Gyermekkori élményeiről mesélt, hogy innen 
gyalog sétáltak az iskolába, boltokba társaival. A volt településhez kö
zel a fák között megmutatta a temetőt, ahol a sírkövek java még a föl
dön fekszik, és sok a törött közöttük. Néhány hete kezdte családjával 
kiirtani a sírok közti bokrokat, vaskosabb fákat. Beszélt további tervei
ről, és támogatókat keresett a temető megújításához. Alig telt el néhány 

hónap, és hívott bennünket, hogy 
jöjjünk, segítsünk a felállított, javí
tott, lefestett sírkövekre, keresztek
re a cirádás betűket kifesteni.
Azóta újraszentelték a régi teme
tőt és a Szerb-kápolnát, friss ivó
vízhez lehet jutni a Szent-kútnál. 
Csibi Gergelyné Máriáról és csa
ládjáról méltatlanul kevés említés 
esik, pedig a falu nekik köszönhe
ti ezeknek az emlékhelyeknek a 
megvalósítását, megóvását.

Túravezetések, turistautak karbantartása

Az év folyamán több túravezetést vállaltunk az elmúlt évek gyakorla
tának megfelelően. Januárban az orfűi tájakat, településeket, bemutató 
III. Desztinációs túrát, márciusban a XXXI. Csokonay Sándor-emléktú- 
rát, augusztusban a szintén hagyományossá váló III. Múltidéző túrát a 
volt Magyarok kunyhójához. Ezen felül baráti társaságoknak, intézmé
nyeknek is vállaltunk túravezetést.
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Múltidéző túra I Csokonai/ túra

Turistajelzések festése

A BMTSZ szervezésében több tú
raútvonal festését végeztük el. 
Próbaképpen világító fluoreszká
ló festékkel próbálkoztunk a sár
ga sávjelzéssel fel a Zengőre, ami 
nem váltotta be a reményeinket, 
de nappali jelzésnek jól megfe
lelnek. Festettünk Mázán, végig 
a faluban, majd Váralján végig a 
tavakig és Püspökszentlászlótól a 
Cigány-hegyig.

Turista átjelzések
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Emlékhelyek gondozása

Ebben az évben több emlékhelyet újítottunk fel. Lapisi kereszt, Erdei ke
reszt, Természetjárók panteonjánál a kereszt teljes felújítása, mert az el
múlt tíz év időjárása kikezdte a faszerkezeteket. Újra lett csiszolva és 
festve a Magyarok kunyhójánál és a Tripammer fánál az emlékoszlop. 
A vadásztacskó sírja emlékhelyet kitisztítottuk a felnövekvő cserjéktől 
és az emlékoszlopait újrafestettük. Havi rendszerességgel takarítjuk a 
Petőczpusztai Mária-kápolnát. Kiss József sírját rendszeresen gondoz
zuk, nyírjuk a füvet, metsszük a kerítésre növő díszcserjét. A Természet
járók Panteonjánál elhunyt tagtársaink (Navratil Géza és Kiss Lajos) em
léktábláit bevéstük a sziklafalba és a környezetet tisztán tartjuk.

Továbbra is fontos feladatunknak 
tartjuk a múlt emlékeinek megóvá
sát, és a megemlékezéseket elődeink 
munkásságáról. A Magyarok kuny
hójánál lévő emlékoszlopnál min
den év augusztusában megemléke
zünk turista elődeinkről. Részt ve
szünk minden év első hónapjában 
a Cinke tanyánál a Baranyai Au- 
rél-emléktúrán. Óvjuk és takarítjuk 
a Tripammer-fa környékét, a Balog 
fája pihenőt, a Magyarok kunyhója 
emlékhelyet, gondozzuk a Széche
nyi téri időjárásjelző házikót.

Baranyai Aurél-emléktúra 
(középen Baranyai Pál)
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Visszajelzések a Fekete Tisza-forrásról

Ebben az évben ünnepeltük a Fekete Tisza-forrás újjáépítésének ötödik év
fordulóját. Ez évben is sok levél és fotó érkezett a forrásról, melyen láthatjuk 
a forrás környezetét, a vízhozamát és falazatának állapotát.

Régészeti kutatások az Ordas-tanya környékén

Petőczpusztán a Viganvár fogadó romjait keresve leltem egy gyanús 
kőhalomra, melyek között emberi kéz alkotta falmaradványt találtam. 
Megjegyeztem a helyet, és tovább kerestem a fogadó romjait. Talán száz 
métert mentem odébb, és ráleltem Temmert Józsi bácsi által elmondott 
házromra. A szederindák között kivehetőek voltak az erdei talajjal fedett 
falmaradványok. Olvastam róla, hogy a korai középkorban több puszta
templom volt a környéken, és most lehet, hogy megtaláltam az egyiket 
az előző dombon a kőhalomnál. Gábor Olivér régésszel felvettem a kap
csolatot, és az engedélyek beszerzése után munkatársaival kitisztítottuk 
a falak mentén a terepet. A méretek alapján megállapítást nyert, hogy ez 
a Dörömcseri terméskőtemplom. Ezen felbuzdulva sikerült beazonosíta
ni a Sás-völgyben lévő másik templomot, amiről régen az erdészek be
széltek. Megkerestük a régi Erszék falu termőföldjeit, gyümölcsöseit fent 
egy ellaposodó földnyelven, az erdei iskola fölötti részen.
Egy másik alkalommal meghívást kaptam Gábor Olivértől a Jakab-he- 
gyi kőfülkék, barlangok régészeti kutatására, melyek még régészeti 
szempontból nem voltak feltárva. Újkori leleteket találtunk kis szám
ban, pl. töltényeket, festett lécdarabokat, üvegcserepeket, madárcson
tokat. Érdekes volt a bepillantás a régmúlt emlékeinek felkutatásába a 
régészek segítségével.
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Régészek a dörömcseri terméskő- ■ A Jakab-hegyi barlang régészeti 
templomnál (rajzol Gábor Olivér) 1 feltárásánál (Baumann József)

Ordas-tanya

Erdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt százéves, és folya
matos karbantartást igényel. Ebben az évben a faszerkezet gerendáit fes
tettük be lenolajkencével és gombaölő szerrel. A belső stukatúros vako
lás megereszkedett, ezért két négyzetméteren fel kellett újítani. A va
kolás teljes száradása után a szobát kimeszeltük. Tisztán tartjuk a ház 
környezetét, lekaszáltuk a kis tisztást. Madárodúkat és etetőket javítot
tunk. Figyeljük az élővilág változásait, erdészeti munkákat és mindent 
lejegyzőnk az Ordas-tanya naplójába. A környék forrásait havi rendsze
rességgel ellenőrizzük, takarítjuk. Megmutatjuk a ház „kincseit" az erre 
túrázóknak, gombázóknak, akik a házra lelnek. Elmondjuk a ház évszá
zados történetét, megmutatjuk az Ordas-naplók gyűjteményét, melyek 
az elmúlt két évtized történéseit örökítik meg.
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Vendégek az Ordas-tanyánál

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

Vendégek az Ordas-tanyánál 
(Dr. Koncz Eszter, Lengyel Zoltánná)

Együttműködés

Munkánk eredményességét az teszi 
lehetővé, hogy jó a kapcsolatunk 
a Mecsekerdő Zrt.-vel, a BMTSZ 
egyesületeinek tagjaival, a DDNPI 
munkatársaival, a JPM régészeivel és az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regioná
lis Intézetével. Kapcsolatunk közel húsz éve tart, és bízunk benne, hogy 
a jövőben is így lesz. Minden együttműködő partnerünknek ezúton is 
köszönöm a segítséget, támogatást.

Összegzés

Az elmúlt év is eredményes volt, mert 
segítőink, elsősorban a Mecsekerdő 
Zrt. lehetőségei szerint mindent 
megtett azért, hogy a közjóléti léte
sítmények minél jobb állapotba ke
rüljenek. A Mecsek Egyesület Munka 
Osztály éves munkatervének meg
valósítását segítették anyagszállítás
sal, munkásokkal, faanyaggal, festé
kekkel. Munkájuknak köszönhetően 
megújultak turistaházak, esőbeállók, 
hidak, pihenőhelyek, tűzrakó helyek, 
útjelző táblák. A Henrik-forrás felújítása

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség egyesületeinek tagjaival 
közösen részt vettünk a források tisztításában, GPS-szel való beméré
sében, turistautak festésében és karbantartásában. Sok közös kirándu
láson, rendezvényen vettek részt tagjaink. Közös munkánk eredménye
ként egyre többen járják szervezetten a Mecsek turistaútjait.
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Forrástábla-felújítás (Varga Jenő)

' •* *4

w ■

Erdei kereszt felújítása

Források tisztítása (Jónás István, 
Bamnann József, Nagy Balázs)

'------------------------------------------------------------------------------------------ ’

Túrázók a Jakab-liegyen
L______________________________________________________4
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A DDNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi 
őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. A természetet járva jelezzük fe
léjük észrevételeinket, jelentjük a természetkárosításokat.
Az ÁNTSZ-szel kapcsolatunk a forrásvizek minőségének vizsgálatára ter
jed ki, segítünk a terepmunkában igényeik szerint, a távolabbi kevésbé is
mert forrásokhoz elvezetjük munkatársaikat. Méréseik eredményéről meg
kapjuk a listát, melyet honlapunkon közzé adunk az érdeklődőknek.
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.

Munkánkat segítették

Baumann József, Baumann Józsefné, Bóday Miklós, Csiszár Gyula, Feketéné 
Czifra Éva, Földesiné Kövi Ildikó, Golubics István, Hastó Attila, Hohn 
Miklós, Horváth Zoltán, Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Hormay 
Mihály, ifj. Hormay Mihály, Jancsi Attila, Jónás István, Kassai József, Kámi 
Róbert, Kincses Mihály, Kis Endre, Kriston Barnabás, Krisztián László, 
Kőnig Ferenc, Kollár Tamás, Kovács József, Kovács Szabó János, Kulcsár 
Péter, László Ferenc, Lázár Tamás, Leipold Arnold, Mihály László, Mucsi 
Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Nagy Sándor, Ripszám István, 
Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tóth 
Klára, Tóth Péter, Varga Dénes, Varga Jenő, 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 
2014-ben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, ösz- 
szeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.

Tanösvénytáblák készítése a 
Balokányligetben (Baumann /ózsef)

Tanösvénytábla
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A Kincskereső-forrás építése 
(Kriston Barnabás)

Pad készítése a Kincskereső-forrásnál 
(Kis Endre)

A Kincskereső-forrás takarítása (Baumann Józsefné)

A Haramia-forrás építése

Teherautóval és terepjáróval érkezünk a Kakasához közeli Sötét-völgy
be. Az erdészház után a múltkor lepakolt köveket a teherautóra és a te
repjáró utánfutójára pakoljuk a többi anyag mellé. A kátyúkkal tarkított 
erdészeti úton lassan, óvatosan haladunk a szépen gondozott erdei tisz
tásokon, erdősávokon keresztül a forrás felé. A forrás előtt egy ingová
nyos területen átjárót kell kialakítani a csobogó patakon keresztül, ahol 
egy terepjáró éppen csapdába került. Farönkökből átjárót építünk, és 
Varga Jenő sokéves autóvezetői tapasztalattal mindkét autót átvezeti a 
kátyús szakaszon. Amíg lepakoljuk az anyagokat a forrás közelébe, ad
dig Jenő kivontatja a csapdába esett terepjárót szorult helyzetéből. Min
den anyag és szerszám biztonságban van, nekiállunk a munkának. Bein
dítjuk az aggregátort, és a nagy teljesítményű ütvefúró géppel elkezdjük 
a gránit kőfal bontását. Sajnos a várakozásomnak megfelelően ez nem
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Áteresz építése 
(Mihály László, László Ferenc)

lesz könnyű feladat. A kemény ce
mentes fugák nehezen adják meg 
magukat. Az alsó kiálló nagy kő
tömb bontásához a réselőnyársat 
fúrószárra cseréljük, és megindul 
a kőtömbökben a furatok mélyí
tése egymás mellett. Sanyi nekiáll 
a habarcs keverésének a talicská
ban, Feri és Laci a beton áteresz vé
geit ássa körbe és válogatnak nagy 
köveket a burkolásához. Pöfög az 
áramfejlesztő, és hangosan, mono
ton kalapál az ütvefúró gép. A fu

ratban fehér porrá őrli az iszonyú kemény erdősmecskei gránittömböt. 
Mindenki folyamatosan végzi a dolgát, és megváltás, amikor a gépeket 
leállítom a hűtésük érdekében. Az erdőben hallani a madarak dallamos 
fütyülését és a fülünk körül zümmögő szúnyogokat. Folyamatosan fúj
juk magunkat a szúnyogriasztók különböző szagú változataival, de csak 
néhány percig van hatásuk. 
Közben elkészült a beton áteresz 
burkolása, sikerült lefúrni és letör
ni a kiálló kőtömböket, kiréselni 
néhány nem tetsző kőtömböt. Feri
nek most el kell mennie egy hiva
talos ügyet intézni, mi meg - mivel 
dél van - nekiállunk néhány falatot 
bekapni pihenésképpen. A szúnyo
gok nem hagynak békén bennün
ket, csípnek ahol érnek. 
Laci és Sanyi a forrásfalazathoz 
építi a kiegészítő ülőrészeket, ala
pot képeznek ki, majd a nagy, ne
héz kövekből szépen alakítják az íves formát. A forrás mögött elkezdem 
feltárni a feltételezésem szerint ott elhelyezkedő ülepítőmedencét. Két 
ásónyom után szilárd anyagon koppan a szerszám. Kilapátolom a föl
det és látom a mesterséges betonlapot, ami biztosan a medence fedő
lapja. Megtisztítom a teljes felületét, majd hárman óvatosan felemeljük. 
Most láthatóvá válik a közel egy köbméteresre tehető ülepítőmedence. 
A jobb oldalán egy tíz centi átmérőjű csövön folyik be a víz a me
dencébe. Majdnem a teljes cső keresztmetszetét eltakarják az iszapos

Betoncsatorna megszüntetése 
(Varga Dénes, Nagy Sándor)
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gyökerek. Szemben hézagosan rakott kőfal a forrásvíznek ad lehetősé
get, hogy a medencébe jusson. A távolabbról jövő vastag cső adja most 
a forrás jelentősebb vízhozamát, ami 10 liter lehet percenként. Kitép
jük a csőből a sáros gyökereket, melyek szerencsére nem tudtak a sima 
csőfalhoz tapadni. Egy hosszú egyenes mogyoróvesszőt dugunk a cső
be, ami egy méter után elakad. Újabb próbálkozás után sikerül tovább 
dugni még két métert. Följebb lehet még egy forrásmező, aminek a vizét 
csővezetéken ide hozták. Lapátnyéllel megmérem a medence vízmély
ségét, ami ötven centiméter, és jelentős mennyiségű az iszap a vízszint 
alatt. A vastag, elöregedett acél kifolyócsövet vágókoronggal levágom 
a falazatnál, és beletoldom az új saválló kifolyócsövet, majd vízüveges 
habarccsal körbekenem. Közben vödrökkel folyamatosan merjük a vi
zet a kifolyási szint alá, amíg a habarcs megköt az új cső körül. Idő
közben erdőmunkások érkeznek a forráshoz, hogy vizet vételezzenek a 
nagy hőségben. A vastag cső végénél töltjük meg flakonjaikat, mert ott 
már letisztult a forrásvíz. Amikor megkötött a cső rögzítése, a vizet fel
engedjük ismét a kifolyási szintre. Minden rendben, nincs szivárgás a 
cső körül. Hogy a felnyitott ülepítőmedencébe a takarítása megkezdésé
ig ne hulljon bele szennyeződés, visszatesszük rá a fedlapot.
Megérkezik Jenő, hogy elvigye az elektromos szerszámokat és az agg
regátort a kölcsönzőbe, Sanyi is megy vele, mert fontos dolga van ott
hon ma délután. Felbúg a gépkocsi motorja, és hamar eltűnnek a nagy 
tisztás felé. Ketten maradtunk és a temérdek szúnyog, melyek csípnek 
és szívják a vérünket, ahol csak tudják. Fújjuk magunkat a riasztóval, de 
mintha csak erre jönnének igazán. Keverem a habarcsot rendületlenül, 
és Laci rakja a kisebb-nagyobb köveket az épülő falba. Egyre szebben 
mutat a forrás falazata a kiálló kövek nélkül az íves kiegészítésekkel. 
Amíg Laci az utolsó simításokat végzi a fugázással, addig én a forrás 
előterét csákánnyal alakítom ki a megfelelő mélységűre, hogy holnap 
az előtér kövezését tudjuk csinálni. (Baumann József, Varga Jenő, Mihály 
László, László Ferenc, Nagy Sándor.)

Ismét köveket válogatunk az Erdősmecskei kőbányában, mert az első 
szállításnál többet nem bírt el a gépkocsi. A vércsék vijjognak a bánya
udvar felett, a kék ég alatt, és nézik az idegenek mozgását a kőrakások 
közt. Laposabb köveket próbálunk válogatni a forrás előterének kiépí
téséhez és az átereszek burkolásához. Mindenkinek tetszik a bányaud
var a hatalmas gránit kőfalakkal és az alatta kéken csillogó tó víztükré
vel. Indulni kell, hogy a munkát mi-előbb folytatni tudjuk.
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A forrás előtti réten a szokásos izgalom, hogy át tud e menni a gépkocsi 
az ingoványon. Minden sikerül, és hamar lepakoljuk a gépkocsiról a ho
zott köveket, cementet, homokot.
Feri indul vissza Pécsre a teherautóval, mert ott van szükség rá. Sanyi ne- 
kiáll tüzet gyújtani, hogy a füsttel elriassza a szúnyogok hadát. Lacival 
köveket válogatunk az előtér falazásához, majd habarcsot keverünk. Fel
emeljük az ülepítőmedence betonlapját, és egy nagyobb tuskót engedünk 
a víz alatti iszapba, hogy csizmával rá tudjak állni. Az iszap bőven a csiz
ma szára fölé érne, lemértük. A vastag csövet egy fóliába tekert iszap
dugóval betömjük, éppen hogy csak csepeg a víz mellette. Vödörszám 
adogatom ki a vizet Sanyinak, aki odébb egy fa gyökerei által kiforgatott 
üregbe hordja. A vödörbe később már az iszapot is tudom merni együtt a 
vízzel. Sajnos sok az ülepítőmedencében a kifolyócsövön át bedugott fa
darab. Húsz vödör vizes iszapot merünk ki, a végén serpenyővel merem 
a maradékot. Végre felegyenesedhetek, kinyújthatom görnyedt hátamat. 
A felduzzasztott víz a csőben egyre nagyobb nyomást fejt ki és a betonfal 
fölső résein talál helyet magának. Felkészülünk a fotózásra és mérésre, 
amikor kiveszem a dugót a csőből. Teljes keresztmetszettel ömlik a víz a 
medencébe, sárgára színeződve a csőben lerakodott iszaptól. Lassan le
cseng a víz áradata és beáll a normális vízhozam. Mérésem szerint húsz 
méterrel odébb lehet egy másik kisebb ülepítőmedence. A duzzasztás 
alatt nem tapasztaltunk vízszivárgást a partoldalban. Néhány perc után 
kitisztult a forrásvíz, feltelt a medence, és a forrás vize az új kifolyócsö
vön keresztül távozott az átereszbe. Megerősítjük a keskeny betonlapot 
a medence tetejénél egy csővel, majd mellé emeljük a nagy fedőlapot, és 
cementes-homokos anyaggal körbekenjük, hogy a felszíni vizek és apró 
földdarabok ne kerüljenek a medencébe. Laci építi be a köveket az elő
térnél, és már kezd látszani a formája. Sanyi ismét keverésnek áll neki és 
közben fákat rak a tűzre, hogy a füsttel távolítsa el a szúnyogokat. Laci 
kér egy füstölgő fadarabot és elhelyezi maga mellé, mert megeszik a szú
nyogok. Kicsit vésnem kell a kemény gránitból, hogy az új forrástáblát 
beépíthessem a régi elé, mert az túl mélyen van a falazatban. A kőfaragó 
önszorgalomból két változatot készített, én az eredeti színűhöz hasonlót 
választottam a beépítéshez. A régi fehér márványtábla elé műanyag fóli
át teszek, hogy megvédjem az utókornak, és elé kőfalat építek, hogy az 
új forrástábla síkba kerüljön a falazattal.
Terepjáró áll meg a réten, és valaki igyekszik felénk a turistaúton. Bemu
tatkozik, hogy ő a terület erdészeti vezetője, csak szabadságon volt, azért 
nem tudott előbb jönni. Megbeszélem vele a további terveket a forrás
sal kapcsolatban, és a fölösleges beton átereszek eltávolítását. Megígéri,
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hogy a kivett tájidegen betoncsöveket elszállíttatja. Tetszik neki a megúju
ló forrás a leendő ülőalkalmatosságok kiképzésével. Munkája szólítja, el
köszön, és indul a terepjáró felé. Éppen nekiállunk a munkának, mikor 
megérkezik Jenő és készít néhány fotót a mai munkákról, megbeszéljük a 
további feladatokat, és már indulnak is ki Sanyival a tisztásnál lévő esőbe
állónál parkoló autóhoz. Megint ketten maradtunk és a tengernyi sok szú
nyog. Egymás után keverem a talicskában a habarcsot a kövek beépítésé
hez, ami lassan kitölti a forrás előterét. Biciklisek, kirándulók jönnek, hogy 
igyanak, de nem javasoljuk most a forrásvíz fogyasztását. Akinek minden
képpen innia kell, azoknak adunk a félretett készletünkből. Pihenésképen 
megmérem a forrás vízhozamát, ami 10 liter pontosan és 11,7 fokos. Már 
mindketten nagyon fáradtak vagyunk, de be szeretnénk fejezni az előtér 
munkálatait. A maradék nagy kövekből építjük ki az előtér lezárását, ami 
az időszakos kis vízfolyáshoz csatlakozik. Az utolsó kis köveket illeszt- 
getjük a még hiányzó részekhez, és Feri folyamatosan simítja a fugázáso- 
kat. Nyolc óra van, amikor befejezzük a munkát és elmossuk a szerszámo
kat, majd elrejtem őket az erdőben. Készítek néhány felvételt, és elindu
lunk ki a tisztásra, ahol Laci városi autójába pakolunk. Mire kifelé haladva 
minden gödröt kikerülve elérünk a Sötét-völgyi tóhoz, a lemenő nap ép
pen vörösre festi a part menti fákat, bokrokat. (Baumann József, Varga Jenő, 
Mihály László, László Ferenc, Nagy Sándor.)
A városi autó mögött zötyög az utánfutó, az erdei földúton cementtel, kö
vekkel megpakolva. Egymás után küzdi le a mély, most már nedves agyag
gal bélelt kátyúkat. Jenő fia, Dénes a gépkocsivezető, és mi Sanyival ülünk 
benne. Szerencsésen beérünk a forrás előtti tisztásra, ahol ismét a kis pata
kon való átkelést kell megoldani. Farönköket teszünk a legszűkebb részén 
a vízbe, és ezen már biztonságosan átmegy a kis autó az utánfutóval. Jenő 
is megérkezik motorral, és fotókat készít a forrás állapotáról. Megbeszéljük 
a mai feladatokat, a felesleges betongyűrűk kiásását és az út alatti áteresz
nek a végeihez építendő kerékvetőket kőből. Mikor végzünk a megbeszé
léssel, Jenő ismét fotózza a környéket, majd elindul Pécsre intézni dolga
it. Éppen elkezdünk dolgozni, amikor gyerekek hada lep meg bennünket 
a forrásnál, hogy vizet igyanak. Mint a megzavart méhkas, olyan nyüzs
gés lesz percek alatt. Szólni kell a tanároknak, hogy akik megtöltötték ku
lacsaikat, azok menjenek a közeli esőbeálló házikóhoz. Néhány felszólítás 
eredményeként lassan nekiállhatunk az elkezdett munkának. Sanyi ismét 
szúnyogirtó tüzet gyújt, hogy tudjunk az agresszív vérszívóktól dolgozni. 
Dénes a betoncsövek kiásásának áll neki, én az út alatti beton áteresz két 
oldalán ásom ki a helyet a nagy kerékvető köveknek. Az első betongyű
rű kiemeléséhez keresek egy karvastagságú fát, és azzal próbáljuk meg
mozdítani a betoncsövet. Lassú mozgatásokkal vizet engedünk az iszapba
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Az új Harantia-forrás

ágyazódott cső alá, majd vezényszóra 
kiemeljük szorult helyzetéből. Nagy 
öröm számunkra, hogy viszonylag 
könnyen megy a dolog. Még három 
darabot kell hasonló módon kiemel
ni. Sanyi megkeveri a talicskában a jó 
cementes habarcsot és mellém tolja, 
hogy a földbe illesztet köveket, össze
ragasszam vele. Hoztam füstölő szú
nyogriasztó karikákat, ezeket teszem 
magam mellé, hogy dolgozni tudjak 
a vérszívóktól. Lassan az áteresz mindkét végénél elkészül a kőből épített 
kerékvető, ami biztonságosabbá teszi majd a kisebb gépkocsik áthaladását a 
„hídon". A forrás falazatánál egy megfelelő ponton kijelölöm az É-i irányt jel
ző tábla helyét. Tájolóval bemérem, majd cementes habarccsal odaragasztom 
a gránitlapot. Peremére kis gránitdarabokat nyomkodok, majd egy ellenőrző 
mérés, és készen is vagyok.
Ránézek a telefonom órájára, és látom, hogy éppen ebédidőt jelez, tizen
két órát mutatva. Megállunk a munkavégzéssel, kézmosás, majd falatozás 
a lombos fák alatt. A tűzre vizesebb fákat téve kellő füstréteggel borítjuk 
be magunkat, hogy a pár falatot meg tudjuk enni. Kint a tisztás szélénél 
most egy darus farönköket szállító autó esett a sár fogságába és önerő
ből nem tud szabadulni. Nagy a nyüzsgés körülötte, traktort kell keríteni, 
hogy kihúzza a mély iszapból. Néhány nap alatt ez már a második autó 
a csapdában, érdemes lenne egy átereszt beépíteni a patak vizének elve
zetésére. A gyors ebéd elfogyasztása után a fiúk a kitermelt földet a for
rás ülepítőmedencéjének tetejére talicskázzák, majd elmossák a szerszá
mokat és elkezdik kihordani a kocsi utánfutójába. A megszikkadt kövek 
közötti fugákat nedves szivaccsal elsimítom és magam is elmosom szer

számaimat. Sanyi vizet tölt a forrás
nál a vödörbe és több alkalommal 
az előtér köveire zúdítja, hogy a rá
hordott sáros lábnyomainkat lemos
sa. Most már kész a forrás már csak 
a kötőanyag teljes megszilárdulása 
után fúrjuk fel az ülőkéknek a tölgy
fa padlókat. Fotókat készítek a szép 
forrásról és környezetéről, és ma ép
pen a tervezett időben elindulha
tunk haza Pécsre. (Baumann József, 
Varga Jenő, Varga Dénes, Nagy Sándor.)
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A Barátság-forrás felújítása

2013-ban a forrásra dőlt egy vastag kiszáradt bükkfa, ami teljesen romba 
döntötte az építményt a táblákkal együtt. Elkészítettük a forrásfelújítás ter
vét és beadtuk a zöldhatóság felé az engedélyeztetést. A csapadékos időjá
rás miatt többször halasztani kellett az építést, mert a meredek erdészeti uta
kon nem volt lehetőség az építőanyagok leszállítására. Már azt hittem, nem 
is tudjuk a 2014-re tervezett munkát megvalósítani. Végre az utolsó pillanat
ban jött egy viszonylag esőmentes hét, és ez felcsillantotta a reményt.
Az anyagokkal, szerszámokkal megrakott gépkocsival várakozunk a Jó 
szerencsét vadászháznál, és várjuk a „megváltót", Varga Jenőt, aki kis te
repjárójával vállalta az anyagok leszállítását a meredek és csúszós úton. 
A munka kezdéséhez szükséges anyagokat pakoltuk fel az első forduló
ra, mert nem biztos, hogy vissza tudunk jönni a völgyből. Beültem Jenő 
mellé, és elindultunk lefelé a megrakott kis terepjáróval. Az első kis da
gonyánál csúszkálva átjutottunk, és egyre meredekebben ereszkedtünk 
lefelé. Feltűnt előttünk két útra gurult nagyobb tuskó, amit Jenő odébb 
gurított, hogy elférjen mellette. Csorogtunk lefelé, és csúszkáltunk jobb
ra, balra kissé felkapaszkodva az oldalfalra, ahol kevésbé volt vizes a 
talaj. Szerencsére az időszakos forrásoldalban találtunk egy kerülőutat, 
ami bizakodóvá tett bennünket a visszaút megtételében. Ismét vízmosá
sok, dagonyák következtek, melyeken nagy gázadásokkal többször ke
resztbe fordulva, de átjutottunk. Végre elértük a Páfrányost, ahol már 
tudtam, hogy minden simán fog menni. Betolattunk a hídig, és elkezd
tünk lepakolni. Kámi Robi éppen ideért vállán a szerszámokkal, és se
gített, hogy gyorsabban végezzünk. Eljött a megmérettetés pillanata, 
indultunk vissza. Már több alkalommal mentem Jenővel erdei utakon 
munkáink során, és tudtam, hogy rutinos vezető, biztonságban éreztem 
magam mellette, csak abban nem voltam biztos, hogy a csúszós úton fel 
tudunk-e menni a kis terepjáróval. Odaérve az emelkedőhöz, lendületet 
véve erős motorzúgással haladtunk egyre előrébb. Csúszkáltunk jobb
ra, balra, vízmosásból ki és ismét vissza. Már majdnem felértünk a kriti
kus részen, amikor az én oldalamon egy mélyebb vízmosásba csúsztunk, 
úgy, hogy a kocsi megdőlt, és azt hittem, felborulunk. Jenő nagy rutin
nal és nyugalommal adta a gázt, és végre kimásztunk a gödörből. Ismét 
egyenesen álltunk és végre felértünk a szilárd erdészeti útra. Hormay 
Misi elindul lefelé, talicskát tolva vödrökkel, szerszámokkal.
Pakoljuk át a második felét az anyagoknak, minden kis zugot kihasznál
va. Az utolsó homokzsákot is sikerül betuszkolni a szűk helyre. Hormay 
Mihálynak megmutatom a lefelé vezető rövidebb jelzett turistautat, azon 
indul a forráshoz. Jenővel nekivágunk a második fuvarnak. Most már
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tudjuk, mire számíthatunk, hol kell lendületet venni és mekkorát, hogy 
baj nélkül átjussunk az akadályokon. Misit lent utolérjük, aki félretolja a 
talicskát, hogy elmehessünk mellette. Megérkeztünk a második fuvarral, 
és mire lepakoltuk, mindenki megérkezett. Jenő, mint mindig, siet, hogy 
a következő munkát időben elkezdhesse. Rábízom a régi forrás táblatö
redékeit, hogy vigye majd be a természetjárók múzeumába. Nem kér kí
sérőt, mert tudja, hogy biztosan felér a szilárd erdészeti útra.
Pakoljuk a szerszámokat, forrástáblát és egyebeket fel a forráshoz, ami
kor hallom a gerincen elhaladó kis terepjáró motorhangját. Most meg
nyugszom, mert a tervezett munkát el tudjuk végezni, meg van hozzá 
minden feltétel. Apa és fia nekiáll az álltaluk hónapokkal ezelőtt ideigle
nesen összerakott forrás bontásának. Robi hordja fel a homokot vödrök
ben a csúszós, romos falépcsőkön. Jómagam a bontott kövekről verem le 
a régi rákötött maltert. Kellemesen süt a nap, lassan erre a kis területre is 
eljutnak sugarai a magas bükkök között. Feltárul a forrás medencéje, és 
bontjuk a meglazult köveket a még megmaradt falazatból. A kis meder

tisztításakor megtalálom a forrás táblájának eddig hiányzó darabját, me
lyet messze repített a romboló erő. Misi vízzel és kefével mossa a kibon
tott kövek helyét, hogy az új kövek beépítésekor erősebb legyen a kötés. 
Talicskában keverem a maltert, Robi is besegít, majd tisztítja a régi köve
ket a habarcstól. A mohás részekre vigyázunk, csak annyit drótkefézünk 
le róluk, amennyi szükséges a munkához. Szép májmohatelepek rakód
tak a forrás köveire a párásabb oldalakon. A tervnek megfelelően a régi 
„ajtónyílás" helyére építjük be az új forrástáblát, ami utal majd a régi volt 
vasajtóra. Az utolsó nagy gömbkavicsot kivéssük, majd belepróbáljuk az 
új forrástáblát. Alig kell igazítani a régi fugánál, és máris a helyén van az új 
tábla kiékelve. A vastag gránitlap mögött téglafalat építünk, és így kiala
kul az ülepítőmedence végleges formája. A szögletes medence falazatát
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a vízszint felett bevakoljuk, majd lefedjük a méretre vágott két gránitlap
pal. Robinak el kell mennie, mert egy másik feladat várja. Jó, hogy eljött a 
forrásvédnökök közül, mert így láthatta a forrásépítés egy részletét. Kö
szönöm neki, hogy a sok anyag nagyobbik részét egyedül felhordta ne
künk, amíg mi a forrás egyéb munkáival voltunk elfoglalva.

Egyre több tisztított kő kerül a he
lyére és már alakul a forrás új formá
ja. Egyre jobban fáradunk, de csak 
percekre állunk meg, hogy a dere
kunkat kiegyenesítsük. A forrás vi
ze csorog a kis mederbe, és egyesül
ve a többi forrásmező vizeivel siet a 
mésztufa gát réseibe, hogy mésztar- 
talmától megszabaduljon. A forrás 
íves tetejénél elértük a középvonalat, 
ahova az E-i irányt jelző gránitlapot 
terveztem. Tájolóval beállítom, majd

kiékeljük és körbeépítjük kövekkel. Már csak a D-i falazat felső részét kell 
kirakni gömbkövekkel. A napsugarak éppen megvilágítják a forrást és kör
nyezetét. A zsurlók és a sások töveinél csillognak a víztócsák és visszatük
rözik érdekes alakjukat. Vödörben habarcsot viszek a falazáshoz, majd el
kezdem letisztítani a szerszámainkat. A magas bükkök mögött elbújik a 
nap, és mindjárt érezni lehet kiizzadt testünkön az őszi hideget. Az utol
só kő is beépítésre kerül, Misi kisimítja a fugát és körbejárja a napi munka 
eredményét. Elégedettek vagyunk a munkánkkal, jó ütemben haladtunk, 
és holnap már csak az előteret kell megújítani és a fugákat lesimítani. 
Megmossuk kezünket, és az összepakolt szerszámokkal elindulunk fel a 
Jó szerencsét vadászházhoz, a gépkocsihoz.

Falazócutyag keverése 
(Baumann József)

A reggeli pára még csillog a zsurló
kon, amikor leérünk, hogy befejez
zük a forrás építését. Átsétálunk a 
hídon, felsietünk a hiányos lépcsőn, 
és már látjuk is a tegnapi munkánk 
eredményét. A habarcs kellőképpen 
megszilárdult, és a két Misi, apa és 
fia nekiáll az aprólékos munkának. 
Kapargatják, kefélgetik a köveket és 
simítják a fugákat. Nekiállok az elő
tér kialakításának, és levésem a kifo
lyócső alá rakódott mésztufa rögöt.
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Keverek két vödör anyagot a talicskában az előtér köveinek rögzítésé
hez, majd a nagyobb maradék köveket odahordom. Kész a fugázás, szé
pen mutatnak a miocén gömbkövek a falazatban. Leveszem a gránitla
pokról a védőfóliát, így láthatóvá válnak a feliratok rajtuk. Most még 
szebb a forrás a nagyméretű gránittáblával. Kiránduló család érkezik és 
nézegetik a forrást, majd további jó munkát kívánnak. Szabad a terület, 
lehet kezdeni a kis előtér építését, ami csak néhány kőből lesz kialakítva. 
Forgatjuk, illesztgetjük őket, amíg a megfelelő helyüket meg nem talál
juk. Habarcsba ültetjük és kitöltjük a hézagokat. Most ezzel a kis falazás
sal még szebb lett a forrás. Amíg meghúz a habarcs, addig a pihenőhely 
környékét csinosítjuk. A maradék habarccsal kikenjük a nagy tűzrakó 
réseit, beépítjük a meglazult köveket. Összeszedjük zsákba a mások ál
tal tűzrakóba dobált konzerv- és sörösdobozokat és egyéb szemetet. 
A kidőlt és darabokra tört bükkfatörzseket nagy nehezen odébb visz- 
szük, hogy ne okozzanak balesetet a későbbiek folyamán. így már szép a 
forrás és környezete. Most készítek fotókat a forrásról körbe-körbe, és a 
munkát végzőkről sem feledkezem el. Egy padlódarabot teszünk az elő
tér fölé felirattal, hogy ne lépj rá, frissen készült. Összepakoljuk a mara
dék anyagokat, szerszámokat, és felmálházva dolgunk végeztével elin
dulunk fel a hegyre, a Jó szerencsét vadászházhoz.
A munkát végezték: Baumann József, a Mecsek Egyesület Munka Osztá
lyának elnöke, Kámi Róbert, Hormay Mihály, ifj. Hormai Mihály.

A Barátság-forrásnál 
(Baumann József forrásépítő)

A Barátság-forrás építői (Hormay 
Mihály és ifj. Hormay Mihály)
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A TERMÉSZETJÁRÓ OSZTÁLY 
BESZÁMOLÓJA

sztályunk 2013 novemberében két évre készített programter
vet, aminek nagy részét már egy év alatt sikerült elvégezni. 
Kiemelt területünk a Baranyai-dombság, melyet folyamatosan 

gondozunk, így osztályunk feladataiba egyre többen kapcsolódnak be, a 
természetjárók közül és a helyi lakosok közül is.

Nyílt túrák, programok

Erre az évre 50 hagyományos nyílt túrát hirdettünk programfüzetünkben, 
amiből három a rossz idő miatt maradt el, de volt két külön túra is, az 
egyik a Geresdlaki-kilátó átadására, a másik a kisnyárádi kápolna avatá
sára, így összesen 49 túrát indítottunk. Változatos útvonalakon, elsősor
ban a Baranyai-dombságba, a Mecsekbe, Zselicbe és a Villányi-hegységbe 
vezettek a túrák. Magas létszámok voltak a Bakancsos óvodások túráján 
és a nyílt túrák többségében is. A legmagasabb létszám a Geresdlaki-kilá
tó átadásán volt. Ezen az eseményen 150 fő vett részt. Ezt követte a Török
vári teljesítménytúra, ahol az indulók száma 124 fő volt. A most már ha
gyománnyá váló teljesítménytúrát minden évben megrendezzük, és egy
re népszerűbb, köszönhetően annak, hogy alacsony nevezési díjért magas 
szolgáltatást tudunk nyújtani támogatóink segítségével. A rendezvényt 
hosszas előkészítő munka előzte meg, napokkal, hetekkel előtte megkez
dődött a turistautak karbantartása, fűkaszálása, a belógó bokrok lemetszé- 
se. A rendezvény előtt a túra teljes szakaszán kihelyezésre kerültek az új, 
fából készült szép kivitelű útjelző táblák. A Törökvári túrát létszámban a 
gemenci túra követte 80 fővel, és a Horvát Adolf Olivér-emléktúra 74 fővel.
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Mária-napi körmenet résztvevői ■ Nyílt túra

Szabadtéri mise a marázai
Mária-kápolnánál I Mezítlábpályán haladnak a túrázók

Továbbra is népszerűek a keddi mecseki túrák, melyeket dr. Hochmann 
Andrásné szervez és többségét ő is vezeti. Ezek a túrák lassú tempójú- 
ak, többnyire rövid távúak, így lehetőség van azok számára is túrázni, 
akik egészségügyi okok miatt nem tudnák teljesíteni a szokásos hétvé
gi nyílt túrák hosszabb távjait. Ezeken a túrákon összesen 1000 fő vett 
részt, alkalmanként átlagosan 20 fő. Egyre népszerűbbek a falujáró tú
rák, amiből idén sokkal többet szerveztünk, mint korábban. Ezeknek a 
túráknak a többségét dr. Lakatosné Novotny Sarolta szervezi és veze
ti, melyet gondos előkészítő és feltáró munka előz meg. Ennek köszön
hetően a Dél-Dunántúlon számos települést ismerhettek meg a túrázók. 
Az idei évben jelentős emelkedést mutatott a túráinkon részt vevők lét
száma. Az év során (minden túrakategóriát egybevéve) összesen 100 tú
rát szerveztünk, melyen az összlétszám mintegy 3000 fő volt.
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Köszönjük a felkészülést és a túravezetést a következő túravezetőinknek: 
Baumgärtner Norbert, Berek Zoltán, Biki Endre Gábor, Breitenstein 
Ferenc, Feketéné Móró Erzsébet, Földesiné Kövi Ildikó, Gayer Éva, 
dr. Hochmann Andrásné, Jónás István, Kállai Csilla, Kállai János, Kis 
Olga, Kollárné Kéri Ella, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Németh Gézáné, 
Markesz István, Mestyán Zsuzsanna, Nagy István, Nyáry Attiláné, Pécsi 
Tamás és Szűcs Istvánná.

Kereszt és szoborfelújítások

A Fűrész-kereszt felújítás előtt

Elkészült a Fűrész-kereszt felújítása

Fűrész-kereszt: Megújult Máriaké- 
ménden a Fűrész-kereszt, mely a 
falu és a kegytemplom közötti kék 
irányított körjelzésű turistaúton ta
lálható. A kereszt felújítása 100 000 
Ft-ba került, ezt adományokból fe
deztük. Ezúton köszönjük Hering 
Györgyné Elli néni segítségét, aki 
rokoni támogatással 85 000 Ft-ot 
juttatott el hozzánk, további 15 000 
Ft-ot a Máriakéméndi Önkormány
zat állt. A kereszt felújítását Deér 
Zoltán helybeli mester, a terepren
dezést pedig a Mecsek Egyesület 
tagjai végezték. A kereszt mellé is
mertető tabló és pad is elhelyezés
re került. Szentelésére május 11-én 
nyílt túra keretében került sor.
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A kereszt története: 1860-ban a Fű
rész család elődje, Faliszt József állíttat
ta. A családban több gyermek is elhalá
lozott, és csak az egyik maradt életben, 
ezért állították fel a keresztet. A most 
látható kereszt talapzata eredetileg nem 
itt állt, ezt úgy hozták ide. A kőkeresz
tet 1934-ben és 1968-ban renováltatták. 
Margaréta-szobor: 60 év után új
ra felállítottuk az Antiokheiai Szent 
Margit szobrát eredeti helyén a Mar
garéta-saroknál, mely sokáig a kegy
templom egyik beszögellésében ár
válkodott. A szobrot a május 11-i 
nyílt túra alkalmával avattuk fel, ere
deti felállításának 110. évfordulóján. 
Restaurálása 30 000 Ft-ba került.
A szobor története: Ezt a helyet, ahol 
a szobor áll, Margaréta-saroknak hív
ják. 1904-ben állították fel a szobrot,

A Fűrész-kereszt szentelése

A Margaréta szobor felállítása H Szoboravatás

melyet a helyiek Margaréta-szobornak neveznek. Ez előtt az 1800-as évek máso
dikfelében is állt már itt egy szobor. A magas talapzaton álló női alak azt szim
bolizálja, hogy eltapossa a sárkánykígyót. A szobor állításának története az, hogy 
egy kislányt, amíg annak édesanyja a közeli szőlőben dolgozott, kígyó mart meg 
vagy fojtotta meg, aki ebbe belehalt. Emlékére állították a szobrot. A múltban he
ves vita folyt, hogy kié, és kinek a területén áll a szobor, de valahányszor más 
területre akarták vinni, hatalmas vihar tört ki a környéken. így vált „időjós"
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szoborrá. Egykor közelében viharágyúk álltak, mellyel a közeledő viharfelhők
be lőttek. A szobrot az 1950-es években egy traktoros feldöntötte. Ekkor a szob
rot elszállították a kegytemplomhoz. A kegytemplom 1976-77. évi felújításakor 
a Margaréta-szobrot is restaurálták, és a torony melletti beszögellésben felállítot
ták. A szobor később ismét rossz állapotba került, majd 2014-ben a Mecsek Egye
sület restauráltatta és az eredeti helyére visszaállíttatta.
Schleicher-kereszt: Az évek óta ledőlve fekvő keresztet 150 000 Ft-ból 
újíttattuk fel. A munkálatokat Deér Zoltán és segítői végezték. A kereszt
nél egy tablót is elhelyeztünk, ahol története olvasható.

r------------------------ --------------------------------------------------------- - --------

A Schleicher-kereszt 1981 nyarán
L_______________________________________________________ á

r,

A Schleicher-kereszt ledőlve
L_______________________________________________________J

A felújított Schleicher-kereszt

A kereszt története: eredetileg a 
Schleicher család állította az 1800-as 
évek második felében. Régen ezt a he
lyet Ötös úti kereszteződésnek nevez
ték, mert öt felé lehetett innen elindul
ni. Ma már csak háromfelé vezet innen 
az út. 1944 őszén a front átvonulása
kor Keller Tamás (háznevén Pekas) két 
lóval jött erre a menyével. Egy háborús 
szökevény katona menekülőben volt, és 
el akarta venni az egyik lovat, ezért le
lőtte Keller Tamást, aki itt a keresztnél 
halt meg. Szerencsére a menyét nem ér

te bántódás. A lovak azonban megbokrosodtak, így a szökevény nem tudta meg
szerezni, azok vágtatva hazamentek. Ezután a Keller család gondozta a keresztet. 
Régebben esőért vonult ide körmenet. Ez a kereszt az 1960-as évekig békében állt 
itt. Az akkori rendszerben a kereszteket nem nézték jó szemmel, így egy traktoros 
szántás közben ledöntötte. Az eset után a traktoros fiát állítólag halálos szerencsét
lenség érte a pécsváradi malomban, ahol belefulladt egy kukoricával teli tartály
ba. A falubeliek összefüggést látnak tette és fia halála között. Ezután a keresztet
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A ledőlt Nyomjai-kereszt

A Nyomjai-kereszt szentelése

A Nyomjai-kereszt régen

a Gerner család állította helyre és vas
pánttal erősítették meg a szárát. Sajnos 
az 1990-es években ismét ledöntötte 
egy figyelmetlen, értékeinkkel nem tö
rődő szederkényi traktoros. A keresztet 
akkor nem állították helyre, de a kereszt 
szárát a korpusszal bevitték a közeli 
Szúnyogi pincébe, és ott felállították. 
A felújított keresztet július 20-án nyílt 
túra keretében Horváth Sándor plébá
nos úr áldotta meg.

Nyomjai-kereszt: Az évekkel ezelőtt 
ledöntött keresztet idén ősszel állítot
tuk helyre. A felújítást Deér Zoltán és 
segítői végezték. A felújítás 100 000 
Ft-ba került, melyet adományokból 
teremtettünk elő. A kereszt mellé egy 
új pad is kihelyezésre került.
A kereszt története: nevét onnan kap
ta, hogy a régi Nyomjára vezető út mel
letti elágazásnál állt. Ma ezen a hosszú 
egyenes földesúton lehet Szederkényt
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(annak nyomjai részét) elérni. Putz János állítatta 1821-ben, majd később a 
Freisz család gondozta, ezért Putzen-Freisen-Kreuz-nak is hívták. Régen búza
szentelésre gyakran vonult ide körmenet, mivel a körülötte lévő szántóföldeken 
termelték a búzát. A keresztet a 2000-es években ledöntötték, majd hosszú éve
kig ledőlve dacolt az idővel. A keresztet egyesületünk adományokból újíttatta fel, 
mely 100 000 Ft-ba került. A keresztet Horváth Sándor plébános úr a túrázók és 
helyi lakosok jelenlétében szentelte meg.

Megkezdődött a Keresztelő 
Szent János-kápolna felújítása

A kisnyárádi Keresztelő Szent János-kápolna felújítása

A Mecsek Egyesület adományok
ból és saját forrásból felújíttatta Kis- 
nyárád határában, a sárga sáv jelzé
sű turistaút mentén álló Keresztelő 
Szent János-kápolnát. A felújítás so
rán az építmény teteje le lett bont
va és a mesterek kicserélték az el
korhadt tetőléceket. Ezt követően a 
cserepezés is megtörtént, régi, de jó 
állapotú cserepekből. A kápolna kí
vül és belül is új vakolatot kapott, 
mely az eredeti hagyományok
nak megfelelően fehérre lett festve.
A díszítőelemek és az ajtó okkersárga helyett barna színű lett, mely job
ban illik az épülethez. A vízelvezetés problémája is megoldódott, mivel 
dréncsöves vízelvezetés került kialakításra. Megújult a régi, 1877-ben ál
lított kőkereszt is a kápolna előtt, melyet évtizedekkel ezelőtt csak egy 
vaskereszttel pótoltak. A kereszt talapzatára márványtábla is készült az 
eredeti évszámmal és a felújítás dátumával, illetve néhány sorral kiegé
szítve. A tereprendezésben részt vett a Mecsekerdő Zrt. és Kisnyárád Ón
kormányzatának közmunkásai is. A kápolna felújítását az ORANS Épí
tőipari és Szolgáltató Kft. végezte Deér Zoltán szakmai irányításával. A 
felújítás közel félmillió forintba került. Köszönjük a segítséget mindenki
nek, aki anyagilag vagy fizikailag segítette a munkálatokat.
A Mecsek Egyesület volt az, aki felvállalta és elindította a kápolna felújítá
sának munkáit. Az avatáson Ripszám István, a Mecsek Egyesület ügyve
zető elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében kitért a kápolna 
felújításának mozzanataira, az évtizedes elhanyagoltságra, valamint arra, 
hogy 2010-ben a nagy esőzések következtében víz és iszap borította el a 
kápolna belsejét, és mivel nem tisztították ki időben, ezért megindult a 
vizesedés és a rohamos pusztulás. Ezután Fledrich Gabriella, Kisnyárád

314



Biki Endre Gábor - A Természetjáró Osztály beszámolója

Újrafestve a kápolna A kápolna szentelése

polgármester asszonya köszöntötte a megjelenteket és szólt a kápolna fel
újításáról. Biki Endre Gábor, a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztá
lyának elnöke ismertette a kápolna és az egykori Csoda-forrás történetét, 
fennmaradt legendáit. Ezután Horváth Sándor plébános úr beszéde kö
vetkezett, melyben említést tett arról, hogy milyen öröm, ha ismét feléled
nek a hagyományok és megújulnak a településeken kívüli egyházi létesít
mények. Ezt követően megszentelte a felújított kápolnát és a kőkeresztet. 
A szentelés után a Kisnyárádi Önkormányzat és a Mecsekerdő Zrt. jóvol
tából vendégfogadásra került sor. Az avatáson 94 fő vett részt.
A kápolna története: Az 1820-as években Kisnyárád lakói építették. Koráb
ban egy fakápolna állt ezen a helyen, melyet valószínűleg 1756-ban építet
tek. A kápolna mellett fakadt egykor a Csoda-forrás, melynek vize szem
betegségből gyógyította ki az embereket. Régebben az év leghosszabb 
napján, Iván-napkor (június 24-én) búcsú keretében zenés körmenettel za
rándokoltak ide a helyiek. Egyszer egy gróf itt vadászott a környező erdők
ben és eltévedt. Kocsijával a Malom-árok rétjeinek ingoványos árterébe
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jutott. Megfogadta, hogyha szerencsésen megmenekül, kápolnát emeltet 
a forrás mellé. A kápolna környezete egy régi faluhely is, egykor itt állt a 
Mitár nevű település, ami a török idők után pusztult el. A gróf ígéretét be
váltotta, s itt fakápolnát építtetett Keresztelő Szent János tiszteletére. A ha
gyomány szerint az itteni szentkút, a Csoda-forrás vize egykor egy dara
zsaktól összecsípett embert gyógyított meg. Állítólag egy vak ember meg
mosta benne a szemét, és visszanyerte látását. Az egyik helyi lakos szerint 
gyermekkorában testvérének szeme is meggyógyult a forrás vizétől. Egy 
villám sújtotta ember pedig itt nyerte vissza beszédképességét.

Térképes információs tablók

Új térképes informáci
ós tablókat állítottunk 
fel Máriakéménden, 
Liptódon és Geresdla- 
kon, mely segíti a tú
rázók tájékozódását. 
A tablókon a Baranyai
dombság turistatérké
pe látható felnagyított 
formában. A Geresd- 
laki tablót az önkor
mányzat készítette ja
vaslatunk alapján.

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<

Uj térképes tabló Máriakéménden
b___________________________________________________________________________ j
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Térképes tabló | Túrázók keresik a helyes útirányt
a Geresdlaki-kilátónál 1 az új térképen

Esőbeálló

Új esőbeálló készült Máriakéménden a Törökvári-pihenőhelyen, me
lyet a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi erdészetének munkatársai készítet
tek. így rossz idő esetén is van hova behúzódni a túrázóknak, illetve a 
környékben táborozóknak.

Épül az új esőbeálló 
a Törökvári-pihenőnél

Új esőbeálló 
a Törökvári-pihenőhelyen

Jelzésfestések

Új turistaút készült a Geresdi-dombságban Véménd környékén. A falu 
központjából, a körforgalomtól egy új sárga kör jelzés vezet a szerb ká
polna romjai mellett található Szent-kúthoz, mely 2013-ban lett felújítva. 
Az útjelzés hossza 1,4 km. A jelzés felfestését Baumgärtner Norbert vé
gezte. A Mecsek Egyesület és a BMTSZ idén is megrendezte áprilisban
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a jelzésfestő tréninget. Az elméleti kép
zést Strasser Péter tartotta Pécsett, majd 
a gyakorlati képzés liptódi helyszín
nel került megrendezésre. A tanfolyam 
résztvevői a két nap alatt elvégezték a 
sárga sáv jelzésű turistaút mintegy 5,5 
km-es szakaszának felújítását Liptód- 
Erdősmároki-halastavak-Keresztelő 
Szent János-kápolna útvonalon. A kép
zés célja az volt, hogy a résztvevők más
kor is besegítsenek a turistautak festé
sébe önállóan is. Ezért a résztvevők vál
lalták, hogy 2-3 fős csapatokban újabb 
utakat is megfestenek a jövőben.
Köszönjük a tréning résztvevőinek a becsületes és kitartó munkát. Kö
szönjük Strasser Péternek az elméleti oktatást, Szűcs Istvánná Olgá
nak és Németh Gézáné Aninak a gyakorlati vezetést. Továbbá köszön
jük Liptód Önkormányzatának, hogy a festéket és az ahhoz szükséges 
eszközöket biztosította számunkra. Köszönjük Markesz Istvánnak, hogy 
vendégházát ingyenesen a résztvevők rendelkezésére bocsátotta. 
Megújult továbbá mintegy 3 km hosszan a sárga sáv jelzésű turista
út másik délebbi része is a Molnár-hegy-kisnyárádi műút-Kisnyárád- 
Szent János-kápolna útvonalon. A jelzések felfestését Vajtáné Boros Éva 
és Vajta Szilárd végezték.
Jelzések pótlására, javítására volt még szükség - erdőirtás miatt - a bara
nyai Zöld túra útvonalán a Török-vártól északra, valamint a KL jelzésen 
a Vályús-forrástól délre. Ebben az évben összesen 11 km hosszan végez
tünk jelzésfestést a Baranyai- és Geresdi-dombság területén.

Útjelző oszlopok

A Baranyai-dombság turistaútjain 
Máriakéménd és Liptód térségében 
összesen 34 útjelző táblát helyez
tünk ki 10 faoszlopon. így minden 
fontos csomópontban és útelága
zásnál pontos információhoz jut
hatnak az erdőt járók. A táblákat 
Hauck Nándor, a Mecsekerdő Zrt. 
munkatársa készítette.

r----------------------------------  ------------------------------- 1
Forrást jelző tábla

L______________________________________________________ J
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Új útjelző táblák Máriakéménden ■ Útjelző Váraljánál

Útjelző kihelyezése Liptód határában I Útjelző oszlop Liptódon

Új kilátót avattunk

2014. május 1-jén a finn-ma
gyar majális keretében fel
avattuk a Geresdi- és Bara
nyai-dombság határán épült 
új kilátót. Ez alkalomból két 
túrát is indítottunk, az egyi
ket Erdősmecskéről, a má
sikat pedig Geresdlakról, és 
a két csoport a kilátónál ta
lálkozott. Az avatás után 
egy szép megemlékezés volt 
a Kisgeresdi templomszo
ba (Rumszauer-ház) jubile-
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urna alkalmából, majd azt követő
en vaddisznópörköltet kóstolhat
tak az avatás résztvevői. Az avatá
son mintegy 150 fő vett részt, termé
szetbarátok, helyi lakosok (magya
rok, németek, finnek) egyaránt.

Vaddisznópörkölt a kilátó átadásán
k_______________________________________________________j

SCHLEIER-SÍR FELÚJÍTÁSA VÉMÉNDEN

"-------------------------------------------------------------------------------- '

A felújított Schleier-sír
lj

Felújításra került a Schleier-sír, mely Vé- 
méndről a sárga háromszög turistajelzé
sen közelíthető meg. A felújítás során a 
régi fehér, márványból készült sírfelirat 
gránittáblára lett cserélve. A sírkő újra- 
csiszolását követően a sírt körülvevő 
kovácsoltvas kerítés csiszolása és festé
se következett. Felújítását egy Német
országban élő rokon, Anton Schleier fi
nanszírozta. A munkálatokat Őri László 
kőfaragó, valamint Baumgärtner Nor
bert és családja végezte.

Egyéb munkáink

A Templom-forráshoz elkészült tel
jes hosszában a lépcsősor, így a tel
jes szakaszon biztonságos a köz
lekedés. A forráshoz 40 lépcsőfok 
biztosítja a lejutást. A forrásnál el
helyeztünk egy padot is. A faanya
got a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi 
Erdészetétől kaptuk. A forrás vi
zét többen is bevizsgáltatták, vala
mennyi eredmény szerint iható a 
forrás vize. A bővizű forrás autóval 
is könnyen megközelíthető, ezért

Forrástisztítás közbeit (Kállai János)
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rengetegen járnak oda a környékből vízért. A Baranyai-dombság terü
letén található forrásokat rendszeresen tisztítjuk, de többségük úgy van 
megépítve, hogy elegendő évente kétszer, háromszor kitisztítani őket.

Lépcsőépítés a Templom-forráshoz

Erdei bútorok festése

Fűkaszálás
a zöld sáv jelzésű turistaátoii

Túravezetőink új pólókat kaptak, 
melyekre egyesületünk címerét va
saltattuk. így a rendezvényeken, 
túrákon egységes a megjelenésünk. 

Kétoldalas újságcikk jelent meg Biki Endre Gábor szerkesztésében a Turista
Magazin áprilisi számában, mely a baranyai Sárga túra útvonalát ismertette 
Véméndtől Kátolyig. A helyi újságok és az országos turista szaklapok is rend
szeresen tudósítanak munkáinkról, szervezett programjainkról.
A Törökvári-pihenőhely asztalai és padjai lenolajos olajfestékkel kerültek 
lefestésre, ami megvédi a fát a korhadástól, így tartósabb és mutatósabb 
lett. Az év során rendben tartottuk a Mecsekben a Sári-pihenőt, ahol az 
építmény tábláján a betűket fekete festékkel újrafestettük.

Új kiadvány

Új kiadvány jelent meg Biki Endre Gábor szerkesztésében a Baranyai-domb
ság forrásairól, mely összegyűjtve és rendszerezve ismerteti a területen ta
lálható kiépített forrásokat. A források megtalálási helye mellett szerepel a 
kiadványban a források története, legendái és a geológiai jellemzőik is.
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Fotók készítése

Osztályunk minden munkát és túrát dokumentál a naplójában fotó
anyaggal kiegészítve. A fotók közül válogatva mindig megjelenítjük ké
peinket a baranyaidombsag.ucoz.hu honlapon, és a www.mecsekegyesulet.hu 
weboldal is tudósít a hírekről, programokról. Az alábbiakban egy fotó
válogatás látható, mely a Baranyai-dombság jellegzetes pontjait vagy az 
ott élő növény- és állatvilágot villantja fel a legérdekesebb szituációkban. 
A fotókat Biki Endre Gábor készítette.

Napvilágot lát és elindul útjára a víz Tekergő kígyó
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Figyelve a hegyetGyertyán gyökere
L_____________________ _______ __________~

Fürdés a veteményben Vízi élet
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Rejtőzködve Kalászok a hegy alján

Templom az erdőben Zöldnél zöldebb

Útmutató feszület Erdei nyugalom
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Támogatóink: Mecsekerdő Zrt., a Római Katolikus Egyház részéről 
Horváth Sándor plébános, Máriakéménd Önkormányzata, Liptód 
Önkormányzata, Maráza Önkormányzata, Geresdlak Önkormányzata, 
Kisnyárád Önkormányzata, Debreceni TV, Pannon Volán Zrt., Tüke 
Busz Zrt., Cartographia Kft., Új Dunántúli Napló, Pécsi Hírek, Grawe 
Életbiztosító Zrt., Kontraszt Plusz Kft.
Magánszemélyektől kapott adományok: dr. Sikovanyecz János, Derksen 
Gyöngyi, Uzsoki Ferenc, valamint a Mecsek Egyesület tagtársai és a tú
rázók, akik a túrákon részt vettek, pénzbeli adományokkal segítették 
munkánkat. Az év során 476 000 Ft volt az összegyűjtött adomány, me
lyet a Természetjáró Osztály kapott értékmegőrző munkájához. Köszön
jük mindenkinek a támogatást.
Munkánkat segítő természetbarát szervezetek: Baranya Megyei Termé
szetbarát Szövetség, Tolna Megyei Természetbarát Szövetség, Bajai Ter
mészetjárók Egyesülete.
Munkáinkat a következő személyek segítették: Bakos Edit, Barta Ákos, 
Baumgärtner Norbert, Biki Endre, Biki Endre Gábor, Biros Márta, 
Csoltyán Róbert és ifj. Csoltyán Róbert, Dávid Jenőné, Deér Zoltán, 
Dománszky Zoltán, Drozgyik Éva, Gayer Éva, Hauck Nándor, Józsa 
Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Kállai János, Kállainé Fischer Mária, 
Kállai Csilla, Kis Olga, Kiéri Orsolya, Krámos Csaba, Krámos László, 
Markesz István, Markesz Gergely, Mester Ferenc, Nagy Roberta, Németh 
Gézáné, Ripszám István, Rott Ferenc, Schweininger István, Somfai 
Magdolna, Soós Kálmánná, Strasser Péter, Szabó Lajos, Szalay Andrea, 
Szabó-Dalecker Ibolya, Szentes Károly, Szűcs Istvánná és Tóth Klára.
Köszönet mindenkinek, aki a Természetjáró Osztály túraszervező, érték
megőrző és természetvédő munkáját segítette, támogatta.
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BESZÁMOLÓ AZ IFJÚSÁGI OSZTÁLY 
2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

z Ifjúsági Osztály legaktívabb tevékenységét a Bakancsos Óvodá
sok kirándulásai jelentették, a vezető és szervező Földesné Kövi 
Ildikó munkájának eredményeként.

A nfásik fontos tevékenység volt a 2014. október 2-án megnyílt „A bara
nyai turistaság története" c. kiállításhoz módszertani anyagok készítése.
Elsőként elkészült egy szórólap Pedagógiai, módszertani ajánlás közne
velési intézmények számára címmel.
Az év végéig készülnek a kiállítást látogató iskolai csoportok számára 
feladatlapok, munkalapok, melyekkel csoportosan egyénileg tudnak 
ismereteket gyűjteni, ismereteket ellenőrizni, akár játékos formában 
kipróbálni.

Bakancsos Óvodások kirándulásai 2014-ben

Ebben az évben 5 nyílt túrát terveztem, ebből a májusi az esőzések miatt 
elmaradt.

április 5.
Misina-tető-OS- Szaniszló-pihenő- Szaniszló-út - Ilonka-pihenő
- Sári-pilienő - Hotel Kikelet - Mecsek-kapu
Idén is szép számmal voltunk első tavaszi túránkon, melynek hosz- 
sza 3 km volt. A 76 fő között sokan jelentek meg olyanok, akik vagy az 
újságban, vagy a Mecsek Egyesület honlapján olvastak a kirándulás
ról. Kiindulópontunkon egy kis történelmi visszatekintés hangzott el
- a gyerekek nagy örömére - az évmilliókkal ezelőtt a Mecsek környé
kén élelmet kereső Komlosaurus Carbonis-ról. Ragyogó időben és jó han
gulatban indultunk a Misina-tetőről a O turistajelzésen a Dömörkapu 
irányába. Útközben zacskóinkat telepakoltuk medvehagymával, az 
anyukákat pedig néhány medvehagymás recepttel ajándékoztam meg. 
Minden kirándulásunkon egy-egy új, éppen aktuálisan nyíló virággal 
ismerkedünk, melyről a kirándulás végén kis kártyát kapnak a gyere
kek. Ezeket összegyűjtve memória- vagy éppen kártyajátékot játsz
hatnak. így játékosan ismerkednek a vadon élő virágokkal. A Mecseki 
zergevirág volt ennek a túrának a kiemelt virága. A O jelzést elhagyva
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kanyarodtunk a ffi-ra, mely elve
zetett minket a Szaniszló-pihenőig, 
ahol megemlékeztünk Mócs Sza- 
niszlóról, az egykori jeles Mecsek 
egyesületi tagról. Ezután a gyere
kek nagy örömére kis vonatozás 
következett a Dömörkapuig és visz- 
sza. Túránk a Szaniszló úton haladt 
tovább, majd az Ilonka-pihenőnél 
időztünk egy keveset. Következő 
állomásunk a Sári-pihenő volt, ahol 
előkerültek a kesztyűk, szerszá

mok, és a kis csapat gyomlált, száraz levelet szedett, mohától tisztította 
meg a pihenő köveit. Igazán szép munkát végeztünk! Utunk a Hotel 
Kikelet mellett haladt el, majd a Mecsek-kapunál ért véget.

Sajnos a 2014. május 18-ra tervezett túránk az esős időjárás miatt elmaradt.

2014. június 14.

Tripammer-fa-Anyák-kútja-Melegmányi-forrás-Páfrányos - Tripammer-fa 
Erre a túrára 45-en jöttek el. A túra hossza 4 km volt. Vendégünk Berek 
Zoltán - a Mecsek Egyesület titkára és a Mecsekerdő Zrt. munkatársa - 
nagy szakértelemmel beszélt az erdőről az egész út folyamán. Sok érde
kes dolgot mesélt a fákról, az erdő életéről, válaszolt a feltett kérdésekre.
A Tripammer-fánál megemlékez
tünk Tripammer Károlyról, meg
csodáltuk a róla elnevezett fát, meg
hallgatták a mondáját. Nagy ér
deklődéssel csodálták a felújított 
kopjafát. Új virágunk a gyíkfű volt, 
mely utunk során számtalanszor 
elénk került. Útközben megálltuk 
az Anyák-kútjánál. Bogárnéző po
harakkal tanulmányoztuk az utunk
ba eső állatkákat (hangyát, rózsa
bogarat, tavaszi ganajtúró bogarat
stb.), de a csigák és giliszták sem kerülték el a gyerekek figyelmét. Persze 
mindegyiket óvatosan vizsgáltuk, majd élőhelyükön hagytuk az állatokat. 
A Melegmányi-forrás és a mésztufa-lépcsők nagy tetszést arattak a gyere
kek között, akik rögtön felfedezőútra indultak a forrás mellett. Innen egy 

Júniusi túra (Berek Zolival)
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hosszabb pihenő után jutottunk el a Páfrányoshoz, majd az akkor még tö
rött Barátság-forrást néztük meg. A hatalmas zsurlók és páfrányok között 
járva „óriások országában" éreztük magunkat. Túránk vége a Tripammer- 
fa volt. Itt ajándékozással egybekötött évzáró ünnepséget tartottunk, hi
szen a lelkes kis túrázóknak, akik az egész nevelési évben (szeptembertől 
júniusig) szorgalmasan járták az erdőt, megjár a jutalom.

2014. SZEPTEMBER 20.

Dömörkapu - Hideg-kát - Kis-rét - Eszaki-táró - Lámpásvölgyi át 
A kirándulás hossza 3 km volt. 46-an vettek részt rajta. A Dömörkaputól 
aH úton haladtunk, közben megnéztük a tanösvény ismertető tábláit. 
Már utunk elején feltűnt, hogy mennyi gomba nőtt a sok eső után. Hamar 
előkerült táskámból a gombahatározó könyv, mely nagy segítséget nyúj
tott a beazonosításnál. De a legfontosabb tudnivalókat a velünk kirán
duló nagymamák és nagypapák adták. Lónyelvű csodabogyó is szép 
számmal akadt utunkba. A védnökségünk alatt álló Hideg-kútnál kitisz
títottuk a medret, elkotortuk a víz útjában álló száraz ágakat, leveleket. 
Felszedtük a szemetet, kicsit elsöpörtük a forrás környékéről a falevele
ket. Persze a kellemesen hideg forrásvizet is megkóstoltuk, többen még 
kulacsukat is megtöltötték vele. Ezután a sípálya alján indultunk egy 
jelöletlen úton kelet felé. A gyerekek és felnőttek számára felejthetetlen 
élmény várt bennünket, hiszen hatalmas légyölőgalóca-telepet fedez
tünk fel. Sokuk számára ez volt az első találkozás a mesebeli „gyilkos 
galócával". Megcsodáltuk a vargányát és a korallgombát is. így értünk 
a EH turistaútra, melyről a ®-re kanyarodtunk. Kis virágunk a nehéz- 
szagú gólyaorr volt. A völgybe érve, a patak partján szenet gyűjtöttünk, 
mellyel otthon rajzolhattak a gyerekek. A kis patakon átkelve jutottunk 
el a táróknak emléket állító kőtömbökhöz. Az Északi-tárónál elmond
tam az érdeklődőknek Lámpás-völgy legendáját. Utunk a 38-as autó
busz Lámpás-völgyi úti állomásánál ért véget.

2014. október 11.

TV-toromj - Kis-Tubes - János-kilátó - Mandulás
Gyönyörű időben 42-en gyűltünk össze a tv-torony tövében. Az 5 km 
hosszú túrán bölcsődés, óvodás és iskolás korú gyerekek együtt kirán
dultak a szülőkkel és nagyszülőkkel. Megemlékeztünk a 1960-as évekig 
a tv-torony helyén álló, 1908-ban épült Kiss József-kilátóról. A O turis
tajelzésen haladva megszemléltük az ismertető táblákon látható védett 
növényeket. A Rotary körsétánynál egy kis pihenés következett. A gye
rekek odaérve rögtön birtokukba vették a szép, épített pihenőt. Ezután a 
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Kis-Tubes kilátónál új virágunkat, a napvirágot csodálhattuk meg. A cso
dálatos kilátás mindenkit elvarázsolt, és lelkesen keresték a város főbb 
nevezetességeit. A János-kilátó felé haladva meg-megálltunk a fákat és 
bokrokat bemutató tábláknál. A János-kilátó történetét nagy érdeklődés
sel hallgatták a felnőttek, majd mindenki megmászta a csigalépcsős épít
ményt. A hosszabb pihenő lehetőséget adott a falatozásra és egy mese 
meghallgatására is. Ezután lefelé haladtunk a Lapisig, majd a Bányász 
úton folytattuk utunkat a Mandulás irányába. Az erdei tomapályához 
érve a gyerekek nem mulasztották el az ottani tornaszerek megmászását, 
kipróbálását sem. így értünk végcélunkhoz, a Mandulásba. Voltak csalá
dok, akik még maradtak a játszótéren, hiszen a gyerekek energiája még 
ezután a hosszabbnak mondható túra után sem fogyott el.

2014. NOVEMBER 15.

Remete-rét - Sóshegyi-kilátó - Lapis - Sóshegyi - kilátó - Remete-rét 
Évet záró utolsó túránk végén már hagyományosan szalonnát sütünk. 
Ezen a ködös, borongós szombati napon 38-an jöttünk össze a Reme
te-rét melletti parkolóban, ahová mindenki autóval érkezett. Vendé
günk a Mecsek Egyesület ügyvezető elnöke, Ripszám István volt. Nagy 

örömmel köszöntötte a lel
kes kis csapatot, meleg sza
vakkal dicsérte az óvodás- 
és iskoláskorú gyerekek
nek a túrázással, az erdővel 
és a természettel kapcsola
tos ismereteit. Egy kis törté
neti áttekintés után - mely 
a Mecsek Egyesület tevé
kenységét méltatta 1892- 
től - köszönetet mondott a 
szülőknek, hogy példamu
tatásukkal olyan nemzedé
ket nevelnek, mely feltehe
tően lelkes természetszerető 

és természetvédő lesz. Ezután utunkat a Sós-hegyi kilátó felé vettük. 2 
felnőtt és 3 gyermek azonban ott maradt a Remete-réten, hogy mire a 
kis csapat visszaér a kirándulásról, már jó parázson süthessük szalon
nánkat. A BEJ jelzésen haladtunk, megcsodáltuk a foltos árvacsalánt, a 
szúrós csodabogyóbokrokat, majd a Sós-hegyi kilátó gyönyörű épüle
téhez értünk. Ugyan a nagy köd miatt semmit nem lehetett látni a vá-
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rosból, de attól még mindenki megmászta a tornyot. Innen a kisebbek 
és szüleik visszafordultak a Remete-rétre, a nagyobbakkal elmentünk a 
Lapisig, ahol az Erdész-emlékművet csodáltuk meg, majd a bokrok sű
rűjében megkerestük a kőből készült madáretetőt. Visszafelé már min
denki nagyon sietett, hiszen alig vártuk már, hogy megsüthessük az ott
honról hozott szalonnát, hagymát, esetleg krumplit. A jóleső falatozás 
után a gyerekek fociztak, futkároztak, a felnőttek pedig kellemes beszél
getéssel zárták 2014 utolsó túráját.

Az év utolsó túráján
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Müller Nándor

A MECSEK EGYESÜLET
FOTÓOSZTÁLYÁNAK 2014-ES 
BESZÁMOLÓJA

f
2014-es esztendőben a Mecseket bemutató kiállítás Aradon 

vendégeskedett két hétig. Pécsre visszatérve a Szivárvány 
Gyermekháznak ajánlottam fel a kiállítás 48 fotóját, így - remé- 
szerint - a gyerekek környezeti nevelésében is szerepet játsza
nak majd a képek.

A Baranyai Zöldút Bakonyai Ökoturisztikai bemutatóhelyének termeit az 
én általam összeállított 30 db 100x100 cm-es és 50x50 cm-es óriásposzter 
díszíti. A képek a Mecsek állat- és növényvilágát mutatják be.

A Mecsekerdő Zrt. anyagi támogatásának köszönhetően újra megjelent 
1000 példányban a „Barangolások a Mecsekben" című, bakancsos turisták
nak szóló könyv. A javított, aktualizált második kötetben tucatnyi kép
csere is történt.
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Gergely Tibor

ÉVZÁRÓ A LYCEUM TEMPLOMBAN
(2014. DECEMBER 10.)

A kórus így ír magáról-

a 2ene nyelvén az Örömhírről.

körömével és nyűgével együtt 

*5 Olyanok 

változással.

\
de mindig van 

áthatja Isten
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Gergely Tibor - Évzáró a Lyceum templomban
*4

 *•
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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

Természetjáró Osztály: elnök: Biki Endre Gábor
Természetvédelmi Osztály: elnök: Pál Krisztina

Fotó Osztály: 
Ifjúsági Osztály: 
Magashegyi Osztály: 
Munka Osztály:

Osztályok:

elnök: Müller Nándor
elnök: Dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó 
elnök: Jónás István
elnök: Baumann József
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Somosi László
a Mecsek Egyesület lovagja (2004. szeptember 29.)

„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)

Baronek Jenő
Aranybakancs-díjas természetjáró,

a Mecsek Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke (2014)

Baumann József
Aranybakancs-díjas természetjáró,

a Munka Osztály elnöke
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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 Igor Alexander
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
Breitenstein Ferenc
Budai Jánosné
Bútor Ferencné
Chlebovics Miklós
Csapó Júlianna

tagok:
Csehné Andok Éva
Csiszár Gyula
Csóka Péter János
Dobszai János Zsolt 
Dolgos Sándor 
Dománszky Zoltán 
Fekete Bálint dr.
Fekete László
Feketéné Móró Erzsébet
Földesi Zoltán
Földesiné Kövi Ildikó
Füziné Kajdy Zita
Gál György
Gál Györgyné
Gasz Zoltán
Gayer Éva
Gergely Tibor
Gergely Tibor ifj.
Gida Tibor
Gőbölös István
Gundrum Károly dr.
Halász Csaba
Harmat Béla dr.
Havasi Ildikó
Hegedűs Rózsa
Hegyi Ferenc
Hegyi József
Henczné Szabó Éva 
Hochmann Andrásné dr.
Ijjász István
Iványi Ildikó dr.
Jakab Albert
Jakab Éva
Jakab Ferencné
Járányi Lászlóné
Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó dr. 
Jerszi Lajos
Jobst Tomas
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Jónás István
Jónás Istvánná
Jónás Rudolf
Kádár Malvin Judit
Káldy József
Kállai Csilla
Kállai János
Kállainé Fischer Mária
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kelemen Sándor
Keresztes Gáborné
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
Kusz Ágnes
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
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Rüll József
Sallay Árpád
Schaller Károly
Scheffer Ferencné
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
Szilágyiné Frits Boglárka
Szirtes Béla
Szőnyi János
Szűcs Attila András
Takácsné Hartmann Piroska
Tasnádi János
Tátrai Bea
Tegzes Ferencné dr.
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.
Végh Károly 
Wágner László
Zoltán Vilmos dr.

2014-ben nem készült egyesületi 
igazolvány (Tagsági jegy).
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