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Kovács Szabó János - Baronek Jenő

DR. BACHMAN ZOLTÁN

1945. április 21. (Nagyvárad) -2015. július 2. (Pécs)

úcsúzunk a Mecsek Egyesület 
újjáalakításának egyik meg

határozó kezdeményezőjétől.
Dr. Bachman Zoltán és Kovács Szabó
János voltak, akik elhatározták 1992- 
ben, hogy a Mecsek Egyesület újjáala
kulása érdekében minden tőlük telhe
tőt megtesznek a jövőben.
Az 1891. április 30-án megalakított 
Mecsek Egyesületet 1948-ban hivatalo
san megszüntették.
Tudták, hogy ők ketten kevesek lesz
nek, olyan társakat kell találniuk, akik

szeretik Pécset, a Mecseket, a természetet. Jogutódként olyan Mecsek 
Egyesületre gondoltak, ami összefogja, szervezi azok munkáját, akik vál
lalják, hogy az egyesület tagjaiként segítenek abban, hogy az egyesület 
régi fényében ragyogjon.
Kovács Szabó János fontosnak tartotta, hogy az újjáalakulás is április 30- 
án történjen. 1993-ban Pécsen, a József Attila u. 10-ben a két szervező
és nyolc lelkes társuk közös akarata teljesült. Dr. Bachman Zoltán aktív 
szervezőmunkájának is köszönhető, hogy az alapítók vállalták, hogy el
jönnek, megismerik az alapszabályt, és a jelenlevők közül elnököt és tit
kárt választanak. Dr. Fekete Bálintot kérték meg a bírósági bejegyzés in
tézésére. Az egyesület alapszabályát is ő fogalmazta meg.
Dr. Bachman Zoltánról tudták, hogy neki köszönhetően az alapítványi
munkával újult meg a Jakab-hegyen a romossá vált „új kolostor" tornya 
és a mellette lévő épületek. Az alapítóknak fontos volt a két szervező ed
digi példamutató munkája.
Zoli az egyesület újjáalakulásától tagja és segítője volt annak.
Dr. Bachman Zoltán már nincs közöttünk. Pécs város saját halottjaként 
sok pécsi polgárral együtt kísértük utolsó útjára a pécsi köztemetőben 
2015. július 24-én 12 órakor.
Zoli, emlékedet megőrizzük!
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Dr. Polgárdíj Géza

A SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT RAUCH JÁNOS, 
ÉS A TUBESI JÁNOS-KILÁTÓ

Rauch János arcképe

Rauch Jánosról, a Mecsek Egyesület alapitótagjáról, aki két ízben is 
 -előbb 1892-1896, majd 1910-1921 között - mérnöke, majd 1921- 

1934 között alelnöke volt az egyesületnek, idén 2015-ben mindenekelőtt 
születése kerek évfordulója alkalmából illik megemlékeznünk.
Mivel tudjuk, hogy 1865-ben - hónapja, napja ismeretlen - Cservenkán lát
ta meg a napvilágot, idén százötven éve, hogy Rauch János megszületett.

Életútjának ismert eseményei röviden össze
foglalhatók.
Középiskolai tanulmányait Szegeden és Pé
csett végezte, majd beiratkozott a budapesti 
Műegyetemre, ahol 1890-ben szerzett mérnö
ki oklevelet. A következő évben, 1891-ben ke
rült vissza Pécsre, s itt az első osztálymérnök 
lett. Majd Munczhardt Géza főmérnök halálát 
követően, 1894-től egészen 1924-ig, azaz har
minc éven keresztül megszakítás nélkül állt 
a városi mérnöki hivatal élén. Említsük meg, 
hogy 1894-ben részt vett a máriagyűdi csepp
kőbarlang feltárásában. 

Pécs városának egyik fontos közszereplőjévé vált, hiszen főmérnök
ként jelentős szerepet játszott e korszak nagyszabású középítkezéseinek 
megvalósításában. Mégpedig úgy a tervpályázatok elbírálásában, mint 
az építési engedélyek kiadásában, máskor az építkezések irányításá
ban vagy az ellenőrzésben. Közben 1921-25 között a gázgyár igazgatója, 
1921-33 között a villamos vasút igazgatója is.
Felesége, Kenessey Berta (1871-1951) nővére volt dr. Kenessey Aladár 
(1872-1971) szemész főorvosnak, aki hatvanöt évet töltött a pécsi egész
ségügy szolgálatában. S aki - mint tudjuk - nem csupán tagja volt az 
egyesületnek, de hosszú időn keresztül a Mecsek Egyesület választmá
nyának munkájában is részt vett, s a parkosztály titkáraként is kivette 
részét a munkából. Ismert, hogy dr. Kenessey Aladár építtette felesége, 
Szántó Ilonka emlékére az Ilonka-pihenőt a Mecseken. Aladár testvére, 
az 1951-ben elhunyt Kenessey Berta tizenhét évvel élte túl 1934-ben el
hunyt férjét, Rauch Jánost. Közös sírjuk a pécsi köztemetőben található:
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Dr. Polgárdy Géza - A százötven éve született Rauch János, és a tubesi János-kilátó

A Rauch János által 
tervezett - és később róla 

János-kilátónak elnevezett
- építmény a Tubesen

a rajta lévő tábla a mellékelt fényképen látha
tó. (Mindezt azért volt érdemes megemlíteni, 
mert így szó kerülhetett a két kiváló, a Me
csek Egyesületben is tevékenykedő turista, 
Rauch János és dr. Kenessey Aladár alig em
legetett rokoni kapcsolatára is: egyikük nővé
re, a másik felesége volt.) 
Rauch János turista szempontból legneveze
tesebb tervezése minden bizonnyal a Nagy- 
Tubesen 1910-ben felépült kilátó, amit ké
sőbb, 1918-ban, róla neveztek el János-ki- 
látónak. E helyre a Mecsek Egyesület már 
igen korán, a megalakulása utáni második 
évben, 1893-ban kilátót tervezett, s már ek
kor elkezdték a hozzá vezető út előkészí
tését. Egy évvel ezután elkészült a Kardos 
út folytatása a Mecsek gerincéig, a torony 
építésére pedig gyűjtést rendeztek. A Tubes
csúcsán felépítendő kilátó első vázlatát Lakits Gyula építész el is ké
szítette, ám a szükséges anyagiak csak nagyon nehezen gyűltek. A ki
látó végül csak 1910-re készült el, immár Rauch János műszaki főtaná
csos tervei szerint, és a helyszínen bányászott terméskőből. A csonka 
kúp tetejére 32 lépcső vezetett, a kilátóteraszon és a lépcsők mentén is 
vaskorlát nyújtott biztonságot.
Most pedig következzen egy hosszabb idézet a legautentikusabb kora
beli forrásból, a Mecsek Egyesület XX. egyesületi évéről (1910) kiadott 
évkönyvből, ott is a választmány jelentéséből, (151-152. old.):

„Ezen évnek maradandó alkotása a Tubesen épített kilátótorony, mely az első 20 
esztendő munkájának mintegy zárókövét képezi. Az új torony a tetőn bányászott 
terméskőből épült s cementbe van falazva: oldalán csigavonalban húzódik fel az 
aláfalazott lépcsőzet, melyet magas korlátfal kísér egészen a platóig. A 32 lépcső
fok szintén terméskőből készült s maga a kilátó teteje erős vaskorláttal van beke
rítve. A kis torony tehát teljesen viharálló, miután annak tervezője, Rauch János 
egyletünk mérnöke, semmi faanyagot nem alkalmazott s a vaskorláttól eltekintve 
csak terméskövet használt föl, amit a torony exponált helyzete megkíván. Ked
ves kötelességet teljesítünk, mikor Rauch János tagtársunknak hálás köszönetét 
mondunk a terv készítéséért és a felügyelettel járó fáradtságos, önzetlen mun
kájáért: de elismeréssel adózunk a Mischl-Vukailovits cégnek is, mely a tornyot 
minden kívánalomnak megfelelő szilárdsággal és csínnal építette meg.
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Dr. Polgárdy Géza - A százötven éve született Rauch János, és a tubesi János-kilátó

A torony platójáról hatalmas körkép tarul a szemlélő ele s kinyílik annak a vidék
nek panorámája is, melyet a misínai toronytól az északnyugati irányban húzódó 
gerinc eltakar, s akit tiszta időben vezet oda turista szerencséje, az a Balaton-vi- 
déki hegyeket is tisztán kiveheti a szemhatáron.
A Tubes-i - toronyhoz a Bánffay -út vé
gétől újonnan javított kényelmes ösvény 
vezet, mely fehér színnel van jelölve.
A torony megépítésével sok oldalról 
hangoztatott óhajtásnak tettünk eleget, 
s adja Isten, hogy tagtársaink igen soká
ig élvezhessék gyönyörűséggel annak te
tejéről a természet feltáruló pompáját."

Hát, ami ezt a jogos, ám végül is 
tünékeny vágyálomnak minősülő 
kívánalmat illeti, tagtársaink nem 
élvezhették túlontúl sokáig e kilátó 
tetejéről a természet pompáját. 
1910-es elkészültét követően, az 
1927-es egyesületi évkönyv 20. ol
dalán ugyan még azt olvashatjuk, 
hogy „a János-kilátót teljesen resta
uráltuk", ám évtizedekkel később 
szomszédságában katonai állomás 
létesült, s 1981-ben, a katonai adó
torony építésekor a János-kilátót lerombolták. (Kovács Szabó János ve
zetésével csak 1991. április 2-án jegyezhették be a Tubes Kilátó Alapít
ványt, az új kilátó alapkövét 1995. szeptember 22-én tehették le, s csak 
2001. szeptember 15-én adhatták át.)
Ezen új tubesi kilátó nyugati falába mélyítve látható a régi János-kilátó - 
alig, de inkább már egyáltalán nem olvasható - kőtáblája.
Ennek szövege ez:

RAUCH JÁNOS
KILÁTÓ

TUBES-CSÚCS 612 mtr
EMELTE 

ÉS
ÉRDEMDÚS NÉHAI ALELNÖKÉRŐL 

ELNEVEZTE
MECSEK EGYESÜLET
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Dr. Polgárdy Géza - A százötven éve született Rauch János, és a tubesi János-kilátó

Rauch János 1934. október 15- 
én hunyt el Pécsett. A Mecsek 
Egyesület 1935-ben megjelent, 
az XLIV. egyesületi évről (1934) 
szóló évkönyve a rá emlékező 
nekrológgal indult. Ebben ol
vasható, a 3-4. oldalakon:

„Rauch János Pécs szab. kir. vá
ros ny. műszaki főtanácsosa an
nak a lelkes gárdának volt ősi tagja, 
amely 1891-ben életre hívta a Me
csek Egyesületet. Az akkor még fi
atal városi mérnök tevékeny részt 
vállalt a munkában, s mint egyesü
leti mérnök, ő realizálta valósággá a 
sok szép tervet, mely a Mecseket, ha 
akkor még nem is turisztikai terep
pé-de a városnak parkjává -, a dol
gozó, városi ember sétányává igye
kezett varázsolni.

A már meglett korú Rauch János (rajz)

Rauch János és felesége sírja 
a pécsi köztemetőben 

(Dr. Polgárdy Géza felvétele)

Lelkiismeretesség, takarékosság és cél
szerűség jellemzi minden munkáját, s 
amikor 1921-ben a közgyűlés alelnöknek 
választotta, még akkor is, nem csak ta
nácsadó, de szigorúan szakszerű bíráló
ja is maradt minden tervünknek. Semmi 
sem kerülte el figyelmét, lelkesen szor
galmazta a mecseki alkotásokat, hogy 
minél szebb legyen a Mecseket díszítő, 
s a városnak természetes parkot adó me
cseki erdő, hogy minél több szépet, ké
nyelmet, kultúrát találjon a Mecseken 
járó ember, s megbecsülve azt úgy sze
resse, mint ő szerette."

Jó lenne, ha ez az óhaj ma is naponta 
valóra válna.
De hát lehetséges egyáltalán a Me
cseket eléggé szeretni?!
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Dr. Polgárdíj Géza

SZÉCHEY (SZÉCSEY) BÉLA, A ME EGYKORI 
ÜGYVEZETŐ FŐTITKÁRÁNAK ÉLETÚTJA

Előttem fekszik az asztalon a Mecsek Egyesület két évkönyve, az 1943. 
évről szóló 53., és a végül csak 1945-ben megjelent 54. kötet. Azaz a 

Mecsek Egyesület második világháborút követő betiltása előtt megjelent 
két utolsó évkönyve. Mindkettőt végiglapozom, s az utóbbi legvégén, az 
utolsó oldalon a mindkét kötetet szerkesztő Szécsey Béla „Zárószó” című 
írásán akad meg a tekintetem. Ennek második bekezdése szerint: 
„. ..közlöm eddigi hűséges tagjainkkal, hogy 54 év óta fennálló egyesületünket a 
Nemzeti Sport-Bizottság, a változott idők szavát követve feloszlatta és a Termé
szetbarátok Turista Egyesületének adta át, ahol mint Mecsek Osztály működne 
tovább a tervek szerint." 
Szécsey Béla - aki ezeket a „zá
ró" szavakat írta - volt a Mecsek 
Egyesület folyamatos létezésé
nek eme legvégső idején - ügy
vezető főtitkárként - a legma
gasabb tisztséget betöltő gya
korlati vezetője. Másképpen 
fogalmazva: az 54 évet megért 
egyesület utolsó vezetője. Sze
mélye már csak ezért is koráb
ban is érdekelt, ám úgy az éle
téről, mint tevékenységéről ren
delkezésre álló adatok igencsak 
szegényesek voltak. így, amikor 
a Mecsek Egyesület Lexikon számára 2012-ben, a róla szóló rövid, s túl
ságosan is adatszegény szócikk készült, azt a 70. oldalon - kényszerű
ségből - e szavakkal kellett lezárni „1545-ben a fővárosba költözött, tevé
kenysége ettől kezdve ismeretlen ".
Márpedig életéből ekkor még - 1972-ig - évtizedek voltak hátra.
Az pedig csak természetes, hogy egy, az egyesület élén nehéz időkben ál
ló első számú vezető életére és munkásságára sem a kutató, sem az egye
sület mai tagsága, nem csupán pár év erejéig - akkor is kevés és szerény 
adatra támaszodva -, hanem lehetőleg a teljes életútjára kíváncsi. 
Ám hiába, mert bővebb adatok sehol sem voltak fellelhetők.
De milyen a véletlen?!

Széchey Béla nemzetgyűlési képviselői 
igazolványa
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Dr. Polgárdy Géza - Széchey Béla, a ME egykori ügyvezető főtitkárának életútja

A
MECSEK EGYESÜLET

53. ÉVKÖNYVE

2014-ben új lakóhelyre költöztem, Budapest IX. kerületébe, egy tízemele
tes társasház VIII. emeletére, s a földszinten elhelyezett levélszekrények 
között az elődömtől megörököltet keresve - hogy immár a saját nevemet 
írjam ki rá - pillantásom megakadt egy ismerősnek tűnő néven.

19 4 5
KULTÚRA KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZET NYOMÁSA

MAYER A. GÉZA ÉS TÁRSAI PÉCS. PERCZEL-UTCA 17

A ME említett, 53. évkönyvének 
külső címoldala

A ME említett 54. évkönyvének 
külső címoldala

„Prof. Dr. Széchey Béla" - állt az egyik VI. emeleti lakás tulajdonosának 
levélszekrényén. „Csak nem rokona a ME egykori főtitkárának?" - vil
lant át bennem a kérdés, s persze, hogy felkerestem a VI. emeleten lakó 
Széchey professzort. Bemutatkoztam, mint aki pontosan az ő lakása fe
lett két emelettel lévő lakás új tulajdonosa vagyok, s amikor a ME egyko
ri főtitkárával esetlegesen fennálló rokoni kapcsolatát firtattam, így felelt: 
- A Mecsek Egyesület említett egykori vezetője, Széchey Béla fia vagyok! 
Nos, ilyen a véletlen!
Mert a főváros megszámlálhatatlanul sok lakóháza közül költözhettem 
volna bármelyikbe, de nem! Pontosan abba a házba költöztem, amelyben 
pár éve a ME egykori ügyvezető főtitkárának fia is lakik.
Ami tehát az alábbiakban következik - úgy az adatok, mint a képek leg
nagyobb része - tőle, egyesületünk egykori jelesének fiától származnak.
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Segítségének köszönhetően immár bővebb információk álltak rendelkezés
re, s már részletesebb írás keretében emlékezhetünk a ME hajdani főtitká
rára, aki 1893. április 7-én, a Baranya megyei Pogány községben szüle
tett Sauerwein Bélaként. Édesapja, Sauerwein Jakab itt, Pogányban volt 
evangélikus kántortanító, édesanyja, Mühl Teréz pedig itt volt tanítónő. 
S e ponthoz érve meg is állhatunk, hogy származásáról, felmenőiről, csa
ládjáról, a Sauerwein famíliáról is ejthessünk pár szót.
Az 1750 táján Darmstadt környékéről Magyarországra került Sauerweinek 
még német földön születtek. A családi legendárium szerint nem túl sok 
holmival, ám annál nagyobb elszántsággal és tettvággyal vándoroltak új 
hazájuk földjére, miként sokan mások is, akiket „svábok"-ként szokás em
líteni. Szorgalmas, törekvő és dolgos, főképpen pedig takarékos emberek 
voltak, így elmondható, hogy évszázadokon keresztül hozzájárultak új 
hazájuk boldogulásához.
A professzor családi archívumában található kimutatás szerint az 
egyházaskozári evangélikus hitközség anyakönyveiben a család 84 tag
járól lelhetők fel adatok! Születési idők (év, hónap, nap) az atya és anya 
(leánykori) neve, végül legtöbbjüknél a halálozás ideje (év, hónap, nap) 
is. Az első, anyakönyvileg is kimutatható, itt Egyházaskozáron szüle
tett ős Sauerwein János volt, aki 1790. december 13-án látta meg a nap
világot. (Feltehetően azért ő az első itt szereplő, mert ez idő tájt indult 
meg itt az anyakönyvezés.) Atyja neve szintén János, anyja neve Mayer 
Anna Mária volt. Aztán következnek az itt született Sauerweinek, a fen
tebb említett Jakab (vagyis a ME majdani főtitkárának atyja) például a 
75. a sorban, s 1863. október 24-én született, az ő apja neve Henrik, any
ja Weiss Erzsébet, és 1939. július 28-án hunyt el. A nevek és adatok felso
rolása e kimutatásban egészen az utolsó, a 84. sorszám alatt itt szereplő 
Sauerweinig, az igen rövid életű (mindössze 1868. szeptember 5-1870. 
december 12. között élt) Endréig terjed.
Hogy a család sorsa az ezt közvetlenül követő időkben hogyan alakult, 
arra vonatkozóan jelenleg nincsenek adataink. Mert a család további is
mert története már Pogányon folytatódott, ahol a nevezett Sauerwein Ja
kab kántortanító volt, s ahol Béla fia 1893-ban megszületett. Ő elemi is
kolai tanulmányait valószínűleg itt, szülőhelyén, majd a gimnáziumot 
már Bonyhádon végezte. Később a Keszthelyi Gazdasági Akadémián 
szerzett diplomát 1915-ben, ám felsőfokú tanulmányait ezzel nem fejezte 
be, hanem Budapesten, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen folytatta. Újabb végzettségét itt 1919-ben szerezte meg. Ezt 
követően két munkahelyéről is vannak adatok, amennyiben előbb ura
dalmi segédtisztként tevékenykedett Somogyszobon a Hohenlohe ura
dalomban, aztán meg gazdasági felügyelőként Tolna megyében.
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Említsük meg, hogy ezekben az években versírással és zeneszerzés
sel is foglalkozott. Ennek szemléltetésére mellékelten egy Pécsett, a 
DUNÁNTÚL R. T. Könyvkereskedésének (Pécs, Széchenyi tér 9-10.) ki
adásában napvilágot látott két szövegét illetően is saját maga által írt és 
megzenésített „magyar dal"-át mutatjuk be. Az egyik címe „Hervadjatok 
jázminok", s Sauerwein Béla szerezte 1921 júliusában, a másik címe „Ré
gi bánat", s ugyanő alkotta Budapesten 1922 augusztusában. (Ez utóbbi 
szövegét a ME 54. évkönyvének 14. oldalán újra közölte. A másik általa 
szerkesztett ME évkönyvben, az 53.-ban ugyancsak olvasható egy verse 
a 16. oldalon, „A tavasz himnusza" címmel.)

HERVADJATOK JÁZMINOK IS.

Sauerwein Béla szövegben említett
3 oldalas kiadványának címoldala A szöveg és kotta 2. oldala

A ME e két évkönyvét végül nemcsak szerkesztette, és saját verseit is kö
zölte oldalaikon, de egyéb saját írásait is lehozta itt. így az 53. évkönyvhöz 
előszót is írt, meg tőle származik a „Kultúr-, propaganda- és vigalmi szakosz
tály jelentése". Végül egy önálló írás is, „A turisztika, mint az ifjúságot nevelő 
eszköz" címmel. Az 54. évkönyvhöz megint csak írt előszót, aztán tolla alól 
került ki itt a „Beszámoló az egyes szakosztályok működéséről" és a „Választmá
nyok jelentése", végül a „Természetszeretet és életstílus" című önálló írás is. 
Említést érdemel, hogy az FKgP Baranya megyei szervezetének 1931- 
től 1947-ig volt tagja, 1939-ben a pécsi városi tagozat alapítója, majd 
ügyvezető elnöke.
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RÉGI BÁNAT.

A szöveg és kotta 3. oldala

Oklevél Sauerwein Bélának

1922-41 között a pécsi polgári fiúis
kolában tanított, s erre az időszak
ra esik a 178. számú „Mecsekalji"- 
cserkész csapat egyik vezetőjeként 
végzett tevékenysége is, melyről a 
megőrzött ARANYKÖNYV szám
talan fényképet és cikk-kivágást 
tartalmaz. (Mellékelten az arany
könyv külső címoldalát s egy ké
pet is bemutatunk az albumból.) 
Elmondható, hogy a családi archí
vumban fennmaradt korabeli em
lékek által cserkésztevékenysége a 
leggazdagabban dokumentált. Ér
dekesség még, hogy 1942-43-ban 
a pécsi Erzsébet TE szociális tanfo
lyamának előadója is volt.
Közben megnősült, feleségül vette 
Kun Matild Antóniát, 1933-ban pe
dig megszületett Béla fia, a későbbi - általam felkeresett - Széchey pro
fesszor úr, akinek az édesapjára vonatkozó adatokért, dokumentumo
kért, fényképekért, végül a jelen írás átnézéséért is köszönetét mondok. 
A jövendő ME főtitkár még ebben az évben, 1933-ban, fia születése előtt 
Sauerwein családnevét Szécseyre változtatta, így szerepel az ME év
könyvekben, s azok címoldalain is. (Tegyük hozzá, hogy nem véglege
sen, mert 1947-ben vezetéknevét illetően újabb változtatást hajtott végre, 
a „cs" betű ekkor „ch"- ra módosult. Ettől az évtől tehát nevét Széchey 

Béla formában használta ő is és 
fia is, mindmáig.)
1941- 42-ben tanulmányi fel
ügyelő volt, 1942-től pedig az 
Evangélikus Egyházban Egyhá- 
zaskozáron és Buda Hegyvidé
ken is felügyelői tisztséget viselt.
1942- 46 között a pécsi Erzsébet 
Tudomány Egyetem Kémiai In
tézet felkérésére növénynemesí- 
tési kísérleteket végzett. (Lásd a 
mellékelt, 1942. december 12-én, 
Pécsett kelt „ Bizonyítvány "-t.)
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A 178. számú „Mecsekalji"-cserkész 
csapat Aranykönyvének borítója 

(Az Aranykönyvet megőrizte 
a Szécsey család)

és az 54.-re) hivatkozunk, amelyek 
az egyesület 1948-as betiltása előtt 
megjelent utolsó kötetek is voltak 
egyben. Hiszen a bekövetkezett 
több évtizedes - mondjuk így - mű
ködési szünet után a ME évkönyv 
is csupán az egyesület 1993-as új- 
raalakulását követően jelent meg 
legközelebb. Az ismert sort - „há
borúban hallgatnak a múzsák” - egé
szítsük ki azzal, hogy háborúban és 
közvetlenül utána hallgatnak, vagy 
legalábbis kevésbé tevékenyek a tu
ristaegyesületek is.
írásunk főszereplőjének sokoldalú
ságát végül is mi sem bizonyítja job
ban, mint hogy az okleveles gazda, 

A Mecsek Egyesületbe még 1941- 
ben lépett be, s 1942-48 között a 
Kultúr-, Propaganda és Vigalmi 
Osztály elnöke, egyben 1943-48 kö
zött az egyesület ügyvezető főtit
kára is volt. Ebben a nehéz - mert 
részben háborús, részben közvetle
nül a háborút követő - időszakban, 
mint ilyen, azaz ügyvezető főtitkár, 
a Mecsek Egyesület első számú ve
zetője volt.
S hogy a Mecsek Egyesület tevé
kenysége e háborús és háború utá
ni években hogyan alakult?
Miként a többi hazai turista egyesü
let, a ME sem ezekben az években 
volt tevékenysége csúcsán. Ami ért
hető. Elég, ha a jelen írás legelején 
említett két évkönyvre (az 53.-ra

Szécsey Béla cserkészparancsnok 
(bal oldalon)

Fürdés után egy tóparton. 
Sz. B. balról a második
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aki cserkészvezető meg középisko
lai tanár is, aki verseket írt és azo
kat meg is zenésítette, aki kisgazda
ként politizált, aztán a turistaságot 
is űzte (gyakorlatilag, elméletileg, 
és tisztséget betöltő vezetőként is) 
mindezek mellett növénynemesí
téssel is foglalkozott, de a pártpoli
tikába is belekóstolt.
Merthogy 1945-ben Pécs város tör
vényhatóságának tagja lett, s et
től az évtől az FKgP nemzetgyűlé
si képviselője az ismert Perr Vik
tor politikájának támogatójaként.

Igazolvány, mely szerint az FKgP 1 
pécsi városi szervezetének (alakult 

1939-ben) alapító tagja

De nem túl sokáig, mert 1947-ben 
a politikától visszavonult, s Pécsett 
és Budapesten tanárként ismét az 
ifjúságot oktatta. (Hódmezővásár
helyre is kapott kinevezést, de itt 
soha nem tanított.) Aktívan vett 
részt a Pedagógusok Szakszerveze
tének munkájában, képviselve pe
dagógustársai érdekeit. Budapestre 
1949-ben költözött - ekkor már 56 
éves volt -, ahol később üzemi tiszt
viselőként, többek között Csepelen

kereste kenyerét. Pár évvel később nyugalomba vonult, majd egészsége 
megrendült. Éveken át tartó, nagy türelemmel és visszafogottsággal vi
selt betegségét követően a fővárosban hunyt el 1972. január 15-én.
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Magyar-orosz nyelvű igazolványa, 
mely szerint nemzetgyűlési képviselő 

1945-49-ben

Az igazolvány száma: E
S9256

Igazolvány, mely szerint 
a Pedagógusok Szakszervezetének 

kiküldöttje (Pécs, 1946. április)

Tagsági igazolvány.

Az FKgP tagsági könyve 1946-ból

* ,> ’
PEDAGÓGUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

PítSI TIMKERŰLET

TAGSÁGI KÖNYV

niM töm* Efct 19451ü

.A Pedagógusok Szakszervezetének 
tagsági igazolványa 1947-48-ból

Halotti anyakönyvi kivonata
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Földesité Kövi Ildikó

A BAKANCSOS ÓVODÁSOK 
2015. ÉVI TÚRÁI

2015. március 28.
Misina-tető-Hóvirág-völgy-Kis-rét-Hideg-kút-Dömörkapu

Már az időjáráselőrejelzésből lehetett sejteni, hogy a túra nem lesz 
 valami nagy létszámú. Hatalmas szelet jósoltak erre a hétvégére, 

ami be is jött. Sokan megijedtek a kellemetlen széltől, de az elszántak
kal - szám szerint 40 fő - a tv-torony tövében gyűltünk össze egy kis 
túrabevezetőre. A szél erejét az is mutatja, hogy a tv-torony jegypénztá
rához tudtunk behúzódni, a szabadban ide-oda rángatott minket a hatal
mas erejű szél. Pánikszerűen hagytuk el a hegytetőt és menekültünk az 
erdő sűrűjébe. A O turistajelzésen indultunk, majd hamarosan a D jel
zésre tértünk a Hóvirág-völgy felé. A szél itt már csendesedett. Nagy örö
münkre rengeteg olyan tavaszi virág nyílt, amelyek még a lombfakadás 
előtt kellő napfényhez jutva bontják ki szirmaikat. Ilyenek: a hóvirág, a 
májvirág, az odvas keltike, a galambvirág, a kankalin, a bókoló fogasír, 
a martilapu, a pettyegetett tüdőfű stb. Utunkat a EZI jelzésen folytattuk, 
ahol „medvehagymatenger" fogadott minket. Előkerültek a zacskók és 

nekiálltunk szedni. Már a túra ele
jén megbeszéltük, hogy a medve
hagyma között megbúvó foltos 
kontyvirág levele nagyon hasonlít 
a medvehagymára, de fogyasztása 
nem ajánlott a nyelvet és nyelőcsö
vet zsibbasztó hatása miatt. A nagy
mamák és nagypapák unokáikkal 
együtt figyelmesen szedték ezt a 
manapság oly divatos gyógynö

vényt. A Kis-rét fölött megálltunk a régi síugró sáncnál, hiszen sokan nem 
is tudják, hogy itt 1948 és 1962 között síugró versenyeket is rendeztek. 
A Kis-réten - amíg a gyerekek falatoztak - elmondtam a „Leánykökörcsin" 
című mesét, és a gyerekek megkapták az odvas keltike kártyáját. Félórás 
pihenőnk után a Hideg-kút medrét és környékét tisztítottuk meg a sok 
száraz levéltől, majd a Kis-rét és Dömörkapu közötti tanösvényen értünk 
a Dömörkapuhoz. A többség itt már búcsút vett tőlünk, de néhányan még 
megnéztük a Bertalan-sziklán nyíló gyönyörű leánykökörcsineket.
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2015. április 25.
Árpádtető-Tripammer-fa-Gesztenyés

Legtöbben a 4-es autóbusszal értünk fel Árpádtetőre, de voltak, aki- 
 két autóval hoztak. Az időjárás kegyes volt hozzánk, szép, nap

sütéses időnk volt. Az erdészet épülete előtt tartottuk meg szokásos 
megbeszélésünket az erdei illemszabályokról és a túra útvonaláról. Már 
ekkor észrevettem, hogy sok köztünk a kiscsoportos korú gyerek, de akadt 
olyan nagymama is, aki lábtörése után vállalkozott erre a kirándulásra. 
37-en indultunk neki a túrának. Az erdőbe érve, a S turistajelzés mel
lett virágzó medvehagymaszőnyeg fogadott bennünket. Ezek között bújt 
meg az olocsán csillaghúr, mellyel ezen a túrán ismerkedtünk, és ennek 
a virágnak a kártyáját kapták a gyerekek ajándékba. A gyertyános-bük
kös erdőben haladva lehetőségünk nyílt megfigyelni a fák jellemző tulaj
donságait, a törzsük színét, barázdáltságukat, vastagságukat, a levelek
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formáját stb. A Tripammer-fához érve letelepedett a kis csapat, a kicsik 
elfáradtak, de az idősebbek is szívesen falatoztak a szalonnasütő mellett. 
Ekkor mondtam el Tripammer Károly esetét a vadkannal. A Tripammer- 
fát egyébként is jól ismerik ovisaim. Egyik foglalkozáson a fákról beszél
gettünk. Megkérdeztem, milyen fákat ismernek. Volt almafa, körtefa, 
cseresznyefa stb., bükkfa, fenyőfa, tölgyfa. Az egyik kis bakancsos óvo
dás - Jezerniczky Zalán - azt felelte, Tripammer-fa. így hát az én ovi
saim azóta soha nem hagyják ki a fák felsorolásánál a Tripammer-fát. 
Mivel túránk az Istenáldás völgy mellett vezetett, a baranyai népmondák 
közül az „Istenáldás völgy" című legendát is elmeséltem. A legkisebbek és 
az idősebbek is fáradtak már, így az utat megváltoztatva a ® turistajel
zésre térve, a Gesztenyés felé vettük utunkat. Figyelmes kirándulókhoz 
méltóan különböző turistajelzéseket vettünk észre, felelevenítettük az 
ezekkel kapcsolatos ismereteinket. A tócsákban ebihalporontyokat vizs
gáltunk, majd egy barna varanggyal is találkoztunk. Az erdőből kiérve 
a Gesztenyés siralmas állapotban lévő szelídgesztenyefái fogadtak ben
nünket. Bízom benne, hogy a sok szép élmény, az új ismeret, a jó hangu
lat kellemes emlékeket hagy gyerekekben és felnőttekben egyaránt.
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2015. június 6.
 Éger-völgy-Éger-tető-Éger-völgy

Évzáró kirándulásunk Éger-völgyből indult, ahova többen kocsik- 
 kal, volt olyan is, aki a 24-es autóbusszal érkezett. Kirándulásunk 

vendége Biki Endre Gábor volt, aki Egyesületünk Természetjáró Osztá
lyának elnöke. Teca Mama Vendéglőjétől indult a 38 fős kis csapat. Utun
kat az Éger-völgyi tónál megszakítottuk, ahol a szokásos erdei illemtant 
beszéltük meg, Endre pedig a Mecsek Egyesület túráiról, munkásságá
ról tartott egy kis beszámolót. Ezután megcsodáltuk a tavat, a vízesést, és 
indultunk felfelé a S turistajelzésen. Mivel az idő is kedvezett a kirán
dulónak, már itt a tó mellett sokan csapatokban készülődtek a szalon
nasütéshez, vették elő bográcsaikat a szépen kialakított tűzrakó helyek 
környékén. Utunk az Éger-patakon vezetett át, a gyerekek nagy örö
mére ugorva, egyensúlyozva lehetett csak átkelni a túlsó partra. Felfelé 
haladva gyönyörű baracklevelű és terebélyes harangvirágokat találtunk. 
Majd előkerültek a bogárnéző poharak, melyekbe a kisebb bogarakat tet
tük, de szitakötőt is láttunk és szarvasbogár is került utunkba. A kőzetek 
közül a vörös homokkövet találtuk, amely a Jakab-hegy jellegzetes köve. 
A tetőre érve meglepődve tapasztaltuk, hogy számtalan csoport telepe
dett le, főztek, játszottak vagy csak beszélgettek. Találtunk egy kis árnyé
kos helyet, ahol leteríthettük a pokrócokat. Évzáró kirándulás révén 
minden kis Bakancsos megkapta ajándékát, amelyben társasjáték is volt. 
A Misina-tető körüli turistautakat bemutató játék során a természettel 
és környezetünkkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni. A továbbiak
ban a játéké volt a főszerep. Megmásztuk az Éger-tetőn található kilátót 
is. Lefelé kicsit megpihentünk a farönkökön, majd a vidám kis csapat az 
éger-völgyi tónál búcsúzott el egymástól.
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2015. SZEPTEMBER 19.
Misina-tető-Madonna-kép-Szaniszló-pihenő-Dömörkapu-Hamedli- 

pihenő-Lenkei-pihenő-Ilonka-pihenő-Sári-pihenő-Mecsekkapu

 A szép őszi idő kicsalogatta a kirándulni vágyó családokat a 
szabadba, sokan először jöttek velünk túrázni. A túra eleji 

megbeszélés után előkerültek a szemeteszacskók, kesztyűk, és előze
tes megbeszélésünk alapján mi, Bakancsos Gyerekek az útvonal taka
rításával ünnepeltük a Tiszta Hegyek Világnapját (szeptember 26.).

A Misina-tetőn 57-en indultunk a O jelzésen lefelé a Bánffay úton. Első 
megállónk a Szigriszt-keresztnél volt, majd az állatkert felé folytattuk 
utunkat. Az erdőben ekkor érik a som, mely gyümölcsét sokan most kós
tolták először. A gyerekeknek annyira ízlett, hogy többen közülük min
den elérhető bokornál szinte „szüretelték" az édes termést. Az állatkert 
kerítésén keresztül felnőttek és gyerekek egyaránt kíváncsian figyelték a 
ketrecekből kitekintő pumákat. Az itt található Madonna-kép sokak szá
mára ismeretlen volt, így elmondtam történetét. A Balogh Kálmán úton 
haladva értük el a Szaniszló-pihenőt, majd a Dömörkapunál az Irma útra 
kanyarodtunk. Minden utunkba eső pihenőnél történeti visszatekintést 
tettünk, méltatva névadójuk munkásságát. A Hamedli- és Lenkei-pihenő 
érintésével el is hagytuk az Irma utat, és a ® jelzést követve értünk el a 
Miléva út gyönyörű Ilonka-pihenőjéhez. Hosszabb pihenőt tartottunk, 
így előkerültek a maradék szendvicsek, édességek, és volt időnk, hogy 
az érdeklődőknek elmeséljem Kürti Kovács Sándor meséjét, melynek 
címe: A hangya, amelyik elkergette a medvét. Többen innen a város felé vet
ték útjukat, így már kisebb létszámmal, de annál nagyobb lelkesedéssel 
tisztítottuk meg a Sári-pihenőt a gaztól, borostyántól, száraz levelektől. 
Túlzottan sok munkánk nem volt. Hiszen kis csapatunk már nyár ele
jén elvégezte a „nagytakarítást". Munkánk után kellemesen elfáradva 
érkeztünk meg a Mecsekkapuhoz.
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2015. NOVEMBER 14.
77 Remete-rét-Kismély-völgy-Remete-rét

Őszi utolsó túránkon az idő megint kegyes volt hozzánk. 54 túrázni 
vágyó kis és nagy Bakancsos érkezett autókkal a Remete-rétre, háti

zsákjukban szalonnával és hagymával, amelyet - hagyományunknak 
megfelelően - az év utolsó túrájának végén megsütünk. Néhány apuka 
és iskoláskorú gyermek nem is jött velünk, hanem felajánlották, hogy 
amíg mi kirándulunk, ők elkészítik a tüzet a sütéshez.
Utunkat a Pro Silva tanösvényen kezdtük, ahol a jól kiépített, táblákkal 
és egyéb játékos feladatokkal ellátott turistaúton haladtunk. Egybefüg
gő levélszőnyegen lépkedtünk, melyet gyerekek és felnőttek nagy élve
zettel tapostak. A fákról olykor színes levéleső hullott, mely még hangu
latosabbá tette az erdőt. A gyerekek először az erdőben élő cserjékkel, az 
aljnövényzettel, a változatos erdőképpel ismerkedtek. Megtudtuk, hogy 
a kidőlt, „halott" fák, ellentétben elnevezésükkel, hasznosak a környeze
tüknek. Beszélgettünk a harkályok odúkészítő tevékenységéről, az erdő
gazdálkodás szükségességéről. Mivel a tanösvény kiskörét teljesítettük, 
következő állomásunkon, egy elkerített erdőrészletnél beszélgettünk ar
ról, hogy a vadállomány milyen károkat okozhat a növényzetben. Nem 
messze innen vaddisznódagonyánál vizsgáltuk a lábnyomokat. Ezután 
olyan fákat pillantottunk meg, melyekre a fafaj kezdőbetűjét festették fel. 
Jó játék volt kitalálni, hogy milyen fa is lehet. Utunk az odútelep felé ve
zetett, mely, mint egy kis város, magasodott felettünk. így értünk vissza 
Remete-rétre, ahol már várt minket a parázs. Kezdhettük a sütést. Amíg 
a felnőttek sütötték a szalonnát, hagymát, virslit, krumplit, addig a gye
rekek futballoztak, csúszdáztak, fogócskáztak. A jól megérdemelt ebéd 
után még sokáig beszélgettünk.
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AMI AZ ÉVKÖNYVEKBŐL KIMARADT 
2. RÉSZ -1910-11.

Az elmúlt évi évkönyben elkezdett sorozatunkat az első, nem 
 a Mecsek Egyesület évkönyvében megjelent Mecsek leírás

sal kezdtük. A leírás a „Turistaság és Alpinizmus" I. évfolyamának elején 
jelent meg. Tovább böngészve a könyvet, még több érdekességre buk
kanhatunk. Egy másik jelentős írás a Mecsek Egyesület első 20 évéről 
ad számot. Erről a Mecsek Egyesület Évkönyvében is olvashatunk, de 
ez a leírás sokkal olvasmányosabb, élettel teli, több információt hordoz. 
Bemutatása előtt szeretném felhívni a figyelmet két rövidebb hírre.
A „Turistaság és Alpinizmus" önálló cikkek mellett minden szám végén 
„Hivatalos rész"-t és „Irodalmi ismertetés"-t is tartalmazott. Először ez 
utóbbiból idézek, ami jól mutatja a Mecsek Egyesület korabeli elismert
ségét, rangját a hazai turistairodalomban.
Az idézet az I. évfolyam 28. oldalán található (1). A Mecsek Egyesület 
XIX. évkönyvét (1909) ismerteti, amit a következőkkel zár:
„Szép munkásságuk példaképp lebeghet sok magyarországi egyesület előtt. Bá
mulatra méltó és nálunk Magyrországon csaknem hihetetlenül hangzik, hogy a 
kis Mecsek - ott abban a kedves baranyai városban -1500 embert tud lelkesíteni, 
kultuszába vonni. Mert ennyi tagja van a M. E.-nek!" (Sz. V. aláírás)

Az I. évfolyam „Hivatalos rész"-ben is olvashatunk egyesületünk egy fon
tos intézkedéséről, mely akár napjainkban is megtehető lenne. Mindez 
104 éve íródott! Ez a rövid hír a 334. oldalon található.
„A Mecsek-Egyesiilet választmánya a Mecsek speciális virágainak védelmezé- 
se érdekében átiratot intézett a pécsi középiskolák igazgatóságaihoz, hogy nö
vendékeiknek tiltsák meg a mecseki virágoknak gyökerestől (gumóstól) való sze
dését, mert sajnosan tapasztalható azoknak évről-évre való kevesbedése s félő, 
hogy a szép Orchisok, sáfrányok, Doronikumok stb. maholnap kivesznek a Me
csek oldalán. Ugyanily értelmű intézkedésre kérte fel Baranya vármegye tanfel
ügyelőjét is, aki nemcsak a pécsi, de a Mecsek-hegység mellett fekvő községek 
tanítótestületeit is szigorúan utasítja a virágok védelmére. Legnagyobb pusztí
tást tesznek azonban a falusi lakók, akik anyagi érdekből gyökerestől tépik ki a 
legszebb páfrányokat, hogy azokat a pécsi hetivásáron pár krajcárért árusítsák. 
Ennek megakadályozására a rendőrfőkapitány ilyenek árusítását a pécsi heti
vásárokon betiltotta s erről a közeli községek elöljáróit is értesítette. Ily szigorú
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intézkedések által remélhető, hogy a már-már kiveszőben lévő mecseki flóra ki
pusztulását megakadályozhatják s rövid idő múlva a Mecseket jellemző erdei 
virágok újból gyönyörködtetik a sétáló közönséget."

A következőkben lássuk a Mecsek Egyesület első 20 évének ismertetését. 
A leírásban többször szereplő „műút" mai megfelelője a parkerdei sétaút.

Az írás a „Turistaság és Alpinizmus" I. évfolyamának 249-252. oldalán jelent 
meg két fényképpel (Kiss József és Balog Károly). Szerző: Kantavári (1).

A Mecsek Egyesület ünnepe.

Elisée Reclus borzalommal sejtette annak az időnek eljövetelét, ami
kor „kényelmes utak fognak épülni a hegy tövétől hegyéig, hogy még a 
dologtalanoknak is könnyű legyen feljutni“. Az ideális anarchista féltette a 
Természet nagyságát, szépségét a profanálástól. A tömeget távol óhajtotta 
tartani s csak aki küzd, szenved érte, azt bocsájtotta volna be csodás 
világába. S valóban Így is volt ez minden hegyvidéken. Az ember nem 
ismerte az ő hegységét; az külön világ volt, oda csak egy pár rajongó 
merészkedett behatolni, a tömeg csak távolból nézte, csodálta a hegyet s 
csak sejtette, hogy minő varázst rejthet az magában. Mert aki egyszer 
végigjárta a csúcsokat és völgyeket, az mindig visszavágyott.

A szép Dunántúlnak gyönyörű kis remeke, az erdőkoszorúzta Mecsek- 
heevsée is mée negyedszázaddal azelőtt ismeretlen volt Pécs város közön-

Az eredeti cikk első sorai

„A Mecsek Egyesület ünnepe
Elisée Reclus borzalommal sejtette annak az időnek eljövetelét, amikor »kényel
mes utak fognak épülni a hegy tövétől hegyéig, hogy még a dologtalanoknak is 
könnyű legyen feljutni«. Az ideális anarchista féltette a Természet nagyságát, 
szépségét a profanálástól. A tömeget távol óhajtotta tartani s csak aki küzd, szen
ved érte, azt bocsájtotta volna be csodás világába. S valóban így is volt ez min
den hegyvidéken. Az ember nem ismerte az ő hegységét; az külön világ volt, oda 
csak egy pár rajongó merészkedett behatolni, a tömeg csak távolból nézte, csodál
ta a hegyet s csak sejtette hogy minő varázst rejthet az magában. Mert aki egy
szer végigjárta a csúcsokat és völgyeket, az mindig visszavágyott.
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A szép Dunántúlnak gyönyörű kis remeke, az erdőkoszorúzta Mecsekhegység is 
még negyedszázaddal azelőtt ismeretlen volt Pécs város közönsége előtt. Az a pár 
ember, aki járta gerinceit s bájos völgyeit különcszámba vétetett. Ahová ma csak 
nap nyugta felé sétál az ember, oda több napos előkészület után hajnalban indul
tak. Az erdő rengetegjében, a számos nyom közt a helyes irányt megtalálni, na
gyon nehéz volt. Ma 40 kilométer hosszúságban s 10-20 km szélességben jelölt 
utón haladhat. Húsz évvel ezelőtt az a szép hegység az erdők vadjáé volt, ma öt
venezer ember gyönyörűségére szolgál.
Ezt a nagy átalakulást a Mecsek-Egyesület idézte elő. Húsz évi csendes, kitar
tó munkával csodálatos eredményt ért el. Akik közvetlen szemlélői az Egyesület 
munkájának, nem is hiszik, hogy még csak húsz éves. Hisz ennyit tenni, ily rö
vid idő alatt szinte lehetetlennek látszik.
1890-ben, az év vége felé Vaszary Gyula rendőrfőkapitány lelkes felhívást bocsá
tott ki egy alakítandó turista egyesület érdekében. A főkapitánynak általánosan 
tisztelt és kedvelt személye, kiváló erénye már maga is a sikernek biztosítékát ké
pezte, de a terv megvalósítását megkönnyítette még az is, hogy számosan csak 
az alkalmat, a kezdeményezést várták, amire aztán ők is lelkesedve, sietve vettek 
részt a kezdet munkájában. S nemsokára meg is alakult az egyesület.
1891. április 30-án Bánffay Simon kir. közjegyző korelnöklete alatt 162 tag meg
alakította a Mecsek-Egyesületet.
Ez a 162 úr finom érzékkel megáldva, tudta, hogy kiket kell az egyesület élére állítani. 
A Kardos Kálmán főispán elnöklete alatt megválasztott tisztikar csodás tevékeny
séget fejtett ki. Mintha századok mulasztását akarta volna helyrehozni, azonnal 
nagyarányú programmot adott. Nem lépésről-lépésre, hanem egyszerre akarta a 
Mecseket meghódítani. És vitte a tagokat egyik ámulatból a másikba. A jó városi 
polgár, ki szőllejénél tovább nem jutott (na ez nem csoda, mert sok jót talált ben
ne) s aki eddig aláírói ismerte csak a hegyet, egyszerre minden megerőltetés nél
kül az erdő mélyébe hatolhatott. A Mecsek erdeje ugyanis egész a szöllőkig lenyú
lik. Az Egyesület legelső munkája tehát egy kitűnő szerpentin-útnak, a Kardos 
Kálmán útnak építése volt. A város közepéből pár perc alatt az ember az út kez
deténél van. Ez irányban nem terjed a magasba a város, mert nagyon meredek a 
hegy. S épp ide tervezték az első műutat. Lassú emelkedéssel, kitűnő szerpentinen 
20-25 perc alatt 200 méter magasságra érünk (400 m a tenger felett), ahonnét el
ragadó kilátás nyílik a városra, a síkságra, a szlavoniai hegyekre.
A vezetőkben kitűnő érzék nyilvánult meg, midőn ennek az útnak építésével 
kezdték működésüket. Szemmel látható eredményt adtak mindjárt az első évben. 
Az út végén az akkori viszonyoknak megfelelő pavilont építettek, ahol a kirán
duló ételhez s italhoz is juthat. A közönség látta, hogy minő Egyesületet pártol. 
Ezután rohamosan haladt az utak kijelölése, járhatóvá tétele, műutak építése. 
A kardos-utat meghosszabbítva a műút hamarosan a Misina-csúcsára (535 m) 
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kiépült; a város nyugati részén lakók kényelmére a früveiszi-völgyön át épült 
egy műút, amely a Kardos Kálmán úttal nyert összeköttetést, meghosszabbítá
suk a Balog Károly út, melynek végéről remek kilátás nyílik a Bányatelepre.
Az átjelzések hatalmas hálózata az egész hegységet befonja. Hetvehelytől 
Váraljáig 40 kilométer hosszúságban, számos kiágazással könnyítik meg a 
kiránduló munkáját.
A műszaki munkálatokkal lépést tartott a szellemi tevékenység. Az Egyesület ki
adta kitünően szerkesztett vezetőkönyvét Pécs városára, a Mecsek-hegységre, s 
a megyére és az elmúlt nyáron negyedik kiadásban megjelent »Útmutató az er
dőségében címet viselő igen praktikus berendezésű kis füzetecskéjét. A katonai 
földrajzi intézetben kinyomatta az átjelzésekkel ellátott 1:75.000 térképét, amely 
ugyancsak elfogyott már, de megjelenése óta számos új útjelzés készülvén el, 
amúgy is elavult már. Évről-évre pedig szebbnél-szebb, gazdag tartalmú, csinos 
kiállítású Évkönyvvel gyarapítja a magyar turistairodalmat.
1901-ben az Egyesület 10 éves fennállását nagy szeretettel ünnepelte meg Pécs 
város közgyűlése, amikor is Majorossy Imre polgármester oly szép és meleg sza
vakban emlékezett meg az Egyesületről, aminőkre csak ő képes.
Az akkori színigazgató Tiszay Dezsőné díszelőadást rendezett az Egyesület javára. 
Az első évtized az alapvető munkák ideje volt. A megerősödött Egyesület nagy 
tervekkel kezdte meg fennállásának második tizedét.
A Mecseket hozzáférhetővé tette már, most kereste a módokat hogy igazán gyö
nyörködhessék a kiránduló a Természet változatos szépségében. A mi Mecse
künk erdővel borított, a kilátás tehát meglehetősen korlátolt rajta.
A város felett közvetlenül emelkedik a Misina csúcs. Régi óhaja volt az Egyesü
letnek ide kilátótornyot építeni. Károlyi Emil építész tervei szerint 10.000 ko
ronát meghaladó költséggel a 19 m magas szép kilátó torony 1908. szeptember 
13-ikára el is készült; 1910 őszén pedig egy kis, de igen hatásos torony Rauch Já
nos főmérnök tervei szerint a 612 m magas Tubesen.
A pécsi székeskáptalan nemes áldozatkészséggel az egyesület javára a Jakab-he- 
gyen (606 m) már 10 évvel ezelőtt állíttatott fel egy kilátótornyot.
Ily tevékeny működést fejtvén ki az Egyesület, csoda-e, hogy Pécs város egész in
telligens, úri gondolkodású közönsége örömmel, szeretettel veszi őt körül? Pécsett 
az intelligens közönség első kötelességének ismeri az Egyesületet pártolni, tagjá
nak lenni. Ebben a tevékeny szeretetben versenyez vele a város közgyűlése és ha
tósága. Nem hiszem, hogy még egy városi hatóság volna a földgömbön, mely any- 
nyi érdeklődéssel, jóakarattal viseltetnék turista egyesülete iránt, mint a pécsi.
Ez az Egyesület üli most húsz éves jubileumát. A megalakuláskor 162 tagja 
volt, ma már az 1500-at közelíti meg. Nyugodt lelkiismerettel nézhet vissza a 
múltba, s bizakodó reménnyel a jövőbe.
Nem kétes a jövője. Vezetése oly kezekbe van letéve, amilyent csak az ő hagyomá
nyos szerencséjénél fogva kaphatott.
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Jelenlegi elnöke a pécsi kir. ítélőtábla elnöke: Balog Károly. Egy egész ember, aki a 
feltűnést mindig kerülte. Egy harmonikus lélek, aki az igazat és szépet nemcsak meg
érti, hanem át is érzi, akinek egész élete e kettőnek kultusza. De nem is lehet másként. 
Édesapja, a szabadságharc vértanúja, édesanyja ugyanez, a Madách Imre családjá
ból való. Az idealizmus, a szép szeretete öröklött tulajdona. Lehetséges volna, hogy 
ne szeresse a nagy természetet, a hegyet, a Mecseket? Szereti is. Kevesen ismerik 
úgy a Mecseket, mint ő. Ritka tapintattal, nagy ügybuzgósággal, sok szeretettel vi
seli elnöki tisztét. Az egyesület alatta érte el nagy virágzását. Míg ő vezeti az Egye
sületet, addig  fejlődésének iránya nem lehet más, mint az ily kiváló telkeké: Excelsior.

Az egyesület titkára megalakulása óta: Kiss József főreáliskolai tanár. Ki ő az egye
sületben ? Mecsek-Egyesület = Kiss József. Lelkének egész erejével, szívének egész 
melegével az egyesületé ő. Ennek az érdekében dolgozik, fárad egész nap. Csodála
tos kitartással képes mindent és mindenkit az egyesület szolgálatába hajtani. Min
dig újabb és újabb eszmék születnek agyában s nem nyugszik, míg azokat meg 
nem valósítja. Két dolog jellemzi legjobban az ő közkedveltségét. Tanár és szere
tik a diákjai; városi bizottsági tag s pártkülönbség nélkül szavaznak rá a polgárok. 
Pécs város közönsége igen sokat köszönhet a Mecsek-Egyesületnek, de hálásabb, 
önzetlenebb közönséget nehéz is volna találni. A polgárságnak ez a meleg szere
tete s e két férfiúnak kiválósága a legszebb jövő záloga."

Felhasznált irodalom

(1) Turistaság és Alpinizmus. Szerk.: Dr. Vigyázó János. I. évfolyam 
1910-11. Budapesti Egyetemi Turista Egyesület, 1911.
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KANTAVÁRI TÖLGYEK

mecseki erdővel, Kantavár környékével való ismerkedésem 
K—1951 nyarán kezdődött, amikor az Erdőgazdaságnál mun
kára jelentkeztem azzal, hogy erdész szeretnék lenni, és az iskola indí
tásáig szeretnék az erdészetnél dolgozni. Barátsággal fogadtak és a 
Pécsi Erdészethez (Nagy Jenő utca 30.) küldtek. Az erdészetvezető, 
Szávai József szintén jó szándékkal fogadott, egy kis beszélgetés után 
a petnyáki erdészkerületbe osztott be, és közölte, mivel nem Pécsett 
lakom, a kozári vadászházban kapok elhelyezést. A következő jelent
kezésem már Balázs József kerületvezető erdésznél volt, aki beszélge
tés közben elmondta, a kerületében rendszeresen dolgozó erdőművelő 
brigádba oszt be, hogy a tervezett erdészeti iskola előtt a folyamat
ban lévő erdőművelési, csemetekerti és egyéb erdészeti munkával 
közvetlenül megismerkedjek. A dolgaim alakulása megnyugtatott, 
és igyekezettel végeztem minden munkát, amivel megbíztak. A fizi
kai munkával nem volt gondom, a korábbi szünidőkben a falunkban 
működő állami gazdaságban már dolgoztam, kellett a pénz. Az erdész
kerületben dolgozott Frazon Ferenc erdészgyakornok, akivel esténként 
sokat beszélgettünk. Dolgoztam csemetekertben, vágásterületen, felújí
tási területen, fiatalosban, közben ismerkedtem a fafajokkal, cserjékkel, 
megismertem a környéket, tudtam, hol van a Kantavári-, a Hármas-, a 
Darázs-forrás, jól éreztem magam az erdőn. Mire lejárt a vakáció, tuda
tossá erősödött bennem az erdészpálya választása.
Erdész szakképesítésem megszerzése és a kötelező szakmai gyakorlat le
töltése után, 1957 márciusában jöttem vissza a Mecsekre. A Mecseki Álla
mi Erdőgazdaság Pécs (az Erdőgazdaság mai jogutódja: Mecsekerdő Zrt. 
Pécs) alkalmazott kerületvezető erdészként a kantavári erdészkerületben. 
A kinevezéssel együtt szolgálati lakásul megkaptam a Kantavári-forrás- 
sal átellenben, az út mellett lévő erdészházat. E lakást érkezésem előtt 
Hodoli József erdész és felesége lakták. Környezetét rendben tartották, az 
épület és az út között még konyhakertet is műveltek. Hodoliék 1956 telén 
leköltöztek Lámpás-völgybe egy üresen álló erdészeti lakásba.
A kinevezésemnek, és hogy a Mecsek ismert, sőt 1951-ben megkedvelt 
részére kerültem, nagyon örültem. A lakást csak legénylakás szintjére 
rendeztem be, mert sorkatonai szolgálat előtt álltam.
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A Kantavár környéke és több erdészkerület Pécs Város tulajdonában, 
kezelésében volt, de az erdők állami tulajdonba vételével (600/1945. ME. 
számú rendelettel) a Magyar Állam tulajdona lett, és a Mecsekerdő Zrt. 
jogelődjének kezelésébe került. (Dr. Kolwentz Ödön Pécs Szabad Királyi 
Város Erdeinek története)
Az 1900-as évek elején mint a Pécs Város, mint a Pécs Székesegyházi Ura
dalom erdőgazdaságaiban fejlesztésekre, korszerűsítésekre törekedtek. 
Az egyházi erdő főerdészi hivatala Mánián volt, a hivatalt Kolossváry 
Andor vezette. Átgondolt fejlesztéssel Pécs-Árpádtetőn irodát, lakásokat, 
istállókat, a fa forgalmazására fadepót, egyéb gazdasági épületeket épít
ve egy erdészeti telepet alakítottak ki. Árpádtető közelében, Józsefházán 
kétlakásos erdészházat építettek gazdasági épületekkel 1926-1927-ben. 
Pécs Városi Erdő területi központja a kozári vadászház volt, fejlesztés
re nem alkalmas szűkös gazdasági épületekkel. Ebben az időben a vá
ros erdőmestere Tripammer Károly volt, Pécs Város Gazdasági Taná
csát abba az irányba igyekezett befolyásolni, hogy az erdészházak ja
vítása mellett az erdő kövezett úttal való feltárását helyezzék előnybe. 
A Lapis-Kozári út tervét elkészítették, és jól haladtak kivitelezésével. 
Az útépítés Tripammer Károly váratlan, 1926-ban bekövetkezett hirte
len halála miatt megtorpant. A város rövid átmeneti időre Kolossváry 
Andort bízta meg az erdőmesteri feladatokkal. Rábay Gyula erdőmér
nököt 1927. május 25-én ideiglenesen alkalmazták az erdőhivatal veze
tésére, egyidejűleg Kolossváry Andor 
ideiglenes alkalmazását megszüntet
ték. Rábay Gyulát 1928. július 1. nap
jától visszamenőleges hatállyal kine
vezték Pécs város erdőmesterének.
A megrekedt mecseki feltáró út építé
sét folytatták, és rövidesen be is fejez
ték. A költségvetési végelszámolásban 
olvasható előirányzott 40 000 pengővel 
szemben a bekerülés 47 257 pengő lett. 
Rábay Gyula az erdészet gazdálkodá
sát nem tartotta kielégítőnek, a fogatok 
Pécsről jártak az erdei munkahelyekre, 
sok időt töltöttek az úton, az erdészet 
nem rendelkezett megfelelő gazdasági 
épületekkel, gondja volt a napi mun
kák irányításával, a falopásokkal, ezért 
az erdészek jelenlétét szorgalmazta. Kálniy-fa
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Ennek érekében új erdészházak kellenek, mert „az erdészeket be kell vin
ni az erdőbe". Az erdőgazdaság átszervezésére az erdőmester elkészítette 
fejlesztési javaslatát, és benyújtotta a gazdasági választmányhoz. A város 
polgármestere a pénzügyi és gazdasági választmánnyal közös tanács
ülésen a javaslatot megtárgyalták, határozatukban a fejlesztés javaslatát 
kiegészítésre és későbbi megtárgyalásra ítélték.
Pécs város 1930. évi háztartási költségvetésében a 116-117. oldalon 
„Erdőgazdaság" címszó alatt olvasható:

Lapisi kunyhó és a Kardos-úti ház átalakítása erdőőri lakássá 16 000 P
Kantavár, Darázskút, Gilicehegy erdőőri lakás építése 51 000 P
Kozári vadászház átépítése 26 000 P
Keresztkunyhó kétlakásos erdőőri lakás 25 000 P
Keresztkunyhó 6 kocsis lakás építése 38 500 P
Keresztkunyhó istállók, pajták, szerszámkamra építése 14 600 P
Keresztkunyhó teherautó-vezetői lakás építése 16 640 P
Egy 4,5 T. teherautó pótkocsival 27 260 P
és még egyebek.

Rábay erdőmester több határozott intézkedést tett az erdők minőségi ja
vítása érdekében, a fakitermeléseket felújító vágást végvágással rendel
te el, törekedett a természetes felújításra, nagy súlyt fordított a kereszt
kunyhói, a két fehérkúti csemetekert munkájára, a jó minőségi cseme
ték előállítására. Az erdészektől megkövetelte a szakmai végzettséget és 
a fegyverviselési jogosságot. A falopás felszámolása érdekében az erdé
szek a vagyonvédelmi szolgálatot éjjel-nappali járőrözésként látták el, ki
jelölt helyeken regisztrálniuk kellett tevékenységüket.

Keresztkunyhón a csemetekertben 
az erdészeti telep nem épült meg, 
1951. évben ott dolgoztam. Új ter
vek alapján, Keresztkunyhón csak 
1959. évben épült meg egy erdész
ház, és valamikor az 1930-as évek
ben épült a kantavári erdőőrház, 
amely szoba, konyha és szolgálati 
férőhely helyiségekből állt. Az épü
letről csak egy skicc alaprajzot ta
láltam. Az épületből való kiköltö
zésem után a közelben működő kő
bánya kapta meg üzemi épületnek.

A bányaművelés felhagyása után, az 1990-es évek végén romos állapotba 
került és széthordták, mára alig van egy kis falmaradvány.
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A kantavári erdőőrház alaprajza

¿te *T"

I

1

I1

A Rábay Gyula erdőmester fejlesz
tési tervének elmaradását az erdők 
állami tulajdonba vételével az élet 
megoldotta, a volt városi erdő meg 
a volt székesegyházi erdő kezelése 
állami tulajdonban az Árpádtetői 
Erdészet helyi irányításába került. 
A királyi erdőfelügyelő Halász 
Géza az ország ezeréves fennál
lásának megünneplésére emlékfa 
ültetését rendelte el, azzal, hogy 
a végrehajtásról részletes jelentést 
tegyenek. Majd Erzsébet király
né 1898. szeptember 10-én történt 
gyilkos merénylő általi elhalálozá
sát követően, Erzsébet királynéra emlékezve emlékfa ültetését is elren
delte Suha Rezső erdőmesternek. Az emlékfák ültetése nagy lendüle
tet vett a város közterületein, egyházi területeken, iskolák, laktanyák, 
és magánosok udvarán rengeteg emlékfát ültettek el. Az emlékfák ül
tetésére Pécs város és a Püspökség erdeiben is sor került.
„A Tekintetes Városi Tanácsnak 1899. szeptember 17-én jelentette Suha Rezső er
dőmester, a Kozári-kunyhó réten, a millenniumi emlékfákkal átellenben Erzsébet ki
rályné hat emlékfája szépen megeredtek. A millenniumi emlékfák is szépen fejlőd
nek." (Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 521/1899. 19565. sz.) 
Bár a levéltárban nagyon gazdag írásos anyag található az emlékfákról, azok 
egyéb helyen történt elültetéséről dokumentumot nem találtam.
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A piros csíkkal jelzett turistaút - Kantavár közelében, a Lámpás-völgy 
felé letérő - útelágazásban áll egy „öreg cser" tekintélyes korral, mé
retekkel, rajta turistajelzésekkel, ugyan nem emlékfa, de megérdem
li a védelmet, fontos tájékozódási pont. Ifjú erdész koromtól ismerem, 
figyelemmel kísérem létét, ha arra járok, kalapemeléssel üdvözlöm, 
törzsét megsimogatom. Lehet, ez a megnyilvánulásom nevetséges, de 
higgyék el, örülök, hogy látom.

Öreg cser

A Mecsekerdő Zrt. 2010-ben fogad
ta az Országos Erdészeti Egyesület 
Vándorgyűlését Pécsett. Ez alkalom
mal került felavatásra a tettyei játszó
tér közelében az Erdészemlékmű. 
Pécs Város Önkormányzata a Tettye 
fölötti szirtre építtetett egy pihenőt. 
A pihenő felavatására 2003. novem
ber 21-én került sor Balázs-pihenő 
elnevezéssel. Balázs József (1928- 
2003) a Mecsekerdő Zrt. jogelődjé
nél volt kerületvezető erdész, és a 

kozári vadászházban lakott. Kiváló erdész volt, munkáját szakmai igé
nyességgel végezte, tevékenységét szakmai környezetben ismerték. Kol
légánk 1971-ben a Pécsi Városi Tanács Mezőgazdasági Osztályának erdé
szeti előadója lett. E munkakörében a város parkerdejét kezelte.
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Az idő múltával nem csak Pécs park
erdeje változott, a titulusok is változ
tak, de talán elfogadható, hogy Ba
lázs József késői utódja Suha Rezső, 
Tripammer Károly és Rábay Gyula 
városi erdőmestereknek. Munkáját 
elődeihez híven nagy igyekezettel 
végezte: a városi fásításokat, a pihe
nők, kilátók építését, a bányák ter
mészeten hagyott sebeinek befásítá- 
sát, a Malom-völgyi pihenőcentrum 
megépítését, kialakítását. Pécs Város Önkormányzata munkája elismeré
seként nevezte el a szírt feletti pihenőt Balázs-pihenőnek.
Az emlékfák jelentőségét abban látom, hogy az emlékezésen túl törté
nelmi események, adatok hordozói. A fák általános védelmet élvez
nek, ezzel az erdőjárónak tájékozódási pontot jelentenek időtlen ideig. 
A kantavári forrást érintő út turistajelzése valamikor 1-es volt, ma piros 
csík, a Mecsekerdő Zrt. területére 
Dömörkapunál lép be és sok erdei 
sétálónak, szervezett túrázónak az 
útja. A Kantavári-forrásnak jó a vi
ze, aki idáig elér, jólesik inni a vizé
ből, megpihenni az évszázados fák 
alatt. Ez a hely mindig is kedvelt, lá
togatott hely volt, sokan hétvégi ki
rándulás céljával keresték és keresik 
fel. Baráti társaságok szeptemberi 
éjszakákat töltenek el a forrás mel
lett, szarvasbőgést hallgatva.
A hely közkedveltségét igazolja, hogy a Mecsek Egyesület támogatásával 
1903-ban Károlyi Sándor tervezésével és kivitelezésével megépült egy mene
dékház. Az Egyesület aktivistái által 1908-ban került sor a Kantavári-forrás 
foglalására, mely 1922-ben - faragott kővel felújítva - nyerte el mai formáját. 
A Mecsekerdő Zrt. 2015-ben újabb, 1980-tól már a harmadik esőbeállót 
építette a forrás mellé, remélve tartós fennmaradását. Az erdőgazdaság 
folyamatosan gondoskodik rönkasztalról és padról a forrás mellé. A Kan
tavári forrás környéke, az évszázados fák teljes védelmet érdemelnek.
A sorkatonai szolgálatból visszatérve, 1960 januárjában egy új szerve
zeti formában találtam magam, a Kantavári és Andrásbánya-völgyi er
dészkerületet a Lámpási erdészkerülethez csatolták. így a kialakított
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Kantavári esőbeálló jFeketekő-forrás

Lámpási erdészkerület megközelítően a Kis-tubestől átlósan az Andor- 
forrás felé húzott átlótól a magános szőlőkig terült el, amely kezelésé
vel megbíztak. A megbízással egyidejűleg az Andrásbánya-völgyi er
dészházat kaptam meg szolgálati lakásként, amelybe tavasszal be is 
költözhettem a családommal.
Rövidesen megtudtam, hogy egy nagy tervfeladatokkal dolgozó kerüle
tet kaptam, hatalmas felújító vágás, végvágásra kijelölt területtel. Néhány 
erdőrészletet már pásztásvágással, lékvágással vagy szálaló bontó vágás
sal meg is kezdték elődeim. Fakitermelések 1960-62-ben Pécsbányától, 
Andrásbánya-völgytől Kisrét és Dömörkapuig folyamatosan történtek. 
Az 1962-63 telén jutottunk el Kantavárhoz, Pécs II 57/A erdőrészletbe a 
felújító vágás végvágás végrehajtására. Az állományt elődeim pásztás fa
kitermeléssel megbontották, mi a Rábai-fánál kezdtük a termelést és ha
ladtunk a Kantavári-forrás felé. Az állomány vágásérett, szép remények
kel kecsegtető jelentős újulattal. Uralkodó 70%-os többséggel a kocsány- 
talan tölgy, amelyből 15% sarj eredetű, a kocsányos tölgy, csertölgy és 
gyertyán 5%-os megjelenéssel mageredetűek, a bükk 15%-kal található és 
mageredetű volt. A vágás során tapasztalhattuk, hogy a sarj eredetű töl
gyek tőrészei vörös revesek voltak. Az erdőrészlet felújítási tervezete ko- 
csány talan tölgy 60%, nagy levelű hárs és ezüsthárs 10%, bükk 20%, feke
tefenyő és vörösfenyő 10% szerkezetben.
A fakitermelés elvégzésére Cserépváraljáról Balázs István brigádját Lám
pás-völgyben helyeztem el konyhai ellátással, Sükösdről hozott Kernya 
Mihály brigádja a Kozári vadászházban kapott szállást és étkezést. Mind 
a két csapatban főfoglalkozású, szakképzett fakitermelők voltak, jó volt 
velük dolgozni. Kezdetben jól haladtunk a munkával, de decemberben 
változékony lett az időjárás: havas eső, ónos eső, havazás már visszafogta 
a munkát. Súlyosbodott a helyzet január-februárban a szinte folyamatos 
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havazások és erőteljes lehűlések miatt. A nappali hőmérséklet mínusz 
5-10 °C, éjjel gyakran mínusz 15-20 °C volt. A nagy hideg idején korlá
tozni kellett a fadöntést, mert a fagyott szálfákat károsodás érhette volna. 
Az 50-60 cm-es hóba ledöntött fát elnyelte a hó. Hogy dolgozni tudjunk, 
nyugdíjas bányászok (korlátozott alkalmazási feltételekkel) folyamato
san lapátolták a havat az álló fák tövétől, hogy dönteni lehessen, a fekvő 
fák mellől, hogy daraboló vágást lehessen végezni.

Combközépig érő hó ¥ Unimog tolólappal

A nehézséget jelentő téli viszonyok között a teljesítmény visszaesett, de 
nem álltunk le a munkával. A vágásban ott dolgozott minden nap 7 szá- 
nos lófogat, és a faanyagot közelítették ki az út mellé. A nagy hó nehe
zítette a munkát, az előnye abban volt, hogy a vastag hó megvédte az 
újulatot (a csemetét) a favágás, a kiszállítás okozta sérülésektől. A mun
kahelyeken égett a tűz, teát főztünk, ülőtuskókat melegítettünk, ott lehe
tett megpihenni, enni. Az utakat az erdőgazdaság hótoló gépei járták se
gítve a közlekedést, meg védelmet jelentett az utakra kihúzódó vadnak 
hogy a mély hóban a hasi felfázást elkerüljék. Éjjel a vadak a favágó fü
zekhez mentek meg a ledöntött fák hajtásvégi rügyeit ették.

Szános lófogatokKiközelítés lóval
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A fakitermelési munkahelyünket 
többször felkeresték a Dunántúli 
Napló riporterei, hogy az erdőben fo
lyó munkáról tájékoztathassák olva
sóikat, mert a fát folyamatosan igé
nyelte a bánya és a többi felhasználó.

Munkában az új Stihl

Az időjárás változatlanul szeszé
lyes volt, de ha nappal a hőmérsék
let 0 °C körül volt, jobban tudtunk 
haladni. Megközelítettük a Kanta- 
vári-forrást, el kellett dönteni, mi le
gyen a forrást övező különleges töl
gyekkel? Mert az erdőrészlet min
den fáját letermelésre tervezték. 
A forrástól keletre, szintben maga
sabb terepen többségében erős sarj 
eredetű tölgyek vannak, míg a for
rás előtt, nevezzük udvarában mag 
eredetű tölgy, cser, bükk imponá
ló mérettel, alaki megjelenéssel.

Re^ge/í eligazítás a tűz körül

Tanulmányozva a feltűnő megjele
nésű facsoportot, arra a következ
tetésre juthatunk, ezeket a fákat 
nem ismert indíttatásból csemete
kertben kiválasztva hozták ide és 
ültették itt el. Ez a facsoport a for
rás védelmére, nekünk pedig a gyö
nyörűségünkre szolgál. Abban biz
tos vagyok, ha én itt lettem volna 
erdész az 1800-1900-as évek for
dulóján, a kijelölt helyeken kívül a
Kantavári-forráshoz is ültettem volna honfoglalásunkra emlékeztető fát. 
Lényeges, hogy a forrás évszázadok óta jelentősen látogatott, fontos víz
nyerő hely. Azt is értékelni kell, hogy a forrás közelében lévő út évszáza
dokra visszatekinthetően fontos gazdasági közlekedési út, netán hadá
szati jelentősége is volt, és talán van is. Nem biztos, hogy csak a fantázia 
vezérelt valamikor valakit a Kanta-vár megépítésére.
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A forrást körbevevő facsoport ma 
145 éves és részleges korlátozást él
vez (Pécs II. 74/d 2005.). A fakiter
melés óta eltelt 53 év alatt a facso
port abszolút nyugalmat élvezett.
Az erdészek tisztelettel óvták. Hadd 
tegyek itt említést arról, hogy a vi
lágban a tölgynek 52 alfaját ismerik, 
biztos közöttük sok szép egyed, fa
csoport van, de nekem a kantavári 
tölgyek a legkedvesebbek. Sajnos a 
természet időközben kidöntött há
rom példányt, az utóbbi tuskója 

még a kidőlés helyén van, az évgyűrűk akár meg is számolhatók. 
Meggyőződésem, hogy a Kantavári-forrás körül, azzal, hogy a forrás ud
varában a tölgyeket, bükköket állva hagytuk, azt akkor és azóta is a köz 
javának szolgálataként kell értékelni.
Pécsbánya térségében az 1990-es évek elején a szén mélyművelésű bá
nyászatával leálltak, a hőerőmű számára szükséges szenet külszíni fej
téssel nyerték ki. A művelés során hatalmas föld mennyiséggel fedték le 
a bánya környezetét, ez nemcsak a magánosokat, hanem jelentős terület
tel az erdőt is érintette, ahol jó minőségű fiatal tölgyerdő volt. Ez a Karo
linai mezőnek nevezett terület, ahol a bányászatot a 2000-es évek elején 
megszüntették, de a hatalmas gödröt nem temették be, és az erdő terü
letét nem adták vissza a kezelőjének. A korábbi Szamárkút térség, a Jan- 
kovics szőlő, a Nyeszter, a Fekete-hegy, a Lámpás-völgy művelési göd
reit betemették és a területet újra lehetett hasznosítani. Ma nem látszik 
sem gazdasági, sem politikai erő a Karolinái mező helyreállítására. A ha
talmas gödör Pécs város lakott területén tátong, Pécs város szégyenére.

44



Muth Endre - Kantavári tölgyek

A fakitermelést úgy, ahogy a nevében is, felújító vágás, az erdő felújítá
sa követi. A véghasználati területen a megbontott állományok jó magter
mést hoztak, ennek köszönhetően már az állomány alatt jelentős újulat 
jelent meg. A feladat az volt, hogy a tuskósarjakat letörjük, a lágy szárú 
növényeket féken tartsuk, hogy a jövő fái térhez, napfényhez jussanak. 
Ezekben a munkákban is legjobban a nyugdíjas Márfy Vendelre és bá
nyásztársaira számíthattam, hozták magukkal a bányában felvett nehéz, 
folyamatos munka lendületét. Az erdei munkában keresett pénz kellett a 
kis nyugdíjukhoz, meg a szilikózisos tüdejük átszellőztetése is jót tett né
kik. Megbízható jó munkájukért tisztelettel emlékezek rájuk. A nagy te
rületekhez kellettek még az állami gazdasági gyümölcsösből kölcsönvett 
romonyai asszonyok is a szorgalmas munkavégzésükkel. A nyári vaká
ció idején csapatostul jöttek a gyerekek, akár napi nyolcvanan is, mert 
kellett a pénz, fél napot dolgozhattak, szorgalmasak voltak és szépen ke
restek. A fiatalokra közéjük beosztott nyugdíjas bányászaim ügyeltek. 
A ma nagypapakorú volt erdészeti dolgozók talán még emlékeznek arra, 
melyik erdő felújításához járultak hozzá munkájukkal. Az együtt felne
velt ma 40-50 éves erdőkre büszkén nézhetünk, azok szépek, erőteljesek, 
az üzemtervi előírásnak megfelelő állományszerkezetűek.
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Szeretném, ha a tisztelt olvasó elfogadna néhány adatot az erdőről. 
Az erdő magasrendű életközösség, benne az élőlények növények, álla
tok, mikroorganizmusok milliói élnek egymás mellett kölcsönös egy
másra hatásban. Az erdőben legjelentősebb a fás növények társulása.

„A világ szárazföldjének 31%-át 4 milliárd hektár erdő borítja. A világ erdeiben 
527 milliárd m3 élőfötömeg van, amelyből az évi növedéket is beszámítva évi 3,4 
milliárd m3fát termelnek ki a 7 milliárdnyi ember ellátására."

„Magyarország erdőterülete a folyamatos erdőtelepítéssel 2008-ban elérte 
a 2 millió hektár nagyságot, az élő favagyon 360 millió m3, az évi növedék 
13 millió m3, a társadalmi igénynek megfelelően évente 7 millió m3-t ter
melünk ki. Az ország erdősültsége, az előbbi adatok szerint 21,5%, a folya
matos erdősítéssel 27%-os erdősültséget szándékozunk elérni. Az ország 
élő favagyona a folyamatos erdősítéssel arányban, valamint az évi növe
dék részleges le nem termelésével növekedik. Az ország erdőállománya évi 
4 millió tonna szén-dioxidot köt le."

„Baranya megye erdőterülete 110 900 hektár, ez 25%-os erdősültségnek felel 
meg. így az erdősültségünkkel a megyék között a 8. helyen vagyunk, tekintettel 
a megyénk sűrűn lakottságára, ezen a pozíción javítani kellene." (OEE Erdésze
ti Lapok 2012. MSZH Erdészeti Igazgatóság Bp. 2009.)

Jó volt a Mecseken erdésznek lenni, jól újult fel az erdő, szép, erős tölgy
állományok voltak és vannak. Gyakran járom a volt utamat. Jól érzem 
magam az erdőben.

„Az erdő szeretetét nem elég énekelni, az erdő életének részese kell lenni, 
mert különben elhalkul az ének!"

Erdőjárásra fel, kedves olvasó!
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Sey Gábor

30 ÉVE HUNYT EL AZ ORSZÁG ELSŐ 
„KIVÁLÓ GYÓGYSZERÉSZE"

Sey Lajos 1970 körül

ögtön munkám elején pontos!tanom kell a címet. 1954-ben hár
man kapták ezt a megtisztelő kitüntetést: Sey Lajos, Losonczi 

Ferenc és dr. Szomolányi Gyula gyógyszerészek, s ha hármójuk között
nem akarunk sorrendiséget felállítani, akkor 
az ország egyik első „Kiváló Gyógyszerész"- 
érői értekezünk a továbbiakban.
Édesapám igen szép kort ért meg. Néhány 
év kivételével, melyeket zömében kényszer
ből töltött a pályától távol, mindig gyógy
szertárban dolgozott. A szó legszorosabb ér
telmében haláláig. Annak ellenére, hogy 1945 
után származása miatt osztályidegennek mi
nősült, szakmai munkáját mindig messzeme
nően megbecsülték, elismerték. Kétszer ka
pott Miniszteri kitüntetést. Első alkalommal 
pedig nem is akármilyent, hanem a címben 
is említett, az akkor, 1954-ben először kiadott 
„Kiváló Gyógyszerész" kitüntetést.

Harminc éve halt meg, 1985-ben, szinte a tára mellett. Nyugdíjasként - 
75 évesen ment nyugdíjba - a hét elejére eső leltár idejére akart csak ott
hon maradni. Ám közbeszólt a sors, szombat éjjel agyvérzést kapott. Épp 
a leltár végére esett a halála, szerdára.
Született baranyai volt, Baranyai Aurél, Geiger Kálmán kortársa. Őrzött 
édesapja receptjein kívül leiratokat még Fridrich Sándor „bácsi"-tól is, 
ahogy öreg kollégáját, apja barátját titulálta. Talán ma még vannak, akiknek 
ismerősen csengenek ezek a régi pécsi gyógyszerésznevek. Második hazá
ja, ahová a sors vetette, Tolna megye lett, de élete utolsó tíz évét - nagy örö
mére - ismét Baranyában tölthette a Mecsek alján, ahová gyökerei kötötték. 
Sey Lajos 1901. november 7-én született a Baranya megyei Vajszlón. Édesap
ja, Sey László gyógyszerész, édesanyja, az Erdélyből Baranyába elszárma
zó Benkő Margit. A Sey családot 1753-ban említették először Baranyában, 
majd 1778-tól Pécsett. De felmenői között találhatók azok a Brozovicsok, 
akik már a török után itt éltek a városban, a Krautszakok, akik közül a szép
apja az Irgalmasok kórházának bőkezű támogatója, és a Ráthok, akik kö
zül ükanyjának a testvére 48-as pécsi honvéd hadnagy volt.
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A vajszlói 1882-ben alapított patikát nagyapám, Sey László (1876-1936) 
1899-ben vásárolta meg s vezette haláláig. Az alapító és első tulajdonos 
Horváth Ignác volt, őt 1886-tól Dux Ernő követte, 1897-től pedig Zadry 
István volt a „vaiszlói" patika tulajdonosa. A „Magyar Korona" gyógyszer
tár, illetve a patikajog a család tulajdonában maradt egészen az 1948-as 
államosításig. (Nagykorúvá válásáig a haszonélvezet édesapám húgát, 
Szilvesztrinát illette meg.)
Sey Lajos - László legidősebb és egyetlen fiúgyermeke - tanulmánya
it a vajszlói református elemi iskolában, majd a pécsi Pius Gimnázium
ban folytatta. A gimnáziumban végig a jó tanulók közé tartozott. Verse
ket írt, szavalt, sikerrel játszott az iskolai színdarabokban. A Pius dísz
századának parancsnoka volt, amire egész életében büszkén emlékezett. 
Bár eredeti elképzelése az volt, hogy mérnöknek tanul, az atyai unszo
lásnak és a józan ész parancsának eleget téve gyógyszerész gyakornok
nak állt édesatyja mellé 1920-tól 1922-ig. Gyakornoki vizsgát Budapesten 
1922. szeptember 23-án tett jó eredménnyel. 1922-ben beiratkozott a bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karára, 
mint gyógyszerészhallgató. 1923/24. évi tanévtől az „orvos tudománykar
hoz" csatolták a gyógyszerészeket az egyetemi leckekönyv tanúsága sze
rint. Egyetemi tanulmányait a következő tanévben megszakította, s az 
1924/25. tanévben sikeresen elvégezte a Budapesti Kereskedelmi Akadé
mia egyéves tanfolyamát1. Tanulmányai megszakításának oka nősülése 
volt. 1926-ban született Ádám fia1 2.1924-27-ig édesapja mellett dolgozott 
a patikában, majd az 1927/28-as évtől ismét beiratkozott az egyetemre, 
amit 1929-ben kitüntetéssel fejezett be.

1 Budapest Székesfőváros Egyéves Kereskedelmi Szaktanfolyama középiskolát végzettek 
számára

2 Nevét 1945-től Bosznayra változtatta. Műegyetemi tanár, a műszaki tudományok dok
tora, tanszékvezető, a hazai és külföldi műszaki tudományos élet közismert alakja.

Dolgozott a budapesti „Madonna" gyógyszertárban, majd Tolnatamá
siban. 1930-ban approbációs vizsgát tett kitüntetéssel. 1930. augusztus 
15-től az Örkényi „Őrangyal" gyógyszertárat bérelte. Időközben házassá
ga felbomlott. 1932 januárjától Vajszlón ismét édesapja mellett dolgozott 
annak 1936-ban bekövetkezett haláláig, majd vezette a patikát. A gyógy
szertárat, 1949. március 23-án államosítottak.
Időközben másodszor is megnősült, feleségül vette Wendt Valéria hely
béli tanítónőt. Csilla lányuk 1938. március 9-én született.
Második házassága is válással végződött. Az államosítás után mezőgaz
dasági munkával foglalkozott Sumonyban, illetve a Sumonyi Tógazda
ság napidíjas könyvelője volt, annak megszűnéséig.
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1949- ben harmadszor is megnősült. Hamerli Ilonát, a pécsi Hamerli 
Kesztyűgyár alapítójának unokáját vette feleségül.
1950- től az Állami Földtani Intézetnél figuránsként dolgozott. Hamar 
felismerték képességeit és önálló munkákat bíztak rá, s így rövid ideig 
mint „mérnök úr" járta az Alföldet.
1950-ben jött ki az a rendelet, mely minden gyógyszerészt jelentkezés
re és munkavégzésre kötelezett. Szekszárdon jelentkezett munkára, így 
1950. november 4-től a Tolna megyei Gyógyszertári Vállalat 11/26-os 
gyógyszertárát vezette Nagymányokon, mint felelős vezető.
1952. január 8-án - születésemkor - édesapám már túl volt az ötvenedik 
évén, édesanyám pedig éppen negyvenéves volt.

1954. december 16-án átvehette 
az országban elsőként odaítélt 
„Kiváló Gyógyszerész" kitünte
tő címet és oklevelet3. A kitünte
tés odaítélésében nagy szerepe 
volt a Tolna megyei Gyógyszer
tári Vállalat akkori igazgatónő
je, Hell Árpádné javaslatának, 
aki nagyra értékelte beosztottjá
nak szakmai munkáját.

3 Első évben hárman kapták meg egyszerre a kitüntetést.

Édesanyám, Hamerli Ilona 
nemcsak a magánéletében állt 
apám mellett, hanem szak
mai munkájában is. 1957. már
cius 2-án jó eredménnyel 
gyógyszerésztechnikusi képesí
tést szerzett, s közös nyugdíja
zásukig vezetőasszisztensként 
segítette apám munkáját.
Több vállalati és szakmai elis
merés után (Kiváló munkáért, 
A Szocialista Magyar Gyógy
szerellátásért stb.), 1975. au
gusztus 1-jén Sey Lajos kiér
demelte az „Egészségügy Kiváló 
Dolgozója” kitüntető címet is. 
Szüleim 1976 tavaszán nyugdíjba 
vonultak, s Pécsett telepedtek le.
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Sey Lajos, aki hajdanán mérnök szeretett volna lenni, nem tudott meglenni 
„patikaszag" nélkül. 75 évesen felkereste a Baranyai Gyógyszertári Központ 
igazgatóját, Arató Ágnest, aki valamikor nála töltötte a gyakorlatát, s mun
kát kért. Állandó kisegítő lett. Járta a várost, szinte valamennyi patikában 
megfordult hosszabb-rövidebb ideig. Sokszor „nyolc órázott" még nyolc
van felett is! Mindenütt szerették, becsülték és nagyra tartották szaktudását. 
Mindenki közkedvelt „Dodi bácsi"-ja lett. A legtöbb időt mégis a Szabadság 
úti patikában Virág Márton, és a Kórház téri patikában Márcz Imre kollé
gái mellett töltötte, akiket kitüntető módon szeretett. 1985. február 1-jén még 
azzal búcsúzott kollégáitól, hogy a következő napok leltározási munkáiban 
nem vesz részt, de leltár után ismét dolgozni fog. Azon a hétvégén kapott 
agyvérzést. Még három napot élt. Végig tudatánál volt, tisztában volt vele, 
hogy menthetetlen. Volt ereje még elbúcsúzni a szeretteitől.

i

A nagymányoki 11126-os 
gyógyszertárban, asszisztenseivel

Széles műveltségű, igen sokat olvasott ember volt. Jelentős könyvtárának 
minden könyvét végigolvasta, néhányat többször is. Sokszor három-négy 
könyvet is olvasott napi beosztással, so
sem összekeverve a szálakat.
Régi, még apjától maradt recepteket is
mert, használt, amiket nemegyszer si
kerrel ajánlott is orvos ismerőseinek. Sok 
kenőcs, hajszesz, „csodaszer" vonult be 
„Lajos bácsi-féle" előtaggal az ismerős or
vosok gyógyszerrepertoárjába. Ismerte 
és használta a gyógynövényeket. S nem 
csak gyógyításra. Megannyi finom itóka 
készült „boszorkánykonyhájában", aminek titkait hosszú ideig nem adta ki. 
Jó kémikus volt, és jól bírta a latin nyelvet. Rendszeresen látogatta a tovább
képzéseket, és résztvevője volt az olyan országos rendezvényeknek, mint 
például a Winkler centenárium. Nagymányokon a lakosság befogadta, s eb
ben nem kis szerepe volt annak, hogy ha kellett, németül beszélt az öre
gekkel, akik jobbára német anyanyelvűek voltak. Igaz, erős „baranyai ma
gyar" akcentussal beszélt, de nyelvtanilag tökéletesen. Számos asszisztens 
és nem egy gyógyszerész került ki a keze alól, akik nála, tőle sajátították el 
a szakma fortélyait. Semmilyen munkától nem riadt vissza. Fúrt, faragott, 
ezermester volt. A gyerekjátéktól kezdve, a használati tárgyakon keresztül, 
megannyi dolog került ki a keze alól. Sumonyban, a háború utáni években, 
orvos hiányában hozzá jártak a környékről a betegek, akiket ellátott. Nagy
mányokon rendszeresen tartott felvilágosító TIT előadásokat, amikre nagy 
gondossággal készült. Emellett több mint 200 rózsája volt, amit metszett, 
szemzett. Pécsett pedig elmaradhatatlan figurája volt a Tettye környékének, 
ahol minden reggel és este kiadós sétát tett Pamacs nevű pulijával.
Örök nyugalmat 85. évében a pécsi köztemetőben nyert.
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A MARCI-BARLANG KUTATÁSA 2014-BEN

Az előző évkönyv már hírt adott róla, hogy előkerült egy régi-új 
barlang a Jakab-hegyen, amelyik a Marci-barlang nevet kapta. 

Azóta megtörtént a kutatása, mely nem olyan eredményeket hozott, 
amire számítottunk.
A barlangot Eszterhás István és Szilvay Péter mérték fel.1 A biológiai 
mintagyűjtés, melyet Fazekas Imre végzett, új vagy speciális fajok jelen
létét nem mutatta ki. A régészeti ásatás 2014. szept. 29. és okt. 1. között 
zajlott. Résztvevők voltak: Gábor Olivér (régész), ifj. Hormay Mihály (ré
gészhallgató), Óvári Viktória (régészhallgató), Veréb Katalin, Baumann 
József (Mecsek Egyesület), Marton József (a barlang névadója) és Nagy 
Ferenc. Az ásatáson régészeti korú lelet nem került elő, az emberi jelen
létet csak a legújabb kor vonatkozásában tudtuk igazolni. A modern kori 
szemét mellett Tokarev típusú pisztolytöltények és egy piros-fehér-zöld 
festésű lőszeresláda darabjai érdemelnek említést, melyek 1956-os buj- 
kálókra utalhatnak. A régészeti eredménytelenség felvetette a homokkő 
barlang késői keletkezésének lehetőségét. Ebben az ásatásra kilátogató 
Gombor László geológus szakvéleménye nyújtott segítséget.

1 Eszterhás István, Marci-barlang a Jakab-hegyen. (Kézirat, 2014.)

A kutatás kezdete (fotó: G. O.) 1 (fotó: G. O.)

A barlang az alsó triász kori Jakabhegyi Homokkő Formáció kovás kö
tésű, igen kemény, kompakt, vastagpados, jól faragható, ezért a kőfej
tők által is kedvelt kőzetében képződött. Mesterséges, illetve természetes 
eredetéről megoszlanak a vélemények, szakértői vélemény szerint teljes 
egészében mesterségesen kialakított az üreg.
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Óvári Viktória és Veréb Katalin 
szitálják át a betöltés földjét 

(fotó: G. O.)
A fülke rész betöltésének vizsgálata 

(fotó: G. O.)

A barlang jelen állapotában a leromlott állékonyság jeleit mutatja, mert 
mind a réteglapok, mind a kőzetrések mentén 1-3 mm széles réseket, 
felnyílásokat lehet tapasztalni. A mozgás oka visszavezethető az utol
só néhány tízezer év rendkívül gyors felszínfejlődése, a Pécsi-medence 
kialakulása során előállt reliefjellemzők, a kőbányászat és a mélységbe
li uránércbányászat egyensúlymegbontó hatásaira is. Az üreg és bejára
ti folyosójának kőzetkörnyezete minden irányban húzás igénybevétel je
leit mutatja, nyitott kőzetrésekkel átjárt, megvált kőzettömbökkel jelle
mezhető, omlás előtti állapotban van.

f . 1
Megvált főte az E-i falon.

A kőzettömb lefelé és oldalirányban 
is elmozdult eredeti helyéről, 

természetes eredetű, de megnyílott 
repedések határolják, (fotó: G. L.) 

k__________________ __________ á

A sárga jel fölött képződött párkány 
a bányászatban „koporsófedélnek" 
nevezett veszélyforrás (fotó: G. L.)

A barlang fiatal korát összeegyeztetve a helyi vörös homokkő bányá
szatáról való ismereteinkkel megállapítható, hogy a barlangot valószí
nűleg a kőbányászok használták esőbeállóként vagy éjszakázóhelyként 
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a 18 (?)-20. század során. Ugyanakkor 
a bányászok kőből rakott szárnyékai- 
nak maradványai is még felismerhe
tők a közelben, vagyis a barlang mel
lett épített hajlékuk is lehetett. 
Az ásatás eredménytelensége miatt 
a barlang nem szerepel a régésze
ti lelőhelyek listáján. Hasonlóság 
alapján azonban utalhat a közép
kori remeték és pálosok által hasz
nált, de mára már eltűnt egykori 
barlanglakások jellegére.2 A reme
ték és pálosok ugyanis országszer
te előszeretettel használták a bar
langokat, erről Gyöngyösi Gergely3 
(1472-1545) többször is említést tett:

2 Jakab-hegyi barlangokban élő remetékre utaló középkori írásos adatok (1215, 1225, 
1234: Roller II. 1782 16 62 Györffy 1963 I. 356 399). Gregorius Gyöngyösi: Vitae Fratrum 
Eremitarum Ordinis Sancti Pauli primi eremitae. Ed. Franciscus L. Hervay. Budapest, 1988.

3 Gyöngyösi Gergely: Remete Szent Pál Remete Testvéreinek Élete. Varia Paulina III. 1998. 
Pilisszántó. 30-35., 95., 97.

„13. század:
-... a legtöbben mégis Patacs fölött lak
tak. (30)
- Bertalan pécsi püspök, aki a remete 
életet különös buzgalommal szerette, 
személyes felügyelete mellett a patacsi 
birtokán levő hegy tetején Szent Jakab 
apostol tiszteletére kolostort építtetett, 
mivelhogy elnéző engedelmével már 
úgyis sok remete gyűlt ott össze. (30)
- ... erdei barlangban elvonulva élt 
Özséb. (32) 
-... szétszórt barlangok mélyét is jól kikutatták. (35)
15. század:
- Sokan csodálják azokat, akik a világot elhagyva az ismeretlen remetepusztákat 
fölkeresték, és ott félelmetes sziklahasadékokban és alaktalan megtévesztő barlan
gokban lakva éheztek, szomjaztak, és az éjszakákat virrasztva vigyázták. (95)"

A főtén észlelhető, gyökerekkel átjárt 
és nyitott repedések az omlás előtti 

állapotot jelzik, (fotó: G. L.)

Kőből rakott Itáz/szárnyék 
maradványai (fotó: G. O.)

A Jakab-hegy ezen részén ma is megtalálható további homokkő barlan
gok és fülkék keletkezése is hasonló lehetett:
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- Remete-barlang
- Forrás-kőfülke
- Három-barlangocska
- Horhosparti-barlang
- Keleti-kőfülke
- Nyugati-kőfülke
- Aldozókői-barlang

KÖVÁOÓSZÖLÖS, JAKAB-HEOY

FORRÁS-KŐFÜLKE

A radioaktív kőzetek feletti üregek
ben felgyűlhet a radioaktív radon
gáz, ennek jelenlétét nem vizsgál
tuk, de életvitelszerű hosszabb ott- 
tartózkodás a barlangokban már 
ezen okból sem ajánlott. A geológiai 
értelemben gyorsnak tekinthető kő
zetmozgás nagyobb sziklák megre- 
pedését és lezuhanását eredménye
zi. A Marci-barlangot omlásveszé
lyes volta miatt hivatalosan kijelölt 
turistacélpontnak sem ajánljuk.

Felmérte Eszterhás István és Szenti Tomás 1998. május 2-án
A barlang hossza 4,60 m, magassága 3,00 m, mérték 1 ’25

KÖVÁGÓSZÓLÓS, JAKAB-HEGY

HÁROM BARLANGOCSKA
„A'-barlang 
,.B"-barlang 
,,C'-barlang

Forrás-kőfülke (Eszterhás István 
és Szenti Tamás felmérése)

Három-barlangocska (Rónaki László 
és Eszterhás István rajza)
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kóvAgószólős. jakab-hegy

HORHOSPARTI-BARLANG
Felmért« Eszterhás István és Szenti Tamás 1998 május 2-án 
A barlang hossza 5,40 m, magassága 100 m, mérték 1 50

kŐvAgószölös, jakab-hegy

KELETI-KÖFÜLKE
Felmérte- Eszterhás István és Szenti Tamás 1998 május 2-án 

A barlang hossza 5,30 m, magassága 2,20 m, mérték 1 -50

hosszmetszet

Horhosparti-barlang (Eszterhás
István és Szenti Tamás felmérése)

kövAgószőlős, jakab-hegy

NYUGAT1-KÖFÜLKE
Felmérte- Eszlerhás István és Szenti Tamás 1998. május 2-an 
A barlang hossza 2,10 m, magassága 1,20 m, mérték 150 

0 t 2______ ’ •

Nyugati-kőfiilkc (Eszterhás István 
és Szenti Tamás felmérése)

Keleti-kőfiilke (Eszterhás István és 
Szenti Tamás felmérése)

Áldozókői-barlang (fotó: G. O.)
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A közeli hom
okkő barlangok térképe (Eszterhas István és Rónaki László rajza)
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Trebbin Ágost

A PÉCSI ÁGOSTON TÉRI TEMPLOM

/j^elytörténeti kalandozásaim során a kezembe került a „Dunántúl" 
c. egykori pécsi folyóirat egy 1941. évi száma, amelynek kultu

rális rovatában a szerző beszámol az Ágoston téri templom csodálatos, 
Gebauer Ernő által festett faliképéről.
A történethez sajnos szomorú és helyrehozhatatlan esemény is kapcsoló
dik. A legutóbbi templom-karbantartás alkalmával az értékes Gebauer- 
freskó megsemmisült.
Szerencsémre a sors, pontosabban Komlós Attila barátom jóvoltából 
mégis csak be tudom mutatni a mester nagyszabású kompozícióját - 
igaz, annak csak a művész által készített vázlattervét. így is nagy köszö
net érte Attilának!
Ezek után úgy gondoltam, ha erről a remek kis barokk, pécsi műem
lék templomról írok, nem lenne túl elegáns, ha csak egy kép történetét 
örökíteném meg. Ezért a cikket kiegészítettem azokkal az Ágoston téri 
templomról szóló helytörténeti anyagokkal, amelyeket a Tudásközpont 
Csorba Győző Helytörténeti Osztályának archívumában találtam.
Azon kedves olvasók, akik bővebb ismereteket szeretnének beszerezni 
az Ágoston téri templomról, olvassák el Boros László „Az Agoston-rendi- 
ek pécsi temploma" c. kitűnő munkáját, amely a „Pécsi Szemle" 2008. évi, 
őszi számában jelent meg.

Egy kis történelmi adalék...

budai külvárosi plébániatemplom feltehetően középkori eredetű. A mai 
" v—'*/ templom építését 1712-ben kezdték meg az Ágoston-rendiek, a helyén 
állott török mecset felhasználásával, amelynek emlékét a déli falban lévő ablakok marad
ványai őrzik. A XVIII. századra kialakult a templom mai rendszere." (Dercsényi 
Dezső - Pogány Frigyes: Pécs Műszaki Könyvkiadó Budapest 1956.138 p.)

1695. A budai kapun kívül és csak romjaiban létező török mosét (ame
lyet a törökök az itt lévő középkori keresztény templom átalakításával, 
építőanyagának felhasználásával építettek), 63x42 öles telekkel, vala
mint a keleti határnál folyó patakon túl levő falakat, ahol a török tímá
rok, Carmasinok dolgoztak 67x62 öles telekkel Kurz budai adminisztrá
tor felesége, Werner Mária Salome javára írták.
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1702. V. 16. Báró Kurtzné fentieket az Ágoston-rendnek adta.
1712. IX. 24. A püspök megengedte, hogy az Ágoston-rendi atyák temp
lomuk elkészültéig a város plébániatemplomában, a Mindenszentek 
templomban misézhessenek, de ilyen címen a templomra jogot nem 
szerezhetnek.
1722. IV. 23. Nesselrode püspök Bécsből érdeklődik a rendház és a temp
lom létesítésének helyzetéről.
1722. 75 sz. Az ausztriai tartományhoz tartozó Ágoston remeterend 
székháza és kertje. Weinberg gassem. A mecset belső mérete 10,80x10,80 
m. A boltozatot az ágostonosok építették.
6 sz. Az ágostonosokhoz tartozó üres telek és török mecset. 
St. Allerheyligen Gassen. Bettler gasse. A mecset belső mérete 
10,80x10,80 m. A boltozatot az ágostonosok építették. A mecset elé a 
kórust és belé a tornyot is.
1745. VI. 12. Svanda Márton terciárius gyűjtési engedélyt kapott, hogy a 
néhány éve leégett rendház építését folytathassák.
1750. III. 25. A szolgák szobája kigyulladt. Leégett az istálló, az egész 
templom és a tornyocska a harangokkal.
1769. X. 22. Ferits András varga 200 forintot hagyományozott a torony 
építésére.
1786. 326 sz. Ágoston-rendi atyák kolostora.
1788. József császár az Ágoston-rendet feloszlatta.
1789. IX. 10. A budai külvárosban Ágoston-plébánia létesült.
1789. XII. 12. Radnics János budai külvárosi plébánost tisztségébe beve
zették. (Madas József: A pécsi Budai Külváros telkei, házai és utcái. Adatgyűj
temény. Pécs. 1985. 37 p.)
1825. A vártemplom régi orgonáját ide megvette a város 320 forintért.
1831. VII. 15. A templom toronyórája elromlott.
1873. X. 22. A bécsi Schauer és Kohler cégtől 1200 forintért vásárolt to
ronyóra elkészült.
1883. X. 14. A templomot Baldauf János (1831-1890) építész vezetése 
mellett restaurálták és új tornyot építettek. A déli oldalon megtalált tö
rök ablakíveket vakolatlanul hagyták.
1883. X. 14. A város új orgonát rendelt az Angster-gyárban. (Idézett mű 
Madas... 38 p.)
1889-1891. Graits Endre (1854-1900) neves pécsi templomfestő kap meg
bízatást a templom festésére.
„A budai külvárosi plébániatemplom belső renoválása szintén tárgyát képezte a 
közgyűlésnek. A tanács, miután a templom belső része nagyon is ódon, kopott ál
lapotban van s miután a közeljövőben a székesegyház megnyitásával remélhető,
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hogy nagyszámmal érkeznek ide vendégek, kik a templomokat sorra fogják meg
tekinteni, a csinos külső alakhoz méltóan a belsejét is ízléses állapotba hozni ja
vasolta. Ennek keresztülvitelére Graits Endre festőt ajánlotta, mint aki a temp
lomfestés terén már szép eredményeket ért el. A festés s a templom ablakainak 
stílszerű üvegezése 3220 forintba, s még azon kívül szükséges egyéb mázolá
si munkákkal és javításokkal együtt 5020 forintba fog kerülni a felállítandó or
gonán kívül. (A korábbi 6 regiszteres orgonát Angster József és Fia műhely 12 
változatúra építette át.) A javaslathoz Bolgár Kálmán bizottsági tag szólott, ki
jelentvén, miszerint ő már csak azért is elfogadja azt, hogy bizonyos helyen lás
sák, hogy a polgárságban meg van a vallásosság s az ájtatosság iránt való érzék s 
ezek fenntartására és istápolására nem tagadja meg áldozatát, mint ama helyen 
tették a polgári intézményekkel szemben." (Pécsi Hírlap. 1889. február 28. 5 p.) 
Sajnos a Graits-festmények is áldozatul estek különböző javítási, karban
tartási munkálatoknak.

A PÉCS-BUDAI KÜLVÁROSI TEMPLOM RESTAURÁLÁSA (1912)
Apécs-budai külvárosi plébániatemplomban csak most kezdhették 

„ meg a vakolási munkát, mert a drávai homok, melyet a vakolat
készítésénél használnak, csak most érkezett meg. A templom belsejét teljesen 
újra vakolják ki, hogy a festés jó alapot nyerjen. A szentély falainak alját 3 méter 
magasságban ceresettel vonják be, hogy a felhatoló talajnedvességet elszigeteljék. 
A régi vakolat leverése után kitűnt, hogy a templomhajó, kezdve a szentélyvá
lasztó ívtől egészen az orgonakarzatig török épület, mely terméskőből van építve. 
A szentély, az orgonakarzat, a torony és a sekrestye karzatával együtt 18. szá
zadbeli toldalék, mely téglából van készítve, csak a sarkokon vannak nagy fara
gott kövek alkalmazva. Minthogy pedig e toldalékok készítésekor a barokk stílus
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olfl Pfaröl

Ágoston téri eirylniz.
z

Ágoston téri templom 1910 körül

volt az uralkodó, a török részhez a hajó
ban is falpilasztereket toldottak téglából 
minden falkötés nélkül és ezekből nőnek 
ki a szintén 18. századbeli téglabolto
zat 1 méter széles hevederívei. A török 
rész egy olyan négyzet volt, melynek egy 
belső oldala 10.80 méter hosszú. Mére
tei egyeznek a Polgári Kaszinó padlásán 
jól látható török templommaradék mé
reteivel. Déli, északi és keleti falán elő
tűntek a szamárhátú és csúcsíves, kőke
retű ablakok, egymás felett mindig kettő. 
Most természetesen be vannak falazva 
és a vakolattal való bevonás után ismét 
el fognak tűnni. Szőnyi Ottó dr. múze
umi igazgató azonban gondoskodott ar
ról, hogy az érdekes részletek fénykép
ben megörökíttessenek a Városi Múzeum 
képtára számára. Némely helyeken, kü
lönösen az északi fal külső felén még a 

török vakolatréteg is megmaradt, mely rendkívül kövér mészhabarcs. A déli fal - 
úgy látszik - kívül nem volt bevakolva, hanem simára faragott kőburkolatú volt, 
melynek hézagolása úgy történt, hogy a vakolathézag a kövek felületén kiemel
kedik. Mikor az Ágostonrendi szerzetesek a 18. században katolikus templommá 
alakították át a török épületet (valószínűleg mosé volt), akkor a keleti és nyuga
tifalát áttörték, hogy ott az új szentélyhez, itt az orgonakarzathoz közvetítsék a 
bejárást. A szentély felöli török falból mégis meghagytak annyit, hogy az imént 
említett ablaksorok fele megmaradt itt is. A déli falba ellenben új ablakokat tör
tek, s azért itt csak az alsó török ablakívek maradtak meg közvetlenül az új ab
lakok alatt. Az északi fal keleti felére a szószék feljárata került, tehát itt a török 
ablakok elpusztultak, ellenben e fal nyugati végén mindkét egymás feletti ablak 
megmaradt. Figyelmébe ajánlom a városi mérnöki hivatalnak, mint a munkála
tok vezetőjének, hogy az északi fal török ablaknyílásainak köveit ne vakoltassa be, 
hanem hagyja meg láthatólag, mint ahogy az a déli oldalon a Baldauf-vezette át
alakításkor történt. Ezzel csak nyer az épület történelmi becsében. A török rész 
bizonyára kupolás volt.
A szentély északi falán látható egy befalazott ajtónyílás és felette egy szintén be
tömött ablakkeret. A szentély keleti falán, jó magasan az oltár felett ugyancsak 
van egy befalazott nagy ablaknyílás. Ezek az Ágostonrendiek korában készültek 
és később használaton kívül helyeztettek.
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A festés terveit serényen készíti Jámbor Lajos festőművész. A szentély északi és 
déli falára kerülő két jelenetet: Szent Mónikát fiával, Szent Ágostonnal és Szent 
Ágostont a tenger partján az angyallal most fejezte be a művész. Sikerült kom
pozíciók, különösen kellemes a színhatásuk. Az oltár fölé a mennyezet hajló ívé
re került Urunk színeváltozása, a hajóba pedig a négy evangélista. A mennyezet 
világos színekben csak dekoratív festést kap, hogy a kissé sötét helyiség világítá
sa ne csorbuljon. A kápolnában levő Mücke-féle olajfestmény, mely a falon van, 
megmaradt művészi értéke miatt, csak felfrissíti őket Jámbor. Épp így felújíttat
nak az összes oltárképek. /Íz oltárokat újra aranyozzák és a vörös márvány főol
tárt, mely néhai Vogl pécsi kőfaragómester sikerült műve, régi fényében helyezik 
vissza. Bizonyára pompás hatású lesz az orgonakarzat ívére készülő Szent Cecí
lia jelenete, amelyet Jámbor fest meg. A két új gyóntatószéket Hojfmann Károly 
pécsi asztalosmester készíti. A szentélykorlátot kissé hátrább tolják, hogy a hívek 
számára több helyet biztosítsanak.
Remélhetőleg örömük fog telni az adakozó híveknek az új pompába helyezett 
templomban." (Dunántúl. 1912. szeptember 6. 2-3 p.)

1935. év júliusában Gosztonyi Gyula tervei alapján bővítették a temp
lomot, a szentély északi oldalán oratóriummal ellátott sekrestye épült.

A Szent Ágoston templom fő- és mellékoltárok képei

'főoltár fölött az apszis keleti falsíkján, festett barokkos oltár- 
retabulum sziluettjében függ Szent Ágoston sötét tónusú

festménye. Mint a pelagianizmussal szemben a kegyelemről és az eleve elren- 
deltetésről kifejtett tanainak lánglelkű hirdetőjét, ábrázolásain püspökként vagy 
az ágostonos kanonokok viseletében, égő szívvel attributizálják. Itt az előbbi
nek megfelelő változatban, égő szívét magasba emelt baljában tartva ábrázolta 
az ismeretlen 18. század végi festő.” (Pécsi Szemle 2008. évi, őszi száma. Boros 
László: Az Ágoston-rendiek pécsi temploma 33 p.)

„A mai állapot szerint négy mellékoltára van a templomnak. A diadalív hajó fe
löli északi és déli oldalán, valamint egy-egy a két kápolna öblében foglal helyet. 
(Ebből kettő festmény, kettő szoborcsoport). A Tolentinói Szent Miklós festmé
nye, amely a 18. század végéig a főoltárhoz tartozott, jelenleg az északi mellék
oltárt ékesíti. Az oltár kiegészítő festménye a töviskoszorús Vir Dolorumot áb
rázolja. Az ellenkező oldalon Szent Anna és a gyermek Mária festménye látha
tó Szentháromság-szimbólum, Joachim és puttók körében. Mindkét mellékoltár 
a neoreneszánsz ízlésében készült. A Szent Anna-oltár kiegészítő festménye egy, 
stílusában az oltár architektúrához illő, finom színvilágát, kedves Mária portré.” 
(Idézett mű... Boros 34-35 p.)
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Ha hirtelen feltenné valaki a kérdést, mit tartanék a Szent Ágoston-temp- 
lom legfőbb ékességének, gondolkodás nélkül válaszolnék: az északi ká
polna Pieta carrarai márványból megálmodott szoborcsoportját. Eredeti
leg a Székesegyház részére készült alkotást Franz Bauer budai szobrász
művész 1789-ben készítette (Boros László kutatása szerint).
A déli kápolna Jézus Szíve-oltárát díszítő carrarai márvány Krisztus-szo
bor már a 20. század gondolatvilágát követi.

Vir Dolorum diadalív 
északi alsó festménye
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Szent Anna és a gyermek Mária, 
a diadalív déli részén

Mária-portré, a diadalív déli alsó 
festménye

Fájdalmas Anya-kápolna Jézus Szívé-kápolna
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< r
UjRAFESTIK A SZENT ÁGOSTONRÓL NEVEZETT 

PLÉBÁNIATEMPLOMOT,
ÉS ABLAKAIT ÜVEGFESTMÉNYEKKEL CSERÉLIK FEL

Júliusban lesz egy esztendeje, hogy a Budai külvárosban, a Szent Ágoston- 
ról nevezett plébánia templomot az egyházközség jelentős áldozatok árán 

kibővíttette. A templom északnyugati részén oldalhajót kapott, s ezzel nemcsak 
férőhelye nagyobbodott meg, hanem alaprajza a kettőskereszt formáját nyerte, 
ami alakját szép szabályossá teljesítette ki.
Ugyancsak még a kora ősz folyamán megtörtént a templom tatarozása és 
karbahelyezése.
Most az egyházközség a templom belsejének teljes rendbehozatalát, illetőleg ki
festését foganatosíttatja.
A templom architektúrája nem tűri az ornamentikát. Ezért úgy határoztak, hogy 
a falak túlnyomó része egyszínű, tehát sima lesz. Az egész templomot csupán 
négy, bibliai tárgyú freskó fogja díszíteni, amik nagyobb része az északi falakra 
kerül. A déli oldal üvegablakait intarziás üvegablakokkal cserélik fel s így az észa
ki oldal képei harmonikusan fogják kiegyensúlyozni a déli rész üvegfestményeit. 
Az ablakokra a hívek részéről már több felajánlás történt.
A falak simaságát feliratok és bibliai idézetek fogják stílszerűen megszakítani.
A templom falainak alapozására, a sima festésre és a feliratok felfektetésére Őry 
József és Kaszás Antal kaptak megbízatást, míg a freskók megtervezését Széllé 
(Stefán) Henrik festőművész végezte, aki a kivitelezésre is megbízatást nyert.
A templomot legutóbb 1912-ben festették. Mostani festése mintegy 4-5000 pen
gőjébe fog kerülni az egyházközségnek.
Az Ágoston téri plébánia-templomban a már megkezdett festés ideje alatt né
mi változást szenved az Istentiszteletek rendje, amennyiben hétköznapokon csak 
egy misét mondanak, reggel 7 órakor. Május elsején a Jézus Szíve szentmisét fél 
7 órakor tartják." (Dunántúl. 1936. április 29. 3 p.)

Az Ágoston téri templom új faliképéi

V-édekeztem, hogy bizonyos előítélet alakuljon ki bennem, mielőtt Szelle
 Stefán Henrik új faliképeit láttam volna. Az Ágoston téri templom belső 

terének új kiképzéséről van ugyanis szó. Ezekről a képekről, bevallom, nem tet
szésem szerinti nyilatkozatokat hallottam. Ezért lehetőleg halogattam is a meg
tekintésüket. Azóta az első zavaros szólamok megcsendesültek. Bevártam,
- nálunk könnyű az ilyesmit bevárni, mert hamarosan elérkezik az ideje -, mire 
senki sem beszél már az új templomi képekről. Most néztem meg csak e képeket, 
befejezésük után jó pár hónap múlva.
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Ha valamelyes előítélet mégis kialakult bennem, az csak az lehet, hogy éppen az el
lenkezőjében kezdtem hinni annak, amit e képekről hallottam. Ismerem ugyanis a 
hívő közönség nézeteit a felfogásának meg nem felelő szentképekről. Tudom, hogy 
a közhitből egészen másfajta vélemények alakulnak ki, mint amilyeneket a modern 
piktura szelleme megbír, vagy éppen kinyilatkoztat. De tekintetbe kell venni, hogy 
a közhit a maga felfogásában többnyire jóakaratú, ha téved is. Mert a modern mű
vészeti felfogással nem mindig és nem mindenben azonosítja magát. Sőt sokszor 
egyáltalán nem megegyező a közönségnek a művészetbe vetett hite.
A nem tetszésem szerinti vélemények - hogy e megjegyzésemről se feledkezzem meg 
-szigorúan arra vonatkoznak, hogy ismerem a Szelle Stefán Henriknek (1896-1971), 
ennek a mások szerint is kitűnő festőnek a képességeit. Tudom, hogy ki volt ez a sok
féle fejlődéseit átment, eredetileg expresszionistának indult festőnk, régebbi műveiben. 
Tudom, ki és mi lett egy teljesen puritán német talajba átültetve, hajlamai szerint, a 
weimári, majd dessaui „Bauhaus-Stil" úgynevezett konstruktivizmusában. És látom 
azt is, hogy mivé lett ma Grópius mester hitvallója ismét itthon, magyar talajban.
Első tekintetre meglátszik az Ágoston téri templom új faliképein, hogy Szelle Ste
fán két főkellékét: a puritánságát és az egyszerűséget szigorúan átmentette, meg
őrizte és kifejezte. Megnyilatkozása nagyszerű, inkább nagyszabású a rajzban, zárt 
a kompozícióban és szűkre szabott, barnába ágyazott kék vörös és sárga színskálájá
ban. S talán éppen ez a nyers nagyszerűség az, amely a templom belső terében túl
méretezettnek látszik, főleg az alakok által. A környezet teljes redukciója csak a ké
pek érvényesülését tartja a maga szempontjából jónak. Egyszer, talán németajkú 
falvak új elgondolású templomainak lelkét érezzük a visszaszorított, sima festésű 
falmezők láttára, amelyet az egyszínű barna feliratok, még fokoznak. Kevésszavú és 
eszközli Szelle Stefán kifejező ereje. Igazi férfias piktúra. Mégis primitívségre való 
törekvésében megindító. A képekkel tehát magukkal nincs baj.
Erősen kifogásolható azonban az, hogy a szentély falai és az egyetlen mennyezet meg
oldási lehetősége üresen - vagy talán későbbre? - maradt. Inkább azt hisszük, hogy a 
tervező tartózkodott attól, hogy a szentély valamilyen fokozódott figurális ábrázolása a 
főoltár -és-kép aránylag kis méreteit még igénytelenebbre szorítsa. De e tartózkodás 
nyilvánvalóan kitetszik a régi kisméretű oltárképek láttára, amikkel az új faliképek-fő
leg nagyra szabott alakjaiknál fogva - semmiféle rokonságot nem tarthattak. Az egész 
belső installáció kicserélése pedig a faliképek kedvéért, még sem lenne célravezető.
Úgy látszik, ezek az összeütközések vezettek a kifogásokra. Csak nem tudják bi
zonyosan a kifogásolók, mi okozza az összhang hiányát. Az új képek minden más 
belső rész eltörpítő erejére gyanakszanak. Ez hihető is.
De bizonyos az, hogy a modern Szelle Stefán tehetséges piktúrájában - mint 
ahogy helyében más tehetséges templomfestőnk is így tett volna - nem adhatott 
mást, mint azt, ami tehetségétől tellett. Másfajta képeket Szelle Stefán nem ad
hatott s a környezettel megalkuvó képeket nem is vártam tőle." (Nikelszky Géza, 
Dunántúl, 1936. november 13. 7 p.)
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Széllé Stefiin Henrik: g Széllé Stefiin Henrik:
Szent Ágoston I Szent Mónika és fia, Ágoston

Gebauer Ernő hatalmas freskója 
az Ágoston téri templomban

Az egyház minden korszakban pártolója volt a képzőművészeteknek, 
s világhírű alkotások köszönhetik annak megszületésüket, hogy az 

egyház felismerte a szépség alkalmazásának hatását az áhítat emelésében. Ez a 
törekvése az egyháznak most is él, s ha a művészet el is pártolt öncélúságának 
kábulatában mentorától, az egyház még sem szűnt meg ott állni mellette s az 
egyházművészetek még most is jelentős ága az egyetemes művészetnek.
Kis falusi templomok és nagy katedrálisok egyképpen felhasználják a művészet 
alkotásainak hitet elmélyítő, áhítatot keltő hatásait, s élnek vele, mint él most 
az Ágostontéri plébániatemplom is, ahol Czernohorszky József apátplébános és 
Sándor Károly egyházközségi világi elnök kezdeményezésére Gebauer Ernő, az 
országos hírű pécsi festő és grafikus most készítette el a templom apszisának 
csaknem egészét betöltő hatalmas freskó-kompozícióját.
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Gebauer Ernő közel három hónapig dolgozott hatalmas arányú és művészi 
szempontból egyik legjelentősebb alkotásának számító freskóján. A szentély ró
zsaszín alapszínezésű ívén helyeződik el a hatalmas kompozíció, amely az Isten 
Anyja, mint központ köré építi fel témáját. Az ovális sugarakat kivetítő keret
ben lebeg a Szűz Anya karján a gyermek Jézussal. A finom vonású alakok kon
túrjait melegen emeli ki az aranyalap, amely földöntúli ragyogással folyja kö
rül a Szüzet, ahogy a gomolygó felhőháton trónol. Két oldalt a nemzet hódolatát 
tolmácsoló alakok. Baloldalt az ősmagyarok szikár zordonságukban. Jobb oldalt 
a ma: a rendőr, az édesanya, karján gyermekével, az iparos, a polgár, a magyar 
zászlót hódolattal meghajtó katona a magyarság egyetemességét szimbolizál
ják. A felhők közül égő piros alapon szökik ki a magyar címer, amelynek négy 
folyósávját alumíniumból alkotta meg a mester, hogy ne oxidálódjék. A kompo
zíció érdekes elgondolású megoldásaként alul két szent alakja zárja le a képet: 
baloldalt Szent Erzsébet, jobbról Szent Margit alakja, úgy azonban, hogy felet
tük egy-egy angyal lebeg, hogy összekapcsolja a két oldalra eső mellékalakot és 
szervesen a képhez illessze. A kép lebegésszerűségét hangsúlyozza a két kis an
gyalka, amely éppen a két ablak felett szárnyal, s bár kívül esik a kompozíció ke
retén, mégis hozzátartozik, és valahogy felhívja a figyelmet a központra, Szent 
Györgyre. Egészen oldalt az apszis lezáródásánál Szent István és Szent László 
hatalmas alakja magasodik, s bár elszigetelten állnak, a mély értelmű szimboli
ka összekapcsolja alakjaikat a mozgalmas képpel.
Gebauer Ernő legújabb alkotása csupa mozgás. Alakjai súlytalanok, nem el
stilizáltak, csak amennyire a perspektíva törvényei megkívánják, életteljesek 
és ugyanakkor modernek is. A festmény rajza, mint színhatása egyképpen ih
letett kezű mesterre vall, szerencsés pillanat szülötte. A kompozíció nem túl
zsúfolt és nem is esik szét alkotóelemeire. A teret kitölti, van mélysége, s mint 
téma is egyike a legjobbaknak.
Vasárnapra már le is bontották az állványokat s a pompás freskó teljesen el
készülten szolgálja rendeltetését, a hívek áhítatának emelését a szépség közve
títésével. Az Ágoston téri plébánia ezzel az új alkotással nagyot gazdagodott, 
Gebauer Ernő pedig újra bizonyságát adta elhivatottságának és széles skálájú 
tehetségének." (Dunántúl. 1941. szeptember 14. 4 p.)

A Szent Ágoston templom az 1950-es években

A Szent Ágoston templom: „Mai állapotában egyhajós. Csehsüveg 
■'   boltozatokkal fedett hajójában két oldalról kisméretű kápolnák csat
lakoznak, keletről szabálytalan sokszögalakban záródó szentély, melyből dél felé 
kápolna, észak felé a sekrestye nyílik, mindkettő fölött oratóriummal. A hajó nyu
gati oldalán a torony első emeletét is magában fogó, kiskiülésű lizénák tagolják,
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melyek felett a háromrészes zárópárkány 
golyvázódik. Földszintjén szegmensívű 
kapu nyílik, emeletén félköríves ablak, két 
oldalán íves szoborfülkékkel. A homlok
zat tengelyében karcsú, hegyes sisakban 
záródó torony emelkedik, két oldalán íves 
vonalozású féloromzatokkal." (Dercsényi 
Dezső - Pogány Frigyes: Pécs Műszaki 
Könyvkiadó Budapest 1956. 138-139 p.)

Szószék

északi falán, a bal mellékoltár és a kápolna (Fájdalmas Anya- 
A kápolna) között függ az 1792-ben készült, gyönyörű barokk ele

mekkel gazdagon díszített szószék. Alkotóművészét nem ismerjük. 
Kupolás mennyezetén Szent Ágoston szobra áll. Mennyezetén a Szentlé
lek galamb sugaras mezőben.
Kosarát az evangélisták aranyozott szobrai díszítik. A négy pilaszter tag 
előtt az evangélisták egész alakos, aranyozott szobrai állnak. A szobrok 
közti szakaszokat szárnyakkal díszített angyalfejek töltik ki. A szószék 
barokk kosarát és a kijárati ablakkeretet a 18. századra jellemző szalag- 
fonatos copf füzérek díszítik.
A templomhajó falain a pécsi Ranits család 19. századi síremlékei láthatók.

Orgona

A templom orgonájával cikksorozatomban több helyütt is fog- 
K—lalkoztam. Itt csak röviden néhány gondolat.
Az Ágoston téri templomnak kezdettől fogva volt valamiféle egyszerűbb 
orgonája.
1825-ben Dunaszekcsőről került ide egy 6 regiszteres orgona.
1889-ben ezt építette át a pécsi Angszter gyár.
1948-ban az orgona már 23 változatúra bővült.
A jelenleg látható orgona egyik jellegzetes érdekessége, hogy közép
mezőjében egy harsonát fújó angyal képe látható, amelyet Boros Lász
ló szerint Graits Endre festett. A ma is működő orgonát Stach Mihály 
újította fel 1976-ban.
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Harangok

rz első világháború idején, 1916-ban, hadicélokra leszerelték a 
Weinbert Péter harangműhelyében készült harangot.

„Virág Ferenc megyéspüspök hétfőn szentelte fel az Ágoston téri 
TEMPLOM NÉGY HARANGJÁT

Nagy ünnepe lesz hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a budai városi 
egyházközségnek. Ekkor szenteli fel Virág Ferenc megyéspüspök úr az Ágoston 
téri Plébániatemplom négy új harangját, amelyet a háború alatt hadba vonult 
harangok pótlására igen rövid idő alatt hozott össze Pécs legfiatalabb egyházköz
sége. Alig egy évvel ezelőtt alakult meg a budai városi egyházközség és kizárólag 
hívei spontán áldozatkészségéből nagyon hamar pótolni tudta a háborúnak ho
zott áldozatokat. A lelkes munkának igen dicséretes is volt az eredménye, amint 
azt az önkéntes adományok mutatják. Ugyancsak elkészültek a város jóvoltából 
a templom orgonájának hiányzó sípjai is.
A hétfői ünnepség sorrendje a következő: Reggel fél 9 órakor ünnepélyes szent
mise, amely után az Irányi Dániel téren gyülekeznek az iskolások és a hívek se
rege a Rudle-gyár előtt, ahol a harangok készültek. Innen kocsikon szállítják a 
feldíszített harangokat a ciszterci reálgimnázium zenekarának, a kivonult isko
lásoknak és híveknek kíséretében az Ágoston térre, ahol a templom előtt délelőtt 
fél 11 órakor fogja Virág Ferenc megyéspüspök a négy új harangot felszentelni. 
A megyéspüspök a szenteléssel kapcsolatban szentbeszédet is mond. A szentelés 
után a harangokat felhúzzák a toronyba és a déli angyali üdvözletét már az új 
harangok szava hirdeti messze csengő hanggal.
Az Ágoston téri templomban március 25-én hétfőn, a harangszentelés ün
nepély miatt a szentmisék rendje a következő: 7, fél 9 és fél 10 óra. A körme
net négyes rendben vonul a Rudle-féle haranggyártól az Ágoston térre a kö
vetkező módon: 1. Iskolás leányok. 2. Dohánygyári alkalmazottak. 3. Ciszter
cita diákok zenekara. 4. Küldöttségek. 5. Papság. 6. Feldíszített új harangok. 
7. Budai külvárosi egyházközösség és katolikus kör. 8. A hívek." (Dunántúl. 
1929. március 24. 2-3 p.)

A második világháború idején az Ágoston-templom újabb, értékes 
Weinbert harangja (1841), a Nepomuki Szent János nevét viselő, esik 
áldozatul. A Szent Ágoston templomnak napjainkban három harang
ja van: Weinbert Péter műhelyében, 1828-ban készült Szent Ignác 
harang, Rudle Ignác műhelyében, 1929-ben készült Szent István és 
Szentlélek harangok.
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Nem vagyok műtörténész, így erről a csodálatos templomról nem tud
tam átfogó művészeti képet felvázolni. így csak ajánlani tudom minden 
kedves olvasónak, keresse fel ezt a kis pécsi templomot és egy csendben 
elmondott ima után csodálja meg a barokk templomépítészet egy-egy 
még fellelhető remekét.

Agoston-templom, barokk szószék

Az orgona Gratis Endre festményével
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A HOLTFA JELENTŐSÉGE
AZ ERDŐK TERMÉSZETESSÉGE SZEMPONTJÁBÓL

holtfa az erdő természetes élővilága szempontjából kiemel- 
kedő jelentőségű, ezért annak természetességi indikátorá

nak tekinthető. Természetes erdőkben holtfa a bolygatási események 
hatására keletkezhet. A bolygatások típusai szerint megkülönböztethe
tünk biotikus (pl. rovar-, gombatámadás, nagyvad, ember), illetve abio- 
tikus (pl. szél-, jég-, hótörés, tűz, aszály, árvíz) jellegűeket. A természetes 
erdők jellegzetes erdőfejlődési fázisú területmozaikok, faállomány-szer
kezetükből adódóan - a bennük előforduló változatos korosztály- és 
fafajösszetételű faegyedek miatt - időben és térben változó mennyiségű 
holtfával rendelkezhetnek.

Holtfa Európa természetes erdeiben, 
ERDŐREZERVÁTUMAIBAN

urópa természetes erdei, erdőrezervátumai a holtfakutatások ideális 
helyszínei. Európában északról dél felé haladva a boreális zóna tűleve

lűek alkotta boreális flóraterületéhez tartozó 42 erdőrezervátumát (emberi 
hatástól régóta mentes erdőterület) vizsgálva J. Siintonen, a Finn Erdészeti 
Tudományos Intézet munkatársa 2001-ben megjelent kutatási jelentése 
szerint a boreális régió vizsgált erdőrezervátumai közül a déli és középső 
területen találhatókban 90-120 m3/ha-nyi, az északi részekhez tartozókban 
kevesebb, 50-80 m3/ha a mért holtfa mennyisége. Ugyanezen zóna gazdál
kodás alá vont területein is 2-10 m3/ha-os holtfamennyiség található. 
Tovább haladva dél felé a mérsékelt égövi zóna lombelegyes fenyvesek, 
és lombos erdők alkotta közép-európai flóraterületének 86 bükköserdő
rezervátumában folytatott kutatás (Christensen et al 2005) szerint a sík- és 
dombvidéki régióban átlagosan 131 m3/ha, a magasabban fekvő hegyvi
déki régióban mért 220 m3/ha-nyi átlagos holtfamennyiség jóval megha
ladja a boreális zóna vizsgált rezervátumainak átlagos értékeit. A zóna 
gazdálkodással érintett bükköseiben mért 3-30 m3/ha-os értéktartomány 
is magasabb a boreális öv kezelt erdőterületeihez viszonyítva.
A bükkös rezervátumokban keletkező összes holtfa mennyisége a hegy
vidéki (montán) régiók régóta érintetlen, nagy élőfakészletű erdőte
rületein magasabb arányú, mint a sík- vagy dombvidéki régió emberi
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hatással érintett - a magasabb átlaghőmérséklet miatt gyorsabban le- 
bomló faanyagú - alacsonyabb élőfakészletű erdőállományaiban. 
Az élőfakészlet volumenéhez viszonyított holtfa mennyisége a régóta 
érintetlen hegyvidéki zóna bükköseiben mért átlagosan 36%-nyi érték
ről a tengerszint feletti magasság csökkenésével, és az emberi hatás óta 
eltelt időszak hosszának rövidülésével 12%-ra csökken a nem régóta fel
hagyott sík- és dombvidéki régió bükkös erdőrezervátumaiban. A hegy
vidéki régió bükköseiben az összes holtfa mennyiségének 41-47%-át, a 
sík- és dombvidéki régiókban 23-29%-át az álló holtfa, a fennmaradó 
meghatározó részarányt a fekvő holtfa képviseli (1. táblázat).

A kutatás során a felmért holtfa minimális átmérője >5 cm 
Táblázat értékei: átlagérték ± standardhiba (mintaszám)

Rezervátum jellege

Régóta 
érintetlen 
(>50 év), 

hegyvidéki

Régóta 
érintetlen 
(>50 év), 
sík- és 

dombvidéki

Nemrég 
felhagyott
(<50év), 

hegyvidéki

Nemrég 
felhagyott 
(<50 év), 
sík- és 

dombvidéki

Összes

Holtfa mennyisége (mV ha) 2201115 (16) 132170 (20) 117174(6) 99198 (43) 1301103(86)

Élőfa készlet (m'/ ha) 6251110(16) 5381148(18) 529188 (6) 545±143(36) 5591136(77)

Holtfa aránya az 
élőfakészlethez (%) 36121(16) 2918 (18) 21114 (6) 1217 (36) 22117(77)

Álló holtfa aránya a teljes 
holtfa mennyiséghez (%) 41119 (14) 29+13(19) 47119 (5) 23115 (43) 29119(82)

Forrâs: M. Christensen et al. 2005:
Dead Wood in European beech (Fagus Sylvatica) forest reserves in Forest Ecology and Management

1. táblázat

Európa erdeinek holtfamennyisége, illetve azok jellemzői a flórate
rületek erdőtársulásainak regionális (magassági övek) elhelyezke
dése, az emberi hatások mértéke (erdőkezelés célja), illetve rezervá
tumok esetében az „érintetlensége" (regenerációs időszak hossza) 
szerint mutatnak változatosságot. A gazdálkodással érintett erdő
területek holtfamennyisége általában egy nagyságrenddel kisebb a 
vizsgált erdőrezervátumokénál.
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1. fénykép: Magyaregregy 48 C

Holtfa a Kelet-Mecsek vizsgált erdőrészletében

A Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet 9348 ha-os erdőterületéből a 
Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi erdészete 7146 ha-on végez erdő

kezelést. A Kelet-Mecsek szívében fekvő összefüggő erdőtömb szinte 
minden 10.-ik négyzetméterét „vágáskor nélküli" erdők borítják. Ezen 
erdők 80%-a faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú (erdőkezeléssel 
nem érintett), 20%-a szálaló üzemmódú erdőterület.
A Máré-vártól délkeleti irányban 500 m-re található a 140 éves, kocsány- 
talan tölgy elegyes ezüsthársas-bükkös faállománytípusú Magyaregregy 
47 A jelű erdőrészlet, amely faanyagtermelést nem szolgáló üzemmó
dú. A Mecsek ezen jellegzetes Mecseki szubmediterrán bükkös (Helleboro 
odoro-Fagetum) erdőtársulással jellemezhető 13,57 ha-os erdőrészlete a 
folyamatos erdőborítást fenntartó erdőkezelés bemutatására kijelölt 77 
ha-os Máré-vári erdőtömb része.
A korábban vágásosan, hagyományos erdőgazdálkodási eljárások alkal
mazásával kezelt Magyaregregy 47 A erdőrészlet megközelítőleg 10,5 
ha-os magterületén az erdőgazdálkodás 1989-től számított megszűnését 
követő 25 évben érvényesülő természetes regenerációs, erdődinamikai 
folyamatok vizsgálatára 2010 februárjában holtfamonitoring terület ke
rült felállításra és felvételezésre (1. ábra). 2014 májusában 50x50 m rög
zített geodéziai pontosságú kvadrátpontokon megtörtént a fekvő holtfa 
mennyiségének és jellemzőinek ismételt felvétele, így az eltelt 4 éves idő
periódus holtfa jellemzőinek adatai, és változásuk dinamikája ismerhető 
meg és hasonlítható össze a fent bemutatott európai bükkös erdőrezer
vátumok hasonló vizsgálatainak eredményeivel.
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Magya reg regy 47 A erdő részlet 
faállomány jellemzőinek vizsgálata 

(V-G)
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7. ábra: Faállomány szerkezeti jellemzőinek vizsgálata
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A HOLTFAANYAGFELVÉTEL ADATAINAK ELEMZÉSE

 A fekvő holtfaanyag választott 
felvételi módszere a svájci 

vonalas (transzekt) mintavételi eljá
ráson alapul. A 10,5 ha-os magterület 
50x50 m-es 43 kvadrátpontján került sor 
a felmérésre. Minden felállási ponton 3 
db, egyenként 15 m hosszú mintavona
lon, a vonalon fekvő vagy az azt metsző 
holtfa felvétele történt meg (2. ábra).
A faanyag korhadtsági foka 5 foko
zatú skála alapján került meghatáro
zásra, amelyben az 1. fokozat jelöli a 
teljesen friss, az 5. fokozat a szinte el
korhadt, széteső holtfát. A korhadt- 
ság minősítése zsebkés segítségével 
a faanyagba rostjaira párhuzamosan, 
majd merőlegesen közepes erővel 
nyomva, annak behatolási mélységé
től függően történik.

2. ábra:
A felvételi transzektek 

elhelyezkedése a mintavételi 
pontokon

(Forrás: Forsungsanstalt WSL,2005)

* 2014-es faállományfelvétel még nem készült el

Magyaregregy 47 A erdőrészlet (10,5 ha) 2010 2014

Élőfakészletátl. (m'/ha)

Fekvő holtfa térfogataátl. (m'/ha)

Fekvő holtfa aránya az élőfakészlethez (“<>)

Fekvő holtfa átlagos átmérője (cm)

Fekvő holtfa átlagos korhadtsági foka

2. táblázat:
Fekvő holtfa felmérése a Magyaregregy 47 A erdőrészlet magteriiletén 
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A 2010 februárjában elvégzett fekvő holtfa felmérés során becsült 52,9 
m3/ha-nyi, átlagos korhadtsági fokát tekintve 3. kategóriájú („közepe
sen lebomló") holtfamennyiség ugyanezen év május 15-én és június 
1-jén történt széldöntés nyomán (Zsófia-ciklon) jelentősen megnöveke
dett. A ciklon hatására a Mecsekerdő Zrt. területén közel 9000 m3, Ma
gyarország erdeiben 573 670 m3 faanyag dőlt ki. A 2014 májusában tör
ténő felmérés szerint az érintetlen erdőrészlet fekvő holtfa mennyisége 
63,2 m3/ha-ra növekedett, amely közel 20%-os gyarapodást jelentett. Át
lagos korhadtsági foka a kb. 100 m3 friss holtfa keletkezése miatt 2. ka
tegóriával („kemény") jellemezhető (2. táblázat).

3. ábra: Fekvő holtfa vastagsági eloszlásának változása 
a Magyaregregy 47 A erdőrészletben (2010-2014)

A 2010-ben készült faállomány-szerkezeti felvétel során az erdőrész
letben található álló holtfa is felvételezésre került. A Magyaregregy 47 
A magterületén 23,6 m3/ha-nyi az álló holtfa mennyisége, amely a hek
táronkénti élőfakészlet 3,3%-a. Ez az érték kissé meghaladja a sík- és 
dombvidéki, nemrégen felhagyott erdőrezervátumok hasonló értékét. 
A bükk és a kocsánytalan tölgy élőfakészletéhez viszonyított álló holt
fa aránya átlag körüli értékű 3,4% és 2,9 %. Az átlagos érték közel há
romszorosát elérő arányban marad állva holtfaként a gyertyán (8,9 %). 
Az ezüsthárs mért álló holtfa aránya nem éri el a 0,5 %-ot.
A faállomány-szerkezeti jellemzők újrafelvételezése, amely segítségével 
az álló holtfa volumen változása bemutatható, 2015 év elejére tervezett.
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2. fénykép: Magyaregregy 47 A 1 " Magyaregregy 47 A erdőrészletben

7-------------- ----------- --- ----------- - ---------------------------------------------- ----- -------------------------.....-....—.........—..........-

\______________________________________________________ ——________________________________________________________________ /
4. ábra: Korhadtság minősége (fázisa) vastagsági csoportonként, 2010
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A 2010-es viharkár hatás
sal volt a fekvő holtfa vas
tagsági eloszlására és kor- 
hadtsági fokának vastag
sági csoportok szerinti 
változására is. A 3. ábrán 
jól látszik, hogy a viharkár, 
bolygatás hatására a fekvő 
holtfa „vastagodik", átla
gos átmérője növekedett, a 
magasabb vastagsági osz
tályok feltöltődése is meg
indul (75 cm!). Az uralko
dó magassági osztályba 
tartozó fák átlagos átmé
rője 50,7 cm, tehát az átlagnál vastagabb fák is találhatók a holtfarészek kö
zött. Az eloszlás spektruma közel 1,5-szeresére bővül, ennek kedvező hatá
sa lehet a jövőben megtelepedő xylofág szervezetek élőhelykínálatára.

5 ábra: Korhadtság minősége (fázisa) 
vastagsági csoportonként, 2014

A holtfa vastagsági csoportok szerinti korhadtsági fokait összehasonlító
4. és 5. ábrán látszik, hogy 2010-ben jellemzően zömében 25 cm-nél véko
nyabb vastagsági osztályba tartozó, közepesen korhadt, a 3. korhadtsá
gi minőség körüli érték a meghatározó, és a nagyobb átmérőspektrumú 
friss holtfaanyag (1. korhadtsági fok) kevés.
A 2014-es felmérés adatai alapján a közepesen korhadt, 3. minőségi osz
tályú holtfaanyaghoz dőlt (viharkár) friss fák az erdőrészlet holtfáinak 
átlagos korhadtsági értékét csökkentik, azonban a holtfaanyag vastagsá
gi méretét növelik. Jól láthatóan csökken a legvékonyabb (5-10 cm) telje
sen lebomlott, legrégebbi holtfadarabok száma.

Összegzés

 A 4 éves visszatérési időintervallumú holtfa monitoring vizs- 
 gálati időszak az erdő életében rendkívül rövidnek számít, 

mégis bekövetkezhet ez idő alatt olyan jelentős bolygatás (pl. a Zsó- 
fia-ciklon), amelynek hatása meghatározó. A bemutatott erdőrészlet 
példáján keresztül érzékelhető, hogy a holtfa volumene és minőségi 
összetétele térben és időben változhat. Ezen változásokban tükröző
dik az adott erdőállomány erdőfejlődési fázisainak (optimális-örege- 
dési-felújulási-fiatal erdő) területarány dinamikája, és nagyrészt az 
erdőállomány természetessége.
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Cerner András

XXI. SZÁZADI KALANDOZÁS 
AZ ÓKORI SOPIANAE-BAN

Fontos lépés, s egy pozitív folyamat kiemelkedő állomása, hogy 

2015. április 30-án megnyílt a Sopianae - Baranya római kori 
leletei - állandó régészeti kiállítás első szakasza. Gábor Olivérrel, a 
Janus Pannonius Múzeum (JPM) régészével beszélgettem.

- Feltételezem, hogy Ön személyes kötődése, munkája miatt elfogult a 
Janus Pannonius Múzeum régészeti leletanyagával szemben. Milyen ob
jektív érvek támasztják alá, hogy a gyűjtemény kiemelkedően értékes?
- Elsősorban a lokalitás, hiszen hasonló leletek máshol is előkerülnek az 
országban, és akár nagyobb hangsúlyt is kaphatnak például a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. Számunkra azonban az a fontos, hogy a messzi 
múltban Baranyában is éltek emberek, hol érdekes, hol látványos, olykor 
egyedi tárgyi hagyatékkal.

- Mit kell tudnunk a nagy gyűjte
ményen belül a római kori lelet
anyagról?
- Pécs elődje volt Sopianae városa, 
amely a jelenlegi belváros alatt húzó
dott meg. Az ásatások során Sopia
nae területének 1/3-át sikerült feltárni, 
azóta a megtalált leleteken túl képek, 
rajzok, felmérések segítségével igye
keztünk rekonstruálni az akkori tele
pülést. Bár a tudományos módszerek

A Janus Pannonius Múzeum 
műtárgyai is megjelennek a 

3D-rekonstrukcióii és a kiállításban

nagyon sokat fejlődtek, a rekonstrukciós munka során sok esetben még min
dig a képzeletünkre kell alapoznunk. Teljes képet sohasem fogunk kapni, de 
mindig egy-egy apró lépést teszünk előre a cél felé. Baranya gazdag római ko
ri leletekben, hiszen Sopianae településén kívül villák, falvak, katonai táborok 
- az elmúlt évszázad kutatásai természetesen ezekre is kiterjedtek.

- Nagy felelősség hárul a szakemberre, amikor egy ilyen hatalmas le
letanyagból kell válogatnia. Milyen szempontok, elvek határozták 
meg az április 30-án megnyílt Sopianae-kiállítás felépítését, tematiká
ját, a leletanyag kiválasztását?
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- A Janus Pannonius Múzeum 2009 óta nem működtetett állandó régésze
ti kiállítást, éppen ezért nagy eredménynek tartom, hogy a kronológiából 
a római kori leletanyag egy részét meg tudjuk mutatni a látogatóknak. 
Természetesen fontos szempont volt az időbeli meghatározottság: az idő
számítás kezdete és az V. század közé eső időszak tárgyi emlékeit kellett 
megmutatnunk. Emellett a régészeti, azaz szakmai szempontokat össze 
kellett egyeztetni a látogatóéval. E kettő nem mindig esik egybe.

- Kérem, említsen néhány érdekességet a kiállításból!
- Elsőként azt a 2. századi kocsit említeném, amelynek egyes darabja
it Kiss Attila találta meg Kozármislenyben. Rajzon rekonstruálta a kocsi 
szerkezeti elemeit, majd ezt a munkát folytatta dr. Visy Zsolt régész, vé
gül a modellt Varga Péter építette fel. A kocsit egykor pogány jelképeket 
is tartalmazó bronzdísszel látták el, amelyet a modellen láthatunk, de a 
3D rekonstrukción szereplő hasonló kocsiról lehagyták, hogy illeszked
jen a keresztény korszakhoz.
Ugyanilyen érdekesnek, izgalmasnak bizonyul az a lehetőség, hogy a lá
togatók Sopianae épületei közül hármat virtuálisan is bebarangolhatnak, 
az ókori város utcáin „sétálhatnak". Az animációk elkészítésében a szak
mai hátteret biztosító régészeken túl nagyon fontos szerep jutott a 3D re
konstrukciót készítő Németh Adámnak, hiszen az egykori utcákat, épü
leteket, s persze a sétáló embereket az ő munkájának eredményeként lát
juk igen élmény- és életszerűnek.
A kiállításban megcsodálhatjuk még az ókori Sopianae legszebb tárgyi 
leleteit, használati tárgyait, továbbá a Dunaszekcsőn talált Marcus Aure
lius bronzfejet, s egy külön teremben a Fetter Antal által elkészített óke
resztény építménymaketteket.

Római kori raktár rekonstruált 
épülete a mai Nngy Lajos király útról 

Sopianae déli városfalánál

- Önnek van-e esetleg kedvenc 
műtárgya, lelete a kiállításban?
- Nincs, de ha egy szegmenst min
denképpen meg kell neveznem, ak
kor a 3D rekonstrukciót említeném. 
A munka, ahogy említettem, Né
meth Adám érdeme, az ő szaktu
dása nélkül nem lett volna ennyire 
életszerű és hiteles a végeredmény. 
Nagyszerű érzés volt, hogy a régé
szeti irányítást adva ebben a folya
matban is részt vehettem.
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A római kori raktár rekonstruált 
épületének belső tere

- Milyen célcsoportok számára le
het igazán érdekes ez a kiállítás?
- Ha célközönségről beszélünk, el
sőként Pécs város lakosságát említe
ném. Gyermekkoromban magam is 
többször meglátogattam a Régésze
ti Múzeumot, talán később ennek 
is szerepe volt a pályaválasztásom
ban. Úgy hiszem, a helyismeretünk 
alapját képezi az is, hogy legalább 
egyszer mindegyik múzeumba ellá
togassunk, hiszen a távoli rokonok
nak, ide látogató ismerősöknek csak ekként tudjuk ajánlani a remek pécsi 
gyűjteményeket. Emellett kiemelkedően fontosnak tartanám a szervezett 
iskolai csoportok rendszeres látogatását, szakmai vezetéssel. Jó volna, ha 
Pécs MJV finanszírozná, hogy a diákok évente egyszer ingyenesen láto
gathassák meg a múzeumot. A harmadik célcsoportot pedig azok a turis
ták jelentik, akik Pécset nem, vagy csak alig ismerik, viszont a városról ki
alakított képükhöz a Sopianae-kiállítás sokat hozzátehet.

Elképzelt bolt az egykori Sopianae-ban
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Kraft János

A DRÁVA FOLYÓ BAL OLDALI MAGASPARTJÁNAK 
HÁTRÁLÁSA VÍZVÁRON

Napjainkban egyik kedvelt szabadidős tevékenységgé vált a 
 geoládák keresése kézi GPS-ekkel. A megkeresendő dobozká

kat általában olyan helyekre is elrejtik, ahol kevésbé ismert látványos
ság van, vagy a kiválasztott helyszín csak kevesek által látogatott. Néha a 
ládarejtők olyan helyet is kiválasztanak, amely látványossága vagy egye
disége okán mindenképpen érdemes a felkeresésre, megtalálásra, felfe
dezésre és az ott szerezhető vagy átélt élmények későbbi közzétételére. 
Utóbbiak közé sorolandó a Dráva folyó közvetlen környéke is, hiszen ott 
több hely rejtett értékkel rendelkezik, és a folyó mentén jelentős terület
részeket érintve teljesen szabadon érvényesülnek olyan természeti folya
matok, amelyek sokak számára ismeretlenek vagy nem érthetők, pedig 
valójában egyszerűen csak az állandóan jelen lévő felszínfejlődés ese
ménysorozatának egyes látványos epizódjai. Ezek közé tartozik a folyó 
magyarországi szakaszán találhatóan a megismétlődően rogyásokkal

tf Hetesznye

1. sz. ábra
Részlet a Duna-Dráva Nemzeti Park területét ismertető térképből 

(piros körrel a paiwrámahely és a magasparti terület egyik részlete került kiemelésre)
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állandóan változó azon magasparti területrész, amelyet Vízvár és Heresz- 
nye települések közötti elhelyezkedéssel panorámahelyként is kiemel a 
Duna-Dráva Nemzeti Park területét ismertető M=l:60000-es térkép.
A geoládák közül egyik - dicsérendően - a Vízvár és Heresznye területét is 
érintő Dráva folyó bal partján kialakult és folyamatosan változó morfológi- 
ájú magasparti területen került elhelyezésre. A ládikát (megnevezése: 1611. 
Heresznyei magaspart) keresgélők közül többen sikertelenül jártak és véde
kezésül annyit rögzítettek a nagy nyilvánosság számára, hogy valószínűleg 
a folyó már elmosta, vagyis elpusztításra került a megtalálási hely. Többen 
viszont megtalálva a ládikát lelkendeznek, sőt olyan adatokat vagy esemé
nyeket is rögzítenek, melyek szerint a tágabb környezetben eltéveszthetetle- 
nül észrevehető, hogy a szabad természetben a megismétlődően megmutat
kozó „földmozgások", vagyis rogyások során mekkora erők érvényesülnek, 
vagy milyen csak kevesek számára is látható érdekes események történnek. 
Tehát a geoládikát keresők vagy megtalálók az interneten is hozzáférhe
tő megjegyzéseikkel kisebb-nagyobb időbeli megszakításokkal tudósíta
nak azon változásokról, melyek valójában a terület állandóan megvalósu
ló módosulásait bizonyítják. A teljességhez azonban hozzátartozik, hogy a
mindennapos válto
zások és azok mér
téke a korábbi tör
ténelmi időszakok
ban és az újabban 
felvételezett térké
peken ugyanúgy 
nyomon követhető, 
mint ahogy az nap
jainkban a sokak ál
tal előszeretettel fel
használt és eltérő 
időpontokkal készí
tett Google légi fo
tókon is nyilvánva
lóan szembetűnő. 
Amennyiben a kö
zel 150 évvel eltérő 
időpontú térképe
ket hasonlítjuk ösz- 
sze (1. és 2. sz. áb
rák), akkor nyil
vánvaló, hogy a

2. sz. ábra
Részlet a „35° 46° Belovár" térképszelvényből - 

Osztrák-Magyar Monarchia 1862-63. évek felvételezése 
L (piros körrel az 1. sz. ábrán kiemelt terület kerüli jelölésre)
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Dráva-folyó és közvetlen környezete néhány részletében számottevően 
változott. Határozott eltérés a XIX. századi állapotokhoz képest, hogy a 
folyó Vízvár és Heresznye között új kanyarulatot alakított ki, és e tevé
kenysége az ottani magasparti részletnek jelentős mértékű megbontásá
val járt. Az ember szempontjai alapján pusztítást jelentő roncsoló vagy 
elhaboló tevékenység viszont természetes eseménysorozat, hiszen a ke
vésbé ellenálló kőzettér esetén a folyóvizek szabályozás hiányában állan
dóan erodálják medrüket és közvetlen környezetüket. Ilyen helyeken a 
folyómeder fölé változó meredekségű rézsűkkel vagy függőleges részle

tekkel emelkedő magaspartok 
tehát állandóan kitettek azon 
lábvonali eróziónak (elmosás
nak, elhabolásnak), melynek 
során a mederbe jutó anyag - 
mint hordalék - a folyó erejétől 
függően szinte azonnal elszál
lításra kerül. E folyamatnak 
megfelelően jól alátámasztok 
már azon légi fotók is, ame
lyek néhány év eltéréssel jól 
igazolják és mindenki számá
ra észrevehetővé teszik, hogy a 
Dráva állandóan érvényesülő 
elhaboló tevékenysége hogyan 
alakítgatja a Vízvár és He
resznye közötti magaspartot. 
Ennek és a történelmi idők
ben végbement jóval nagyobb 
mértékű változásokat okozó 
elhabolási tevékenység iga
zolásaként elégséges néhány 
különböző időpontú légi fotó 
összehasonlítása.
A közel 9 év elteltével készí
tett légi fotókon jól érzékel
hető, hogy a folyó bal oldali 
magaspartján és annak köz
vetlen környezetében jelen
tős változások történtek az 
elmúlt közel 1 évtized során. 

2015. április 26-án készült Google légi fotó a 
Vízvár-Heresznye közötti drávai bal oldali 

magasparti terület központi részletéről

84



Kraft János - A Dráva folyó bal oldali magaspartjának hátrálása Vízváron

Az újabb időpontú fotón jól kivehető, hogy a magasparti terület peremvona
la a szántóhoz közelít, és a közvetlen háttérben olyan eróziós árokrendszer 
fejlődött ki 2015-re, mely 2006-ban kisebb elterjedése okán még jóval szűkebb 
területre szorítkozott. A meder keleti pereme mentén található növényzet - 
az ottani fák megléte és hiánya - árulkodik arról, hogy a folyó elhabolása 
nemcsak árhullámok esetén lép fel, hanem az a folyó mindenkor meglévő, 
vagyis változó intenzitással állandóan folyamatos tevékenysége.
Amennyiben 1 évtizednél nagyobb, vagy akár 4 évtizeddel korábbi idő
pontokban érvényes állapotokat hasonlítunk össze és részleteiben vizs
gáljuk a változásokat, akkor még szembetűnőbbek a magaspart nyom
vonalának változásai, helyesebben keletre tartó áthelyeződései. En
nek alátámasztásaként érdemes a különböző időpontokban elvégzett 
M=l:10000-es topográfiai térképek fel vételezésekor rögzített állapotokat, 
vagyis az egykori aktuális terepformákat értelmezni.

5. sz. ábra
1970-ben felvételezett topográfiai térkép 

vízvári magasparti területet tartalmazó részlete
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5. sz. ábra
1970-ben felvételezett topográfiai térkép 

vízvári magasparti területet tartalmazó részlete

A különböző időpontú felvételezésekkel összeállított térképek tar
talma eltéveszthetetlenül különbözik a magasparti terület közpon
ti részletére vonatkozóan. Az 1970-ben felvett állapotok szerint a 
magasparti terület a közel 100 évvel korábbi állapotokhoz képest 
határozottan keletre tartóan hátrált, hiszen megmutatkozik azon ka
nyarulat jelenléte (íve), mely korábban (1862-63-ban) még nem iga
zán volt jellemző. A téképkivágat középső részletén - a folyó bal 
oldali partvonalánál elvégződve - jól felismerhető azon vízmosá
sos völgyecske jelenléte is, mely délre tartó kanyarulatával a Drá
vába vezette a felszíni vizeket, valamint az oda tartó patakocská
nak nyomvonalát is meghatározta. A völgy déli oldalán mélyutas el- 
végződéssel földút is levezetett a folyóhoz határozott ereszkedéssel, 
vagyis a magasparti terület több részletre tagozódott állapotú volt 
közel 45 évvel korábban.
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Az 1990-ben érvényes állapotokat tartalmazó térképi részleten azonban 
már más terepi jellemzők voltak érvényesek, mint amilyeneket az 1970- 
es felvétel ismertetett. A későbbi felvételezésű (1990-es) térkép tartal
ma szerint a magaspart peremvonala egyértelműen keletebbre van az 
1970-es felvételezéshez viszonyítva. Ezen állapot kirajzolódik már a ko
rábbinál határozottabban megmutatkozó kanyarulat jelenlétével, vala
mint a magasparti területet megosztó völgyecske akkori morfológiai jel
lemzőinek felismerésével és értékelésével. A térképek tartalma szerint a 
magaspart peremvonalának egyes részletei legalább 40 m-rel keletebb
re helyeződtek 20 év elteltével. A peremvonal megváltozása mellett ér
telemszerűen nagymértékben megváltozott a magaspartot tagoló víz
mosásos völgy hossza, nyomvonala és mélysége. A völgy határozottabb 
bemélyülése és intenzív hátravágódása minden bizonnyal annak követ
kezménye, hogy a magaspart elhabolása során jelentős mértékű anyag
mennyiség jutott rogyásokkal, omlással és átázottságai miatt csúszások
kal a Drávába, mely a magaspart levált anyagát elszállította, áthelyezte 
medrének nyomvonalában.

7. sz. ábra
Vízvári magaspart rogyása - a törmeléklejtő elhabolás előtti állapottal - 

csónakból készült fotón

A Vízvár-Heresznye közötti magaspart általános jellemzője, hogy töme
ge (kőzetei vagy anyaga) nem igazán ellenálló kőzetek összessége, tehát a 
lábvonali eróziós hatások és onnan megvalósuló állandó anyagkiemelés, 
valamint a - magasabb részen található vízerőművek miatti - hektikus 
vízállások együttesen a magasparti rogyások megismétlődését okozzák. 
A rogyások megismétlődéséhez kedvező helyi adottság, hogy a Dráva 
egy olyan geológiai egységhez tartozóan található, melyet általában fia
tal geológiai ároknak, vagyis az utóbbi évmilliók során fokozatosan fel
töltődő süllyedéknek tekintünk. Az árokban a földtörténeti korbeosztás
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szerint fiatal kőzetek egymást követő lerakódásai során több üledékkép
ződési fázis érvényesült. Ennek megfelelő, hogy nagy vastagságú a se
kélytengeri rétegsorozatra települt azon szárazföldi-folyóvízi képződ
ménycsoport, amelynek fedősávját az eolikus, vagyis a széleróziós ré
tegek jelentik. A teljes rétegsorozat vastagsága helyenként meghaladja a 
több kilométert is, így valójában csak a felszínhez közeli képződmények 
alkothatják a megismétlődő rogyásokkal rapszodikusan változó morfo- 
lógiájú magasparti terület tömegét.

8. sz. ábra
Magaspart központi részlete 2015. április 27-én 

a Dráva folyó medervonaláról készített fotón

Jelenleg a vízvári magaspart perem vonala a folyó vízállásaitól függően 15- 
25 m-rel magasodik a meder felett. Lábvonala közel azonos helyzetű a fo
lyó medrének mélyvonalával, tehát az onnan történő anyagelszállítás már 
kezdeményező hatásként érvényesül a magasabb szinteken mutatkozó ro- 
gyások kifejlődéséhez. Természetesen további igen kedvező helyi adottság 
az elhabolási folyamathoz, hogy a magaspart elsősorban szemcsés és gyen
gén kötött rétegekből áll és valójában nincs a kőzetekben olyan kötőanyag, 
amely fokozhatná az ellenállást az állandóan jelen lévő erózióval szemben. 
Ez visszatükröződik a morfológiai helyzetben is, hiszen a peremvonal alatt 
- ahol gyenge kötöttségű iszapok mutatkoznak - néhány méteres függő
leges fal alakulhat ki, míg mélyebben, ahol szemcsés üledékek (homok
változatok) az uralkodók, már a lábvonali áztatás miatt a szétesett anyag
nak megfelelően időszakosan változó meredekséggel csak rézsű mutatko
zik. A rézsűláb környezetéből történik a folyamatos anyagelszállítás, majd
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amikor az állandó elhabolás miatt a rézsűhajlás meredeksége megnő, ak
kor újabb homoktömeg indul el lassú csúszással, vagy időszakos pergés- 
sel a folyómeder felé. A megismétlődő rézsűmozgások során a magasabb 
helyzetű kötöttebb iszapok alól is kilazul, majd fokozatosan eltávozik a 
homoksáv felső része, és kialakul azon aláhajló részletű felület, amely a to
vábbiakban a magaspart peremvonalának hátrálását eredményezi rogyá- 
sokkal. A látványos hátravágódás a folyómeder feletti kötöttebb sávnak az 
aláhajló részletek feletti tömbösödésével kezdődik meg, majd a tömbök 
hirtelen elválásakor, felületi kiomlásakor az iszaptömegek az instabil ál
lapotú homoklejtőre jutnak. Onnan lassan meg-megcsúszva, vagy esetleg 
a felületen gyorsan leszánkázva, legurulva, esetleg már széttöredezve ki- 
sebb-nagyobb darabokkal jutnak el a folyómederbe, vagy annak közvet
len közelébe. A folyó alacsony vízállásainak időszakában a lábvonalban 
tapasztalható halmocskák formájában találhatók meg időlegesen a perem
vonalról és annak környezetéből kiszakadt kőzettömegek, hiszen a folyó
víz azokat majd folyamatosan szétáztatja, és így finom, szinte lebegtetett 
hordalékként a későbbiekben elszállítja.

9. sz. ábra
Magaspart központi részlete 2015. április 27-én a peremvonalról készített fotón

A magaspartot alkotó különböző üledékképződéseket jellemző rétegek
nek jelenleg legjobb nyílt feltárásait a magaspart tömegét megosztó eró
ziós völgyecskében lehet megtalálni, hiszen a magaspart peremvonala 
alatti törmeléklejtő nagy részén már nem eredeti állapotban vannak a
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10. sz. ábra
Magaspart főtömegét adó finomszemcsés 

(elsősorban homokos) kőzettér

kőzetek. Azonnal észrevehető a függőleges falrészletekben, hogy való
jában csak a felső pleisztocén és holocén korú kőzetek tömegét érintő
en történik a magaspart elhabolással megvalósuló pusztulása. Az állan
dó eróziónak kitett kőzettér nagy hányada valójában különböző szem
cseméretű homok, amelyben helyenként vagy inkább csak szórványosan 
apró kavicsok is előfordulnak. Egyes részletekben viszont jelentős már a 
homokban az iszaptartalom, valamint előfordulnak még igen gyenge - 
víz által könnyen oldható - kötések (meszes, limonitos) is. A teljes réteg
rend ismeretében érthetővé válik, hogy a folyóvíz már közvetlen érintke
zések esetén is számottevően gyengíti a magaspart állékonyságát, ame
lyet tovább fokoz a változó erősségű sodrása és az ingadozó (néha csak 
áztató) vízállások megismétlődő előfordulása.

Az elhabolásnak kitett rétegso
rozat általános jellemzője, hogy 
csak szárazföldi-folyóvízi, vala
mint azokra települten eolikus 
keletkezésű képződmények mu
tatkoznak. Az eltérő keletkezési 
körülményeket jól láthatóvá teszi, 
hogy az egyes rétegek egymás
sal határozottan felismerhetően 
szöget zárnak be (kereszt réteg
zettek), vagy térbeli kiterjedésük 
nem kitartó, továbbá erózióval

alakultak ki a fiatalabb rétegek a feküképződményeken. Néhol még az is fel
ismerhető, hogy a Dráva völgy feltöltődésekor a mainál jóval hidegebb klí
ma időszakában az akkori terepfelületen vagy a széllel kialakított buckákon 
fagyjelenségek különböző megjelenési formái is megmutatkoznak akár szí

nekkel vagy árnyalatokkal eltérve 
közvetlen környezetüktől.
A magaspart tömegét alkotó ho
moksorozat nagy része olyan 
kötésnélküliséget mutat, mely 
szerint akár már a tartós szél is 
alakíthatja a megnyitódott felü
leteket, valamint a morfológiai 
képet. Ennek megfelelő helyi sa
játosság, hogy a magaspart leg
kevésbé konszolidálódott fel
ső zónájából a szél könnyen

17. sz. ábra
A nyílt feltárásokban eltérő 

üledékképződési fázisok és kereszt 
rétegzettség is felismerhető
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12. sz. ábra
A magaspartot megbontó vízmosásban 

tömbös elválásos omlások is előfordulnak

kiosztályozza a legfinomabb frakciót, és azt akadályoztatás nélkül szét
teríti környezetében. Ezen sok ezer éve érvényesülő hatás következmé
nye, hogy a magaspart közvetlen hátterében felismerhetők azon finom 
homokból álló buckák, amelyeknek anyaga a folyómeder közvetlen kör
nyezetéből származik. A mélyebben, vagyis a lefedetten lévő homokso
rozatban a lerakódás során megvalósult az osztályozódás, valamint az 
ott előforduló fehéres színű sávok az átlagosnál nagyobb mész jelenlé
tére, míg a barna sávok limonit előfordulására utalnak, és e jellemzők 
együttes következményeként adódik, hogy a homoktömeg időlegesen 
állékonyságot mutathat. Ezen valójában csak látszólagos állékonyság 
azonban külső tényező (pl.: víz) hatására rövid időn belül felszámoló
dik, és a magaspart peremvona
lának hátrálásával megvalósul 
azon rézsűs felület kialakulása, 
mely közelít a homokra jellem
ző súrlódási szög értékéhez. Te
hát a rézsűs felület a homokra 
jellemző 29-35° körüli lejtőszög 
elérésére törekszik, azonban a 
folyó a lábvonalból történő ál
landónak tekinthető elszállítá
sával megakadályozza, hogy az 
egyensúlyi állapot kialakuljon. 
A Föld bolygó külső - és így a 
felszínt állandóan formáló - természeti erőinek egyik látványos megmu
tatkozása a vízvári magaspartnak és közvetlen környezetének még em
beri léptékkel mérve is rövid időn belüli megváltozása, végleges átalaku
lása. A sokak számára nehezen érthető folyamatot nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a magasparti területen és közvetlen környezetében a 2014 év csa
padékosságának következményeként több tízezer köbméter homok és 
iszap került eredeti helyzetéből kiemelésre majd lefolyó vizeknek közre
működésével a befogadót jelentő folyó által elszállításra. A múlt évi több 
hónapos csapadékos időszak eredményeként történt a magaspart pe
remvonalának keletebbre történő határozott áthelyeződése több tízméte
res hosszban, valamint a közvetlen háttérben több százméteres hosszban 
látványosan bevágódott eróziós vízmosásos rendszer igen gyors keletke
zése. A magasparton és a közvetlen környezetben rövid időn belül lezaj
lott eseményeket általában 5-10 m mély, 10-20 m széles, valamint 80-100 
m hosszú árkok keletkezése vagy a korábbiak felbővülése igazolja. 2014- 
ben a korábbiakhoz viszonyítva helyenként 10 m-nél is nagyobb mérték
kel tovább mélyült vízmosásos rendszer átalakulásához igen kedvező
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lehetőséget biztosított, hogy a magaspart az utóbbi évtizedekben hátrá
lása során felszámolta azon függővölgyecske elvégződésének kanyaru
latát, mely sokáig visszatartó erő volt a felszíni vizek eróziójával szem
ben. A magaspartot megbontó völgyecske elvégződésénél fokozatosan 
lezajlott magasparti nyomvonalváltozás, vagyis keletebbre történő áthe
lyeződés eredményeként kialakult végül azon helyzet, hogy nemcsak rö
vidült a hossza, hanem megváltozott a völgyecske esése is. A korábbiak
hoz képest meredekebb és kanyarulatát elvesztett völgyben nemcsak a 
Dráva irányába tartó vizek elfolyása lett gyorsabb, hanem a drávai ma
gas vízállások is bejutottak olyan helyekre, ahol korábban nem lehetett 
hatásuk. így a drávai magas vízállások nemcsak a magaspart lábvonalát, 

hanem annak közvetlen hátterét 
is áztathatták.
A folyamat intenzitását és ered
ményességét jól reprezentál
ja, hogy a korábbi térképeken 
szűknek jelzett völgyecske a 
legújabb légi fotókon jelenleg 
közel merőlegesen tart a Drává
ba, itteni szélessége többszörö
se az 1970-ben felmértnek, és a 
kezdetet jelentő völgyfő néhány 
hét alatt az 1990-es térképen áb
rázolt állapotokhoz képest több

13. sz. ábra
A magaspart keleti háttérében 2014-ben 
néhány hónap alatt megvalósult eróziós 
________ tevékenység egyik részlete_________

14. sz. ábra
Közvetlenül magaspart peremvonala 

mögötti szántón 2014 őszén keletkezett 
vízmosás kezdete

mint 100 m-rel keletebbre helyeződött át. A jelenlegi völgyfőre jellemző 
lelépcsőződésnél az 5 m-es mélységet és a 10 m-es szélességet is meg
haladó bevágódás olyan gyors volt a kőzettér alkalmassága okán, hogy 
a fás növényzet jelenléte miatt a kötöttebb részletek szigetként megma-

radtak a tengelyvonal környe
zetében. A néhány napra datál
ható kimélyülés során az innen 
mozgatásra kerülő homok a völ
gyecske alsóbb részén viszont 
koptatóanyagként viselkedett, 
és így a völgy elvégződésénél a 
szelvényméret a korábbihoz ké
pest szinte megduplázódott.
A magaspart anyagát alkotó kő
zettér erózióérzékenységét jól 
példázza, hogy a 2014 szeptem-
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herében olyan 80 m-t meghaladó hosszúságú 5 m-nél mélyebb és 10 m-nél 
szélesebb vízmosás is keletkezett a magaspart peremvonalával párhuza
mosan a közvetlen háttérbe, amelybe 100 m-nél hosszabb, néhány nap 
alatt kimélyült árok is becsatlakozott. E helyszínen - a magaspart pe
remvonala mögötti szántón - a Drávának nem volt aktív szerepe, hiszen 
kizárólag a tág térállású növényzet miatt fellépett eróziós hatások ered
ményezték a magaspart peremvonala mögötti mezőgazdasági művelésű 
területen az árok és a vízmosás keletkezését. A felszín végleges megvál
tozását eredményező bevágódás során nemcsak a homok és az iszap al
kotta a mozgatásra került tömeget, hiszen gyepes és bokros növényzet 
mellett még a fák is elmozdításra, helyesebben szállításra kerültek. Azok 
a zagyárban oly módon rendeződtek el, hogy ideiglenesen meggátolták 
a hordalékanyag azonnali bejutását a Drávába. így a völgy alsóbb részén 

15. sz. ábra
Felszíni vizek által szállított és lerakott 

hordalékanyag ágakon fennakadt részletei 
L láthatóka folyó alacsony vízállásaikor

a zagy több méteres magasság
gal ideiglenesen megállapodott, 
és csak a későbbiekben jutott el 
több részlettel a befogadóba.
A vizes zagy ideiglenes vissza- 
tartottsága miatt a völgy alsó ré
szén az oldalfalak fokozatosan 
elvesztették állékonyságukat, és 
a magasparti területhez hasonló 
módon olyan rogyások sorozata 
alakult ki, hogy a völgy oldalirá
nyokba is jelentősen felbővült. A 
talpvonal környezetében jutott
omladékokat a későbbi esők itteni átfolyásai, valamint a völgyben jelent
kező források vize szállította el végül a Drávába. Az egykori ideiglenes 
jellegű zagytér magasságát jól példázza, hogy a jelenlegi talpvonal felett 
több méterrel megtalálhatók - néha még ma is a faágakon - olyan kőzet
roncsok (valójában hordalékok), amelyek színlőit jelentik a 2014 őszén 
lezajlott eseménysorozatnak.
A magaspartnak és közvetlen környezetének az utóbbi évtizedekben be
következett változásait a rendelkezésre álló különböző időpontú (1970 
és 1990) topográfiai térképeken rögzített állapotok, valamint az utób
bi évtizedben készült légi fotók tartalma alapján lehet hellyel-közzel 
pontosítani. A különböző időpontok felméréseit tartalmazó topográfi
ai térképek tartalma egymáshoz viszonyítva jelezte már azon változást, 
amely kb. 20 év alatt végbement a területen. Az 1990 utáni időszak válto
zásáról, vagy az 1970-től indulóan megtörtént eseményekről - felmérés
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hiányában - valójában csak a térképek és az utóbbi években készült légi 
fotók tartalma alapján lehet valós képet kapni. A térképek és a légi fotók 
készítésük időszakában teljesen megfelelő részletességgel ábrázolják az 
akkor aktuális helyzetet, ám egymáshoz viszonyítva azonban már elté
rő állapotokat ábrázolnak. A különbözőségek ismeretében az 1970-től 
kezdődően megvalósult eseménysorozatot két pont közötti egyenesre 
vetítve érdemes értelmezni. A pontok felvételét és közöttük meghúzha
tó egyenes vonal kijelölését biztosította azon lehetőség, hogy a térképek 
és a légi fotók rendelkeznek olyan koordinátahálóval, mely alapján a ki
jelölésre került pontok a térképen és a légi fotókon ugyanazon helyszínt 
jelentik, továbbá bármely kézi GPS mérései - a pontosság függvényében 
- azokon már könnyen ábrázolhatok.
A vízvári magasparton megvalósult változások bemutatásához kijelö
lésre került a magaspart keleti hátterében azon pont (K), melynek föld
rajzi koordinátája N 46,06602 E 17,26054, míg a magaspart nyugati elő
terében azon pont (Ny), melynek földrajzi koordinátája N 46,06616 E 
17,25593. A pontok koordinátája jelzi, hogy közel kelet-nyugati irány
nyal kb. 360 m hosszú egyenes vonalra - mint szelvényre - kerültek 
felvitelre a különböző időpontú térképeken és a légi fotókon találha
tó állapotok. Az egyenes vagy szelvény nyomvonala oly módon került 
kialakításra, hogy a magaspart hátrálása mellett értelmezhető legyen 
azon völgy fejlődése vagy bemélyülése is, amelynek változásai párhu
zamosságot mutatnak a magasparti terület elhabolásával, hátrálásával.

A koordinátahálóval rendelkező térképeken és légi fotókon ábrázolt ál
lapotok és a 2015 áprilisában elvégzett kézi GPS-mérések szerint megál
lapítható, hogy 1970-től kezdődően:
• a vízvári magasparti területen legalább 400 m-es hosszban következ

tek be olyan drávai elhabolással szoros összefüggésben lévő változá
sok, amelyeket igazolnak a topográfiai térképek, légi fotók és a kézi 
GPS mérések,

• a Vízvár-Heresznye közötti magasparti területen az elmúlt 45 évben 
azonban nem volt egyenletes a magasparti területrész elhabolása, 
hátrálása,

• az elhabolás, vagyis a magaspart peremvonalának hátrálása azon te
rületrészen volt intenzívebb, ahol a Dráva újabb kanyarulatát próbál
ja megalkotni,

• a lassan fejlődő kanyarulattól északra és délre vannak az elhabolás 
mértékének minimumai, míg a maximum körüli értékek a kanyarív 
legkeletibb részletén mutatkoznak,
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• a vízvári magasparton kézi GPS-szel mért kb. 400 m hosszú 
magasparti szakaszon az utóbbi 45 évre vonatkoztatva a legkisebb 
változás 5 m körül volt, mely nem jelentős, míg a maximum érték 
több helyen is elérte vagy meghaladta a 80 m-t, mely viszont már 
igencsak figyelemre méltó,

• az elhabolásra került kőzettér mennyisége durva becslés alapján meg
haladja az 500.000 m3-t, vagyis érthető, hogy a Dráva miből és hogyan 
építi zátonyait vagy változtatja medrét és sodorvonalát.

A Dráva folyó emberi léptékkel is mérve látványosan igazolja, hogy 
a felszínformálódás olyan természetes folyamat, amelynek intenzitá
sa alapvetően függ a hatásoktól és hatásoknak állandóan kitett kő
zettér mérnökgeológiai adottságaitól, vagyis környezetünk nem stati
kus, hanem folyamatosan változó, és ezért érdemes legalább egyszer 
körülnézni a Dráva mentén.
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VIRÁGOK A MECSEKRŐL

Váratlan és megtisztelő kérést kaptam nyár derekán: adnék-e néhány 
k mecseki virágfotót a Mecsek Egyesület következő évkönyvébe. 
A merevlemezeken tárolt fotók között keresgélve tudatosult bennem, 
hogy korosodok, hiszen évtizedek óta járom gyalogosan és kerékpár
ral, társaságban vagy magányosan a hegyet. A fényképezőgép az esetek 
többségében velem van, hogy az elém kerülő kisebb-nagyobb csodákat 
megörökíthessem. Hobbi? Szenvedély? Valószínűleg mindkettő igaz. 
Vagy a fotózás egyszerű indok, hogy barangolhassak erdőn-mezőn?

A képek gyűlnek, ma már több ezer közül kell kiválasztanom, amit ép
pen keresek. Vannak közöttük sikerültebbek és kevésbbé jók (utóbbiból 
persze messze több), de tükrözik, amit és ahogy én láttam.

Úgy éreztem, hogy a Mecsekkel kapcsolatos hatalmas mennyiségű fotó
val valamit kezdeni kell. Egy barátommal, aki szintén rendszeresen járja 
fényképezőgépével a mecseki tájakat, egyesítettük erőinket (archívuma
inkat), és létrehoztunk egy weboldalt (www.koszalo.hu). A képeket tájegy
ségenként rendszerezve töltöttük fel, és néhány egyszerű túraajánlatot is 
tettünk melléjük. Az oldal erőmtől és szabadidőmtől függően frissül és 
alakul (szóval nehézkesen és lassan). Az évkönyvben található virágfo
tókat is a honlap anyagából válogattam, remélve, hogy elnyerik az olva
sók tetszését. Nagy Gábor segített, hogy ne tévedjek nagyot, és pontosak 
legyenek a növények nevei. Munkáját ezúton köszönöm! A válogatásban 
találhatnak ismert, „híres" virágokat, de többségében olyanok találha
tók, amelyek mellett a túrán egyszerűen elmegyünk vagy átlépjük őket.

Én pedig gyűjtöm tovább a fotókat. Ha tehetem, jövőre is ott leszek az el
ső hóvirágoknál a Rózsa-hegy oldalában, keresem majd a csillagvirágo
kat a Rotary mellett, igyekszem megtalálni a tavaszi tőzikéket Mánián. 
Aztán, ahogy az év halad, jönnek majd sorban a kökörcsinek, tavaszi hé
ricsek, orchideák, bazsarózsa, a virágos, füves lejtők és rétek. Rengeteg 
képem van szinte valamennyiről, mégis megyek, mert nekem ezeket lát
nom kell. Elkészítem majd a sokadik felvételt is. Hátha valamelyik fotó 
jobb lesz, mint az eddigiek...
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Aranyveselke ■ Bánáti bazsarózsa

Berki szellőrózsa ■ Bíboros kosbor ■ Bíboros kosbor

J 
W

ü

Boginros szellőrózsa Eriiéi inndnrsóskn
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Fehér madársisak ■ Fehér mécsvirág

Fekete kökörcsin ■ Fürtös gyöngyike

Hegyi kakukkfű Hegyi len
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Hólyagos habszegfű
"----------------------------------------------------------------- 1

Homoki pimpó

Kisvirágú pimpó Koloncos legyezőfíí
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Konya vicsorgó ■ Leanykökörcsiti

Lecsepiilt veronika W Ligeti csillagvirág

Lila ökörfarkkóró ■ Macskafarkú veronika
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Madárfészek békakonty ■ Magyar zergevirág

Majomkosbor Méhbangó
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Mezei zsálya W Orvosi füstiké

Őszi kikericsŐszi fiizértekercs
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Ösztöríís veronika j Illatos hunyor

Piros inadársisak J Salátaboglárka

Szakállas csormolya Szártalan kankalin
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Szarvasbangó Ujjas keltike
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Sey Gábor

A KIRÁLYI CSALÁD ASZTALÁNÁL

Költözés után, könyvtáram rendezgetése közben akadt a kezembe 
egy kék papírba csomagolt kis keménytáblás füzetecske, rajta 

piros szélű vinyettán gyöngybetűkkel a felirat: „Hamerli Imréné, Papa 
jegyzetei". Emlékeztem a füzetre. Édesanyám, Hamerli Ilona hagyatéká
ból került hozzám, de behatóbban soha nem tanulmányoztam, mivel a 
gyönyörű, kalligrafikus betűkkel rótt német nyelvű írás, minden szép
sége mellett, szinte alig olvasható.
A magamfajta könyvmolynak épp az ilyen tevékenység - a könyvtárren- 
dezés - a legjobb alkalom arra, hogy csapot-papot félretéve, a még nem 
olvasott, vagy rég olvasott könyvekbe belelapozgasson, beleolvasson. 
Engedve tehát a csábításnak a füzetecske lapozgatásába kezdtem. Egy- 
egy szót elolvasva, a többivel mondattá fűzve, fordítgatva egyre jobban 
érdekelni kezdett az írás, ami az 1890-es évekből származott.
A füzetecske dédapám, Nóvy András bécsi cukrászmester feljegyzéseit 
tartalmazza, igaz, elég szűkszavúan. „Természetesen" hátulról kezdtem 
olvasni, ahol receptjei kaptak helyet, főleg az összetevőket tartalmazva, 
konyhatechnológiai leírások nélkül. Ám amikor az első lapjait is forgat

ni kezdtem, érdekes felfedezésre 
jutottam. Dédapám nem másnak, 
mint a császári és királyi család
nak felszolgálandó finomságokat 
jegyezte fel.
A füzetecske első lapja utólag lett 
beragasztva. Az első oldalon 1895, 
a másodikon 1893 évszám olvas
ható, míg a harmadik lapon az 
1892. augusztus 10-i dátum szere
pel, s valószínűleg ennek az oldal
nak a folytatása a 4. oldal. így a 
3-4. oldalak időben megelőzik az 
első kettőt. Nézzük tehát az olda
lakat fellelhetőségük rendjében.

A nehezen olvasható sorokból - még így is, hogy a teljes szöveget nem 
sikerült lefordítani - érdekes dolgokat tudhatunk meg.
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A beragasztott „pótlap" első oldalán 
az 1895-ös dátum szerepel, és jól ol
vasható a „für Majestät", tehát a „felség 
számára" tálalandók felsorolása, amit 
megerősít a második sorban olvasha
tó „für... Kaiser Jozef" bejegyzés is. Er
ről az oldalról megtudhatjuk, hogy az 
uralkodó a nap minden szakában ra
gaszkodott a tej (talán kecsketej) ivá- 
sához, és kényes volt az ital hőfokára, 
valamint arra, hogy porcelánban ke
rüljön felszolgálásra.
A 2. oldal Lainzban íródott 1893-ban. 
Bécs valaha a belvárosból és 36 kül
városból állt. A város első jelentős át
alakítását 1857-ben Ferenc József pa
rancsára hajtották végre, majd 1890- 
ben, az előbbinél is terjedelmesebb 
nagyobbítása vezetett az úgynevezett 
Nagy-Bécs (Gross-Wien) kialakításá
hoz. Ekkor csatolták Bécshez a leg

közelebb eső falvakat, mégpedig 
szám szerint 46-ot. A bekebelezett 
falvak közül az egyik nyugaton 
fekvő falu volt Lainz.
A schönbrunni kastélypark mögött 
elterülő, már Lainzhoz tartozó va
dasparkban található a vadászkas
tély, más néven a lainzi Hermes
villa. A villa közelében pedig az al
kalmazottak elszállásolására egy 
kétszintes épület.
Ebben a vadászkastélyban szület

hetett ez a bejegyzés az ott megforduló előkelőségeknek felszolgált desz- 
szertekről, italokról, melyeknek elkészítése dédapám feladata volt. 
Reggelire schwalbachi ásványvizet 4 fokosan, délután 2 fokosan kel
lett felszolgálni. A reggeli tejet jeges vízben hűtve, míg délután 2 foko
san kellett az asztalra tenni. Öt csésze kávé, szamócapüré mézbevonat
tal (szamócapüré mézben), világos lépesméz, kifli, friss vaj, csokoládéke
nyér és teasütemény került a terítékre. Hogy kik vettek részt az aznapi 
lakomákon, azt nem tudjuk.
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1A Hermess-villa mellett álló épület 
a személyzet elszállásolására

Ám a következő oldal - ami meg 1892-ben lett teleírva - beszédesebb ez 
ügyben is. Igaz, itt a helyszín megfejtése okoz fejtörést.
Az augusztus 10-i bejegyzés szerint a kiszolgálandó vendégek O Császá
ri és Királyi Felsége Gizella Főhercegasszony, férje, Leopold herceg, vala
mint négy gyermekük voltak, akiket egyszerűen csak két hercegnő és két 
herceg titulussal illetett dédapám.
Nekik naponta reggelire ribizlit, gyümölcsöt, többféle kenyeret, kiflit, 
zsemlét, csokoládékenyeret, tejszínt kellett az asztalra tenni, de nem ma
radhatott el a tea sem. Utóbbihoz rum és teavaj (folyékony vaj) is dukált. 
A reggelit csokoládétorta, tojás és méz zárta! Külön - feltehetőleg a gye
rekek kedvéért - lépesméz is volt az asztalon.

Gizella főhercegnő és családja

Habsburg-Lotaringiai Gizella Luj
za Mária (Gisela Louise Marie Erz
herzogin von Österreich), Laxen
burg (Alsó-Ausztria), 1856. július 
12. - München, 1932. július 27. oszt
rák főhercegnő, magyar és cseh ki
rályi hercegnő, Ferenc József császár 
és király és Erzsébet császárné és ki
rályné leánya, házassága révén ba
jor hercegné. 16 éves korában, 1873. 
április 20-án Bécsben ment feleségül 
Lipót Miksa József bajor királyi her
ceghez (1846-1930), a német császá
ri hadsereg ezredeséhez.
A vőlegény és a menyasszony má
sodfokú unokatestvérei voltak 
egymásnak. Házasságukból négy 
gyermek született: Elisabeth Ma
rie Auguste von Bayern hercegnő 
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(1874—1957), Auguszta Mária Lujza ba
jor hercegnő (1875-1964), György Fe
renc József herceg (1880-1943) és Konrad 
Luitpold Franz von Bayem herceg (1883- 
1969). Az ominózus reggeli idején tehát a 
hercegkisasszonyok 18 és 17 évesek vol
tak a hercegek pedig 12 és 9 évesek. 
Gizellát és Rudolfot anyai nagyanyjuk, 
Zsófia főhercegné nevelte igen konzer
vatív szellemben. Gizellának édesany
jával soha nem alakult ki bensőséges 
viszonya, amihez nővérének - Zsófia 
Friderika - korai halála is közreját
szott. Erzsébet királyné állítólag csak 
egyszer - első unokája születésekor - 
látogatta meg Bajorországban élő lá
nyát. Erzsébet gyermekei viszont szo
ros kapcsolatban álltak egymással. Ru
dolf 1889-ben önkezével vetett véget 
életének. Hogy 1892. augusztus 10-
én Gizella kivel találkozott, húgával, Mária Valériával, vagy a szüleivel, 
nem tudjuk, de tény, hogy Gizellának és családjának reggelijéről Erzsé
bet udvari cukrásza gondoskodott.
A negyedik oldalon sem dátumot sem helyszínt nem találunk. Egy bizo
nyos O. H. Hirschnek (vagy Hersch(aften) az uraságoknak?) a villásreg- 
gelijéhez/délebédjéhez („dejunne") valókat sorolja fel, ahol a „szilárd" 

táplálékot a gyümölcs és a csokoládéke
nyér (püspökkenyér) képviseli. Annál 
részletesebben taglalja a „folyékony" 
halmazállapotú felszolgálandókat.
Az 1 flaska bordói és a 6 flaska bajor bor 
mellé 1/2 liter rövidital és sör is társul. 
Hol van a tej, ami a királyi asztal elma
radhatatlan itala volt? Ám, hogy Nóvy 
hosszabb ideig biztosíthatta a regge
li élvezeteket ennek az úrnak, azt az bi
zonyítja, hogy a jegyzet alján megjegy
zi: „születés- és névnapkor 1 flaska pezsgő" 
is illik az asztalra. Hogy ki volt Nóvy 
András, és milyen szálak fűzték Pécs
hez? Az egy másik történet.
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Trebbin Ágost

I. FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY 
LÁTOGATÁSAI PÉCSETT

Őfelsége udvari vonata Pécsett

A mai híradásokat figyelve szemtanúi lehetünk annak, hogy a 
 mai kor előkelőségei minden luxussal felszerelt hatalmas gép

madarakkal érkeznek meg a protokoll-látogatásaikra.
De most szaladjunk vissza az időben...
Az 1800-1900-as évek fordulóján még a luxusvonat tartozott hozzá a ki
rályok, államelnökök protokoll által megszabott előkelő utazásához.
I. Ferenc József császár és apostoli király Pécsre 1891. júniusában az
zal a vonattal érkezett, amelyet 1891-ben építettek számára, és a Csá
szári és Királyi Osztrák Államvasutaktól (németül: K. K. Österreichische 
Staatsbahnen) kapott ajándékba.
Érdekes udvari előírások vonatkoztak az érkezéskor követendő eljárá
sokra. A vonatból kilépő koronás vendég csak az előre odakészített vörös 
bársonyszőnyegen tehette meg első lépéseit. Természetesen ezt előzetes, 
pontos számítások alapján tervezték meg.
Hogy történt ez 1891-ben Pécsett?
Az udvari vonat menetrendje alkalmazkodott a király alvási szokásai
hoz. Bécsből akkor indult, amikor a király már nyugovóra tért, és a kora 
reggeli órákban érkezett Pécsre, amikor a magas rangú utazó már felkelt.

A „Pécsi Figyelő" c. korabeli városi napilap erről így számolt be:
„E vasúti díszkocsisor páratlan fénnyel és kényelemmel készült s ez lesz az első 
útja. Az udvari vonat Bécsből kiindulva vasárnap reggel pontban 7 órakor ér
kezik meg a fellobogózott pécsi pályaházba. A király kocsija épp a díszesen be
rendezett első osztályú váróterem (a pécsi pályaudvaron nem volt ún. királyi 
váróterem) irányában áll meg, ahonnan e célra készült dobogóra fektetett sző
nyegre lép a peron tetőzete alá, s itt fogadja őt Kardoss Kálmán főispán a jelen
lévő hatóságok, Baranya vármegye és Pécs szab. kir. város közönsége nevében." 
(Pécsi Figyelő, 1891. június 20.)

A pécsi főpályaudvaron a szigorúan őrzött fejedelmi vonatot csak néhány 
kiváltságos pécsi hírlaptudósító tekinthette meg. A császári szertartás
rend a látogatásukat ugyancsak rövidre szabta, és nem terjedhetett ki az 
egész szerelvényre (többek között a hálókocsiba sem engedték be őket). 
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„A kívülről oly keveset mutató, a rendes vasúti olívzöld mázzal festett kocsi sza
kasz belül a lehetőségekhez képest comforttal, s amellett - habár nagyon fönntar
tásával az egyszerűségben való eleganciának - pompával van berendezve.
Az ebédlőterem természetesen ó-német stílű nehéz tölgyfa burkolatával, egysze
rű, kapaszkodó karmú, masszív asztalával, a körülötte álló magas, faragott, címe
res hátú székeivel, igazi királyi ízlésre vall. Nehéz chamois kárpitok védik a leg
magasabb utast a nap hevétől, s a keresztül szűrődő napsugár Ő fölsége, a koro
nás asszony elragadó vonásait vonja glóriába." (Pécsi Figyelő, 1891. június 24.)

I. Ferenc József érkezése (Frisnyák Zsuzsa archívuma)

Külön látványosságot tartogatott a szalon. Mindenütt süppedő, tenyér
nyi vastag perzsaszőnyegek tompították a léptek zaját. Olíva és bordó 
színű bársonyfotelek és kanapék dőltek hatalmas hátukkal a vasúti fül
ke selyemtapétával bevont falának. Háromlábú mahagóniasztalon Őfel
ségének és családtagjainak képei voltak láthatók. Sarokba állított fekete, 
aranyozott, fából készült játékasztal egészítette ki a célszerűen elegáns 
berendezést. Nagy aranyozott csillár szórta száz gyertya fényét az arany 
cirádákkal hintett mennyezetre.
1901 szeptemberében I. Ferenc József császár ismét Pécsett járt. Ezúttal - 
a „Pécsi Figyelő" c. napilap 1901. szeptember 17-i számának jóvoltából - 
már több részletet ismerhetünk meg Őfelsége udvari vonatáról.
Feltételezésem szerint ennek az udvari vonatszerelvénynek kocsijai azo
nosak voltak azokkal, amelyeket 1896-ban a király és a millenniumi ün
nepségek tiszteletére építettek az Első Magyar Vasúti Kocsigyárnál.
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Természetesen ennek a vonatnak a technikai felszereltsége, kényelme és 
reprezentációja messze felülmúlta az előzőét.
„Tegnap este érkezett Pécsre Ő Felsége a király udvari vonata, melyen a ki
rály Dolnji-Miholjácra utazott, s mely a király elutazásáig a pécsi állomáson fog 
vesztegelni. Az udvari vonat tíz kocsiból áll.
A mozdonyt követő első kocsi az udvari poggyászt szállítja, ezután következik az 
úgynevezett »villám-kocsi«, melyben az egész udvari vonatot villanyvilágítás
sal ellátó áramfejlesztők és villamos telepek vannak elhelyezve.

/. Ferenc József érkezése (Frisnyák Zsuzsa archívuméi)

Majd az udvari konyha-kocsi következik, melyben az esetre, ha a király az ét
kezések idejét vonaton tölteni kénytelen, a különböző ételeket készítik el. Ez a 
konyha-kocsi egyik legérdekesebb része az udvari vonatnak, amennyiben a leg
nagyobb kényelemmel, a legkisebb edényig fel van szerelve s szinte kápráztató a 
szinte meglepő rendben rakott különböző edények fénye, csillogása. A főzéshez 
szükséges hőt szintén villannyal fejlesztik, egy legújabb szerkezetű takaréktűz
helyben, mely hír szerint Edison találmánya.
A konyha-kocsit fedett átjáró köti össze az udvari szolgaszemélyzet és a király 
kocsijával, melyet első tekintetre felismerni az arany cserfalomb díszes ablak 
alatt elhelyezett magyar koronáról. Ebből az aranykeretes ablakból szokta Ó Fel
sége oly állomásokon, hol csak átutazóban van, de ahol fogadtatására mégis in
tézkedések történtek, a hódolatokat fogadni.
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A császári vonat belseje 
(Frisnyák Zsuzsa archívuma)

A király kocsija három részre van 
osztva. Ebédlő-, szalon- és háló
terem, melyek mindegyike sötét
vörös színű plüss bútorokkal van 
berendezve. O Felsége hálóterme 
mellett van Gróf Paar főhadsegéd 
hálófülkéje.
A király kocsiját az udvari kísé
ret két kocsija választja el a román 
trónörökösnek most szintén a pé
csi állomáson veszteglő kocsijától, 
melynek berendezése a magyar ki
rály kocsijához hasonló, természe

tesen külsejében azzal a különbséggel, hogy azt a kocsit a román címer díszíti. 
A jelenleg itt levő udvari vonat már teljesen kitisztítva s elzárva várja illusztris 
utasait s így annak a közönség általi megtekintése tiltva van."
A vasúttörténeti krónikák feljegyezték, hogy a vonat alkalmazottai ele
gánsra szabott egyenruhát viseltek, a mozdonyvezető pedig frakkot és 
cilindert viselt.
Nézzünk pár olyan intimitást, amiről a korabeli hírlapíró nem beszélt. 
Az udvari vonathoz nem tartozott fürdőszoba, de mosakodni azért lehe
tett. Az 1896-os udvari vonatba márványlapos mosdót építettek be, bille
nő ezüst mosdótállal.
A király millenniumi szalonkocsijában már 3 - majolikacsempével borí
tott - illemhely is volt. Külön-külön a királyi párnak, illetve ettől távol az 
udvari személyzetnek.
Az udvari vonat történetéhez az is hozzátartozik, hogy napjainkban 
egy élelmes német üzletember a korabeli tervek felhasználásával meg
építette a fejedelmi vonat mását. Ezt az előkelő luxus vonatot, „Majestic 
Imperator" néven a különleges kulináris és utazási élvezetekre vágyó 
nemzetközi közönség részére rendszeresen forgalomba állítja.

A KIRÁLY PÉCSI ÚTJA

Több Forrásmunkát átnézve sem tudtam megállapítani, hogy 
 I. Ferenc József császár mikor járt először Magyarországon. 

A legtöbb helyen az 1857-es év szerepel. Hivatkozásul hozzák fel, 
hogy Arany János 1857-ben írta meg a „Walesi bárdok" csodálatos bal
ladáját, tiltakozva a császár látogatása ellen.
Mi, pécsiek jobban vagyunk értesülve. Nálunk - tehát, ha úgy vesszük 
Magyarországon - az uralkodó először 1852-ben járt.
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Városunkat ötször érte az a nagy megtiszteltetés, hogy I. Ferenc József 
osztrák császárt és magyar apostoli királyt vendégként köszönthette. 
E látogatások emlékeit kutatva egyértelműen megállapítható, hogy az 
1891-es volt a legpompázatosabb és a legérdekesebb. Ezért - a korabe
li pécsi újság beszámolójára támaszkodva - ennek eseményeiről szá
molok be elsősorban.
Különösen is érdekesnek tartom az Őfelsége bevonulásáról adott részle
tes tudósítást, amely az események felsorolásán túl bemutatja az 1800-as 
évek végi Pécs városát is.

1891. június 22. - Az érkezés napja

z Indóház-út végén volt fölállítva az első diadalkapu, melyen keresz
tül hajtva az országúira (Rákóczi út) tért az impozáns menet.

Óriási néptömeg foglalt helyet itt jobbról-balról, mely szűnni nem akaró éljen- 
kiáltásokkal üdvözölte afölséget. A házakon mindenütt zászlók lengtek, a Koch- 
féle kőszénraktárnál csinos tribün volt fölállítva, melyen előkelő hölgyközönség 
foglalt helyet. A Bedő Kávéháznál befordult a menet az Irgalmasok utcájába, ahol 
jobb oldalt a Majláth téren (Kossuth tér-aszerk.) a második tribün állott, melyet 
a visszaszorított tömeg - minden karhatalom dacára - egy pillanat alatt ellepett. 
Ebben az utcában is mindenütt a legszebben voltak feldíszítve a házak, minden 
emeleti ablakból pompás nehéz szőnyegek csüngtek alá. A legimpozánsabb kép 
tárult föl azonban, midőn a menet az Irgalmasok utcájából a Széchenyi térre ért. 
Itt az ősi várfalat ábrázoló díszkapu (Piatsek Gyula építész tervei alapján ké
szült), közepén leeresztett fölvonóhíddal, tetején a bástyafokokon a régi ma
gyar harcosokat ábrázoló színtársulati tagok festői csoportjával, láthatólag 
kellemesen lepték meg a királyt.
A díszkapu előtt két oldalt vont kordon előtt álltak - alulról vett sorban: a két ha- 
dastyán-egylet, a különféle iparos-egyletek, a »Pécsi Dalárda«, a »Pécsi Dalko
szorú«, a baloldalt fölállított tribünön a helybeli nőegyletek tagjai, aztán a fehér 
ruhás leányok. Túloldalt az itteni összes államhivatalok, a városi bizottság tag
jai, a királyi tábla s az idegen törvényhatóság küldöttei.
A király fogatáról leszállva hosszantartó éljenzések között lépett Aidinger kir. ta
nácsos polgármester elé, ki a városi polgárság nevében beszéddel üdvözölte őföl- 
ségét." (Pécsi Figyelő 1891. június 24.)
A polgármester szavaira Őfelsége válaszolt:
„Midőn egy magasztos egyházi ünnepély ezúttal körünkbe hivatott, örömmel 
ragadtam meg az alkalmat e város látogatására s teljesen igazolja ezen örö
mömet azon szívélyes és lelkes fogadtatás, melyre íme itt találok. Fogadják 
ezért önök és Pécs város hű lakósai köszönetemet és szívélyes üdvözletemet." 
(Pécsi Figyelő 1891. június 24.)
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A Széchenyi téren össze
gyűlt tömeg hangos ová
cióval fogadta az uralko
dót, és valóságos rózsa
esőt zúdított a nyakába. 
„Ezután a menet a Plébánia 

Őfelsége útvonalának térképetemplomot megkerülve az 
Iskola utcába (Szepessy Ig
nác u. — a szerk.) fordult, majd annak végén a bandérium a sétatér bejáratánál 
félreállott s a fogatok a díszkapun át a boltívig hajtottak, ahol a polgármester, a 
főispán, aztán ő Fölsége és udvarához tartozóknak kocsiját bocsátották csak be, 
míg a többi kocsikról a kíséret leszállott s gyalog követte az udvart a püspöki pa
lota kapujáig." (Pécsi Figyelő 1891. június 24.)
A Székesegyház előtti téren az uralkodó fogadta a tiszteletére felsorako
zott 52. gyalogezred díszszázadának és zenekarának parádéját.
A kimerítő pécsi fogadtatás után a király bevonult a püspöki rezidenciá
ba. Itt azután a reggeli, majd pedig a püspöki kápolnában megtartott 
mise következett.
Őfelsége pécsi bevonulása csak a nyitánya volt annak a fényes ünnepség
sorozatnak, amelyet ezen és a következő napokon a város vezetősége ren
dezett I. Ferenc József császár és apostoli király látogatásának tiszteletére.
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I. Ferenc József asztalánál Ferenc József császár minden egyes pécsi látogatása hatalmas szen
zációnak számított, amely élénken foglalkoztatta a közvéleményt. 

Minden ezzel összefüggő eseményről az akkori pécsi sajtó beszámolt, 
így a „Pécsi Figyelő" című kitűnő, egykori helyi lap két esetben is (1880. 
és 1891. évi látogatásairól külön-külön) részletesen közölte a városunkba 
látogató I. Ferenc József császár és apostoli király tiszteletére a Püspöki 
Palotában feltálalt díszebédek menüjét. Az újság az ételeket csak francia 
nyelven tüntette fel, amelyet - felidézve gasztronómiai múltamat - igye
keztem tőlem telhetően, szakszerűen lefordítani.
A fejedelmi menüket olvasgatva bízvást megállapíthatjuk, az egyes fogá
sok választékos összeállításai jól felkészült szakácsmesterre vallanak, aki 
tisztában volt a francia konyha minden rejtelmével.
Hamar hozzá kell tenni, hogy a menüsorok magas rangú, előkelő díszét
kezésekre vonatkoztak. Nem rejtett célul tűzték ki a pécsi előkelőségek 
és városatyák elkápráztatását.
A menüket természetesen nem a pécsi püspök főszakácsa készítette, ha
nem I. Ferenc József császár és apostoli király udvari főszakácsa. A gaszt
ronómiai kivitelezésben, a különleges anyagok biztosításában nagy sze
repet kaphatott az udvari vonathoz csatlakoztatott vasúti konyha-kocsi 
anyag- és eszköztára.
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Szepessy utca

Nem lehet tudni, hogy Őfelsé
ge mennyire kedvelhette a francia 
konyhát, mert kedvenc ételei nem 
innen kerültek ki. Mint igazi oszt
rák és bécsi, elsősorban a „bécsi tál
húsért" (németül a „Tafelspitz") rajongott. Minden magára valamit is adó 
osztrák gasztronómus tudja, hogy ez csak Anna Sacher messze földön 
híres konyhájából indulhatott el hódító útjára.
És akkor még nem beszéltünk Őfelsége többi kedvenc csemegéiről sem. 
Az islerről, amelynek eredeti receptjét először az ő kedvéért találták ki 
Bad Ischlben, vagy egy másik favoritot sem szabad kihagynunk, a csá
szármorzsát (kaiserschmarrn).

A PÉCSI PÜSPÖKI PALOTÁBAN I. FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY 

TISZTELETÉRE 1880. SZEPTEMBER 24-ÉN FELTÁLALT EBÉD

Potage á la Bagration
Krémleves Bagration módra (apróra vágott makaróni, reszelt sajt) 
Coquilles á la Gourmande
Tengeri kagyló Gourmande módra (párolt gombával és konyakos 
mornay mártással)
Piece de bouf et cuissot de veau
Marha- és borjúsült francia zöldségkörettel
Poulardes á la Perigord
Nyárson sült fiatal jérce Perigord módra (szarvasgombával, zöldségek
kel körítve)
Servelles de veau á la Moscovite
Borjúvelő moszkvai (tartárba kaviárt teszünk) mártásban
Sorbet
Jégkásaszerű gyümölcsfagylalt
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*******

Rein de chevreuil, groseilles de Bar-le-Duc
Őzvese vörösboros mazsolamártásban, ahogy Bar-le-Duc városban készítik
Petits pois verts aux fonds d'artichauts
Párolt zöldborsó besamelmártásban, articsókával körítve
Charlotte de chocolat à la Parisienne
Charlotte piskóta csokoládéöntettel, párizsiasan
Fromage National
Sajt
Glaces aux framboises et aux noisettes
Málna- és mogyorófagylalt
Dessert
A tartalmas lakomát befejező különböző sütemények

A PÉCSI PÜSPÖKI PALOTÁBAN I. FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY 

TISZTELETÉRE 1880. SZEPTEMBER 25-ÉN FELTÁLALT EBÉD

Potage tortue
Teknősbékaleves
Côtelettes de volaille à la Metternich
Sertésborda roston, jércesaláta talpazaton, béarni-mártással áthúzva 
Fruites au bleu, sauce béarnaise
Tenger gyümölcsei béarni-mártással
Pièce et filet de boeuf
Vesepecsenye- (bélszín-) szelet
Salmis de perdreaux à la Toulouse
Vagdalt jércemell toulouse raguval (libamáj, gomba, kakastaréj, kakasve
se) és suprême mártás
Sorbet
Jégkásaszerű gyümölcsfagylalt

*******

Shapons de Styrie cotis 
Stíriai metélt régiesen 
Asperges au branches 
Szólóspárga
Parfait aux ananas 
Ananászparfé
Fromage de Gorgonzola
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Gorgonzola sajt (finom, puha olasz sajt)
Glaces aux groseilles et au grilllage
Jégbe hűtött, cukrozott ribiszke grillázskosárkában
Dessert
A tartalmas lakomát befejező különböző sütemények

Erősen valószínűsíthető, hogy az akkori pécsi vendéglátós szakemberek
re is nagy befolyást gyakorolhattak ezek a fejedelmi menü-összeállítá
sok. Bizonyára felhívták a figyelmet az ez idő tájt még ugyancsak újsze
rűnek tűnő francia konyha specialitásaira.

Hasonló pompás, fejedelmi menüsort tálaltak fel Őfelsége másik pécsi 
látogatása alkalmából is (ami sorrendben a harmadik volt).

A PÉCSI PÜSPÖKI PALOTÁBAN I. FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY 

tiszteletére 1891. június 22-én feltálalt ebédek

Potage Sevigné
Szárnyaskrémleves párolt salátával
Beiguets á la d'Orléans
Hirtelen sült fánkszerű pástétomok orléansi módra
Saumon du Rhin sauce ravigote
Rajnai lazac ravigote- (capri) mártással
Piéce de boeuf et jambon du York
Sült marhacomb York módra
Filets de poulardes á la Verry
Jércefilé Verry módra
Timbale á la Bagration
Finom falatok (üstdob formában) Bagration módra
Sorbet
Jégkásaszerű gyümölcsfagylalt

* X- * X- * * *

Rein de chevreuil, salade, groseilles
Özvese mazsolamártásban, salátával
Petits pois aux fonds d'artichauts
Párolt zöldborsó besamelmártásban, articsókával körítve
Parfait au café
Kávéparfé
Fromages
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Sajtok
Glaces aux fraises et au schmankerl
Eperfagylalt csemegékkel
Dessert
A tartalmas lakomát befejező különböző sütemények

A PÉCSI PÜSPÖKI PALOTÁBAN I. FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY 

TISZTELETÉRE 1891. JÚNIUS 23- ÁN FELTÁLALT EBÉDEK

Potage á la Véfour
Fácánkrémleves pirított zsemlyekockával
Bouchées a l'Empereur
Császármorzsa
Fogoche sauce béarnaise
Fogas béarni-mártással
Pièce de boeuf et selle de veau
Marhacomb sütve
Filets chevreuil aux olives
Ozfilé olívabogyóval
Médaillons de homards á la mayonnaise
Homárérmék majonézes mártásba ágyazva
Sorbet
Jégkásaszerű gyümölcsfagylalt
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» *»**»*

Chapons de Styrie, salade, compote
Kappan stíriai módra (császárszalonna, finommetélt, tehéntúró töltelék) 
Cardons á la moélle
Csontvelő gratinmártással, kardamommal fűszerezve
Charlotte á la parisienne
Sarlottpiskóta csokoládéöntettel, párizsiasan
Fromages
Sajtok
Glaces aux ananas et au café
Ananász- és kávéfagylalt
Dessert
A tartalmas lakomát befejező különböző sütemények

A pompás lakoma végén Őfelsége beszélgetésbe elegyedett a fogadáson 
megjelent pécsi előkelőségekkel és meghívottakkal, majd búcsút véve a 
főpályaudvarra hajtatott. Ezzel lezárult I. Ferenc József császár és apos
toli király harmadik pécsi látogatása.

Király a Zsolnay-Gyárban

Az 1800-as évek végén I. Ferenc József császár és apostoli király 
 két alkalommal is felkereste az akkor már nagy hírnévnek 

örvendő Zsolnay Porcelángyárat.
Első látogatására 1880. szeptember 24-én került sor, amikor I. Ferenc 
József őfelsége a monarchia csapatainak pécsi hadgyakorlatának meg
szemlélésére érkezett városunkba.
Pontosan 11 órakor városi közintézetek, nevezetesebb helyek meglá
togatására indult kíséretével a király. A kora délutáni órákban érkezett 
meg a Zsolnay-gyárba.

A nevezetes alkalomra Zsolnay Vilmos leánya, Terézia így emlékszik 
vissza:

„Atyánk fogadta a virágfüzérekkel, tölgyfalombokkal és zászlókkal díszített ka
puban. Júlia meg én fekete selyemruhában, a mellünkre tűzött fehér rózsával 
vártuk az új raktárban, ahol legszebb dolgainkat állítottuk ki. A király nem 
győzte csodálni a termékek formagazdagságát és a dekorok sokaságát. Komoly 
érdeklődést mutatott minden iránt, a gyártási folyamatot is meg akarta ismerni.
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Végigment a műhelyeken, még a mufolákat és gépeket is megtekintette. A mi 
szobácskánkban egy külön e célra készült fajansz tollszárral írta be nevét a ven
dégkönyv Klein által díszített lapjára."
I. Ferenc József újabb pécsi Zsolnay-gyári látogatására tizenegy év múl
va, 1891. június 22-én került sor.
Zsolnay Vilmos és családja igazi fejedelmi pompával fogadta az ural
kodót, amelyről a „Pécsi Figyelő" c. pécsi napilap részletesen beszámolt: 
„A gyár zászlókkal és különféle díszítésekkel volt felékesítve. A kaputól jobbra a 
gyár tűzoltóbandája állott a munkások és a kíváncsi néptömeg által környezve. 
Ő fólségét a bejáratnál Zsolnay Vilmos gyártulajdonos, továbbá Sikorszky Tádé 
építkezési művezető és Zsolnay Miklós fogadták. Midőn a király a kocsiból kilé
pett, szűnni nem akaró lelkes éljenzés hangzott föl.
Erre fölkérte Zsolnay Vilmos gyártulajdonost, hogy mutassa meg neki a gyá
rat, mire legelőször is az őrlőmalmot tekintették meg. Őfölsége lassan lépdelt 
a szemle alatt. Hosszasan tartózkodott egy-egy tárgynál, s még a legkisebb 
dolog sem kerülte ki figyelmét. Majd Zsolnay Vilmostól, majd ennek fiától, 
Miklóstól kérdezősködött az egyes őrlőgépek szükségességéről és mibenlété
ről, s könnyű léptekkel járt föl a keskeny malomlépcsőkön egyik emeletről a 
másikra és viszont. Zsolnay úgy vezette legmagasabb vendégét, hogy Ő föl- 
sége fokról-fokra lássa az egyes majolika tárgyak elkészítési módját, elkezdve 
az őrléstől az utolsó ecsetvonásig.
A helyiségekben mindenütt dolgozó munkások voltak, mindegyik saját mestersé
gét folytatva; majdnem minden teremben volt Ő fölségének valami kérdezni va
lója, s főleg abban a teremben kérdezősködött legtöbbet, ahol a majolika edényeket 
festik és aranyozzák. Innét azon terembe vezettette magát, ahol már a kész majo
lika tárgyak szemlélhetők, útközben is élénken társalgóit szerencsés kalauzaival, 
Zsolnay Vilmossal és Miklóssal. Az egyes finom kivitelű tárgyak igen megnyer
ték tetszését, s különösen az ízléses berendezés fölött fejezte ki megelégedését.
Innen egy kis termen át, ahol a főlség mellszobra volt elhelyezve, egy másik te
rembe vonultak, a mintaraktárba, a gyár valóságos kincsestárába, amely arról 
nevezetes, hogy abban nincs két egyenlő tárgy. Itt is hosszasan tartózkodott a 
fönség, kétszer körüljárva a termet. Frigyes főherceget is rendkívül érdekelték 
a majolika tárgyak, s szintén mindent tüzetesen megmagyaráztatott magának. 
Útközben afólség megemlékezett tíz év előtti látogatásáról is és örömmel jegyez
te meg, hogy amennyire visszaemlékezik, azóta nagy haladást tapasztalt a gyár
ban, nemcsak a helyiségek szaporításánál, hanem a tárgyak kivitelében is.
Ezután a fölséget felvezették a legfelső terembe, amely igazán fejedelmi fénnyel 
van berendezve. A terem közepén egy nagy üvegszekrény áll, amelyben a legfi
nomabb tárgyak vannak miniatűr kivitelben. A termet nehéz perzsaszőnyegek 
borítják, a falakon mindenütt majolika festmények ékeskednek. A szoba egyik
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/. Ferenc József

sarkában a fölség mellszobra állt, 
bársony és selyem díszítésekkel 
környezve, a szemközti sarokban 
pedig egy ébenfaasztal, mellette az 
ez alkalomra készült remek kivite
lű karosszék, fölötte pedig széles 
drapériák. Ezen terem rendkívül 
meglepte Ő fölségét, s nem győz
te eléggé csodálkozását kifejezni a 
művészien elrendezett tárgyak fö
lött. E teremben kérte föl Zsolnay 
Vilmos gyártulajdonos a főlséget, 
hogy legmagasabb látogatása al
kalmából írja be fejedelmi nevét az 
ezen alkalomra készült albumba. 
Ő felsége mosolyogva, szívesen 
engedett helyt a kérésnek; azonnal 

le is ült az előbb említett pompás karosszékbe, s kezébe véve az aranytollat beír
ta nevét a gyönyörűen kihímzett album első lapjára Frigyes főherceggel együtt."

Zsolnay Vilmos ezután magas vendégét leánya műtermébe kalauzolta.

„A bejáratánál a fölségét Sikorszkyné sz. Zsolnay Júlia és férje fogadták, ki
nek kezet is nyújtott. E műteremben Sikorszkyné kalauzolta a magas vendé
geket, bemutatván nekik az általa készített rajzokat, melyeket úgy a fölség, 
mint Frigyes főherceg igen megdicsértek. Az első terem egyik sarkában áll az 
íróasztal, melyen Sikorszkyt ábrázoló szobrocska áll. Midőn a fölség a szob
rot megpillantotta, e kérdést intézte Sikorszkynéhoz: »Nemde az Ön férje?« 
Mire igenlő választ kapott.
Afölségnek igen megnyerték tetszését a finom női kezek által készített rajzok és 
Sikorszkyné művészi kezét nem egyszer dicsérte meg. Az egyik terem plafonjá
ról lecsüngő csillár is igen megtetszett a fölségnek, s ki is fejezte, hogy ilyen ki
vitelű csillárt még nem is látott. Megjegyezzük, hogy a csillár is apró majolika 
díszekkel van földíszítve."
A gyárlátogatás befejeztével, a király így búcsúzott Zsolnay Vilmostól:

„Örömmel tapasztaltam gyárában a nagy haladást, s mondhatom szép emlék
kel távozom innét."

123



Trebbin Ágost -1. Ferenc József császár és apostoli király látogatásai Pécsett

A Littke Pezsgőgyár falán emléktábla örökítette meg a király látoga
tását. A „Pécs 2010. Európa Kulturális Fővárosa" projektnek egyik leg
nagyobb beruházása, a Zsolnay Kulturális Negyed is megérdemelné, 
hogy valamelyik falán tábla emlékeztessen az egykori magas rangú 
vendég látogatására.
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Arató Csongor

A MECSEKI TURISTAPIHENŐK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE

A hölgyek fehér szoknyában, 
az urak öltönyben, nyakkendőben

Bevezető

Nem”tudom, van-e más hazai városi parkerdőben ennyi turistapi- 
 henő, mindenesetre a múlt századból ránk maradt majd tucat

nyi mecseki építmény igazi pécsi különlegesség. Kik és miért építették 
a turistapihenőket? Az iparosodott, polgárosodott Pécs lakóinak ked
velt vasárnapi időtöltése volt a mecseki séta. Ez abban az időben azt 
jelentette, hogy a hölgyek fehér szoknyában, az urak öltönyben, nyak
kendőben, sétabottal, a gyerekek fehér zokniban, kis kalapban rótták a 
sétautakat. Ilyen ruhákban leülni sem lehetett akárhová.

Ezért a sétautak mentén pihenőpa
dokat építettek, és ha már nekilát
tak, akkor nem végeztek félmun
kát: gyakran építészetileg is igé
nyes alkotások születtek. Külön 
érdekesség a turistapihenők elne
vezése: Flóra, László, Ilonka, Emil, 
Sári... Ezek az elnevezések onnét 
származnak, hogy a turistapihe
nőket annak idején baráti társasá
gok, tehetős pécsi polgárok építtet

ték egy-egy kedves családtag, barát tiszteletére - a saját költségükön és a 
köz javára. Talán nem kell magyaráznunk, miért, hosszú évtizedeken ke
resztül ezek az emlékek nem igazán voltak főszereplői a hazai közgon
dolkodásnak. A múlt értékeinek jobb megbecsülését hozó szemléletvál
tozás kellett ahhoz, hogy a letűnt világ hangulatát őrző turistapihenők 
újra előtérbe kerüljenek.

A TURISTAPIHENŐK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE

Az ezredfordulón az Ilonka-pihenő vészes állagromlása (majd- 
 nem ledőlt egy oszlopa) adta meg a kellő lökést a sürgős 

beavatkozásra. Ennek támogatására készítettünk egy állapotfelmérést, 
ezt követően 2003-ban megtörtént a turistapihenők felújítása, állag
megóvása. Azóta eltelt tizenkét év, épp itt az ideje, hogy megint számba 
vegyük a turistapihenők állapotát.
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Most azonban az egyszerű felülvizsgálat mellett több kérdésre is választ 
keresünk. Az állagmegóváson túl az is szükséges, hogy előretekintsünk 
a jövőbe: hol lesz a helye, milyen szerepe lehet az elkövetkező évtizedek
ben a mecseki turistapihenőknek? Milyen veszélyek fenyegetnek egyes 
építményeket? Milyen turisztikai lehetőségeket rejtenek ezek a páratlan 
emlékek? Mi szükséges a lehetőségek kibontakoztatásához?
2015 tavaszán végigjártuk a turistapihenőket. A részletes állapotfelmé
rést és fotódokumentációt teljes terjedelemben itt most nem közöljük, az 
a Mecsek Egyesület irattárában hozzáférhető, most csak a legfontosabb 
észrevételeket emeljük ki. Mind a 2002-es, mind az idei felmérés önkén
tes munkában készült, civil szerepvállalásként.

László-pihenő

1926-ban épült Zsiga László emlékére, tervezte: Hoffmann László.
GPS-koordináták: N46.08964 E18.22389

Állapot:
• a kőfalazat ép
• a falazat tetejét záró műkő repedezett
• háromszög alakú műkő tábla sarka repedt
• a deszkák mozognak, javítani kell a rögzítést
• a deszkák korhadtak, még nem szükséges a csere, egy azonban hi

ányzik, pótolandó
• A pihenő jobb oldalán a deszkákat tartó vasalat leszakadt, emiatt az 

egyik pad le van esve
• a kilátást akadályozó bokrokat ritkítani kell

A László-pihenő a Mecsekkapu fölött

Megjegyzés: 2002-ben a 
műkő tábla vastagon be 
volt fújva festékkel, ezt a 
felújítások során letisz
tították.
A pihenő eléggé félre
eső helyen van, érde
mes lenne a Mecsek- 
kapunál elhelyezett 
táblával felhívni rá a 
figyelmet.
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Emil-pihenő

Bokor Emil kórházi főorvos emlékére épült 1919-ben.
GPS-koordináták: N46.09265 E18.22015

Az Emil-pihenő 
íi volt kemping területén

A masszív kőépítmény szemmel 
láthatóan jó műszaki állapotban 
van. A padok a természetes avulás 
miatt korhadtak, kisebb felújítást, 
illetve cserét igényelnek. Az emlék
tábla repedt, de ez nem hordozza a 
további állagromlás veszélyét.
A legnagyobb gondot az ingat
lan bizonytalan státusza jelenti. Az 
egykori kemping területén lévő pi
henő a romos épületek, elhanyagolt környezet mellett méltatlan környe
zetbe került, a jelenlegi állapot tarthatatlan. Nem lehet tudni, mi lesz a 
terület jövője, az ingatlan jövőbeni tulajdonosa kellőképpen meg fogja-e 
becsülni ezt a páratlan emléket.
Feltétlenül szükséges a pihenő - mint építészeti emlék - helyi védelem
be helyezése, ha ez eddig nem történt meg. Hosszú távú és biztonságos 
megoldás lenne a pihenővel érintett ingatlanrész leválasztása a kemping
ingatlanról, és a terület Manduláshoz csatolása közpark funkcióval.

Roboz-pihenő

1934-ben építette a Rotary-klub Roboz Imre emlékére.
GPS-koordináták: N46.09327 E18.22359

Állapot:
• a kőfalazat egyes repedésektől 

eltekintve ép
• a márványtáblát összefirkálták 

(eltávolítható)
• a deszkák nem korhadtak, de az 

egyik középső oszlopnál kézzel 
elmozdíthatok, itt rögzíteni kell

Megjegyzés: a „Roboz-pihenő" igényes kivitelezésű márványtáblát a 2002-es ál
lapotfelmérés után készítették a korábbi hiányzó tábla pótlására.
A pihenő a S és a O turistautak keresztezésénél, kiemelt helyen a jövő
ben is jól szolgálhatja a sétálókat és a turistákat.
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MÁRIA-KÉP

Más néven Gyula-pihenő, az adományozó Schtolz Gyuláról elnevezve.
Graits Endre pécsi festő alkotását Troli Ferenc pápai prelátus szentelte fel 1900-ban. 
GPS-koordináták: N46 05 37.2 E18 13 29.7

A Mária-kép
az állatkert kerítése mellett

A Mária-kép építményének műsza
ki állapota megfelelő, eltekintve a 
faszerkezetet hátulról tartó beton
oszlop repedéseitől.
Itt a kérdés az állatkert új kerítése 
lesz - hogyan fog kinézni? Ne va
lami „hátsó udvara" legyen az új 
létesítménynek!
A Mária-kép mellett javasolt né
hány pihenőpad elhelyezése.

SZANISZLÓ-PIHENŐ

Dr. Mócs Szaniszló ciszterci rendi szerzetes tanár emlékére építette a Mecsek 
Egyesület 1905-ben.
GPS-koordináták: N46.09584 E18.22836

A2002-es állapotfelmérés során az 1905-ös évszámot viselő gyönyörű fe
kete emléktáblát összetörve, festékkel lefújva találtuk. 2004-ben a pihenőt 
felújították, az emléktáblát újrafaragták és a környezetet rendbe tették. 
A pihenő jó műszaki állapotban van, környezete láthatóan gondozott. 
A kőfalra felfutó terjedelmes borostyán szerencsére nem esett a felújítás 
áldozatául - ez is hozzátartozik, védendő!
A pihenő a mecseki parkerdő egyik legmeghittebb hangulatú emléke.

A Szaniszló-pihenő 
újrafa rago tt emléktábla ja

A Szaniszló-pihenő 
a dömörkaptii sétaút mellett
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Ptacek-pihenő

1928-ban épült Ptacek Viktor emlékére Hoffmann László tervei alapján.
GPS-koordináták: N46.09966 E18.23093

A Dömörkapu buszfordulónál lévő pihe
nő az egyik legismertebb mecseki épít
mény, az elmúlt években több felújításon 
esett át. Az egyik elkorhadt paddeszká- 
tól eltekintve megfelelő állapotban van.
A pihenő az egyik legismertebb épített 
emlék a Mecseken, kedvelt pihenőhelye a 
sétálóknak és a buszra váró utasoknak is.

A Ptacek-pihenő' 
a Dömörkapu buszfordulónál

Flóra-pihenő

1893-ban épült a Hamerli család adományából. 
GPS-koordináták: N46.09910 E18.23389

A Dömörkapu buszfordulótól DK-re, 
a Gyükés hegyoldal felett lévő pihenőt 
az elmúlt években a korabeli fényképek 
alapján az eredeti állapotában állítot
ták helyre - a bástyatorony tetején egy 
kis faépítménnyel. A deszkákat borító 
graffititől eltekintve az építmény meg
felelő műszaki állapotban van.

Hamedli-pihenő

1910-ben épült Hamedli Gyula hagyatékából. 
GPS-koordináták: N46.09372 E18.23297

2002-ben az emléket graffitikkel borítva talál
tuk, ezt a felújítások során eltávolították és új 
padot is kapott az emlék. Az építmény kőfa
lazata megfelelő állapotú. Az emléktábla ösz- 
sze van törve, de ennek történeti okai van
nak: a szerb megszállás idején céltáblának 
használták a katonák.
A pihenő az Irma út mellett érdekes színfolt
ja a parkerdőnek.

r---------------------------------
A Hamedli-pihenő

-
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Lenkei-pihenő
Lenkei Lajos újságíró emlékére állították 1934-ben, Hoffman László tervezte.
GPS-koordináták: N46.09174 E18.23473

2002-ben az emléket graffitikkel bo
rítva hiányzó deszkákkal találtuk. 
A felújítások során a graffitiket el
távolították és új paddeszkákat is 
kapott az emlék (igaz, a csorba mű
kő talapzatra az eredeti három he
lyett csak két deszkát lehetett illesz
teni). Az építmény kőfalazata meg
felelő állapotú.

Ilonka-pihenő

1934-ben épült Dr. Kenessey Aladár adományából. Tervezte: Hoffmann László. 
GPS-koordináták: N46.08964 E18.23147

A pihenőt 2001-ben a újították föl. 
A kőfalazat állapota megfelelő, azon
ban a padok deszkái közül több kéz
zel elmozdítható és egy deszka hi
ányzik. A pihenő építésekor innét 
pompás kilátás nyílt a városra, má
ra az előtte lévő hegyoldal cserjékkel 
teljesen be van nőve. Javasoljuk - a 
szükséges engedélyek birtokában - a 

kilátó előtt kb. 50 m2-en gyep kialakítását, mert a magasra nőtt bokrok elta
karják a kilátást és ez jelentősen csökkenti a látványosság értékét.

SÁRI-PIHENŐ

1928-ben épült Hamerli József adományából. Tervezte: Hoffmann László. 
GPS-koordináták: N46.08730 E18.22868

A pihenő műszaki állapota megfelelő, a kőfalazat ép, a három nagy mé
retű műkő tábla teljesen sértetlen, az ülőpadok deszkái kis mértékben 
korhadtak. A gond nem is a műszaki állapotból adódik, hanem abból, 
hogy az építés óta teljesen megváltozott a környezete. A pihenő elé, mel
lé és mögé épített kerítések, tetők és más építmények - túl azon, hogy
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eltakarják a kilátást - esztétikailag 
lehetetlen állapotba hozták a pihe
nőt. Ebben a méltatlan környezetben, 
ezen a helyen a pihenő létezése értel
metlen, ide senki nem fog leülni. Ja
vasoljuk az egyébként ép és jó álla
potban lévő pihenő áthelyezését mél
tóbb helyre, pl. a Mandulásba. „Kilátás" a Sári-pihenőtől

A PIHENŐK JELENE ÉS JÖVŐJE

2002-es felméréshez képest a pihenők most sokkal jobb állapot
ban vannak, látszik, hogy a területnek van gazdája. A helyszí

neket látogatva mindenütt feltűntek a karbantartás nyomai - köszönet érte!

Hol szükséges beavatkozás?

pihenők többsége továbbra is megfelelően szolgálhatja a turis- 
tákat úgy és ott, ahol most vannak. Néhány esetben azonban 

komolyan el kell gondolkodnunk az építmények jövőjét illetően.

Milyen lesz a Mária-kép épített környezete?

ő ismertetésénél részletesen írtunk az aggályainkról, 
még nem késő szólni a most épülő környezet igényes 

építészeti kialakítása érdekében.

Mi lesz veled, Emil pihenő?

yyz egykori kemping területén lévő pihenő méltatlan környe- 
v—T/ zetbe került, a jelenlegi állapot tarthatatlan. A szükséges 
beavatkozásra javaslatunkat a pihenő ismertetésénél megtettük.
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Meddig marad ebben a méltatlan 
KÖRNYEZETBEN A SÁRI-PIHENŐ?

Sári-pihenő
(jobb helye lenne máshol)

A Sári pihenőről ma legin- 
K—kább a szomszédos szál
loda melléképületének hullámpala 
tetejére lehet rálátni. Mivel a pihenő 
a turistaforgalomból is kiesik, fél
reeső és elhanyagolt helyen van, 
inkább javasoljuk a pihenő áthelye
zését - lebontását és eredeti formá
ban történő újraépítését - egy erre 
alkalmas helyen, pl. a Mandulásban.

Kilátó, ahonnét nem lehet kilátni. ..

/javasoljuk a pihenő előtt a kilátást akadályozó növények helyett tájba 
illő sziklagyepterület kialakítását.

Kilátás az llonka-pihenő elől egykor és ma

A László-pihenő előtt is javasoljuk a cserjék ritkítását.
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Mecseki turistapihenők - turisztikai lehetőségek

. A mecseki pihenőkre, mint értékes helyi adottságra támasz-
kodva, érdemes lenne különböző turisztikai fejlesztésekben 

gondolkodni. A lehetőségek tárháza meglehetősen széles, a tanösvény
től a geocachingig, itt most csak néhány ötletet vetünk föl:

„Mecsek; turistapihenők túra" - tematikus túra szervezése iskolák részére

turistaegyesületek csa
patai és egyéni teljesítők 
részére. Célja a természeti 
és épített környezet meg
ismertetése és a rajzkész
ség fejlesztése. Teljesíthető 
egész évben folyamato
san. Szükséges felszerelés: 
Mecsek-térkép, ceruza. 
Az igazolófüzet üres 
lapokból áll. A résztvevők 
felkeresik a mecseki turis
tapihenőket, és az igazo
lófüzetbe a helyszínen 
rajzot készítenek. A bekül
dött igazolófüzetek érté
kelése alapján a teljesítők 
emléklapot kapnak, a leg
jobb rajzokat a médiában 
közzé lehet tenni.

A mecseki turistapihenők

De nem csak papírban gondolkodhatunk: ma már számtalan lehető
ség van a virtuális térben is, lehet szervezni tematikus túrákat, sétákat, 
kincskereső (geocaching) játékokat. Ennek megkönnyítésére közöljük a 
pihenők GPS-koordinátáit.
A Mandulásban lévő térképen ugyan fel vannak sorolva a mecseki pi
henők, de szükség lenne a területen további és részletesebb információs 
táblák kihelyezésére is.
Reméljük, hogy a város lakossága és vezetői megbecsülik, amit elődeink 
ránk hagyományoztak, és tudnak élni a lehetőségekkel!

133



Sey Gábor

SISI CUKRÁSZA
NÓVY ANDRÁS HOFZUCKERBÁCKER

Nóvy András

Dédapám, Nóvy András (Novy Andor) 1841. szeptember 21-én 
született a Bars megyei Kis-Árma1 pusztán, ahol édesapja, Nóvy 

János (1807-1859. február 7.), ispán volt. Édesanyja nemes Horecsnyi 
Alojzia.1 2 Dédapámat Csekén3 keresztelték. Keresztszülei Ordódy And- 
reas és Kubiss Klára voltak. Az Ordódyakhoz rokoni szálak fűzték a csa
ládot, már a 1700-as évek közepétől.4

1 Árma (Kis és Nagy), puszta Bars vármegyében, Cseke fiókja, 88 katolikus lakos. Fényes 
Elek: Magyarország geographiai szótára (Pesten, 1851.) 52. o.

2 A Horecsnyi család 1726-ban igazolta nemességét Nógrádban. (Kempelen)
3 Cseke, tót falu Bars vármegyében, a komáromi, barsi, esztergomi határok találkozásánál. 

490 katolikus lakosa, katolikus parókiája, temploma van. Dombos határa termékeny, 
legelője, bora, fája, gyümölcse bőven van. Földesura az esztergomi érsek, uo. 207. o.

4 Ordódy Julianna férje Horecsny Mihály volt. (Nagy I.)
5 Csorna, magyar falu Somogy vármegyében, a Kapós mellett. 360 katolikus lakossal, 

fiókkápolnája van. Földesúr: gr. Hunyadi Ferenc, uo. 224. o.

Fiatalkoráról keveset tudunk. Bár jól 
beszélt magyarul, s magyarnak is val
lotta magát, feltételezhető, hogy tót 
(szlovák) nemzetiségű volt. Édesany
ja neve - bár magyar nemességgel ren
delkezett a család - Horecsnyi is erre 
enged következtetni. Az „y"-nal va
ló névírásban valószínűleg szerepet 
játszhatott a név „magyarításának" 
óhaja, s az is, hogy a Horecsnyi név 
írása is nem egyszer Horecsnynak tör
tént. Maga a név szlovákul egyszerű
en „újat" jelent. Megjegyzem, a család 
nevét dédapám - német nyelvterüle
ten - ékezet nélkül írta, de nagyanyám 
mindig hosszú „ó"-val ejtette és írta is. 

A Novyak elmagyarosodott tót származását támasztja alá az a tény is, 
hogy a környék falvainak lakosai nagy többségükben tótok.
Ükanyám, Horecsnyi Alojsia korán elhunyt, s ükapám sem ért meg ma
gas kort. Novy János Csornán5 (Attala plébánia, Tolna megye, Veszpré
mi egyházmegye) lett eltemetve. Sajnos sírja mára már az enyészeté lett.
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A családi emlékezet szerint a síremlék a temetői kápolna mellett volt, 
amit a temető átalakításakor lebontottak.
A Nóvy testvérek nevelését, anyjuk korai halála után, legidősebb nővérük, 
Paula segítette, majd édesapjuk halála után is támogatta öccseit. Paula 1853- 
ban kötött házasságot Huberth Dániellel6 (1824-1904. 12. 24., Esztergom). 
Huberth Dániel 1848 szeptemberétől hg. Woroniecki M. vadászcsapatá
nak katonája a délvidéki hadszíntéren. Ősszel őrmesterként átkerül a 38. 
honvéd zászlóaljhoz. 1849. március 16-án hadnagy, június 15-én már fő
hadnagy alakulatánál, a bánsági V. hadtestben.

6 Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. 84-85. o.
7 Az 1900. évi népszámláláskor a Magyar birodalomban 709 cukrászmester van, 766 

segéddel és 422 inassal. Révai nagylexikon V. kötet 194. o.
8 Kolnai Teodóra másod-unokatestvérem közlése
9 Kolnai Teodóra másod-unokatestvérem közlése

1867-től uradalmi jószágkormányzó. A Bars megyei Honvédegylet tagja. 
Esztergomban hunyt el, december 27-én temették Léván. A Huberth csa
lád meglehetősen jó anyagi körülmények között élhetett, amire bizony
ság az 50. házassági évfordulójukra egymásnak ajándékozott két 500-500 
grammos kétkarú, míves ezüst gyertyatartó.
Házasságukból négy gyermek született: 1. Vilmos, neje: Konkoly Thege 
Margit, gyermekeik: István, Pál; 2. Jolán, férje: Kerndl János; 3. Aladár, 
neje Gezell Zelma, gyermekeik: Rózsa és Jolán; 4. Béla.
Nóvy András nővére és sógora segítségével tanulta ki a cukrászszak
mát7, míg testvére, Lajos a műbútorasztalosságot választotta. Mindket
ten Bécsben tanultak s telepedtek le. Imre bátyjuk (1836-1908) gyári al
kalmazott (Fabriksbeamter), ugyancsak Bécsben élt feleségével és fiával, 
Constanz-szal. Nóvy Lajosnak egy gyermeke született, Kari, aki ké
sőbb az első világháborúban esett el. 1911-ben még tartotta a kapcsola
tot Pécsre került unokatestvérével - a nagyanyámmal, Nóvy Saroltával - 
levelezőlapja tanúsága szerint.
Nóvy András a szakmát a családi fáma szerint állítólag Kuglernél8 ta
nulta ki, ami önmagában is jó ajánlólevélnek számíthatott volna.9 Kuta
kodásom során azonban Bécsben nem találtam Kugler cukrászdára, de a 
híres dinasztiaalapító, Kugler Jakab cukrászata Bécs közelében, Sopron
ban működött, s ő már a harmadik generációt képviselte a szakmában. 
Ám fia, Kugler Antal 1847-ben Pestre - a mai József nádor térre - helyez
te át a cukrászdát, melynek vezetését 1858-ban az ő fia, Henrik (1830— 
1904) vette át és bővítette ki. A későbbiekben az üzletet áthelyezték a Gi
zella - ma Vörösmarty - térre. Kugler Henrik 1882-ben Párizsban ismerte 
meg Gerbeaud Emilt, akit két év múlva Budapestre hívott üzlettársának, 
mivel utóda nem volt. A cég tulajdonosa 1884-től Gerbeaud Emil.
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1847-ben dédapám mindössze 6 éves 
volt, amikor a híres cukrászat Buda
pestre költözött. Dédapám viszont nem 
Budapesten tanulta ki a szakmát, így 
ha igaz a Kugler családdal a kapcso
lat, akkor az csak a híres dinasztiaala
pító oldalági és ugyancsak a szakmá
ban dolgozó rokonával jöhetett létre. 
Joggal feltételezhetjük azt is, hogy ha 
Novy Kuglernál tanult volna, akkor va
lamilyen szinten tartotta is volna vele, 
illetve cégével a kapcsolatot. Fennma
radt könyvében azonban csak három 
magyarországi helység, illetve cég sze
repel: Kecskemét és Török-Becse G. V. 
Rohonczy, valamint Tapolca JGN. Nagy 
jun. nevével. Érdekes lenne, és perdön
tő bizonyíték egyben, ha dédapám ván
dorkönyve megmaradt volna.

Nóvy háza Bécsben, a II. kerületben, a 
Königsegg Gasse 8. alatt állott. 29 éves 
korában került a Burg alkalmazásába, 
és 30. születésnapján nevezték ki udva
ri cukrásszá.10 111875. február 3-án kötött 
házasságot Wöss Carolina Josefával 
(Neulerchenfeld, 1848. április 1. -1884. 
december 2., Bécs) Nagy-Sárón. Há
zassági tanúik: Dániel Hubert provisor 

10 Kolnai Teodóra másod-unokatestvérem közlése
11 Jószágfelügyelő
12 Jószágigazgató

bonorum11 és Adalbertus Rudnyánszky director bonorum12. Az eskető
pap Galambos(sy?) Kálmán volt.
Jól nősült. Ugyan felesége már nem volt fiatal - 27 éves volt a házas
ságkötéskor -, de a fennmaradt festményről, amin 20 éves volt az ara, 
egy ugyancsak bájos hölgy tekint le ránk, s az sem elhanyagolható, hogy 
szülei jelentős vagyonnal rendelkezhettek. Apja Wöss Anton, Bécs XVI. 
Neulerchenfeld 84. alatti lakos háztulajdonos és mészáros. Édesanyja 
Caroline Klenkhart, akinek apja Sebastian Klenkhart ugyancsak bécsi 
háztulajdonos és kávéházas volt. Carolina szüleiről is az utókorra ma
radt egy-egy festmény, ami ugyancsak jómódú polgároknak ábrázolja a 
felmenőket. Carolinának egy ikertestvére volt, Antoinette Edle.
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Novy, mint a Burg cukrásza 
(a kép Pécsett készült, 

Könnyű Józseffotográfusnál)

Carolina a Burgban állt alkalmazásban, mint „Wascheausleserirt". Munká
ja a fehérneműk, ruhák elosztása, szortírozása, kiadása volt.
A Wöss családnak lányuk Burgban történő ténykedésén kívül más kap
csolata is lehetett az udvarral, mert nem valószínű, hogy minden „csá
szári és királyi" alkalmazottról az udvari festőműhelyben képet festettek 
volna. Márpedig Carolináról 1868-ban készült egy „AE-H" monogram
mal ellátott festmény a K. K. Hof Malerei-ben. Szerencsére ez a festmény 
is - akárcsak a Carolina szüleiről készült képek - a birtokomban vannak 

kitűnő állapotban, hála Tarai Teréz ne
ves pécsi festőművésznek, aki mind
három képet restaurálta.
Valószínű, hogy Nóvy, aki maga is a 
Burgban dolgozott, mint udvari cuk
rászmester (k. u. k. Hofzuckerbacker), 
itt ismerkedett meg leendőbelijével. 
A családi fáma szerint Nóvy Sisinek 
kedvenc embere volt, akit utazásai so
rán többször magával is vitt a kísére
tében. Köztudott, hogy a királyné a 
magyarokat megkülönböztetett mó
don kedvelte, s talán ez is oka lehetett, 
hogy Nóvy magyarságát erőteljesen 
hangoztatta is. Itt jegyzem meg, hogy 
Nóvy és leszármazói erősen császár
barátok voltak, ami nem is lenne meg
lepő, ha nem ismernénk azt a tényt, 
hogy Nóvy sógora, Huberth Dániel - 
aki egyben támogatója is volt - 48/49- 
es honvéd hadnagyként vett részt a 
szabadságharcban.

Sokáig töprengtem, hogy dédapámék esküvője miért is nem Bécsben 
volt. A családban a Huberth famíliához való erős kötődéssel magyaráz
ták a nagy esemény Nagy-Sárón történő lebonyolítását. Arról pedig so
sem esett szó, hogy a bécsi família, a szülők, a testvér a jeles napon meg
jelentek volna. Pedig Wöss dédapám szép kort ért meg, amit a róla ké
szült fénykép is bizonyít.
Nóvy Andrásnak és Wöss Carolinának két gyermeke született: Andrea 
és Charlotte Antónia (1876. május 28. -1945. július 28. Pécs).
Nagyanyám, Charlotte (Lotti) mint második gyermek, az esküvő után 16 
hónappal született, immár Bécsben, ahol édesanyja ikertestvére tartotta 
a keresztvíz alá.
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A Nóvy lányok, Charlotte és Andrea

Wöss Carolina 36 éves korában két 
kicsi lányát hátrahagyva hunyt el. 
Kívánságára Hinterbrüllben lett el
temetve, aminek kies vidékét min
dig is megcsodálta, ha nővérénél 
járt. Az árván maradt család az el
ső karácsonyát egy bécsi vendéglő
ben töltötte, ahol a lányok egy téli
kabát alá bújva sírdogáltak és csó
kolgatták édesanyjuk fényképét.13 
Sajnos ez a korai fénykép nem ma
radt fent a családi kincsek között.

13 Kolnai Teodóra másod-unokatestvérem közlése
14 Az osztrák császárság fővárosa azelőtt a belvárosból és 36 külvárosból állt, melyeket 

sáncok választották el a belvárostól. 1857-ben Ferenc József császár parancsára a bástyá
kat elhordták, a glacist és az árkokat eltüntették, így nyert területet a belváros. 1890-ben 
Bécs második, az előbbinél is terjedelmesebb nagyobbítása, az úgynevezett Nagy-Bécs 
(Gross-Wien) kialakítása volt. Ami abból állott, hogy Bécs körül a legközelebb fekvő, 
nem kevesebb, mint 46 falut bekebeleztek a főváros területébe.
Új határvonalain belül az azelőtt csak tíz kerületre oszlott Bécs jelenleg tizenkilenc kerü
letből áll. A régi tíz kerület: I. Belváros, II. Lipótváros, III. Landstrasse, IV. Wieden, V. 
Margarethen, VI. Mariahilf, VII. Theubau, VIII. Józsefváros, IX. Alsergrund, X. Favoriten. 
Az újak: XI. Simmering, XII. Meidling, XIII. Hietzing, XIV. Rudolfsheim, XV. Fünfhaus, 
XVI. Ottakring XVII. Hernals, XVIII. Währing és XIX. Döbling. Mindezek a Dunán innen 
vannak, kivéve a II. kerületet, melynek egy része újabban átterjedt a Dunán túlra is.
A falvak, amelyeket egészen bekebeleztek, a következők voltak: 1. délkeleten: Kaiser- 
Ebersdorf és Simmering 2. délen és délnyugaton: Gaudenzdorf, Hetzendorf, Ober- és 
Untermeidling; 3. nyugaton: Baumgarten, Breitensee, Hacking, Hietzing, Hütteldorf, 
Lainz, Penzing Schönbrunn, Speising, Ober- és Unter-St. Veit, Rudolfsheim, Sechshaus, 
Fünfhaus; 4. északnyugaton és Északon: Theulerchenfeld Ottakring, Dombach, Hernals, 
Theuwaldegg, Gersthof, Theustift a. W., Pötzleinsdorf, Salmannsdorf, Währing, 
Weinhaus, Unter- és Oberdöbling, Grinzing, Heiligenstadt, Josefsdorf, Kahlenbergerdorf; 
Nussdorf, Unter- és Obersievering. V. ö. Freytag, Wandkarte von Wien.

Dédapám egy ideig az ugyan
csak megözvegyült nővérét - aki a 
kálnai jegyző felesége volt - és an
nak lányát vette magához, hogy a 
gyerekek nevelését segítsék. Ám 
nővére igen pazarló módon ve
zette a háztartást, így útjaik ha
mar kettéváltak. A lányok ezután a 
hackingi14 zárdába kerültek, ahová 
a Burg alkalmazottai előszeretet
tel adták gyermekeiket nevelésre. 
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Az intézet fővédnöke Ferenc József császár kisebbik leánya, Mária Valé
ria volt,15 aki minden hónap első vasárnapján meglátogatta kis patronált
jait. A családi emlékezet ezzel kapcsolatban is megőrzött egy apró törté
netet. Nóvyt, aki lányait látogatta épp egy ilyen alkalomkor, Mária Va
léria - aki az udvari cukrászt megismerte - megszólította: „Ihre schönen 
Tochter, Novy..." (Az ön szép lányai, Nóvy). Dédapám zavarában, csak a 
következőket tudta mondani: „Kaiserliche Hocheit ich lege mich zu Ikren 
Füssen!" (Császári Felség, a lábai elé borulok!)16

15 Ferenc József gyermekei:
Zsófia Friderika (1855-1857), kisgyermekként meghalt.
Gizella (1856-1932), aki Lipót bajor királyi herceg felesége lett.
Rudolf (1858-1889), aki Stefánia belga királyi hercegnőt vette feleségül.
Mária Valéria (1868-1924), aki Ferenc Szalvátor főherceghez ment feleségül.

16 Kolnai Teodóra másod-unokatestvérem közlése
17 Kolnai Teodóra másod-unokatestvérem közlése

Az intézeti életről keveset tudunk. A szép emlék, amit meséltek, hogy 
Mária Valéria látogatásaikor szívesen játszottak a hercegnővel, és min
den gyerek a kezét akarta fogni játék közben. Az intézetben uralkodó fe
gyelem, „rend" emléke nagyanyámban meg azzal az emlékképpel ma
radt meg, hogy amikor mint gyerekek valamilyen „ehetetlen" ételt kap
tak és meghagytak, akkor azt addig tették eléjük, míg meg nem ették.
A nyarat a lányok legtöbbször apjukkal töltötték, sokszor Ischlben, 
ahol a császári család nyaralt. Míg Nóvy a munkáját végezte, lányaira 
egyik barátjának a felesége vigyázott. Itt esett meg, hogy a lányok négy
kezest játszhattak a császári pár jelenlétében egy házi ünnepségen, és 
osztatlan sikert arattak.
Carolina ikertestvére, Antónia is jó partit csinált, a bécsi illetőségű Lou- 
is von Montoyer őrnagyhoz ment férjhez. Montoyer gárdakapitányként 
ment nyugdíjba, s valószínűleg nyugdíjazásakor léptették elő, még há
zassága előtt. Antónia lett Charlotte keresztanyja. Testvéréhez hasonlóan 
azonban ő sem volt hosszú életű, szülés után gyermekágyi lázban hunyt 
el, gyermekével együtt. Hinterbrüllben, lakhelyén lett eltemetve.
Montoyer soha nem nősült újra, ám házvezetőnőjétől született egy fia, 
kinek neve szerepel is gyászjelentésén.
Andrea - Nóvy idősebb lánya - az intézetből kikerülve Huberth 
Dánielekhez költözött Somogyszilbe, ahol későbbi férjével, Reéh József
fel megismerkedett. Reéh József a magyaróvári Gazdasági Akadémia el
végzése után került a gróf Hunyadi birtokra Somogyszilbe, ahol Hubert 
Dániel volt uradalmi felügyelő. Esküvőjük 1892-ben volt.17 Reéh Józsefet 
a későbbiekben áthelyezték a bonyai birtokra.
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Ez történetünk szempontjából, annyiban érdekes, hogy mikor Nóvy 
Charlotte is kikerült az intézetből, ő is Huberthékhoz került, ahol Pau
la nénje őt is ki szerette volna házasítani. Ki is nézett nagyanyámnak 
egy „járásbírót vagy valami hasonlót". Nagyanyámnak a szerinte „csámpás" 
jelölt végképp nem nyerte meg a tetszését. Lett is belőle patália, Paula 
nagynénjének igencsak nem tetszett a döntése, aki csapot-papot hátra
hagyva Bonyára ment Reéhékhez, ahol arra az álláspontra jutottak, hogy 
Lolát (nagyanyámat) Pécsre küldik a Reéh családhoz vendégeskedni. Ér
kezésének híre jóval megelőzte nagyanyámat. Reéh György (Gyuri bá
csi) ugyanis már előre mondta nagyapámnak, Hamerli Imrének (Pécs, 
1867-1927., Pécs), hogy bemutatja majd a csinos bécsi sógornőjének. Erre 
nemsokára alkalom is kínálkozott, amikor Reéh Vilmosné (Reéh József 
édesanyja) felügyelete mellett Nóvy Sarolta (Charlotte) hálózni ment.
Hamerli a fáma szerint a bálon körbesétálva, egy tükörben meglátva Sa
roltát, felkiáltott: „Ő tetszik nekem!" A vonzalom kölcsönös volt, így 1895- 
ben már össze is házasodtak. Az esküvő csendben zajlott le, hisz Hamerli 
Imre atyja, János ez év májusában hunyt el.
Sarolta kitűnően megtanulta a magyar nyelvet és a helyesírást is, viszont 
gyermekeinek nem erőltette a német nyelv elsajátítását - nővérével el
lentétben. Megjegyzendő, Hamerli is tökéletesen bírta a német nyelvet, 
hiszen Bécsben végezte a Kereskedelmi Akadémiát.
Nóvy, a családi elbeszélés szerint, amikor csak tehette meglátogatta lá
nyait Pécsett. Erre bizonyítékok a pécsi műtermekben készült fényké
pek is. Ugyancsak a családi legenda őrzi azt a történetet, mely szerint 
Andrea lányáékat, illetve a Reéh családot Ferenc József császár és ki
rály egyik pécsi látogatásakor kereste fel, s addig-addig beszélgettek, 
míg lemaradt a királyt szállító vonatról. Állítólag a királyi szerelvény 
Szentlőrincen bevárta a nem sokkal később induló pesti vonatot, ami 
a lemaradt cukrászmestert utána vitte. Hogy ennek következménye 
lett-e vagy sem, arról már nem szól a családi mese.
Sajnos ezt az aranyos történetet is megcáfolják a tények. Ferenc József csá
szár ugyanis hat alkalommal járt Pécsett.18 1852-ben, 1880-ban, 1891-ben, 
1892-ben, 1901-ben és 1912-ben. Az 1892-es királylátogatás alkalmával tör
tént, hogy a Ferenc Józsefet szállító 10 kocsiból álló vonatszerelvényt Pé
csett nem tudták megfordítani. így az háttal visszafelé Dombóvár, Kapos
vár, Zákányon át Barcsra ment, majd onnan jött vissza Pécsre. Mindeneset
re a 10 kocsi közül az egyik konyhakocsi volt, és a kiszolgáló személyzetnek 
is volt két kocsija. Tehát elvileg ebben az évben járhatott Nóvy Pécsett, s lá
togathatta meg az ez évben férjhez ment leányát, de szó sincs arról, hogy a 
szerelvényről lemaradt volna, hiszen azt az irányba állítás miatt vitték kör
útra, s így bőven volt ideje dédapámnak a családlátogatásra.

18 Pécsi Szemle, 2012. ősz Nagy Imre Gábor: Ferenc József látogatásai Pécsett
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Az egy évvel korábbi, 1891-es királyi látogatás is érdekes a számunk
ra, mivel ezzel kapcsolatban megörökítésre került Wolkenstein 
főkonyhamester neve, aki valószínűleg Nóvy közvetlen főnöke lehetett.19 
A dédapám Burg-béli működéséről ránk maradtak feljegyzései, egy Fe
renc Józsefet megörökítő keretezett képecske, mellyel egy tortát díszí
tett annak idején, és egy névjegye, melyek Sarolta (Charlotte, Lotti, Lola, 
Hamerli Imréné) lányán, nagyanyámon keresztül kerültek hozzám. A kép 
hátán még látszik a sztaniolpapír, amivel a tortakrémtől óvták a kép há
tulját. Ugyancsak nagyanyámon keresztül került hozzám dédapám cuk
rászkése is - ami a mai napig kitűnő ál
lapotban van, dicsérve a korabeli késké
szítő mesterek szakértelmét -, egy-egy 
korabeli cukrászkellék és két nyomta
tott cukrász-, illetve szakácskönyv. 
Nagyanyám nővére, Andrea is őrzött 
ereklyéket a szüleitől, melyeket uno
kája, Kolnai Teodóra ajándékozott ne
kem. Ezek szinte felbecsülhetetlen ér
tékűek. Egy a Burgból származó, csá
szári címeres kávéscsészét aljjal, és két 
ugyancsak címeres damasztabroszt 
kaptam, melyek a kiselejtezésük után 
kerültek dédapámhoz. De megkaptam 
dédanyám születésekor kapott hat kis 
ezüstkanalat is, melyet az 1848-as dá
tumon kívül a C W monogram is díszít. 
Családi körben egy történet is fennma
radt a Burgban töltött évekről. Nóvy 

19 üo.

humorát bizonyítja, hogy egy alkalommal „macskaürülékre" emlékezte
tő édességet kreált a királyi asztalra. Állítólag ezt az első megrökönyödé
sek után elnézték neki, de később Sisi mellől - egy sajnálatos affér miatt - 
idő előtt távoznia kellett. Az ok, hogy egy alkalommal a reggelinél cukor 
helyett só került az uralkodócsaládnak felszolgált kávéba. Ennek a törté
netnek olyan verzióját is hallottam, hogy Erzsébet kávéját összement tej
jel szolgálták fel. Elképzelhető, hogy valóban az „ellenségei műve" volt 
az eset, bár egyszerű figyelmetlenség is lehetett az oka ennek a súlyos 
következményekkel járó tévedésnek. A sajnálatos affér után - „büntetés
ből" - Ferenc József szolgálatára helyezték át.
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Nóvy felesége halálakor még jóvágású, viszonylag fiatal ember volt, aki
től nem állt távol az újranősülés gondolata. Jó barátjának, a Maria Hilfer- 
Strassen álló Kummer Hotel tulajdonosának lányát, Kummer Roslt szán
dékozott nőül venni,20 ám lányai hallani sem akartak a mostoháról. így el 
is maradt az újabb házasság.
1896-ban már igen rossz állapotban volt. Előbb Pécsett kisebbik lányához 
költözött, majd mivel nem érezte jól magát a fiataloknál, Paula lányánál 
talált otthonra Bonyán, s ott élvezte az udvartól haláláig folyósított já
randóságot. 1897-ben súlyos betegségben hunyt el. Ma talán azt monda
nánk, hogy májrákban. Csornán lett eltemetve, édesapja mellé.

20 Kolnai Teodóra másod-unokatestvérem közlése
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A PÉCSI XAVÉR-TEMPLOM

A Xavéri Szent Ferenc- 
templom homlokzata

Egy borongós szombat délelőtt kis 
 művészetkedvelő pécsi társasággal 

végigjártuk azokat a templomokat, ame
lyekben megcsodálhattuk Gebauer Ernő, 
egykori pécsi festőművész egy-egy gyö
nyörű, szakrális témájú freskóját. Sétánk 
első állomása a pécsi Xavéri Szent Ferenc- 
templom volt, amelynek főoltár fres
kóját Gebauer Ernő festette 1908-ban. 
Szokásomhoz híven szerettem volna töb
bet tudni erről a kicsi, de ugyanakkor fes
tőién szép pécsi templom-kápolnáról.

A 200 éves Xavér-templom 

Alighogy a jezsuiták 1686-ban 
" - a török hódoltság után -
Pécsett végleg megvetették lábukat, Szent 
Ignác és Xavéri Szent Ferenc tisztelete 
annál gyorsabban terjedt el, minél inkább 
tapasztalták a két szent hathatós segítsé
gét. A rendház egykorú évkönyvei a vett

jótéteményekről mindig részletes híreket közöltek. Xavéri Szent Ferenc
hez különösen a pestis idején folyamodtak. Mind a két szent ünnepét, 
mint elsőrangú ünnepeket ülték meg. December 3-án, vagyis Xavéri 
Szent Ferenc ünnepén a pécsiek körmenetben vonultak fel a Rókus- 
dombra, ahol a mai menhely és a sörgyár között még ma is látható az 
a jellegzetes török kupolás síremlék, amelyet a törökök elvonulása után 
a pécsi születésű, lángbuzgalmú P. Bittevi jezsuita Xavéri Szent Ferenc 
kápolnájává avatott fel. Az említett napon ugyanott ünnepélyes szent
mise volt és három nyelven mondtak szentbeszédet. India nagy aposto
lának tisztelete a pécsiekben mély gyökeret vert.
A Makár utcai Xavér-templom a 18. század első felében emelkedett. De 
melyik évben? Szőnyi Ottó a Pécsi Útmutatóban azt írja, hogy 1739- 
ben épült. Haas Mihály a „Gedenkbuch" 111. oldalán azt állítja, hogy
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1754-ben építették. Kinek van igaza? Minden ilyen irányú kutatásom 
meddőnek bizonyult. Csak a régi jezsuita rendháznak egykorú köny
veiből lehetett még felvilágosítást várni. De hol található éppen az illető 
kézirat? Hiszen 1773 után, vagyis a rend ideiglenes eltörlése után, bar
bár módon bántak a hátrahagyott iratokkal, részint mindenfelé elhurcol
ták és így elkallódtak, részint egyszerűen elégették. Csak egy reménysu
gár csillant fel, hátha a kérdéses kézirat a mostani bécsi nemzeti könyv
tárban lappang. A halvány sejtelem valónak bizonyult.

Mikor épült a Xavér-templom?

Annak bebizonyítására, hogy 
 a Xavér-templom szüle

tési éve tényleg 1739, és annak megvi
lágítására, mennyire tisztelték a régi 
pécsiek égi pártfogójukat, ideiktatjuk 
az 1739. évkönyvből az idevágó részle
tet magyar fordításban, nyomatékosan 
hangsúlyozva, hogy a legmegbízhatóbb 
forrással van dolgunk. A jezsuita rend
házakban ugyanis mindig megbíznak 
valakit azzal, hogy a rendház évi törté
netét megírja, arra a célra, hogy ez hiva
talos történelmi forrásul szolgáljon, ha 
utóbb valaki a rend, a rendtartomány 
vagy az illető rendház történetét vagy 
részletkérdését fel akarja dolgozni. 
A részlet tehát így szól:
„A pestis okozta félelem miatt az idén lehe
tetlen volt India szent apostola előtt ünne-

A Xavéri Szent Ferenc 
templom kupolája

pélyes szentmisével és énekszóval a szokásos tisztelet adóját leróni, de az ünnep 
előtt mégis 9 napon át járultak az emberek a szentáldozáshoz. Továbbá két ese
ményről kell itt megemlékeznünk, amely Xavéri Szent Ferenc tiszteletének gya
rapodásához nagyban hozzájárult. Az első az, hogy a városnak minden rétege 
hivatalos felszólításra a nagy csodatevő oltalmába ajánlotta magát a dühöngő 
pestis ellen. Magán az ünnepen a társadalmi rétegek száma szerint különböző 
oltároknál jelen voltak a szentmise áldozaton. A miséző papot díszőrség vette kö
rül, a többiek égő gyertyát tartottak kezükben. A másik esemény az volt, hogy az 
ünnep után következő 8. napon könyörgő körmenet indult ki a Székesegyházból. 
A hosszú körmenetben haladtak a város összes szerzetesrendjei és igen sok nép.
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A körmenet célpontja a városon kívül fekvő tér volt. Miután fogadalmat tettek, 
hogy Xavéri Szent Ferenc tiszteletére kápolnát emelnek, most lerakták az alap
követ. Három nyelven hangzottak el szentbeszédek. A magyarnyelvű szent
beszédet maga a püspöki helynök és egy személyben városi plébános mondta, 
nagy szónoki tűzzel arra buzdítva a hallgatókat, hogy égi pártfogójuk iránt 
nagy bizalommal viseltessenek."
Már a következő évben örömmel jelenti a krónikás, hogy Pécs nyilván 
Xavéri Szent Ferenc pártfogására szabadult meg a pestistől, amiért a nép 
nagy hálával tartozik. Mindenkinek feltűnt, hogy éppen a fogadalom le
tétele után tört meg a dühöngő pestis ereje. Mindezek után lélektani le
hetetlenségnek tartjuk, hogy a szent fogadalom valóra váltásával 15 évig 
vártak volna. Volt akkor az emberekben annyi vallásosság, hogy tudták, 
mit jelent a fogadalom. Miért tették le oly sürgősen és oly ünnepélyes ke
retek közt az alapkövet? Féltek volna, hogy Xavéri Szent Ferenc az örö
kös pestisveszedelemben megvonja tőlük a segítséget, ha csak tétovázva 
teszik a fogadalmat. Nem is volt az egész oly nagy vállalkozás, hogy ezt 
nem lehetett volna rövid időn belül nyélbe ütni. Az építkezés költségei
nek fedezését Gratszky Ferenc tekintélyes polgár vállalta magára, holt
testét a szentély alá helyezték örök nyugalomra. A padlóba illesztett sír- 
kövön a következő régi stílusú felirat olvasható:

„Itt fekszik nemzetes Graczky Ferenc ezen templom fölépíttető patrónusa 
karácsony havának nyolcadik napján lelkét Istennek adván negyvenhat 

esztendejében életének. Anno 1755."
A templomnak más jövedelmi forrása nem volt, mint a hívek áldozat
készsége. Majd innen, majd onnan cseppent csekélyke összeg, máskor a 
városi hatóság pénzbírsággal sújtotta a káromkodókat valamely temp
lom javára, vagy néhány font gyertya adományozására kötelezte az il
letőket. Ez az üdvös intézkedés ma sem ártana, az emberek hamarább 
szoknának le a káromkodásról.

Újabb adatok a templom történetéhez

amint képhez a keret, úgy a templomhoz a környezet tartozik. 
V—Bizony ez akkor elhagyott terület volt a város falain kívül. Méltó 
utódára letekintett a Rókus-dombról az a régi kupolás építmény, ahon
nan Xavéri Szent Ferenc tisztelete virágzásnak indult. A Rókus-dombról 
délre a török temető, délkeletre a mai Xavér-templom irányában a keresz
tény temető terült el. A Petőfi és Alajos utca akkor még vízmosások voltak. 
Mellesleg említjük, hogy a jezsuiták a török temető sírköveit legmagasabb 
engedéllyel fundamentumnak használták fel, mikor a 18. század elején a 
rendház építésére került sor, ami ellen a város hiába tiltakozott. A mostani 
cisztercita rendház fundamentumában tehát régi emlékek temetkeztek el.
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A Xavér-templomra nézve az úgynevezett kánoni vizitációkból vár
tunk még némi felvilágosítást. Az első, 1810-ben tartott „Visitatio 
canonica"-ban a leltár felsorolását a következő cím vezeti be: „A Szent
háromság-kápolna, vagyis a Xavér-kápolna levéltára." Valószínűleg ennek 
alapján Haas azt a nézetet vallja, hogy a Makár utcai Xavér-templom 
helyén valamikor Szentháromság-templom állott. Ámde mikor a Xa
vér-templom épült, már volt Pécsett Szentháromság-templom, mégpe
dig a mai líceumi templom helyén. De hihetetlen is, hogy két templo
mot vagy kápolnát neveztek el a Szentháromságról. A tévedés talán 
onnét ered, hogy a régi oltárkép a Szentháromságot is és Xavéri Szent 
Ferencet is ábrázolta. A nagy szent életrajzából ugyanis tudjuk, hogy a 
Szentháromság különös tisztelője volt. A régi nyomok után a mostani 
oltárkép is ugyanazt a gondolatot fejezi ki. Ugyanaz az 1810. évi forrás 
jelzi, hogy a húsvét után következő 2. vasárnapon indul a fogadalmi 
körmenet a székesegyházból a Xavér-templomba. E szerint az általá
nos nézettel ellentétben nem Klimó püspök állapította meg a körmenet 
napját, mert ez sokkal későbben, 1751-ben foglalta el a püspöki széket. 
A kézirat azt is említi, hogy abban a körmenetben rengeteg néptömeg 
vett részt, és hogy azt hálából rendelték el, mert az 1731. évi pestistől 
való megszabadulást Xavéri Szent Ferenc pártfogásának tulajdonítot
ták. Ez is tévedés, mert az egykorú év
könyv szerint a kápolnaépítés terve az 
1739. évi pestisjárvány alkalmával fo- 
gamzott meg a pécsiek szívében. 
„1810-ben és az utána következő idők
ben két mellékoltára volt a templomnak: 
az egyik Szent Rozália, másik Szent Ró
kus tiszteletére. A kánoni vizitációk sze
rint régente a kis templomot sokkal inkább 
vették igénybe istentiszteletekre, mint pl. 
a jelen század elején, mikor a nép számá
ra csak kétszer az évben volt istentiszte
let. Különben az elemi iskolások hallgat
ták ott vasár- és ünnepnapokon a szent
misét, mégpedig csak az iskolaév melegebb 
hónapjaiban. Scitovszky püspök azon fá
radozott, hogy a Xavér-templomban széle
sebb mederben induljon az istentisztelet, 
amely terv csak a fizikai lehetetlenségeken 
szenvedhetett hajótörést.

Gebauer Ernő 
Xavéri Szent Ferenc freskója
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A mostani század elején néhai Walter ka
nonok fejedelmi bőkezűséggel újíttatta meg 
a templom belsejét. Felajánlott pénzéből az 
Angster-gyár orgonát, a Zsolnay gyár pedig 
új oltárt és áldoztató padot készített. Ehhez 
járul még két nagy majolika szobor Szent Ró
kus és Szent Rozália. Ezek a szobrok pótolják 
most a régi két mellékoltárt." (Pinzger Ferenc 
S. J. — Dunántúl, 1939. április 9. 5 p.)

Kiegészítés a pécsi Xavér-templomról 
dr. Szőnyi Ottótól

Még 1739-ből ered a Makár-utca 
 közepe táján szabadon álló Xaveri 

Szent Ferenc-kápolna. A jezsuiták építették 
egy már 1699 körül itt állott kápolna helyébe. 
A tornyos, helyes arányú épület a rokokostil 
jeleit tünteti fel. 
A régi berendezés tárgyai közül figyelemre
méltó a rokokó faragványos szószék. A többi 
berendezés Walter Antal kanonok bőkezűségé
nek köszöni létét. A majolika oltár, szentély
rács és két szent szobor a Zsolnay-gyár művei. 
A Szentháromság előtt térdelő Xavéri Szent 
Ferencet ábrázoló kazein-technikájú falfest
mény Gebauer Ernő műve, az orgona Angster 
Józseftől. Az oltár előtti kőlap Graczky Ferenc, 
a templom »felépítő patrónusának« (+1755. 
december 8. 46 éves korában) sírját takarja.
A kápolna körül még 1831-ben temető volt. E kápolnában a fehérvasárnapot 
követő vasárnap Klimó püspök rendeletére a pestis ellen könyörgő körmene
tet vezetnek a székesegyházból 1755 óta. Most a Pius-collegiumi jezsuiták 
tartanak benne Istentiszteletet, de a ferencrendiek plébániájához tartozik." 
(Pécs útmutató a városban és környékén 11. kiadás. írta Dr. Szőnyi Ottó. 
A Danubia kiadása 1927. 97 p.)

A

Rokokó faragványos szószék
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Zsolnay majolika oldoztató rács

Neorokokó Zsolnay majolika oltár 

Azután új idők jöttek. 1972-ben a 
meglehetősen elhanyagolt templo
mot a görögkatolikusok vették át. 
Szerencsére a templom jó kezekbe 
került. Ma már a templom Pécs ne
vezetes idegenforgalmi értékei kö
zé tartozik, melynek megtekintését

minden városunkba látogatónak csak ajánlani tudjuk.
Xavéri Szent Ferenc kiemelt tiszteletét a görögkatolikusok is átvették, és 
a római katolikus hívőkkel együtt a maguk szentjei sorában tartják szá
mon. Alakja nem hiányzik a templomikonosztázról sem.

Az orgona
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Ki is volt és mikor is élt a templom szent patrónusa, 
Xavéri Szent Ferenc?

Szent Ferenc spanyol származású jezsuita áldozópap, minden 
gyik legnagyobb keresztény hittérítője 462 évvel ezelőtt, 1552.

december 3-án halt meg San-csaog (ma Szent János) szigetén.

Francisco de Jassu y Javier 1506. április 7-én született Navarrában. 1525-től Pá
rizsban teológiai tanulmányokat folytatott, 1533-ban csatlakozott Loyolai Szent 
Ignáchoz és társaihoz. 1534. augusztus 15-én szegénységi és tisztasági foga
dalmat tett. Néhányon azt is megfogadták, hogy elzarándokolnak a Szentföldre. 
1536 telén indultak útnak, de mivel a törökök elzárták a Szentföldre vezető uta
kat, Velencében maradtak, s ott szentelték őket pappá 1537. június 27-én.

1539-ben közreműködött a jezsuita rend szabályzatának újrafogalmazásában. 
1541-ben Lisszabonból pápai legátusként Indiába ment, ahol két év alatt csak
nem 20 ezer embert térített meg. 1545-től Malakkában (Maláj-félsziget), majd 
1546-től az egykor „Fűszer-szigetek" néven ismert Molukki- (Maluku-) szige
teken folytatott élénk missziós tevékenységet.

Legendás nyelvtehetség volt, 1549-ben Japánba ment, ahol rövid idő alatt meg
tanulta a nyelvet, bár egy levelében arról panaszkodott Ignácnak, hogy negy
ven napba tellett, amíg japánul el tudta mondani a tízparancsolatot. Két év alatt 
mintegy 1500 embert keresztelt meg. Felismerte, hogy egy olyan magas kultú
rájú országban, mint Japán, a missziót másként kell irányítani, mint a „műve
letlen népek" körében. Ezután Kínába akart menni, de külföldiek akkor még nem 
léphettek be az országba. 1552 elején tért vissza Goába, ahol nehéz feladatok vár
tak rá, az újonnan alapított „Indiai Jezsuita Rendtartomány" első tartomány
főnökére. Éjjel-nappal dolgozott, hogy minél előbb Kínába indulhasson. Április
ban indulhatott el, és viszontagságos úton augusztusra ért San-csaog szigetére, 
Kanton közelébe, ahol megbetegedett és útját nem tudta folytatni.

Xavéri Szent Ferenc Kína partjai előtt halt meg, miközben minden vágya az 
volt, hogy eljusson Kínába. Szent Pál után a legnagyobb hatású hittérítőnek 
tartják. 1619-ben boldoggá, 1622-ben szentté avatták.

Xavéri Szent Ferenc ünnepe december 3. (Forrás: Internet)

A pécsi Xavéri Szent Ferenc-templom jelen krónikájára vonatkozóan a 
Dunántúli Napló, pécsi napilap közölt érdekes cikket.
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„Isten láthatóvá lesz"

„Gyöngyszeme lett Pécsnek a Xavéri Szent Ferenc görögkatolikus templom az 
Alkotmány utcában. Kívül-belül teljesen felújítva fogadta vasárnap dr. Keresz
tes Szilárd hajdúdorogi görögkatolikus és Mayer Mihály pécsi püspököt, hogy a 
sokévi munka legújabb létesítményét, az ikonosztázt felszenteljék.
A kis templomot a szó szoros értelmében zsúfolásig megtöltötték a hívek. Tíz 
óra után már csak úgy lehetett bejutni, ha valaki kijött. Cserháti József püspök 
1972-ben adta át a templomot a görögkatolikusoknak. Azóta több szakaszban 
folyamatos a felújítás.
Első parókusuk Szántai Miklós. 
A templomot utóda, Gulybán Ti
bor belül kifestette. Azután megsüly- 
lyedt az épület, repedeztek a falak: le 
kellett bontani a tetőt, a falakat meg
erősítették és új tetőt tettek rá. 2002- 
ben a tornyot minősítették életveszé
lyesnek. Ezt a rekonstrukciót már 
Bodogán Eászló parókus vezette le.
2004- ben a tornyot felújították, 
új deszkázatot, új bádogozást ka
pott a toronysisak. A templomot 
kívül bevakolták, belül kifestették. 
Még a szószéket is restaurálták. 
Grincsisin Artúr munkája.
Az ikonosztáz maradt vissza. Ezt 
Gulybán Tibor parókus tervezte 
már 1997-ben, Máthé András bel
sőépítész munkája. A pénz hozzá
2005- re jött össze. 
Most kész a mű és nagyon szép. 
A képeket Egri Erzsébet festőmű
vész készítette, az asztalosmunkát 
Gyugyut József (Töttös), fafaragá
sokat Kolter Gábor." (Dunántúli 
Napló. 2005. december 17. Hitélet.)

A tékozló fiú megtérése 
(ismeretlen alkotó műve)

A templom karzatfeljárójának íves ablakán látható egy viszonylag kicsi 
kép, amely a Tékozló fiú hazatérését ábrázolja. Szerettem volna többet is 
megtudni erről a számomra oly kedves képről, de nem találtam róla se
hol irodalmi hivatkozást.
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A PÉCSI GÖRÖGKATOLIKUS XAVÉR-TEMPLOM IKONOSZTÁZA

1980-as években a Xavér-templom és környéke építészeti 
rekonstrukciója során felmerült a templom lebontásának a 

gondolata is.
Szerencsére a város közvéleménye a kétszáz éves templom pártjára állt. 
A templom környéke modernizálódott, a Xavér-templom továbbra is 
fontos értéke maradt a város idegenforgalmának.
A templom berendezése egy vallástörténeti kuriózum. Felfogásom 
szerint ez az ökumené gondolatának igazi, gyakorlati beteljesedése. 
A mai berendezés már a görög szertartási! liturgia előírásaihoz igazo
dik, ugyanakkor a római katolikus használatban szerepelt tárgyakat 
megőrizték, illetve kiegészítették.
Néhány gondolatot szenteljünk a modern, ugyanakkor klasszikus hitel
veket magán viselő ikonosztáznak is.
Az ortodox ikonosztáz képprogramja meghatározza, hogy mi, miért és 
hol kap helyet rajta. A valóságban azonban gyakran találkozunk a hagyo
mányoktól eltérő képfalakkal, mert a helyi igényektől, a templom adott
ságaitól, a rendelkezésre álló anyagi feltételektől is sok minden függ. így 
a Xavér-templom ikonosztázának kialakítása, elhelyezése nehéz felada
tot jelentett a belsőépítészeknek és az ikonfestőművésznek egyaránt. Egy 
római katolikus templombelső struktúráját kellett megfeleltetnie a szigo
rú szabályokat előíró ortodox templom szempontjainak.
A Xavér-templomban az ikonosztáz, kettős derékszögű megtörés után, 
mintegy kihajlik, rásimul a templomhajó falára. Ez lehetővé tette, hogy 
az előírt négy alapikon helyett hat ikon nyerjen elhelyezést.

Ikonosztáz
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Királyi kapu

Néhány fontos alapvető tudnivaló

z ikonosztázok felépítésében a legalsó sor, az úgynevezett 
alapsor összetétele szigorúan szabályozott.

Az ikonosztáz alapsorában kap helyet az ortodox liturgia három fontos 
kapuja, az északi és a déli, úgynevezett Diakónusi kapu és a középső Ki

rályi (Paradicsomi) kapu. A két szélső, egyszárnyas 
kaput mise alatt leggyakrabban a diakónusok, mi- 
nistránsok használják. Liturgián kívül viszont eze
ket az átjárókat használja az áldozópapság is.
A Királyi kapu az ortodoxiában az Örömhír forrá
sa, ennek hiteles tanúi, krónikásai az evangélisták. 
Ikonképeik (és attribútumaik) sora a Királyi ka
pu két szárnyán helyezkedik el. Név szerint: Szent 
Máté, Szent Márk, Szent Lukács és Szent János.
Az ajtószárnyak felett faragott korona jelzi, hogy 
ez a Királyi kapu, ahonnan a Mindenség Királyát 
fogadjuk.
Az alapsor képeit az ikonosztázépítés szabályai 
szerint helyezték fel.
A Királyi kaputól jobbra Jézus, Pantokrátor, azaz Min
denható, aki áldást oszt, másik kezében a nyitott Evan
gélium, üzenete, amely minden hívő emberhez szól:

„Aki engem látott, látta az Atyát (Jn 14,9) 
Én és az Atya egy vagyunk (Jn 10,30)".
A Királyi kaputól balra az Istenszülő, vagy 
görög nevén a Theotokosz ikonja látható. 
A kép a gyermek Jézust tartó Szűz Máriát 
ábrázolja (Hodigitria).
A pécsi Xavér-templom ikonja nem szolgai, 
egész alakos másolata a Máriapócsi köny- 
nyező kegyképnek, hanem annak „pécsi" 
spirituális megjelenítése.
Az északi Diakónusi kapun Mihály arkan
gyal alakja látható, aki pálcával védelme
zi a templom szentélyét. A déli diakónusi 
kapun Gábriel arkangyal látható az Öröm
hírvétel jelenetében, amelyet jobbjában egy 
szál liliom jelképez. A királyi kapu közvet
lenül a főoltárhoz vezet, két szárnya csak 
misék alkalmával van nyitva, és csak a fel
szentelt áldozópapság mehet át rajta.
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Hagyományosan minden ikonosztáz északi oldalán Myra város szent 
püspökének, Szent Miklósnak alakja látható. Itt görögkatolikus püspöki 
öltözetben jelenik meg, jobb kezét a tanítók, illetve áldást osztók pózá
ban tartja, bal kezében az Evangéliumot fogja.
A kihajló peremén kapott helyet a híres egyházi hitszónok és bizánci fő
pap, Aranyszájú Szent János ikonja.
Az ikonosztáz déli oldalán a másik jelentős bizánci egyházatya, Nagy 
Szent Bazil egész alakos képmása jelenik meg.
Mellette, a jobb oldali kihajló ágon a templom védőszentjének, Xavéri 
Szent Ferencnek ikonja tekint le szelíden a hívőkre. Kezében zarándok
bot, övén kulacs és rózsafüzér.
Az első sorban az Ünnep sor ikonjai láthatók, a bizánci ikonográfia sza
bályainak megfelelően megfestve. Az északi oldalon balról jobbra: Isten
szülő születése a derékszögű részen, a fősíkon pedig az Örömhírvétel, a 
Karácsony és Nagyboldogasszony; a déli oldalon, Krisztus ikonja fölött 
kezdődően Vízkereszt, Urunk színeváltozása, Húsvét, és a derékszögű 
részen a Pünkösd.
A következő sorban az Apostol sor ikonjai vannak megfestve. Sorrend
ben balról jobbra: Tádé és Bertalan; András és Lukács; Jakab és János; 
Péter és Pál; Máté és Márk, valamint Simon és Fülöp.
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Az Ünnep sort és az Apostolok sorát kétoldalt - kettős térbeli töréssel - a 
Próféta sor ikonjai zárják le. Név szerint: Izajás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel. 
A Királyi kapu fölött az Utolsó Vacsora ikonja látható, mely az Újszövet
ség legfontosabb áldozati jelenetét köti össze a kapu négy ószövetségi ál
dozatának ikonjával.
Az ikonosztáz csúcsán a Trónoló Krisztus, a Pantokrátor ikonja uralja a 
templombelső terét. Felette a Szent Kereszt.

Egyéb ikonok a templomban
^^/^ontosücegyképe a templomnak a másik Istenszülőt ábrázoló fél- 

Cs' alakos ikon. Egri Erzsébet művésznő kedves alkotása ez is.
Az ikonosztáz elkészültéig, ideiglenes megoldásként az új liturgiát beve
zető templom szentélybe, egy magas talapzatra, Egri Erzsébet Eletútmu- 
tató (Hodogrita) Istenanya-ikonja volt elhelyezve.
Az ikonosztáz elkészülte után, a félalakos „Könnyező Mária" ikon a 
templomhajó egy fülkéjébe került, amelyet a régi templombejárat he
lyén alakítottak ki.
„Feltétlenül említésre méltó a déli hajófal eredeti 18. századi bejárata helyén, a 
két éwel ezelőtti felújításkor napvilágra került falképmaradvány, amely oszlopos, 
pikkelydíszítésű ívekben egy-egy apáca frontális beállítású portréját ábrázolja. 
A középső festett ívborda kőfaragványra utaló motívuma a székesegyház 
Schmidt-féle átépítésekor feltárt népoltár oszlopainak hármas indaszalagos, va
lamint a bontásból előkerült pikkelydíszítésű kőfaragványok motívumát utánoz
za. Ennek alapján a falfestés csak az átépítés megkezdése, illetve a középkori nép
oltár maradványainak felszínre kerülése, 1883 februárja után készülhetett. Kö
vetkezésképp a bejáratot ezen időpontot megelőzően falazták be." (Boros László: 
Xavéri Szent Ferenc templom. Pécsi Szemle. 2011, tavaszi szám 25-33 p.)
Ha már megemlítjük a máriapócsi csodatevő szép ikont, akkor írjunk en
nek történetéről is:
A pócsi egyházközség egyik híve, Csigri László a török fogságából va
ló csodálatos szabadulásáért hálából megfogadta, hogy az Istenszülő 
képét megfesteti.
1696. november 4-én a reggeli istentiszteleten jelenlévő hívek arra let
tek figyelmesek, hogy az Istenszülő ikon mindkét szeméből bőségesen 
folynak a könnyek. A rendkívüli esemény csodálattal töltötte el a jelen
lévőket, a következő napokban pedig tömegek érkeztek a templom
ba. A könnyezés kisebb szünetekkel egy hónapon át tartott, miközben 
olyan hideg volt, hogy a kehelyben a bor és a víz megfagyott. Az egy
házi vizsgálat eredményeként 36 tanú egybehangzóan vallott és tett es
küt a könnyezés valódisága mellett.
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Lipót császár elrendelte, hogy a könnyező képet szállítsák a császári vá
rosba, ahol a végső helyére, a bécsi Stephans dómba került.
Az eredeti kép fél alakban ábrázolja Máriát, aki bal karján tartja a Kisde
det. Fejük körül díszes dicsfény található, arcuk mellett az „Isten Anyja" 
(MT QU) és „Jézus Krisztus" (IS CS) szövegek görög betűs rövidítése ol
vasható. Jézus a nyakában görög keresztet visel.
Az ikonról másolatokat készítettek, ezek egyike került az eredeti kép he
lyére Máriapócson is. A másolatok közül ez az egy mutatta továbbra is 
a könnyeket.
Egri Erzsébet festőművész szép munkája a karzat alatti Remete Szent 
Antalt ábrázoló ikon is. A szakállas, finom arcvonású szent papírteker
cset tart keskeny kezeiben, rajta jól olvasható az írás:
„Láttam a sátán csapdáit kiterítve a Földön."

Az Ünnepek ikonja

a nagy méretű összetett ikon (a templom északi falán) a Húsvétot és
 a 12 fő ünnepet jeleníti meg.

A középső ikon természetesen a Húsvét, a Feltámadás ünnepe. Az ikon, 
szakítva a bizánci tradícióval, nem a pokolra szállást jeleníti meg, hanem 
latin hatásra a sírból való kilépést, egy teljesen sajátos vizuális felfogás
ban. Ugyanis ez esetben nem lehet „kilépésről" beszélni: Krisztus könnye
dén kilebeg vagy kirepül a szarkofágból, melynek fedelét egy angyal tartja. 
A szarkofág teteje ugyanakkor rajta van a szarkofágon is, méghozzá a pe
csét is érintetlen rajta, ez még ebben a méretben is határozottan kivehető.
Felső sor, balról jobbra: Istenszülő születése (szeptember 8.); Istenszülő 
templomba vezetése (november 21.); Örömhírvétel (március 25.); Krisz
tus születése (december 25.)
Második sor bal oldal: Találkozás ünnepe (Krisztus bemutatása a temp
lomban, február 2.); jobboldalt: Vízkereszt (január 6.)
Harmadik sor baloldalt: Urunk mennybemenetele; jobboldalt: Virágva
sárnap (Krisztus bevonulása Jeruzsálembe)
Alsó sor: Urunk színeváltozása (augusztus 6.); Ószövetségi Szenthárom
ság (Pünkösdhétfő); Istenszülő elhunyta és mennybevitele (augusztus 
15.); Szent Kereszt felmagasztalása (szeptember 14.)
A templomunkban látható még a Szent Cirillt és Szent Metódot ábrázo
ló ikon, amely ajándékként, a bulgáriai Szliven városából került a pécsi 
Xavér-templomba.
Tisztelettel ajánlom, hogy cikkem után keressék fel ezt a szép kis pécsi 
templomot. A látogatás után értékes vallástörténeti ismeretekkel és mű
vészi élményekkel lesznek gazdagabbak.
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„Ha ösvényt kell vágni, küldj egy rangért; ha az állatok botladoznak a hóban, 
küldj egy rangért; ha egy medve van a hotelben, küldj egy rangért; ha tűz fenye
geti az erdőt, küldj egy rangért; és ha valakinek szüksége van mentésre, küldj egy 
rangért." (Steven T. Mather, a U. S. National Park Service első igazgatója — 1916)

A KEZDETEK - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

anger, Gozdar, Conservator, Roje, Gajowy, Natur und Land-
schaftspfleger, Lisnyk, Guadras e Vigilantes, Warden, Garde 

Moniteur, Naturoppsyn, Betreuer, Guardioparco, Naturwejleder, 
Guardaparque, Field Ranger, Naturwatcht, Neach Curaim na Duthcha, 
Natúré Conservator, Game Ranger, Ceiwad, Boswachter, Miskinika - 
valamennyi szó a világ számos nyelvén egyet jelent. Azt a személyt, aki 
a védett természeti területek és értékek őrzésével, megóvásával van meg
bízva. Magyarul a természetvédelmi őrt.
A rangerek sokrétű feladatot látnak el a védett területeken, annak jelle
gétől, nagyságától, látogatottságától függően. Őrzik, védik a területet, 
részt vesznek a kutatásokban, vezetik a látogatókat, vannak, akik terepi 
tűzoltók, vagy kutató-mentő feladatokat végeznek. Manapság a ranger 
a kulcsereje az értékek megőrzésének, feladata a világ védett területei
nek védelme. Legyen az rendészeti, hatósági feladat, környezeti nevelés, 
közösségi kapcsolatok építése, tűzoltás, kutatás és mentés, és sok más 
egyéb út a védett területekért és azok látogatóiért. Ez a feladat természe
tesen országonként változó.

Kik voltak az első rangerek?

z angol „ranger" szó a XIV. századi Angliából ered. Azokat 
az embereket nevezték így, akiknek a feladata volt a királyi

erdők megőrzése az orvvadászoktól és a fatolvajoktól. A következő fon
tos dátum egy igen nagy ugrás után 1872, amikor is az Amerikai Egye
sült Államokban kijelölésre került a világ első állami alapítású nemzeti 
parkja, a Yellowstone Nemzeti Park. Itt alkalmaztak először olyan embe
reket, akiknek feladata kifejezetten az ott található természetvédelmi érté
kek védelme volt. Az első rangerek, a Yellowstone értékeit kezdetekben 
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őrző katonák, a First United States Cavalry (Egyesült Államok Had
seregének lovasságának) tagjai voltak, akiket a park területén foszto
gató vadorzók és szuvenírvadászok megfékezésére kértek segítségül, 
és végezték a Yellowstone őrzését több mint 30 éven keresztül. Ennek 
a múltnak az emlékét őrzi a U. S. A. National Park Service rangereinek 
jellegzetes kalapja.
A 20. században aztán egyre több helyen, valamennyi kontinensen ala
kultak nemzeti parkok, védett területek, és szinte mindenhol alkalmaz
tak az ottani értékek védelme érdekében őröket, rangereket.

Magyarország ranger-történelme

önöczky Schenk Jakab ornitológus egy 1918-ban megjelent dol-
r gozatában arra hívta fel a hazai és a nemzetközi közvélemény 
figyelmét, hogy a nagykócsag a kipusztulás szélére jutott. Egyedül a 
kis-balatoni fészkelőtelepe nyújt némi esélyt a megmentésre, tehát azt a 
helyet feltétlenül meg kell védeni.
Német nyelvű publikációi hatására először külföldről, Hollandiából ér
kezett anyagi segítség, kifejezetten a Kis-Balaton kócsagtelepének a meg
óvására, majd, az angol és a hazai ornitológusok és egyéb adakozók jó
voltából fogadták fel a Kis-Balatonra hazánk első fizetett, függetlenített 
természetvédelmi őrét, id. Gulyás József kócsagőrt. Ő, vörsi halászgazda 
lévén, igen jól ismerte területét.
E mentőakciónak és az őrzésnek köszönhetjük, hogy a Kis-Balatonon 
nem pusztultak ki a magyar természetvédelem címermadarai.
A támogatásokból, melyekhez a hazai propaganda hatására aztán ma
gyar adományok - többek között a kormányzóé, Horthy Miklósé is - 
érkeztek, 1922-től 20 éven keresztül alkalmaztak állandó kócsagőrt a 
Kis-Balatonon.
A kócsagőr munkájának a megkezdésétől számítjuk a hazai gyakorlati 
természetvédelem kezdetét.
A második államilag őrzött madármenhely a pest megyei Ürbő puszta, 
régtől fogva híres vízimadár fészkelőhely, amelyről már Bél Mátyás hír
neves tudósunk azt írta az 1740-es években, hogy „...miriádszámra megy 
az a vízimadártojás, melyet innen a 40 napos böjt idején Budára hoznak." 
1941-től a Bátorligeti nyírláp őrzése egy községi esküdt feladata volt. Ezt 
a személyt, akit „nyírlápőr"-nek neveztek, tekinthetjük hazánk harmadik 
természetvédelmi őrének.
Az 1945. után létrehozott természetvédelmi területek kezelői a területi
leg illetékes erdőgazdaságok a vad védelme érdekében vadőröket alkal
maztak. Viszont a védett természeti értékek védelme érdekében szintén 
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alkalmaztak vadőröket, akiknek a fizetését az Országos Természetvédel
mi Tanács biztosította, úgy, hogy az összeget befizette az erdőgazdaság 
pénztárába. így lehetett az, hogy egy adott területen dolgozhatott egy 
klasszikus értelemben vett vadőr és egy másik, aki az egyéb zoológiai és 
botanikai értékek védelmével, őrzésével volt megbízva. Az 1950-es évek
től kezdődően már ezeket a vadőröket természetvédelmi őrnek hívták.

Természetvédelmi Őrszolgálat napjainkban

Termeszetvédelmi Őrszolgálat jogszabályi alapon több mint 
 40 éve létezik Magyarországon, jogállása, feladatai, jogo

sultságai és kötelezettségei azonban az utóbbi évtizedben jelentő
sen megváltoztak. A természetvédelmi őr 1993 óta köztisztviselő, 
jogait és feladatait pedig az 1997. évi CLIX törvény II. fejezete jelen
tősen kibővítette. A feladatellátásuk részletes szabályait minisz
teri rendeletként 2000-ben kiadott Szolgálati Szabályzat állapítja meg. 
2013. január 1-jén lépett hatályba az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvény, valamint meg
jelentek annak végrehajtási rendeletei is. Az új jogszabályok megalkotá
sának az volt a célja, hogy egységes szabályozás és követelményrendszer 
jöjjön létre a Magyarország területén tevékenykedő azon szervezetek és 
személyek vonatkozásában, amelyek rendészeti jellegű tevékenységet is 
ellátnak és ennek során kényszerítő eszközök és intézkedések alkalmazá
sára jogosultak. A Természetvédelmi Őrszolgálat esetében megmaradtak a 
különböző hatósági jogosultságok, de azok szabályozása részletesebb lett.

Békamentés Sikondán Szemétgyűjtés a Mecsekben

A hatályos új jogszabályok alapján a természeti és a védett termé
szeti területek és értékek megóvása, őrzése, károsításának megelő
zése érdekében egyenruhával, szolgálati igazolvánnyal és jelvény
nyel, szolgálati maroklőfegyverrel és más technikai eszközökkel ellá
tott tagokból álló Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi

158



Varga Zsolt - Természetvédelmi Őrszolgálat Magyarországon

gában foglalja még a nemzeti park 

nemzeti park igazgatóság szervezetében. Emellett az önkormány
zatoknak is lehetőségük van a helyi jelentőségű védett természe
ti területek őrzésére önkormányzati természetvédelmi őrt alkalmazni. 
A természetvédelmi őrzés önkéntes segítői a polgári természetőrök, akik 
a nemzeti park igazgatósággal kötött írásos megállapodás alapján, ter
mészetvédelmi őri irányítás és felügyelet mellett díjazás nélküli segítik 
az állami természetvédelmi őrzést.

Az állami természetvédelmi őr a 
nemzeti park igazgatóság Termé
szetvédelmi Őrszolgálatának tag
ja, intézkedésre jogosult, hatósági 
személy. Alapvető feladata a termé
szeti értékek és területek, kiemel
ten a védett természeti értékek és a 
védett természeti területek hatósá
gi őrzése. Sokrétű feladatköre ma

igazgatóság védett természeti terü
letek és értékek természetvédelmi 

kezelésével kapcsolatos területi feladatainak ellátását is, azaz a védett 
természeti értékek és a védett természeti területek felmérése, nyilvántar
tása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdeké
ben végzett tevékenységeket.
Az állami természetvédelmi őr a természet védelme érdekében jogosult 
és köteles többek között:
• a természetvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére,
• a természetvédelmi érdekeket sértő, a természeti és a védett természe

ti értékeket és területeket veszélyeztető vagy károsító cselekmény ese
tén személy és jármű feltartóztatására, személyigazoltatásra, csomag 
és jármű átvizsgálására,

• vadászok és horgászok teljes körű ellenőrzésére,
• természeti érték és a veszélyeztetéséhez használt eszköz visszatartására,
• természetkárosítás bűncselekménye elkövetésének tettenérése vagy 

az intézkedésének ellenszegülése esetén személyt elfogni, visszatar
tani vagy előállítani,

• jogszerű intézkedésével szembeni ellenszegülés esetén annak meg
szüntetésére kényszerítő eszközt (testi kényszer, bilincs, rendőrségi 
vegyi sokkoló, szolgálati kutya) alkalmazni (szolgálati maroklőfegy
verük önvédelmi célú),

• szabálysértési, államigazgatási és büntető eljárást kezdeményezni, va
lamint helyszíni bírságot kiszabni.
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A nemzeti park igazgatóságok szervezetében jelenleg összesen 250 fő ál
lami természetvédelmi őr dolgozik. Egy fő természetvédelmi őrre így 
átlagosan 372 km2 működési terület, azon belül pedig 3400 ha orszá
gos jelentőségű védett természeti terület és 4600 ha országos jelentőségű 
védett természeti területen kívüli Natura 2000 terület, továbbá 150 régé
szeti lelőhely jut. Egy fő természetvédelmi őr tehát 8000 hektáron lát el 
konkrét őrzési feladatokat. A helyben lakó természetvédelmi őrök jelen
tik a valódi, kézzelfogható kapcsolódási pontot a nemzeti park igazgató
ságok es a helyi lakosok, gazdálkodók között.
A Természetvédelmi Őrszolgá
lat szoros együttműködésben dol
gozik a rendőrséggel. Jellemzőek 
a közös járőrözések, területbejárá
sok, helyszínelések, eltűnt szemé
lyek keresése. Az Őrszolgálat el
sősorban helyismeretével, techni
kai eszközeivel segíti a rendőrség 
munkáját. Sok olyan külterületek
hez köthető bűnelkövetési forma 
van, amelyek esetében kölcsönösen 
tudják segíteni egymás munkáját.
Ilyenek például a falopás, orvhalászat, orvvadászat, természetkárosítás. 
A külterületeken rendészeti feladatot ellátó személyekkel (hivatásos va
dász, halőr, erdőőr, mezőőr, erdészeti szakszemélyzet stb.) szintén napi 
szintű a közös feladatellátás, egymás munkájának segítése.
A természetvédelmi őrök állandó kapcsolatban állnak a területükön mű
ködő állami és magán gazdálkodókkal, oktatási intézményekkel, szerve
zetekkel és csoportokkal (települési önkormányzatok, erdészeti és me
zőgazdasági részvénytársaságok, mezőgazdasági szövetkezetek, isko
lák, zöld szervezetek stb.), koordinálják és ellenőrzik a területükön zajló 
gazdálkodást, fejlesztést, látogatást.

Felismerhetőség, azonosíthatóság

A természetvédelmi őr felismerhetőségét és azonosíthatóságát 
a szolgálati egyenruha biztosítja, mely jelképezi a hatósági 

intézkedési jogosultságot és a büntetőjogi védelmet is. A természetvé
delmi őrök egyenruházati jelzései: a karjelvény, az állományjelző, a szol
gálati beosztásjelzés és a sapkajelvény.
Az intézkedési jogosultságot a szolgálati igazolvány igazolja, az azono
sítást pedig a sorszámozott szolgálati jelvény teszi lehetővé.
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Természetvédelmi Őrszolgálata

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közel 1,3 millió hek- 
 tár nagyságú működési területen látja el feladatát, teljesen 

lefedve Tolna, Baranya és a balatoni üdülőövezetet leszámítva Somogy 
megye területét, valamint magába foglalja Bács-Kiskun megyében a 
Duna-Dráva Nemzeti Parkra és Fejér megyében a Dél-Mezőföld Tájvé
delmi Körzetre eső területeit. Kiemelt feladata mintegy 100 ezer hektár 
védett természeti terület, országos jelentőségű védett természeti terüle
ten kívül a Natura 2000-es területek, számos védett és fokozottan védett 
faj őrzése, megóvása, károsításának megelőzése. További feladata a ter
mészeti területek (erdők, gyepek, nádasok, természetes vizek), a ter
mészeti értékek (vadon élő nem védett növény- és állatfajok, földtani 
értékek), valamint közel 6000 - az Igazgatóság működési területén nyil
vántartott - régészeti lelőhely őrzése, károsításának megelőzése.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén összesen 
32 fő teljesít szolgálatot. A működési terület nyolc természetvédelmi táj
egységre van felosztva, melyek élén a természetvédelmi tájegységve
zető áll. A természetvédelmi tájegységeket természetvédelmi őrkerü
letek alkotják. A természetvédelmi őrkerületekben a természetvédelmi 
feladatokat a természetvédelmi tájegységvezető közvetlen irányítása 
mellett, a természetvédelmi területfelügyelők, természetvédelmi őrke- 
rület-vezetők végzik el. Mindegyik természetvédelmi őr több település 
közigazgatási területéért felelős. A gondjukra bízott terület rendszeres 
bejárásával, állapotuk és változásaik nyomon követésével, továbbá ak
tív védelmi feladatok ellátásával biztosítják az ott található természeti 
értékek megóvását és fennmaradását.

A Mecsek Tájegység Őrszolgálata

Tájegység magába foglalja a Mecseket, a Dél-Zse- 
Geresdi-dombság baranyai területeit, a Pécsi-síkot, 

a Villányi-hegységet, valamint a Baranya-dombság egy részét. Ezen a 
hatalmas területen található a 10 340 ha-os Nyugat-Mecsek Tájvédelmi 
Körzet (ebből fokozottan védett: 586 ha), a 9358 ha-os Kelet-Mecsek TK: 
(ebből fokozottan védett: 1396 ha), 104 ha-os Nagy-mező-Arany-hegy 
TT (ebből fokozottan védett 28 ha), a 226 ha-os Szársomlyó TT (ebből 
fokozottan védett: 211 ha), a 94,59 ha-os Fekete-hegy TT, és a 3,4 ha-os 
Villányi templom-hegy TT.
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Fotóskunyhó kialakítása 
a Nyugat-Mecsekben

A Mecsek Tájegységben négy ter
mészetvédelmi őr teljesít szolgála
tot, munkájuk rendkívül szerteága
zó, nagyon sok szakterületre terjed 
ki. A klasszikus értelembe vett őrzé
si, hatósági munkán túl, amelyre a 
jogszabályok egyébként kötelezik, 
ellátnak számos egyéb feladatot is.

Völgyi Sándor terület-ellenőrzésen 
a Nyugat-Mecsekben

Juliakolépítés a Nagy-niező- 
Aranyhegy TT területén

Csoportot kísérnek, vagyont kezel
nek, kutatnak, kiadványt szerkesz
tenek, hatósági egyeztetéseken vesz
nek részt, élőhelyrekonstrukciókat 
koordinálnak, fészekből kiesett ma
darat mentenek, odút helyeznek ki, 
télen etetnek, nyáron tüzet oltanak, 
felügyelik a kezelőépületeket, isko
lában oktatnak, gyerekeket táboroz- 
tatnak, birkákat kezelnek, de ők ro
hannak el alkatrészért, ha bedöglött 
a traktor, vagy intézik a szénaszállí

tást kaszáláskor. Őt hívják segíteni, ha árvíz van, és ő megy a földhivatal-
ba, ha sorba kell állni a tulajdoni lapért, sőt neki kell megvédeni a régé
szeti lelőhelyeket is. Értenie kell a joghoz, a zoológiához, botanikához, a 
mezőgazdasághoz, az állattenyésztéshez, az erdőgazdálkodáshoz, a va
dászathoz, a halászathoz, a hidrológiához, a geológiához, a geomorfoló
giához, az ökológiához, a térképészethez, a régészethez, az építészethez, 
a pedagógiához, a pszichológiához és a térinformatikához. Munkájuk 
eredménye az a csodálatos természeti környezet, ami körbevesz minket.
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SeyGábor

EMLÉKEZET A HŐSÖKRE

A MAGYAR KIRÁLYI 19. HONVÉD GYALOGEZRED EMLÉKÉRE

A 19. HONVÉD GYALOGEZRED AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

Fírenc Ferdinánd (Franz Ferdinand Karl Ludwig Josef von Habsburg- 
Lothringen, Erzherzog von Österreich-Este) trónörökös 1914. június 28-án 

egy erődemonstráló boszniai hadgyakorlat megtekintésére Szarajevóba 
utazott. Még aznap délelőtt sikertelen merényletet hajtottak végre a trón
örökös ellen. Nedeljko Cabrinovic bombát dobott az autójára, ám a szer
kezet a sorban következő autó alatt robbant, melynek utasai megsérültek.

Ferenc Ferdinánd a merénylet előtt T Princip elfogása a merénylet után 
(A világháború története - Pilch) I (A világháború története - Pilcli)

A trónörökös egy rövid városházi látogatás után, programját megváltoztat
va a sebesültek látogatására indult a kórházba, mikor a második merény
letet is elkövették ellene. Ezt a sikeres merényletet Gavrilo Princip, a Feke
te Kéz nevű titkos szerb szervezet tagja pisztollyal hajtotta végre, halálosan 
megsebesítve nemcsak a trónörököst, de feleségét, Chotek Zsófia grófnőt 
(1901. 06. 01. Fiirstin von Hohenberg; 1909-től Herzogin von Hohenberg) is.
A Monarchia mozgósítását I. Ferenc József 1914. július 25-én 21 óra
kor rendelte el, egy Balkán felé induló háborúra. A mozgósítás hét kö
zös hadtest, három honvédkerülethez tartozó honvéd- és népfölkelő, két 
Landwehrkerülethez tartozó Landwehr és Landwehrsturm-alakulatra, 
valamint Olaszország felé némi tartalék erőre vonatkozott. A mozgósí
tott honvédkerületek közé tartozott a budapesti is, melynek kötelékébe 
tartozott a m. kir. pécsi 19. honvéd gyalogezred.
Belgrádba a hadüzenet pontosan egy hónap múlva, július 28-án érkezett meg. 
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Az orosz július 30-i 18 órai általános mozgósításra válaszul a Monarchia 
július 31-én 12 óra 30 perckor elrendelte az általános mozgósítást. (Kováts 
K. - Világhy L. - Sillay J. - Magyary-Kossa B. - Decleva Z.: im: A volt m. kir. pé
csi 19. honvéd gyalogezred és alakulatainak története, Pécs 1938., 62. o.)
Az Osztrák-Magyar Monarchia július 31-én rendelte el az általános moz
gósítást, oroszellenes éllel. A következő hetekben Európa jelentős hatal
mai sorra hadat üzentek egymásnak: elkezdődött a „Nagy Háború".
A 19. honvéd gyalogezred első mozgósítási napja július 28-a volt. 29-ére 
már a tartalékos legénység nagy része is zászló alá állott. Ezekben a na
pokban, mivel a cs. és kir. 52. gyalogezred és a 8. honvéd huszárezred is 
ez időben hajtotta végre mozgósítását, Pécsett 15.000 embert meghaladó 
tömeg gyűlt össze, (uo. 87. o.)
A 19-esek augusztus 9-én és 10-én indultak a frontra Kleszky Ottó ezre
des parancsnoksága alatt, négy 100 tengelyes szállítmánnyal, (uo. 89. o.) 
Az ezred, a hozzá kapcsolódó népfölkelő ezred és az ezredhez tartozó 
önálló zászlóaljak a szerb, orosz, román és az olasz hadszíntereken ke
rültek bevetésre.
I.—III. zlj.: 1914. június 28. -1914. december 15. 
szerb hadszíntéren.
1915-1918 márciusáig orosz hadszíntéren. 
Ezen belül Capul 1916. június 26-tól 1917 júliu
sának utolsó napjaiig.
1918. július 29. - november 15. olasz hadszíntéren.

A IV. fiumei zlj. kezdetben önálló zászlóalj, 
majd 1915 tavaszán, illetve nyarán menetszá
zadokkal feltöltve 19/11. honvéd menetezred 
néven ténykedik 1914. november 15. és márci
us között az orosz hadszíntéren.
1915. október 3-tól 309. honvéd gyalogezred 
néven harcol tovább az ezred (uo. 377-394. o.) egészen az összeomlásig, 
ugyancsak az orosz fronton.

A m. kir. 19. népfölkelő ezred
1914. július 27. - 1916. február 10. között a szerb-,
1916. február 16. - 1917. augusztus 13. között az orosz-,
1917. augusztus 17. -1918. november 18. (az összeomlásig) olasz fronton 
vett részt a harcokban, (uo. 395-428. o.)

A fiumei 19/IV. népfölkelő zászlóalj az olasz, orosz, román hadszíntere
ken került bevetésre, (uo. 429-436. o.)
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A kaposvári 19/VIII. népfölkelő gyalogzászlóalj, mint 19/III. hadtáp zász
lóalj alakult meg Kaposváron 1914. augusztus 25-31. között. A 19/VIII. 
népfölkelő gyalogzászlóalj elnevezést 1917. november 17-től nyerte. Be
vetésre az egység a szerb, román, olasz fronton került, (no. 437-440. o.)

A pécsi 19-esek megalakulása

"magyar királyi pécsi 19. honvéd gyalogezred története a máso
dik magyar honvédség megalakulásáig nyúlik vissza. I. Ferenc

József király 1867. február 17-én helyreállította az alkotmányt és kine
vezte miniszterelnökké gr. Andrássy Gyulát, aki egyben a honvédség 
vezetésére is megbízást kapott, (uo. 17. o.)
A második magyar honvédség 1868-ban alakult meg József főherceg pa
rancsnoksága alatt, aki 1905-ig viselte ezt a tisztséget. Legelőbb a honvéd
kerületi parancsnokságok jöttek létre, hat, majd hét kerület kialakításával. 
Kezdetben (1871-től) a honvéd zászlóaljakat - a könnyebb irányítható
ság miatt - az őszi gyakorlatok során dandárokba sorolták, melyeket 
1—20-ig (1873-tól 1—22-ig) történő sorszámozással jelölték. 1873-tól, moz
gósításkor már minden honvédkerületből egy-egy honvéd gyaloghad
osztályt kellett kiállítani. 1874-től két-két dandárt szerveztek, dandáron
ként 6-7 zászlóaljjal. 1890-től a dandárokat 2-2 gyalogezred alkotta.
Az eredetileg felállított önálló honvéd zászlóaljak végül 1886-ban 
féldandár-, ill. 1890-től ezred kötelékbe szerveződtek. A honvédkerüle
tek négy honvédezrednek a területét ölelték fel az egyéb honvédalakula
tokkal (pl. tüzérség) együtt.
1913-ban a hét honvédkerület hadosztályai mellé még két hadosztályt ál
lítottak fel. A legutolsó átszervezés alkalmával minden honvéd hadosz
tályban két gyalogdandár, ezekben két gyalogezred került beosztásra. 
A gyalogezredeket egységesen három zászlóalj alkotta, kivéve a pécsi 19. 
honvéd gyalogezredet. Ez utóbbihoz négy zászlóaljt soroltak be.
A későbbi 19. honvéd gyalogezredet alkotó zászlóaljak 1869-ben alakul
tak meg, amik a következők voltak:
Mohács állomáshellyel a 67. baranya-tolnai zászlóaljat a Bátaszéken el
helyezett 1. század, a Pécsváradon állomásozó 2. század, a Mohácson be- 
kvártélyozott 3. század és a Dárdán állomásozó 4. század alkotta.
Pécs állomáshellyel a 68. baranyai zászlóalj a Ráczkozárban állomásozó 
1. századból, a Pécsett állomásozó 2. századból, a Szentkirály székhelyű
3. századból és a Siklós állomáshelyű 4. századból tevődött össze.
A Szigetvár központú 69. baranya-somogyi zászlóaljhoz a kaposvári 
1. század, a szigetvári 2. század, a csokonyai 3. század és a nagyatádi
4. század tartozott.
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A 70. dél-somogyi zászlóalj parancsnoksága Karádon volt, századai pe
dig a mezőkomáromi 1. század, a karádi 2. század, a mernyei 3. század 
és a marcali 4. század voltak.

A tisztikar rendfokozati megoszlása

örgy- 1. oszt. szds. fhdgy. hdgy. Zlj. főorvos
67. Mohács 1 fő 1 fő 2 fő
68. Pécs 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 1 fő
69. Szigetvár 1 fő 2 fő 2 fő
70. Karád lfő lfő 2 fő 2 fő

1871-ben, amikor megtörténik a zászlóaljak dandárba sorolása, a buda
pesti kerülethez sorolják - a 17. dandárba - pécsi parancsnoksággal a 67. 
mohácsi, a 68. pécsi és a 69. szigetvári zászlóaljakat.
A 18. dandárba, ugyancsak a budapesti kerülethez sorolva, a nagyka
nizsai parancsnokság alá rendelik a 70. karádi zászlóaljat, ami később 
1874-ben fel is oszlott.
1874-ben a zászlóaljak féldandárba sorolásakor a budapesti (budai) hon
védkerület 2. dandárénak székhelye Pécs lett. A 19. féldandárhoz tartozó 
zászlóaljak: a 67. mohácsi, a 68. pécsi, a 69. szigetvári és a 70. karádi. Ezek 
a zászlóaljak a későbbiekben átszámozásra is kerültek és parancsnoksá
guk is áthelyezésre került. A 68. Baranya megyei zászlóalj (Pécs) 1-es; a 67. 
baranya-tolnai zászlóalj (Pécs) 2-es; a 69. dél-somogyi zászlóalj (Kaposvár) 
3-as; és a 70. észak-somogyi zászlóalj (Kaposvár) 4-es sorszámot kapott. 
Az 1890-ben megszervezett ezredkötelékben a pécsi 19. ezredhez rendel
ték a korábbi, majd átnevezett 67., 68., 69. és 70. zászlóaljakat. 1886-tól az 
ezred zászlóaljai I-II. zlj. Pécs; III—IV. zlj. Kaposvár; 1890-től pedig I-II. 
zlj. Pécs; III. zlj Kaposvár; IV. zlj Fiume névvel és székhellyel kerültek fel
állításra, besorolásra. (Kováts K. és mtsi.: im. 27-29. o.)
Az ezred a világháború kitöréséig kizárólag karhatalmi feladatokat lá
tott el, 1882-ben egy, 1883-ban négy, 1886-ban egy, 1887-ben öt, 1889-ben 
egy alkalommal. Ezek a „bevetések" jobbára a bányászmegmozdulások, 
az antiszemita zavargások, illetve képviselő-választások alkalmával tör
téntek, de kivezényelték az ezred egységeit búcsú alkalmával kitört falu
si zavargáshoz is. (uo. 30. o.)
A pécsi 19. honvéd gyalogezred hősi harcaiból a Capulon 1916. júni
us 26-tól 1917 júliusának utolsó napjaiig vívott, embert próbáló, véres 
időszakának szeretnék emléket állítani Schreyer László m. kir főhadnagy 
ott készített képeivel, melyek nagybátyám, Gertig Béla m. kir. örgy. ha
gyatékából kerültek hozzám.
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Valamennyi kép most kerül először nyomtatásban bemutatásra, kivé
ve az utolsó, Gertig hadnagyot és géppuskás osztagát ábrázoló képet. 
Ez utóbbit - hozzájárulásom nélkül - a „Pécsi Szemlének" leadott kézira
tomból - jogtalanul - a „Pécs lexikon" közölte le, illetve a „Katonaújság" c. 
folyóiratban megjelent cikkemben magam közöltem.

Gertig hdgy. - 2. gpu. szd. p., Schreyer fhdgy. -1. gpu. szd. p.
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Fát szállítanak a fedezékekhez W A „hálóterem" 1916. XII.

1A 9. szd. parancsnok Oberritterlidgy. 
fedezéke, 1917. V. 7.

Támadunk 1917. II.
Tüzelési állás az erdő szegélyén,

1917. V. 2.
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I. gpu. szd. 1. szk kezelőlegénysége 
és Schreyer fltdgy., 1917. V. 14.

I. gpu. szd. 2. szk. kezelőlegénysége 
és Hasznos ltdgy., 1917. V. 1.3.
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Amikor két napon át félig béke volt -1917. IV. 16.

Gertig főhadnagy géppuskás osztagával
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RÖVID TÖRTÉNETEK

A „KEGYELMES ÚR"

Tizegynehány éve már, hogy augusztus elején valaki elment közü- 
lünk a nagy hegyeken túlra, ahonnan már nincs visszatérés. Ervin

nek hívták, csendes, kedves túratárs volt. Aki csak egyszer is találkozott 
vele, megszerette. Ha túra közben egy falun áthaladtunk, mindig meg
ragadta az alkalmat, hogy társait meghívja egy-egy rumicumra (felerész 
Portorico rum, felerész Unicum). Poharát magasra emelve, huncutkás 
mosollyal mondta köszöntőjét:

„Rumicum az élet sója,
Mely a romlástól megóvja!"

Soha nem volt részeg, s ha ivott is, nem vált kötekedővé, inkább még 
kedvesebben udvarolt az aranyos „pipikéknek", vagy dicsérte a 
„democsokrácia" vívmányait és a „kommunisták egyenességét".
Ritkán, keveset beszélt magáról. Amit az ismeretségünk közel negyed 
évszázada alatt megtudtam róla, az egy-egy elejtett szóból vagy befeje
zetlen félmondatból állt össze.
Tanulmányait a háború félbeszakította. Édesapjának gyára volt, de még 
az államosítás előtt túladott rajta. A világégés előtt - mint egyszer fagga
tásunkra elmondta - a kegyelmesi cím illette volna meg. Rajta is maradt 
ez a megszólítás.
A háború után a Budapesti Kertészeti Egyetemet végezte el. Pár év sike
res munka után az 1956-os események a kutatókat, a kar diákjait és taná
rait a Corvin-közi csoporthoz sodorták. Közel két hétig tartották magu
kat, aztán az orosz megszállással reménytelenné vált a további ellenállás. 
Egyszer egy pótszilveszteren a Magas-Taxon a sokadik rumicum után 
próbáltam faggatni:
- Tulajdonképpen miért csuktak le téged? Rám nézett, mintha nem értet
te volna a kérdést. Láttam, hogy nem akar beszélni a régi dolgokról, így 
másképp próbálkoztam:
- Ervin, mi volt az a Molotov-koktél?
- Az egy csodálatos találmány! Tejesüvegben ledugaszolva a benzin, rá
kötve egy benzinbe mártott rongy. A rongyot meggyújtottad, aztán el
dobtad. Az első emeleti ablakból ilyet hajítottunk a ruszki tankokra... 
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Megtorpant a beszédben, bánta már, hogy ennyit is elmondott. Hitetlen
kedve néztem rá.
- Ne hülyéskedj, ez olyan, mintha parittyával akarnánk elefántra vadászni! 
O magyarázni kezdett.
- A tank sebezhető pontja a lánckerék. A széttörő üvegből szertefröccse
nő, égő benzin a gumigörgőket meggyújtja, s az acélmonstrum mozgás
képtelenné válik. Akkor aztán - a veszettül forgó, tűzokádó ágyúcsövet 
kicselezve - a hátulján lévő tartalék üzemanyagos hordókat kell meglé
kelni, s a szertefolyó gázolajat egy újabb koktéllal begyújtani. A lángten
gerben álló, áttüzesedett harckocsiból néhány perc múlva vagy kiugrál
tak az oroszok, vagy bent égtek. Ronda munka, de volt nap, hogy tizen
négy tankot tettünk harcképtelenné...
Aztán hirtelen elcsendesedett, s egy szót sem tudtam kiszedni belőle.
A szabadságharc leverése után a letartóztatások elől elmenekült kollégák 
(ismerve kiváló munkáját és képességeit) Uj-Zélandra hívták munkaaján
latukkal, amit nem fogadott el, mivel súlyos beteg édesanyját ő ápolta. 
Ervint november végén letartóztatták.
Itt megismerte a kommunista rendszer igazságszolgáltatását. Mint 
mondta, soha nem volt hasonlóan jó társaságban. Egyetemi tanárokat, 
orvosokat, arisztokratákat, a magyar nép színe-javát, szellemi elitjét 
gyűjtötték itt össze, hogy aztán folyamatos ütlegek, éheztetések, testi és 
lelki terror árán minél többet kiszedjenek belőlük. Találomra néhányat 
felakasztottak közülük, hogy ezzel is megtörjék a többiek lelkierejét.
A foglyoknak nem volt szabad beszélniük egymással, de ezt a túlzsúfolt 
börtönben nem lehetett betartatni. Hamarosan rájöttek, hogy a smassze- 
rok közül néhányan értenek valamit németül, angolul, de franciául egy 
kukkot sem tudnak. így ez lett a cellák között az érintkezés nyelve. Egy
másnak átkiabálva megtudták, hogy a vallatásról visszahurcoltaktól mit 
kérdeztek, mit mondtak, s megegyeztek, csak az fogja túlélni, aki a valla
tások ellenére is hallgat. Voltak, akik nem bírták, s mindent bevallottak, 
amit csak hallani akartak. Újabb kínzásokra vitték őket, amíg csak az élet 
szikrája pislákolt bennük.
Ervin, a kisportolt izmos fiú fél év alatt 24 kilót fogyott. Végül, mivel 
semmit sem tudtak rábizonyítani, öt év jutalomüdülésre küldték Sop
ronkőhidára, a szegedi Csillagba és más társas nyaralókba, kényszer
munkában letöltött pihenésre.
Szabadulása után sehol sem kapott munkát, végül egy gyárban, az igaz
gató távollétében felvették mázsás terhek cipelésére. Amikor visszajött a 
vezér, azonnal ki akarta rúgni, de ő megnyerő modorával, a főnök nagy
lelkű megértésére hivatkozva elérte, hogy maradhatott.
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Néhány év múlva egy nyomdához került anyagmozgatónak. Idővel gép
kezelői, majd gépmesteri tanfolyamot végzett. Állandó éjszakai műsza
kot vállalva emelkedett a fizetése is.
Húsz év múlva kapott először útlevelet.
A Magyar Természetbarát Szövetség Hegymászó Bizottsága által szerve
zett, erdélyi magashegyi túrájára jelentkezve Melicher Sanyi csapatába 
került. így ismerkedtünk meg vele.
A nyolcvanas években idegbecsípődés miatt betegállományban volt né
hány hétig. A röntgen a csigolyák meszesedését mutatta ki. Pár év múlva, 
amikor Ervin egy a nyomdában készült orvosi könyv tiszteletpéldányá
val kereste fel körzeti orvosát, az érdeklődött a hogyléte után, s elmondta 
számíthat a lumbágó kiújulására. O ezen elgondolkozott. Abban az évben 
annyi túlórát és hétvégi ügyeletet vállalt, hogy a keresete jócskán megnőtt. 
Hamar kiszámította, ha elmegy betegállományba, jóval többet kap, mint
ha dolgozna. Egy nap aztán mankóra támaszkodva megjelent egy újabb 
könyvvel kezelőorvosánál, aki szó nélkül ki is írta. Csak az volt a bánata, 
hogy hetente vissza kellett mennie felülvizsgálatra, így hat napnál hosz- 
szabb túrára soha nem tudott elmenni. Azt mondta, annyit elvett tőle ez a 
hazug rendszer, hogy nem tudja élete végéig sem törleszteni.
Együtt jártuk be a Kárpátok bérceit, Skandinávia magashegyeit és az Al
pok csúcsait. Kúsztunk agyagos barlangokban, és eveztünk a Szigetköz
ben. Azt mondta, a Kinizsi 100-as csak a legelvetemültebbeknek való, de 
a Gerecse 50-et 14-szer teljesítette.
A sok közös túra és táborozás után ott volt az első erdélyi autóbusz
kirándulásomon is. Balánbányáról - a Nagyhagymáson keresztül - a 
Gyilkos-tóhoz mentünk. Az első pihenőnél, a végét bevárva tudtam 
meg, hogy a „kegyelmes úr" visszafordult. Stoppal megkerülte a he
gyet, s délután már ott várt minket egy hideg sör mellett a Békás-szoro- 
si turistaház teraszán. Aztán hazatérve, néhány év múlva csak elment 
az orvoshoz. A szíve rendetlenkedett. Koszorúér-meszesedés miatt túl 
kevés oxigént kapott a szervezete.
Végül műtétre került a sor. Néhány napig az intenzíven ápolták, aztán las
san felépült. Pár hetes otthoni lábadozás után a balatonfüredi szívkórházba 
utalták három hét utókezelésre. A második héten a főorvos magához hívatta.
- Antal úr! Merre szokott ön ebédidőben tartózkodni?
- Általában sétálok olyankor.
- Hol szokott sétálni, mert sem a szanatóriumban, sem a kertben nem 
találjuk?
- Hát tegnap a Halom-hegyen voltam (a Halom-hegy Füredtől 9 km-re 
van, oda-vissza 18 km). Ma pedig a Badacsony tetején jártam.
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Az orvos sürgősen hazaküldte.
- Aki ilyen teljesítményre képes, az már nem beteg!
Aztán az ismétlődő műtétek lassabb tempóra kényszerítették. Utoljára a 
tavaszi találkozón, Bodajkon voltunk együtt.
A koszorúérműtétnek köszönhetően hét szép évet kapott még az élet
től. Jól kihasználta, hiszen csodálatos helyekre jutott el. Ez idő alatt 
született meg két unokája is, akikkel augusztus 5-én délután még fagy- 
laltozott és játszott. Éjjel vitte be a mentő a kórházba, ahol másnap reg
gel érte a szívroham. Ekkor még ő győzött, de a délutáni újabb roham 
már nem kegyelmezett.
Augusztus végén nem voltam itthon, amikor túratársai a végső búcsúra 
gyűltek össze Dobogókőn. Csendes emlékezés volt ez a séta, majd a köz
vetlen hozzátartozók az erdőben szórták szét hamvait.
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A SZIMBOLIKUS TEMETŐ

Nyar végén a Tátrában jártunk. Egyik nap a Poprádi-tó körül 
* bóklásztunk, majd a szimbolikus temetőbe mentünk át. Pár éve 

még magyar feliratok is voltak...
Nem vagyok temetőjáró ember. Míg a gyerekek a sziklák közt hancúroz- 
tak, a kápolna kőlépcsőjére ültem szemlélődni.
Csend van, senki sincs most erre. Az ágak közt fenyőrigó motoszkál, s 
az úton mókus szalad át. Az enciánkék égen apró bárányfelhők legelész
nek. Figyelmem lassan elkalandozik...

* * *

Négyéves lehettem, amikor dédanyám kiment a temetőbe. 99 éves volt. 
Máskor is kiment már, nem értettem, most miért nem jött vissza. Elma
gyarázták csendben, ahogy (a fölnőttek szerint) a gyereknek kell. Aztán 
lassan felfogtam, hogy a körülöttem lévő világ nem állandó. Lassan, de 
minden változik, elmúlik, s egyszer majd én is elmúlok. Keservesen sír
tam. Hetekig nem tértem magamhoz. Végül azzal próbáltak megnyug
tatni, hogy csak a nagyon öregek szoktak meghalni, de én még egészen 
kicsi gyerek vagyok...

Másfél év múlva édesapám egy délután barátjával Füredről vitorlázni 
ment a tóra. Viharba kerültek, s a szél felborította a hajót. Társát az ár
bochoz szíjazta, aki így megmenekült. O úszva akart segítséget hozni, de 
a villám a vízbe csapott és megállt a szíve. Napokkal később Aligánál, a 
nádas szélén találták meg.
Anyánk hetekig nem merte nekünk elmondani. Végül egy nagy kertről 
mesélt, ahol - valahol hátul - van egy kis kapu, amin időnként kimegy 
valaki. Vele többet már nem találkozunk, de emlékeinkben tovább él.

Pár év múlva én is megjártam ezt a mezsgyét.

Délután magas lázzal feküdtem az ágyamban. Szomjas voltam, de épp 
senki sem volt a szobában. Nekem pedig annyi erőm sem volt, hogy 
megmozduljak...... Aztán lebegni kezdtem.......megszűnt a fent és a lent...
...és hatalmas fényesség vett körül. Távoli, halk hangok érkeztek hozzám 
a csendből. Olyanok, mint amikor hajnalban a nagy víz túlpartjáról hall 
az ember hangfoszlányokat. Egyedül voltam, mégsem féltem, mert érez
tem, hogy az Úr ott is vigyáz rám!
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Másnap reggel a Szent László Kórház egyik különszobájában ébred
tem. (Egy távoli rokonunk volt akkor ott a főorvos.) Anyám ült az ágyam 
szélén. Tőle tudtam meg, hogy a lázam 42 fok fölé emelkedett, tízpercen
ként cserélték rajtam a hideg vizes lepedőket, de hiába. Végül kifordult 
szemekkel, rángógörcsben vitt el a mentő.

Talán nyolcéves lehettem, amikor nagyapámat kísértük utolsó útjára a 
sárbogárdi úti temetőbe. Egy távoli rokonunk bekerítetlen, egyszerű, fa
lusi házának udvarán volt felravatalozva. Körötte csipogó, fehér kiscsi- 
bék szaladgáltak, s a kert teljhatalmú ura, az öreg komondor riadtan ál
lott az öreg diófa alatt.
Szerettem Papát. Nagy tudású tanárember volt. Sok érdekes dolgot me
sélt. Ha régi tanítványai látogatták meg, mindig beültem a szobába hall
gatni a beszélgetésüket.
Amíg gyűltek a rokonok, ismerősök, tisztelői és a szegedi egyetemi kol
légái, barátai, egykori tanítványai, bátyámmal hatalmasat játszottunk. 
Megsimogattuk a kiscsikót, s a kocát körbekergettük malacostul. Városi 
gyerekeknek ez nagyobb élmény volt, mint a temetés.
Aztán sorban mentek el nagyanyám testvérei. Imre bácsit motorbicikli 
gázolta halálra. Zolti bácsi a recski táborban szerzett betegségébe pusz
tult bele. (Hatalmas bűne volt: Budán, az Istenhegyi úton volt egy villája.)

Anyám festőművész volt. Minden nyáron egy-két hónapot a Balatonon 
töltöttünk. Egyszer azt mondta: „Ne sajnáld az időt a természet nyúj
totta szépségekben való gyönyörködésre! Ha meghalok, soha se gyere 
ki hozzám! Te sokfelé kirándulsz, ha látsz egy szép, lefesteni való tájat, 
gondolj majd rám!"
Bizony már nekem sem mondja senki: „Kicsi fiacskám!"

Farkas Jóska bácsi a temetésén mondott beszédében mesélte, hogy a lel
kész legnehezebb kötelessége a haldokló vigasztalása. Minden alkalom
mal hatalmas energiákat szív le az emberből. Néhány héttel korábban, 
mikor anyámnál járt a kórházban, nem így történt. O azt kérte:
- Engem nem kell vigasztalni! A test elvesztésével csak a fájdalmaimtól 
fogok megszabadulni. Odaát pedig már várnak a szüleim, bátyám, nagy
szüleim és sok kedves rokonom és ismerősöm! Inkább igéket mondjon 
nekem az Újszövetségből!
Minden vers után bólintott, végül úrvacsorát vett és békében elbúcsúz
tak egymástól.
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Azt is mondta egyszer:
- A temető szomorú hely, ne járj oda! Inkább menj el olyan öregekhez, 
akikre senki sem nyit már ajtót. Beszélgess el velük egy-két órát! Hall
gasd meg, mit mesélnek, s mindketten boldogabbak lesztek! 
Megfogadtam.

Néztem a tájat, most is ő járt az eszemben.
Az alkonyat hűvös szellővel érkezett, s a korgó gyomrú kölkökkel 
Csorba-tavi szállásunkra igyekeztem.
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Dobogókőtől a Zengő-völgyig

ecember 6-án, vasárnap „Miklós-napi túra a régebben születet
teknek" címmel vezettem túrát a Pilisben.

A gyönyörű tavaszias időben sokan járták ezen a napon az erdőt. Mi is 
szép számmal összejöttünk. Többen kértétek, hogy az út során elmon
dottakat írjam le, mert szeretnétek másoknak is elmesélni.
A buszról a Pilis tetején, Dobogókőn szálltunk le. A gengszterváltást kö
vetően itt megtelepedett „táltosok" szerint itt van a föld csakrája, itt do
bog a föld szíve, innen kapta nevét a hegy.
Hétfejű sárkányról már hallottam, de a sokszívű földről még nem! Pedig 
Dobogó-hegyet találunk a Budai-hegyekben, Sóskút mellett is. A Mát
rában, Mátrafüreden a Kozmári-kilátó is a Dobogó-hegyen áll. Mi több, 
a Kékes gerincének végét is Dobogónak nevezik. Van Dobogó-hegy a 
Cserhátban is, Hollókőtől alig 5-6 kilométerre. Hévíz mellett a Dobogó
majorban épült fel az új üdülőfalu. Nem sorolom tovább, a Kárpát-me
dencében közel 150 hegyet és dombot neveznek így.
Régen, amikor még harmincon felüli osztályok voltak az iskolákban, 
a tanári asztal a dobogón állt. A sportversenyek győztesei is a dobo
gón veszik át érmeiket. A csúcs nélküli, meredek oldalakkal határolt 
hegyeket (és dombokat) nevezik dobogónak. Ehhez hasonló helyne
vek, amikor egy hegyet asztalról, székről, szekrényről neveznek el. 
Például a Pilisben az Urak-asztala, vagy a Prédikáló-szék, és a Buda
örsi-hegyekben a Szekrényes. Eger várát a törökök a Királyszékéről 
ágyúzták. Wass Albert könyveiben gyakran olvashatunk a Kelemen- 
havasok-beli Isten-székéről. De a Dél-afrikai Köztársaságban is van 
Mt. Table, vagyis Asztal-hegy.
A hét közben felázott utak miatt az országos Kék túrán indultunk el. 
A gerinc végén, az Öregvágás csúcsán álltunk meg először körbenézni. 
Azt gondolhatnánk, hogy a hegy valami erdővágásról vagy nyiladékról 
kaphatta a nevét, de nem így van.
A történetírók azt jegyezték fel Komárom váráról, hogy ellenség sem 
erővel, sem fondorlattal soha nem tudta bevenni. Ez egyedül 1848-ban 
a fiatal honvédseregnek sikerült. Kifigyelték, hogy a várban állomáso
zó néhány száz főnyi császári sereg naponta a városi pékségből szállítja 
a várba az ellátmányt. így aztán, amikor ostromgyűrűbe zárták a várat, 
alig egy hét múlva már ínyenc csemegének számított a sült patkány. Rö
vid alkudozás után, szégyenszemre, a szabad elvonulásért kénytelenek 
voltak átadni az erősséget. Ezt énekli meg a Klapka induló.
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Föl, föl, vitézek a csatára!
A szent szabadság oltalmára.
Édes hazánkért hősi vérünk
Ontjuk, hullajtjuk, nagy bátran, míg élünk!

Föl, föl, látjátok lobogónkat, 
Indulj utánam, robogó had!
Zeng, dörg az ágyú, csattog a kard, 
Ez lelkesíti csatára a magyart!

Híres Komárom be van véve, 
Klapka György a fővezére. 
Büszkén kiállt a csatatérre, 
Hajrá, huszárok, utánam előre!

A világosi fegyverletételt követően egyedül Komárom vára maradt a mi
énk. Tanulva az ellenség hibájából, hatalmas, több évre elegendő kész
leteket halmoztak itt fel. Ebben a tárgyalási helyzetben a vár átadását 
olyan feltételekhez tudták kötni, hogy az onnan kivonulók a szabadság
harcban való részvételükért mentességet élvezzenek minden büntetés 
alól! Akik külföldre akarnak távozni, útlevelet kapjanak. A tisztek meg
tarthatták kardjukat és egyhavi zsoldot kaptak új császári bankókban. 
Az altisztek kéthetit, de még a közkatonák is tíznapi zsolddal térhet
tek haza. (Ezzel elejét vették annak, hogy a sereg esetleg fosztogasson.) 
Egy ilyen öreg baka a Pilis-hegységen átvágva igyekezett haza. A Domb
tetőn megpihenve, elgondolkodva töprengett a haza és az ő szomorú sor
sán. Ekkor egy erdőn kaszáló legény orozva, hátulról egyetlen suhintás
sal levágta a fejét. Majd zsebeit kikutatva elvette értékeit. Az így szerzett 
pénzből jól berúgott, és kifecsegte, honnan telik a borra. További sorsáról 
nem tudunk, de a helynév (Öregvágás) évszázadokra megőrizte emlékét. 
Az országos Kék túra következő bélyegzőhelye a sikárosi erdészháznál 
van. A korombeli háziasszonyok bizonyára emlékeznek azokra az idők
re, amikor még nem volt padlócsiszoló gép és padlólakk. Az elszeny- 
nyeződött parkettát forró vízben oldott lúggal, és sikárkefével tisztítot
ták meg, hogy aztán méhviaszból készült „Tangó" pasztával fényesítsék. 
Az a bizonyos sikárkefe (gyökérkefe) a sikár, vagyis a mezei zsurló kova 
tartalmú gyökeréből készült. Innen a Sikáros-rét. Ha jobban megnézzük 
a térképeinket, számos helyen találunk még ilyen elnevezéseket: Tatától 
északra, a Gerecsében. Kunszentmiklóstól délre, a Duna-Tisza közén. 
Szekszárdtól délre, a Sárközben. Sárospatak mellett, a Zemplénben stb. 
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Nekünk, turistáknak azt kell erről megjegyeznünk, hogy az ilyen hely
neveknél a domboldalban rétegforrás fakad, és a vizenyős, cuppogós ré
szeket érdemes kikerülni.
A Lenkó-emlékművet érintve Lajos-forrásra mentünk. Mesélhetnék 
még Dömörkapuról, a Dréher sörgyáros hajdani villájáról, a Cseresz
nyés-árokról, a Vasas-szakadékról, de ezeket majd megteszem, amikor 
legközelebb arra járunk. Már sötétedett, amikor a Kő-hegyről a Zengő
völgybe ereszkedtünk.
Az ezernyolcszázas évek elején a nyelvújítók a visszahangzó igéből ké
pezték visszhang szavunkat, addig erre nem volt általánosan használt 
kifejezésünk. A Mecsekben a Zengő, a Börzsönyben a Kismarosról indu
ló kisvasút első megállójában a Morgó, a Bakonyban a Dörgő-hegy, vagy 
a Magas-Tátrában a Nagymorgás-hágó mind onnan kapta nevét, hogy 
az égzengést, mennydörgést, morgást visszhangozzák a nyári zivatarok 
idején. A Mátrában az Ágasvár melletti Csengő-lyuk pedig a bekiáltott 
magas hangokat tizenegyszer adja vissza.
Kellemesen elfáradva, Pomázon búcsúztunk el egymástól. Ha van ked
vetek, gyertek máskor is!
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Egy jelzésfestés tanulságai

elmúlt hónapokban hegységeinkben az eddigiektől eltérő, 
gyakran félreérthető, vagy éppen számomra ismeretlen turis

tajelzésekkel találkoztam. A Magyar Természetjáró Szövetségben meg
tudtam, hogy új jelzésfestő szabályzat és oktatóanyag került használatba.

Az 1990-es évek végén a BTSSz technikai bizottságától a mi szakosz
tályunk is felvállalt egy jelzésfelújítást. A Pilis-hegységben, a Piliscsév 
vá.-Piliscsév-Pilisnyereg-Pilisszentlélek-Hirsch-orom-Pilismarót- 
Búbánat-völgy-Vaskapu th.-Esztergom vá. közötti 43 km hosszú útvo
nalat - ezt megelőzően - utoljára valamikor a hetvenes évek közepén 
újíthatták fel.
Ennek kapcsán néhány olyan tapasztalatra tettünk szert, melyeket a fen
ti anyag nem tartalmaz, és talán a mai jelzésfestők is hasznosíthatnak. 
Szakosztályunk erre az időre erősen elöregedett, így a jelzésfestő mun
katúrák megszervezésével hármas célt kívántunk elérni:
a középiskolás korosztály már nemigen jár szüleikkel a hegyekbe. In
kább saját maguknak szervezik programjaikat. De a szakági túrákra - 
barlangjárás, sziklamászás, éjszakai túra, vagy éppen a jelzésfestés - 
örömmel jöttek, és jó páran meg is maradtak a szakosztályban. Azért is 
örültek ennek, mert abban a gimnáziumban csak az kaphatott bizonyít
ványt, aki év közben legalább 20 óra társadalmi munkát végzett.
A közösen végzett munka a legjobb közösségteremtő!
S végül a turistaút felújításával használunk a turistamozgalomnak is.

Már az első terepbejárásokon láttuk, hogy a jelzésfestésen túl bozótirtás 
és egyéb gondok is nehezíteni fogják munkánkat. Először a probléma
mentes, könnyebb szakaszokkal kezdtük, hogy magunk is beletanuljunk 
a dologba. Hamar rájöttünk, hogy könnyebb teljesen új jelzést készíteni, 
mint a 20-22 év előttit felújítani.

Az első feladat a távolról jól látható fák és egyéb jelzéshordozó tereptár
gyak kiválasztása volt. Kettesével mentünk. A hátsó ember lézeres lám
pájával apró piros pontot vetített a távoli alkalmasnak látszó fa törzsére, 
majd az elöl haladó egy festékpöttyel megjelölte azt, s egyben kötött egy 
színes műanyag szalagot is a fára, hogy amikor majd - szemből haladva 
- a visszajelzéshez keressük az alkalmas helyeket, lehetőség szerint erre 
a fára két-pofás jelet fessünk.
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Ha az ember túrázik, általában csak a szembejövőkkel találkozik. Jelzés
festés közben viszont sokkal többet időzünk egy helyen, így hamar fel
mérhettük az út forgalmát hét közben és hétvégén. Esős és napos időben. 
Miután láttuk, hogy a hétvégéken a több tíz, esetleg száz főt is meghalad
ja a forgalom, ez jelentősen segítette a további munkánkat.
A Csévi pincék után közel másfél kilométeres szakaszon kivágták az 
akácost. Az iszalaggal, szederrel átszőtt sarjadékerdőben nem hogy a 
jelzéseket, de még az egykori borszállító utat is benőtte a bozót. Re
ménytelennek látszott bármilyen úttisztítás és jelzésfestés. A bozótost 
bejárva, végül egy narancssárga kukászsákot 5 cm széles szalagokra 
vágva kiszalagoztunk egy lehetséges nyomvonalat. Ehhez - a másfél 
kilométeren - összesen 14 db karvastagságú fácskát kellett talajszin
ten tőben kifűrészelni. Ezt követően a bozótos elején és végén felfes
tettünk egy-egy kaput és a hozzá tartozó behívó jelzést. Az így kijelölt 
erdőben két héttel később már 80-100 centi széles keményre kitaposott 
ösvény vezetett át a bozótoson. Már csak a jelzéseket kellett felfesteni 
és a szalagokat eltávolítani.
Volt viszont egy másik tanulság is. A nem belátható, de elágazás nélküli, 
jól követhető ösvényen bőven elég lett volna a 30-40 méterenkénti jelzés 
is. Lombhullás után így egy nézőpontból 6-8 jelzés is láthatóvá vált, s a 
feleslegeseket le kellett festenünk.

A bozót irtásához - a metszőolló mellett - célszerű karos ágvágó ollót 
is használni. Ezzel 2-3 cm-es ágakat is könnyen és gyorsan le lehet vág
ni. 50-60 centis nyelével könnyebb a munka a tüskés és tövises bokrok 
között. Ágfűrész helyett jobb a kétméteres gereblyenyélre szerelhető 
Gardena gyártmányú, kettős „iduna" fogazású, horoggal ellátott ágfű
rész. Ezzel - a földre hasalva - a tőlünk 1-1,5 méterre lévő fa vagy bokor 
tőben kivágható, majd a horoggal, a kezek sérülése nélkül kihúzható.
Az is fontos, hogy a fák ágait mindig tőben vágjuk le. Tehát ne hagyjunk 
rajta „kabátakasztót"! így gyorsabban beforr a helye. Fessük le szürke 
vagy barna festékkel!
Hasznos lehet még a gereblye és a vasvilla a szúrós ágak összeszedésére 
és az útról való eltávolítására.

A Vaskapu th. és a Fári-kút között volt egy 150-200 méteres szakasz, ahol 
az iszalag úgy benőtte a kökényest, hogy egyszerűbb volt az útnak ezt a 
szakaszát az erdőn át megkerülni, és az előző bekezdés módszerével tel
jesen új nyomvonalat lejelezni.
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Pilismarót és a Savókúti tisztás között az okozott gondot, hogy a jelzés 
nyomvonalára keresztbe egy új vadvédelmi kerítést építettek. Megkeres
tük az új tulajdonost, és kértük, hogy a kerítésre készítsen átjáró létrát. 
A válasz tömör volt, és nem akarom leírni.
Ezután levélben ismételtem meg a kérésünket, ebben hivatkoztam a tu
risták szerzett jogaira, a több tíz éve meglévő jelzett turistaútra, valamint 
a korábbi jogszabályokra. Most idemásolom a 2009-ben hatályba lépett 
Erdőtörvény ide vonatkozó részét:
Erdő látogatása c. fejezet (91. §)
„Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - üdülés, sportolás és kirándu
lás céljából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdő
gazdálkodó tűrni köteles."

Ez sem vezetett eredményre, így újra felhívtam, s elmondtam neki, hogy 
a jelzést felújítjuk. S aki az új jelzésen elmegy a kerítésig, és látja annak a 
folytatását a túloldalon, az át is fog oda menni, ami a kerítés károsodá
sához fog vezetni. A válasza csak ennyi volt: „Azt szeretném én látni!" 
Úgy látszik, meglátta, mert egy hét múlva már létra volt a kerítésen.

A földbe ásott útjelző táblák oszlopához tetszetősebb és könnyebben le
gyártatható a fűrészelt gerenda. Viszont sokkal tartósabb a keményfá
ból (akác, tölgy, bükk, gyertyán stb.), gömbfából, vagy - a hajdani szőlő
karókhoz hasonlóan - hasított keményfából készített oszlop. A fűrészelt 
anyagnál ugyanis jobban sérülnek a szövetek, ezért hamarabb korhad. 
Igen fontos, hogy a földbe kerülő részt ne kenjük be különféle fakezelő 
anyagokkal, hanem tűzbe téve égessük meg! Ha legalább fél centi mély
ségben elszenesedik a faoszlop földbe kerülő része, soha sem fog elrot
hadni. A bronzkori földsáncok faszerkezetét is így kezelték, és 3.500 év 
(!) alatt sem korhadtak el.

Beszélnünk kell a jelzésfestéshez használt színekről. A színt soha ne a 
fa kérgére fessük, hanem a fehér alapra! így sokkal tartósabb és szebb 
lesz a jelzés.
Alkonyi fényben a legjobban látható szín a narancssárga. Ezért a piros 
jelzések festéséhez 4 rész piroshoz, keverjünk hozzá egy rész sárga fes
téket! A citromsárga nem ad elég kontúros jelzést, ezért inkább okker
sárgát használjunk! Éjszaka a kék és a zöld turistajelzés könnyen össze
téveszthető. Például a Kinizsi-100-as teljesítménytúrán Bánya-hegynél 
minden évben többen elmennek a zöld jelzésen Héregre! Ezért, ahol kék 
és zöld jel együtt fordul elő, célszerű világosabb kék festéket használni.
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Fátlan, köves mezőkön a földből kiásott nagyobb köveket természetelle
nes módon élére, hegyére állítva ássuk vissza, és erre fessük a jelzést! Szür
kületi, vagy ködös időben - ha a jelzést nem is látjuk még - ezeket a ter
mészetellenesen 30-50 centire kiálló köveket több tíz méterről észlelhetjük. 
Bizonyára mindenki látott már a nyiladékok kereszteződésében, a kis ha
lom tetejéből kiálló karón, fehér alapon erdőparcella számot. Fátlan és kö
vetlen mezőkön ezekhez hasonló halmokat (földhányásokat) készíthetünk, 
s az ebbe állított elszenesített alsó végű, alig 80-100 centi magas oszlopokra 
festhetjük fel a két-pofás jelzést. Ha van hozzá kitaposott út, akkor jól átlát
ható füves terepen a 2-400 méterenként elhelyezett halmok jól követhetők.

Pár éve egy dombvidéki túraterepen voltam versenyezni. Gyönyörű he
lyeket jártam be akkor. így később visszamentem oda túrázni is. Szomo
rúan láttam, hogy a jelzett utak a dobsorok tetején, a teherautók által ki
taposott széles feltáró utakon haladnak. Feltehetően itt 2-300 méteren
ként is elég volt egy-egy jelzést felfesteni. Pedig az erdőben ott voltak 
- 50-60 méterre mellette - a felhagyott, régi szekérutak is. Másutt kilo
métereken át az erdei nyiladékon vezet a jel. Van, ahol egykor egy szép 
völgybe festették fel a jelzést, de azóta leaszfaltozták az utat.
Gondolom, rájöttetek már, hová akarok kilyukadni? Ha tehetitek, he
lyezzétek át ezeket a jelzéseket kedves erdei ösvényekre, gyalog- vagy 
kis forgalmú szekérutakra! így a faszállító teherautók által hagyott mély 
keréknyomokat, kátyúkat és pocsolyákat sem kellene kerülgetnünk.

Még egy nagyon jó, követendő dologgal találkoztam. A jelzések mellé 
1,5x1,5 centis fehér fényvisszaverő fólia négyzeteket ragasztottak. így éj
szaka az alig 12-15 méterre elvilágító ledes fejlámpa fényében 150-200 
méter távolságból is felvillant a jelzéssel ellátott fák törzse, alaposan 
megkönnyítve a tájékozódást a ködös éjszakában.
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____  Éjszakai vendég

Fekszeim az ágyban, de nem jön álom a szememre. Meleg van. Egy 

CS7 szál lepedővel takarózva bóbiskolok. Hetek óta tart már a káni
kula. A hőmérő higanyszála hajnalban sem megy 26 °C alá. Május vége 
óta egyetlen csepp eső sem esett. A játszótereken a lekaszált fű kiégett. 
Rozsdabarna csomóiról alig hihető, hogy az őszi esőktől még valaha is 
kihajt. Idén a katáng is már június végén virágba borult. A régi öregek 
úgy tartották, amikor az első égszínkék virágok megjelennek az utak 
mentén, abban az évben az lesz a legmelegebb hét.
A verebek csivitelése abbamaradt alkonyattal. Egy-egy rigó még söté
tedéssel is elfújta a maga énekét, aztán már csak a tücskök zenéltek az 
óvodaudvaron. A lakótelepi parkolóban összeverődött suhancok hal
kan disputáltak, autórádiót hallgattak. Általában nem zavarnak, ha 
álmos vagyok, úgyis elalszom.
Végre, éjfél felé csak elnyom a buzgóság. Az alföldi pusztákon ilyenkor 
indul meg valahonnan az a lágy, hűvös fuvallat, amit a pásztorok hajnal
szélnek neveznek. A világ elcsendesedik, a barom is pihen. A nyáj sötét 
tömeggé összeolvadva hallgat.
Félálomban a másik oldalamra fordulok. Valami neszezés van a szobá
ban. Vagy csak képzelődöm? Aztán semmi..., figyelmem ellankad. Tán 
közben el is aludtam, de most újra hallom. Mint amikor a száradó ru
hákat lebegteti a szellő a kötélen. Aztán az előszobában valami a falhoz 
súrlódik. Egy pillanat alatt kifut az álom a szememből. Odalenn nagy a 
némaság. Autó sem jár. A gyerekek is nyugovóra tértek, a nyárfa levelei 
sem susognak, s most megint hallom. Mozdulatlanul fekszem, de a sze
meim már kipattantak. S ekkor a nyitott ajtóban egy árny jelenik meg. 
Mint a barlang sötét szájából, vergődő csapkodással bevágódik a szobá
ba. Kétszer körberepül, aztán újra eltűnik az előszoba irányába.
Julcsit ébresztem:
- Denevér van a lakásban!
- Juj, kergesd ki azonnal!
Eszem ágában sincs. Behajtom az eddig nyitott ablakot, s átmegyek szól
ni Pistinek is. A dinoszauruszokon kívül évek óta a denevérek érdeklik a 
legjobban. Ha egy túráról megjövök, az első kérdése:
- Milyen állatokat láttál? Denevérek, baglyok voltak?
Időbe kerül, mire lelket rázok bele. Ő is nehezen aludt el. De a „de
nevér" varázsszó, mint akit oldalba csíptek, ugrik ki az ágyból. Fele
ségem egy levetett ruhával próbálja kihajkurászni, s hogy egyszerre 
hárman vagyunk már a kis szobában, szegény az ablak és a függöny 
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között próbál menedéket találni. Félig tárt szárnyakkal a függöny rán
cai között pihen. Lihegő, kitátott szájában, mint a gyöngysorok, fehér
lenek az apró tűhegyes fogak.
Mikor kisfiú voltam, megtanultam, hogy a rákot, szarvasbogarat, a torá
nál kell megfogni. Akkor csak kapálódzik, de nem tud elérni. A denevér 
hátát sűrű feketésbarna szőr fedi. A háta közepén a bőrt két ujjal felcsíp
ve lehet hozzányúlni. Itt van már a kezemben a pihekönnyű kicsi test. 
Fejét forgatva próbál védekezni. Aztán, hogy nem ér el, emberi fül szá
mára is hallható, keserves, vékony, cirregő sírásba kezd.
- Közönséges denevér.
Állapítja meg gyermekem szakszerűen. Aztán anyjával szinte egy
szerre mondják:
-Az összes denevérfaj védett. Engedd el!
Az ablakon kihajolva nézzük, hogyan száll el. Tán, ha egy métert zu
hant, aztán szárnyai levegőt fogva, oldalt billenve a ház sarka mögött, 
eltűnt a sötétben.
A máskor feleselős, nagyszájú, kamaszodó fiam átölelt:
- Koszi Papus, hogy felébresztettél!
S már megy is vissza a vackába. Csak nejem zsémbeskedik még:
- Minek kellett neki szólni, mikor úgyis olyan nyugtalanul alszik?
Másnapra már ő is megbékélt, s mikor Pisti emlékezetből lerajzolta az éj
szakai vendéget, dagadó anyai kebellel - mint a véres kardot - vitte kör
be mutogatni kolléganőinek magzata remekbe szabott alkotásait.
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KÉK JELZÉSEN MENETELVE ELBESZÉLEM TETTEMET VELETEK

edves egybesereglett egyedek! Elmesélem nektek esetem, mely e
 hétvégén esett meg velem és egyéb személyekkel. Felcseperedett 

gyermekek, és vének seregével meneteltem KÉK jelzésen hegyekbe. 
Vezérem: fegyveres sereg kedves embere: Remer(o)n.
Érkeztek még emberek Eger, Szerencs, Debrecen, Pécs, egyéb helységek 
és térségeken felkelve fedett szekereken. Péter megbeszélt helyre egy
két percet késve érkezett, két fehérnéppel, s egy legénnyel telt szekéren. 
Péntek reggel Vezseny nemzetség helységében lett megbeszélve egyéb 
egyedekkel tett egybekelés. Vezér, s kétszer hét ember eredt ténfergés- 
nek réteken és hegyeken keresztbe kelve. Szél kergetett fellegeket, de fer- 
geteg elment, s lé kevés esett.
Kedélyes emberek szétszéledve meneteltek leveles helyeken. Legények, 
fehérnépek és vének tettek elmés beszédet, csevegést és élcet. Én elbe
széltem szerzetesek erdejében ezek életét. Helynevek eredetét, s egyebet. 
Egyesek leveleken férgeket leltek. Rettegtek, mert ezek testekbe be- 
mélyedve betegségeket terjeszthettek. Ezért kezekkel leseperték ezen 
kegyetlen teremtményeket.
Kedves helyen letelepedtek, ettek megkent kenyereket, mert testek meg
éhezett. Lévén nékem édes eledelem, ezt ették, s keresték eredetét.
Henyén kedves fehérnép lépett elém élénk gyermekével, mely két keré
ken tekert. Gyengébb nemeket megszeretgette, s beszélgetett velek ren
geteget. Pecsétet szerzett egyebeknek KÉK jelzés leveléhez. Mellém tele
pedve elbeszélte nekem Henye szépségét.
Hegyre felmenet jelzést el-elvesztve. Vezéremnek s nekem keresnem kel
lett, de megleltem. Hegy tetején emelvényre felmenve szétnéztem. Mesz- 
szeségben hegyek, erek, szép részek és semlyékesek, melyek ékesék. Ér
demes megnézned!
Lefelé menet nem lehet elesned, mert megvered fenekedet és kék lesz! 
Bekened fekete lével, ezt nem teheted!
Leérve egyesek elmentek szekerekért. Egyebek sert vedeltek, meg levet 
nyeltek, mely testeknek kellett. Megéheztem. Ettem erjesztett tej rémes, 
és krémes eledelét. (Egyeseknek nem tetszett, mert tekerte légzését ezen 
fertelmes eledel.)
Szekerek megérkeztek. Vendéghelyre érve betessékeltek helyemre. 
Nem kellett nekem egyéb! Leheveredtem. Testem elernyedt, elszende- 
redtem. De tettem feltételt: Keltsenek fel testem, lelkem emelkedésére 
tett cselekedetekhez!
Egyebek elmentek meleg eledelért vendéghelyre. Ezen helyen kerekre 
ették testeket, de megtérve felkeltettek.
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Beszédbe elegyedtem velek egyes népek kellemetlenkedés, és ellenséges 
léte ellen. Keserves ezekkel, mert elkeseredettek. Nem tehetnek egyebet, 
szertelen cselekedetekkel tévelyegnek. Egyéb emberek értékét elvéve él
nek. Fegyveres seregeknek kell, megfegyelmezze ezen embereket!
Ezt berekesztettem, mert nem tetszett egy gyengébb nem egyedének. 
Ellenezte e beszédet.
Éjjel vezéremmel, fehérnéppel és legényekkel lementem terjedelmes lé
hez. Kellemes, meleg szél lengedezett. Elébb ketten, s még négyen be- 
lémentek, s élvezték e lé kellemességét. Levetkeztem, s leltem kedvem 
e lében. Gyengébb nem egyede nem tette, mert szemérmetessége nem 
engedte. De bezzeg engem nézett!
Felettem fehér fény égett. Elkésett denevér lengett e légben. E lé nem me
leg, de selymes. Remek érzés e lében eveznem! Eleget élvezkedve fellép
tem. Meleg lepleket testemre tekertem. Ez kellett nekem!
Vezérem fehérnéppel fetrengve fényképeket tett nem keveset. Kedve tel
ve ebben nevetve, hemperegve beszélt velek, és velem.
Meleg lévén kevés szesz kellett, de egy személy lerészegedett. El- 
esett-felkelt, ferdén ment. Nem tehette lépését egyenest. Vendég
helyre keveredve lehevert.

Reggelre kelve fellegek elmentek. Fény égett fenn melegen. Keltem, et
tem, s mentem, mert szekeret el kellett érjem. Vettem még eledelt és le
vet, térképet nézegettem.
Vezéremmel megkeményedett tengerbe mentem. Képeket tettek felém, 
és egyéb egyedekre.
Fény hevében égett testem. Fehérnépek tejet kentek testekre fény ellen, 
mert egyébként leégnek.
Vezéremmel felmentem hegyre, melynek tetején fegyveresek védelmére 
emelt helyeket leltem. Meséltem szép helyeken ezek cselekedetét.
Mentem, néztem, s beszélgettem. Elmerengve hevertem. Egy helyre be
térve vedeltem levet. Ettem eledelt. Egyebek sert tettek testekbe.
Felkerekedve helytelen részekre érve KÉK jelet elveszejtve vetéseken, ré
ten, s kertelést keresztbe szelve ment e sereg. Félénkebbeket e réten te
hén gyermeke kergette meg!
Feljebb egy széles lécet leltem, mely lengett. Egy kedves menyecskével 
kettesben e helyre tettem le fenekemet és fel-le, fel-le belengettek. Kelle
mes érzés! Szélben lengve gyermekként élnem.
Elkeseredjek? Egyebek még mentek fel hegyre, de nékem mennem kel
lett! Berendeltek reggel hétre. Nem szerettem, de nem tehettem egyebet, 
kertészkednem kellett.
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Remélem, nektek szép estétek és kellemes éjetek lett. Vezéretek cseleke
dett nektek elmés tetteket, melyek megleptek benneteket!

Szeretettel emlékezem meg e két szép veletek eltelt ténfergésre. Re
mélem nem lettem terhetekre. Szeretnék még véletek egyéb helyeken 
tekeregve élnem.

Két és egy hét elteltével legyetek szentnek éjjelén hegyen velem!
És hét hét elteltével ezen hely legemelkedettebb hegyén kell lennetek! 
Ezen helyen meglellek bennetek, s véletek tekergek hegyre fel, s le.
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Menyecske-hegy, Szépasszony-kút, Tündi-forrás

A Mátra helyneveinek érdekes csoportját képezik ezek a - lát- 
 szólag a mai fül számára is érthető - kifejezések. Menyecskén 

a már férjhez ment, de még gyermektelen fiatalasszonyt értjük. A szép
asszony már megszülte első gyermekét (vagy gyermekeit), de még őrzi 
fiatalos báját. Más palóc vidékeken, így a Börzsönyben, Kisirtás-pusz- 
tán is van Szépasszony-forrás, Egerben pedig borospincéiről nevezetes a 
Szépasszony-völgy. Ide sorolható még az egri Kisasszony-völgyben lévő 
kisasszonyi temető, és Eger belvárosában a Tündér-part.
A középkor embere számára azonban ezek a helynevek más jelentéssel bír
tak. Ok még úgy gondolkoztak, hogy a templom az Isten háza, mely meg
védi a falut - tehát a lakott területet - a gonosz lelkektől. A település kör
nyéki művelt területek - szántók, szőlők, gyümölcsösök - határaira, utak 
kereszteződésébe korábban bálványköveket (lásd Gyöngyöstől északra a 
Bába követ, vagy a Bükk-hegység csúcsát, a Bálványt), majd a keresztyén- 
ség elterjedésével feszületeket, a szőlőhegyekre előbb tibafát, majd harang
lábakat, végül kápolnákat állítottak. Ide is kiterjesztve az Úr hatalmát. Egy
szersmind azt is elismerve, hogy itt már a gonosz is jelen van.
Az erdő azonban ismeretlen világ. Tele rejtelmekkel, ismeretlen hangok
kal és szellemvilággal. Nappal még csak-csak bemerészkedtek, de jaj 
volt annak, aki sötétedés után volt kénytelen keresztülvágni rajta. Ilyen
kor szabadon jártak a sötétség erői. Jó és gonosz tündérek, törpék, óriá
sok és boszorkányok, ördögök, sárkányok és vérfarkasok.
Ezt a szellemvilágot egy időről időre hallható természeti jelenség is alátá
masztotta. A lakodalomból, búcsúból, vagy vásárokról éjjel megtérő utasok 
borzongva mesélték a közvetlen közelükben hallható hangokat. Egyesek 
sikolyokat, kacagást, mások fiatal lányok énekét, vagy halkan pusmogó bo
szorkányok sutyorgását, csecsemősírást, lánccsörgést és egyéb kísérteties 
hangokat hallottak. Megint mások zeneszót, templomi éneket, orgonaszót 
vagy éppen táncos vigadalom hangjait vélték a környezetükben hallani.
Néprajzkutatóink - adatközlőik elmondása alapján - számos ilyen esetet 
jegyeztek le. Most ezekből idézek néhányat:
„Mikor Rakottyás pusztájára az erdő közül kiért vóna, hát lelkem istenöm, csak 
eleibe áll egy csomó szépségös szép fejórnép nagy énekszóval s táncolva, kénájják 
kalácscsal s borral, osztón hijják táncolni. A kalácsot elvette, de a bort megkö
szönte, hogy nem szokott víznél egyéb itallal élni sova, táncolni pedig mán ép
pen el akart indulni, met akkor még őkeme es éfiú vót s a leányok es szepök vó- 
tak, de akkor hirtelen eszibe jutott, hátha ezök a szépasszonyok. Csakhogy héjába 
vonakodott, met azok megfogták s elhúzták úgy es. 'n

1 Adatok az Udvarhely megyei székely néphithez: Etnog. 1895. 300. o.
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„Szént-György nap éjszakáján gyűlnek a boszorkányok Szen-Gellő hegyére 
(Szent Gellért hegy) tanácskozni. Ilyenkor vigyázni kell magára minden ha
landónak, mert a boszorkányok bárkinek, vagy bárminek a fejéhez vágják az 
ördög kantárját, az azonnal táltossá változik; a boszorkány hátára ül, és úgy 
vágtat, a nagyhegyre"2 3 

2 Szatmár megyei babonák: Etnog. 1895. 309. o.
3 Zentai Tünde: Ormánsági hiedelmek 79. o. 1983
4 Pócs Éva: Etnog. 1979. 331. o.
5 Kandra Kabos Magyar: Mitológia 1893.
6 Néprajzi Lexikon: Szellemlények címszava

„A körösztanyám alighanem látott. Nagyon szépek voltak, tiszta fehér ruhában 
szoktak énekölni a körösztúton éjjel tizönegytől tizönkettőig. Tizönegyen vol
tak. A Vörösi-puszta felé vivő meg a körösztúti rossz utak voltak, mert ott jár
tak szépasszonyok. Akit azok mögrontottak, arra mondták, hogy a »Szépasszo
nyok Tálába« lépött. "i 

„Itt fenn... volt egy kicsi ház... ott nem lakott senki sem... Iccaka, ha valaki járt 
arra, hát hallotta, hogy milyen szípen muzsikálnak, szipen énekelnek, táncol
nak... benézett az ablakon, hát nem volt senki se, s nem látott semmit... elment 
arrább, megint hallotta... ezek a szépasszonyok voltak."4 5 6 

„A mesék tündérei ősvallásunk kis-isteni alakjai, miután annyira egyértelmű 
gyöngédséggel és előszeretettel foglalkoznak velük regéink, meséink, amilyen
nel egy nép csak a maga szellemi szülötteit dédelgetheti. De továbbá a tündérek 
szépek is, meg jók is, ennek mértékét pedig minden nép a mythológiák tanulsága 
szerint önmagáról szokta venni...
...Ők az ősvallás őrző szellemei, kiket a keresztyénség angyalai helyükről kiszo
rítván, szépeknek maradnak, de jóságukból már csak a romlatlan jókedv az, ami 
érvényesülhet. Hanem csak éjnek idején, kakasszólásig ez is."56

„Fiatal, hosszú hajú, sokszor fehér ruhás, csábító szépségű nők, akik általában 
csoportosan jelennek meg. Csapataik táncolnak, énekelnek, fürdenek; zeneszóval 
repülnek, olykor hintán, kocsin vagy lepedőn szállnak a levegőben, táncmulat
ságokat, »ebédeket« tartanak. A férfiakat elcsábítják, elragadják, másokkal utat 
tévesztetnek, »elvezetik« őket. Sok monda szól az elragadott muzsikusokról: az 
elvittfurulyás, dudás zenekíséretet szolgáltat afáról-fára vagy a szélben táncoló 
tündércsapatoknak. Általában is gyakori megjelenési formájuk a szél, különösen 
a forgószél, máskor madarak: vadliba, varjú, hattyú alakját öltik."
„Sajátos megjelenési helyeik: elhagyott ösvény, híd, árok, keresztút, eresz alja, 
gödör, trágyadomb; máskor patak partja, tó. Sok hiedelemmonda jeleníti meg az 
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éjszaka fürdőző, vízben tapsoló, éneklő tündéreket. Megjelenésük ideje: éjszaka, 
éjfél vagy dél, továbbá Szent György és pünkösd napja.
De irodalmi példákat is tudok rá mondani:
»Nyehi, az anyátok! - mordult rá Kosztáké a kutyákra, és közéjük hajított egy 
fát. A kutyák elhallgattak. Csönd lett. Csak a hold ült vörösen a Pietrosz tetején, 
és lassan emelkedni próbált. És ekkor egyszerre meghallották az éneket.
Nem lehet tudni, hogy honnan jött. Szinte azt sem lehetett tudni, hogy ott volt-e 
valóban, vagy csak a csönd, az éjszaka és a hold játszottak együtt valami babo
nát. Torna hallotta meg elsőnek.
- Halljátok...? - suttogta, és a szeme ijedten meredt előre.
Hallották mind. A tűz didergő fénye és a hold négy döbbent szempár tükrében 
csillant meg egyszerre. Visszafojtották a lélegzetüket. Valahol egy asszony éne
kelt. Szavak nélkül, valami ismeretlen különös dalt. Egy fájdalmas, szívet tépő- 
en szomorú dalt, amilyet még nem énekelt asszony soha.
-Jaj - nyögött föl Torna, a legfiatalabbik -, jaj...
- A kutyák ültek hegyesen a karám előtt, és füleltek. Ok is hallották a dalt áram- 
lani valahonnan az éjszaka bűbájos derengéséből. De nem ugattak. Csak ültek, 
és hegyezett fülekkel figyelték a hangot.
Valaki énekelt. De nem lehetett tudni, hogy hol. Közel-e, vagy messze? Valahol 
fönt a tisztáson? Vagy az erdők között? Vagy a fák fölött? A holdban? Nem lehe
tett tudni. Néha olyan volt, mintha onnan jött volna a karám mögül, egészen kö
zelről... Máskor, mintha véghetetlen messzeségből hoznák a hold sugarai, vala
honnan az erdők legsötétebb mélységéből vagy a Pietrosz sárgás-kéken kirajzolt 
csúcsáról, vagy talán éppen a holdról... búgott, halkan és panaszosan, mintha 
valaki belesúgta volna bánatát az éjszakába, és a hold sugarai dallá szűrve cso- 
bogtatnák tovább, mint valami láthatatlan, lágy patakvizet a csönd fekete partjai 
között. Valaki valahol énekelt.«"7

7 Wass Albert: A funtineli boszorkány

Arany János „Tengeri hántás" című balladájában ezt olvashatjuk:
Maga Ferkó nem nyughatik az ágyon,
Behunyt szemmel jár-kel a holdvilágon,
Muzsikát hall nagy-fenn messze,
Dalos Eszti hangja közte,
- Ne aludj, hé! Vele álmodsz -
Azt danolja: „gyere! Jöszte!"
És hozzá a költő megjegyzése: „»Muzsikát hall nagy-fenn, messze« - A me
zőn háló emberek sokszor vélnek magasan a légben felettük áthúzódó kísértetes 
zenét hallani. A démoni zenészek valami nagy, kiterült ponyván repülnek tova." 
A költemény utolsó versszaka még teljesebben leírja a jelenséget:
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Lohad a tűz: a legények subába - 
Összebúnak a leányok csuhába: 
Magasan a levegőben
Repül egy nagy lepedő fenn: 
Azon ülve muzsikálnak, 
Furulyáinak, eltűnőben.

Arany János más művében is felhasználta ezt a legendát. Még az általá
nos iskolában „Rege a csodaszarvasról" címmel tanultuk a költő „Buda ha
lála" című elbeszélő költeményének betétdalát: 

„Száll a madár, ágrul ágra, 
Száll az ének, szájrul szájra;
Fű kizöldül ó sírhanton, 
Bajnok ébred hősi lanton.

Vadat űzni félj övének 
Hős fiai szép Enéh-nek:
Hunor s Magyar, két dalia,
Két egy testvér, Ménrótfia.

Hogy eluntak otthon ülni,
Halat csalni, őzet űzni: 
Új kalandra, szebb csatára 
Ereszkedtek a pusztára.

Puszta földön, sík fenyéren 
Zene hallik sötét éjen,
Zene, síp, dob, mély vadonban, 
Mintha égből, mint álomban.

Tündér lyányok ottan laknak, 
Tánczot ropnak, úgy mulatnak;
Szőve ködbiil sátoruk van: 
Úgy mulatnak sátorukban."

(Arany János költői művei III. kötet, 677. és 681 oldal. Szépirodalmi könyv
kiadó Bp.1981)

Az idézet utolsó két versszaka úgy hangzik, mint egy tündérmese. Né
hány összefüggés alapján azonban úgy gondolom, hogy ez nem mese.
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Ilyen jelenségek a természetben valóban elő szoktak fordulni. Ennek is
mertetésébe azonban itt - hely hiánya miatt - nem fogok bele. Akit bő
vebben is érdekel a téma, olvassa el a „Vadlány-barlangok, tündérek és 
boszorkányok titka" című jelvényszerző túramozgalom füzetemet!

A „szépasszony" a magyar néphitben a tündér és a boszorkány bizonyos 
tulajdonságaival egyaránt rendelkező lény, aki füvével gyógyítani, de az 
ördöggel kapcsolatba lépni is képes.
Ebben a témában feltételenül szót kell ejteni a magyar erdők egyik legfé
lelmetesebb növényéről, a nadragulyáról.
Tudományos neve is nagyon beszédes: Atropa belladonna. Atroposz a gö
rög mitológiában a három sorsistenség egyike; jelzője a „hajthatatlan", hi
szen ő vágta el ollójával az élet fonalát. A belladonna („szépasszony") össze
tétel arra utal, hogy az ókori Rómában is, de főleg a középkorban az asz- 
szonyok előszeretettel használták rabiátus férjeik másvilágra küldéséhez. 
„Ki az urát nem szereti, nadragulyát főzzön neki!”

A nadragulya minden része mérgező, 8-10 bogyó elfogyasztása már egy 
felnőtt számára is halálos. Népi elnevezései különböző hatásaira utal
nak: altatófű, álomfű, álomhozófű, bolondítófű, kábító bogyó, mérges 
cseresznye, ördögbogyó.

„Szépasszony" helynevek Erdélyben is előfordulnak. A Szegedi Egyetem 
Néprajzi Tanszékének „Etnográphia" című folyóiratának egy régi számá
ból másolok ide:

„Valamelyik szárnyaló képzeletű székely könnyen láthatott szépasszonyokat a 
forrásnál. A szépasszonyokkal összefüggő helynév egyébként nem ismeretlen a 
Székelyföldön. A háromszéki Őrkő barlangjának Szépasszony-lika a neve (Ethn. 
XXXVII, 91.). Körispatak határában húzódó fóldtöltésnek pedig Szépasszonyok 
útja (Ethn. IV, 227.). Szépasszony kútja, mint csillagnév is ismeretes (Lugossy 
J., Ősmagyar csillagismei közlemény, Új Magyar Múzeum, V (1855), 253.). 
Csíkban a menyét neve szépasszony (MTsz.), a brassómegyei Türkösön pedig 
az ökörnyál szépasszonyfonala (MTSz.). Szépasszony fejkötője nevet viselnek 
a magyar nép geológiájában a Cardium apertum kagylók (Hanusz I., Népkölté
sünk a geológiában.)"
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KIK ÉRTED HALTAK...

Az első világháború 100 éve tört ki. Pécsről a 19. honvéd gya- 
logezred, a császári és királyi (k. u. k.) 52. gyalogezred és a 8. 

honvéd huszárezred került mozgósításra. Július utolsó napjaira tizenöt
ezer embert meghaladó tömeg gyűlt össze a városban a környező falvak
ból és városokból, hogy aztán augusztus elején meginduljanak a frontra. 

A gyors győzelembe vetett hit és 
a kezdeti sikerek feletti lelkese
dés hamar szertefoszlott a fron
ton és a hátországban is. Egyre 
érkeztek a hírek a veszteségek
ről, a szenvedésről, a sebesülé
sekről és a hősi halálokról.
A város és a hátország lakossága 
is - akiket ugyan közvetve sújtot
tak a háború borzalmai - átérezte 
a fronton harcolók szenvedéseit. 
Bekövetkezett az, amire nem 
számított senki, hogy az itthon 
maradottakat is utolérte a nél
külözés, a szenvedés.
Nagyanyám - Hamerli Imré- 
né Nóvy Sarolta - imakönyvé
ből maradt rám az alábbi „Énék 
és könyörgés háború idején", a 
„Boldogasszony anyánk" egyházi 
himnusz dallamára, amit kézzel 
írva terjesztettek maguk között 
a pécsi lányok, asszonyok.

A közreadott képek Schreyer Lász
ló főhadnagy capuli fronton készí
tett albumából valók.

195



Sey Gábor - Kik érted haltak...

Étiek és könyörgés háború idején

1. Boldogasszony anyánk, égi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, édes hazánkról
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról

2. Sírnak és könnyeznek sokaknak szemei, 
Bánatban szenvednek özvegyek szívei, 
Magyarországról, édes hazánkról
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról

3. Űzd el a háborút, döghalált, éhséget,
Szerezz országunknak csendes békességet, 
Magyarországról, édes hazánkról
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról

Mindenható Úr Isten, ki a hadakat vezéreled, 
és a Benned bízók ellenségeit hatalmaddal lesújtod, 
jöjj segítségére és irgalmazz
Hozzád folyamodó szolgáidnak, 
hogy hazánk ellenségeit legyőzvén,
Téged hálaadó imánkkal szüntelen dicsérhessünk.

Úr Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, 
hallgasd meg anyaszentegyházadnak buzgó könyörgését, 
hisz te vagy minden kegyelemnek szerzője, 
és engedd, hogy amit bizalommal kérünk, 
a te jóságod által meg is nyerhessünk.

Ámen!
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Epiil a „palota" Nehéz séta, 1917. V. 2.

Feszült várakozás, 1917. V. 2. Rajtaütés

Magyarország felé, ha néz! 1917. V. 3. Amit az orosz repülő nem szeret
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Afőkúpon lévő temető, a júliusi hősök nyughelye
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Arató Csongor

KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉSEK BARANYÁBAN
100 KM (MAJDNEM) ÖSSZEFÜGGŐ KERÉKPÁRÚT 

A DRÁVA ÉS A DUNA MENTÉN

Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy mit értünk kerékpárút 
 alatt. Ugyanis sajnálatos módon a magyar nyelvben keverednek 

a fogalmak: kerékpárúinak nevezzük egyrészt a KRESZ-ben foglaltak 
szerint kerek kék színű „kerékpárút" táblával jelzett, a közúti forgalom
tól fizikailag elkülönített aszfaltburkolatú kerékpárutakat („valódi kerék
párút"). Ugyanakkor kerékpárúinak nevezzük azokat a regionális, illetve 
nemzetközi kerékpáros túraútvonalakat is, amelyek valójában irányjelző 
táblákkal kijelölt túraútvonalak, ám ténylegesen nem jelentenek KRESZ 
szerinti kerékpárutat, a bringásnak sok helyen a közúti forgalomban kell 
haladnia. Ezzel nem szándékozunk a nemzetközi útvonalak jelentőségét 
kisebbíteni (sőt!), de ezeket a fogalmakat tisztázni kell.

„Valódi” kerékpárút (Harkány) I Kis forgalmú közúton kijelölt 
kerékpáros túraútvonal (Pécsvárad)

Tekintsük át a hazánkat érintő nemzetközi túraútvonalakat! Az EuroVelo, 
teljes nevén magyarul az Európai Kerékpárút Hálózat az ECF (Európai 
Kerékpáros Szövetség) terve 15 hosszú távú, egész Európát átszelő ke
rékpárút kialakítására. Hazánkat három EuroVelo útvonal érinti: a 6-os 
számú a Duna mellett, a 11-es számú a Tisza mellett és 13-as számú ún. 
„Vasfüggöny" kerékpárút az országhatáron, az Őrség, majd a Dráva 
mellett és a Dél-Alföldön húzódik. Ez utóbbi a nevét az Északi-tengertől
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a Fekete-tengerig a két világ határán húzódó hidegháborús frontvonal
ról kapta. A kerékpárút-fejlesztések szempontjából ezek az útvonalak 
kiemelt előnyt élveznek, így előbb-utóbb itt a „valódi kerékpárutak" is 
megépülnek és ez nagy előnyt jelent az érintett térségeknek.

Térjünk vissza Baranyába! 
Megyénk szerencsés hely
zetben van abból a szem
pontból, hogy két nemzet
közi EuroVelo útvonal is 
érinti: a 6-os Duna menti és 
a 13-as „Vasfüggöny" kerék
párút, ami Baranyába a Drá
va mellett érkezik és a me
gye déli részén Mohácsot 
érintve halad tovább Sze
ged felé. Érdemes megem
lítenünk, hogy egy Dráva 
menti nemzetközi kerék
párút eszméje a Pécsi Túra
kerékpáros Klub tagjaiban 
merült föl még 1996-ban. Az 
ötlet később a Mura-Drá- 
va-Duna folyókat összekötő 
„Három Folyó Kerékpárút" 
néven fogalmazódott meg 

tervként. Az útvonal első bejárását az Ausztriai Bad Radkersburgtól, 
Lenván, Légrádon, Barcson, Siklóson keresztül Mohácsig 2001-ben tar
tották dr. Novotny Iván vezetésével, aki a „Három Folyó Kerékpárút" 
létesítésének kezdeményezője és egyik fő szervezője volt. Irányításával 
2002-ben ISM-támogatással a Barcs-Drávaszabolcs szakaszon az útvo
nal kijelölése is megtörtént főképp az árvédelmi töltésen, ami akkor még 
jellemzően burkolat nélküli volt. 2007-ben további jelentős fejlesztések 
történtek a DDRFÜ irányításával (információs táblák kihelyezése, inter
netes tájékoztató honlap és térképek készítése).
Ilyen előzmények után pár évvel ezelőtt nagy örömmel hallottuk a hírt az 
EuroVelo 13-as „Vasfüggöny" kerékpárút létesítéséről, tudva, hogy ez a 
döntés milyen jelentőséggel bír a jövőbeni kerékpárturisztikai fejlesztések 
szempontjából. Friss hír, hogy az EuroVelo 13 útvonalát 2015-ben véglege
sítették: Barcstól Drávaszabolcsig a Dráva mellett, majd Harkány-Siklós- 
Villány-Bóly-Sátorhely-Mohács-Nagybaracska lesz az útvonal.
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Ezekben az években a szemünk előtt rajzolódik ki a folyamat: egy 
EuroVelo útvonal először csak egy eszme, pár évvel később kijelölt-ki- 
táblázott útvonal, majd évről évre egyre több szakasza épül ki a tény
leges aszfaltburkolatú kerékpárútnak, mivel az útvonal a pályázatok
nál kiemelt előnyt élvez. Eközben egyre több biciklis turista halad végig 
rajta a nemzetközi ismertségnek köszönhetően, és így kiépülnek azok a 
szolgáltatások, éttermek, büfék, szálláshelyek, amelyek révén azzá válik, 
aminek lennie kell: egy sikeres kerékpár-turisztikai attrakcióvá.
Ezt a folyamatot jól láthattuk például az elmúlt évtizedben a Duna mel
lett, ahol mára megszokott látvány a német, francia, holland és más nem
zetiségű túrázók látványa, miközben a Szent László-hídtól Baján és Új
mohácson át Homorúdig ma már végig aszfaltburkolatú gáton lehet ke
rékpározni a Duna mellett.
Az utóbbi évek egyik jelen
tős előrelépése a vízügyi és 
turisztikai fejlesztések sze
rencsés találkozásának kö
szönhető: az elmúlt években 
árvédelmi töltésrekonstruk
ció keretén belül Baranyá
ban szinte mindenhol asz
faltburkolat épült a folyó 
menti gátakra a Dráva, a Fe
kete-víz torkolati szakaszán 
és a Duna mellett.

Francia kerékpáros csoport a Duna mellett 
az EuroVelo 6-os útvonalon Homorúdnál

201



Arató Csongor - Kerékpárút-fejlesztések Baranyában

Az aszfaltburkolatú gátakon szabad kerékpározni (Kölked)

A vízügyi hatóságok kedvező hozzáállásának köszönhetően ezeken a gá
takon szabad kerékpározni, ugyanakkor a gépjárműforgalom erősen kor
látozott. Ennek köszönhetően Baranya megyében a 121 km épített kerék
párút mellett 80 km aszfaltburkolatú árvédelmi töltés - a közúti forga
lomtól elválasztott kiváló minőségű aszfaltút - áll a kerékpártúrázók 
rendelkezésére. A folyók mellett szép természeti környezetben lehet túráz
ni és a Duna-Dráva Nemzeti Park több tanösvényét kifejezetten ezekről a 
gátakról lehet megközelíteni: Bédán a Nagypartos tanösvényt, Keselyősfa- 
pusztánál a Kormorános tanösvényt, Óldnál a Boros-Dráva tanös
vényt, de Kémes határában az új Ős-Dráva ökoturisztikai látogatóköz
pont is a Fekete-víz árvédelmi töltésének aszfaltújáról közelíthető meg. 
A Fekete-víz és a Dráva között, a Szaporcai Ó-Dráva holtágnál idén ad
ták át a Duna-Dráva Nemzeti Park új látogatóközpontját, mely egyben 
kerékpároscentrum, kölcsönző és a biciklitúrák kiindulópontja is lesz.
Az évtized egyik legjelentősebb Dél-Baranyát, az Ormánságot érintő fej
lesztése az Ős-Dráva program, melyen belül kiemelt szerepet kapott a 
térség kerékpárturisztikai fejlesztése is. Az egyik lényeges változás a ko
rábbi Dráva menti nemzetközi útvonalhoz képest, hogy célként jelent 
meg a folyótól távolabb eső ormánsági települések (Vajszló, Sellye, Ké
mes) bekapcsolása a turisztikai célpontok közé, hogy a kerékpáros ne 
csak átrohanjon rajtunk, hanem töltsön el itt több időt, ismerje meg a 
rejtőzködő értékeket is. Az ezeken a településeken létesülő kerékpáros 
centrumok nem csak az átvonuló vándorokat szolgálják, hanem egyben 
a helyi turizmust is erősítik: a kerékpár-kölcsönzési lehetőséggel élve in
nét kiindulva lehet majd felfedezni a vidéket.
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Mindeddig nem beszél
tünk a baranyai települé
seket összekötő, többnyire 
önkormányzati beruházá
sokban épült kerékpárútak- 
ról. Ezeknek köszönhetően 
a Drávaszabolcs-Harkány- 
Siklós-Villány-Bóly-Mo- 
hács útvonalon - bár egyes 
fontos szakaszok még hi
ányoznak - majdnem ösz- 
szefüggő kerékpáros útvo
nal alakult ki. És itt most 
a tényleges, a közúti for
galomtól elválasztott ke- 
rékpárutakról beszélünk.
A térképen eltérő színnel ábrázoljuk a tényleges kerékpárutakat, az asz
faltburkolatú árvédelmi töltéseket, a kis forgalmú mellékutakon kijelölt 
útvonalakat (elfogadható a kerékpáros forgalom szempontjából) és jól 
látszanak a hiányzó szakaszok is.
Ezen hiányzó szakaszok közül többre már elkészült a terv, és van, ame
lyiknek az építése már befejezés előtt áll. Érdekesség, hogy a Drávasza- 
bolcsi kerékpárút nemrég befejezett építésekor „hidegháborús" bunke
rek kerültek elő, így a „Vasfüggöny" kerékpárút nem csak a nevével fog
ja felidézni a 60 évvel ezelőtti hangulatot.
Amint említettük, az elmúlt években végzett töltésrekonstrukciós munkák
nak köszönhetően a Dráva és a Duna mellett több tíz km-es szakaszokon 
aszfaltburkolatú gátak épültek, és ezeken kitáblázott kerékpáros útvonalak 
vannak. A két folyó között pedig a Drávaszabolcs-Harkány-Siklós-Bóly- 
Szajk-Mohács útvonalon - egyes hiányoktól eltekintve - majdnem össze
függő kerékpárút-hálózat épült ki. így a megyehatártól megyehatárig ke
let-nyugati irányban közel 100 km-en védett kerékpáros útvonalon halad
hat a túrázó. Biztató, hogy a következő hétéves uniós ciklusban Baranya 
megye tervezi a hiányzó szakaszok megépítését, sőt a meglévő kelet-nyu
gati tengely mellett egy észak-déli Pécs-Harkány kerékpárút kiépítését is. 
Egyesületünk, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub nemcsak 
élvezője a meglévő kerékpárutaknak, hanem az elmúlt években kiala
kult több irányú partneri kapcsolatnak köszönhetően többször volt lehe
tőségünk véleményezni a fejlesztési terveket, és javaslatokat is tehettünk 
a kerékpárosok szemszögéből leginkább fontos fejlesztésekre.
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Kerékpárutak Baranyában
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Trebbin Ágost

EGY ELFELEJTETT FESTŐ

Bálint Gyula festőművész

ZJz elmúlt évek során több eset
ei—xT/ ben helytörténeti előadások meg
tartására kaptam felkérést egy, az Apáczai 
Nevelési és Általános Művelődési Központ
ban működő nyugdíjasklubtól.
Egy alkalommal a hallgatóság kérésének 
eleget téve, a pécsi központi temetőben 
nyugvó neves elődeink sírjait kerestük fel. 
A rövid séta sajnos csak arra volt alkalmas, 
hogy elhelyezzünk egy-egy szál virágot és a 
néhány rövid tőmondatba sűrített ismerte
tőt elmondjam.
A séta befejezése után az egyik kedves hall
gató - dr. Horváth Imréné Várnagy Éva - 
felhívta a figyelmemet, hogy egy fontos 
síremlék kimaradt. Nem kerestük fel Pécs 

egyik kiváló festőművészének, Bálint Gyulának gyönyörű márványtor
zóval díszített (Kuti László szobrászművész alkotása) sírhelyét.

Hazaérve pironkodva tettem fel magamnak a kérdést, vajon mit tudok 
Bálint Gyuláról?
Azután legközelebbi találkozásunk alkalmával nagy segítséget kaptam 
Éva asszonytól. A gondosan borítékolt anyagból régi magyar újságok, 
feljegyzések, fényképek és egy gyönyörű művészeti prospektus került 
elő. Miután engedélyt kaptam, hogy az anyagot publikálhatom, öröm
mel tettem eleget ennek a megtisztelő feladatnak.

A kapott anyagok között leltem rá Juhász Ernő - aki hazánk egyiptomi 
nagykövete volt az 1990-es években - Bálint Gyula festőművészről ké
szített értékes feljegyzésére. Az alábbi fontos adatokat a nagykövet úr jól 
felkészült, pontos ismereteket tartalmazó munkájából vettem át.
Csak egy kis megjegyzés: „Juhász Ernő az arab nyelv és kultúra tán legkivá
lóbb magyar ismerője, diplomata, kulturális attasé, majd hazánk kairói nagykö
vete, Bagdadban a háborút megelőzően ügyvivő, 2005-ben 65 éves korában, au
tóbaleset következtében elhunyt." (Internet hír).
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„Bálint Gyula 1887-ben született Magyar
ország egyik délkeleti nagyvárosában, Ara
don. Magyarország akkor az Osztrák-Ma
gyar Monarchia része volt. Egyik helyi új
ság sajtónyilatkozata szerint már 4-5 éves 
korában rajzolgatott. Művészi karrierje 
azonban csak viszonylag későn, 1911-ben 
kezdődött el, amikor beiratkozott a budapesti 
Képzőművészeti Főiskolára.
Bálint 1911-1915 között volt a Főiskola hall
gatója, ahol olyan kiváló tanároktól sajátíthat
ta el a rajz és a festészet művészetét, mint a 
kiváló akvarellista Edvi Illés Aladár (1870- 
1958), vagy Színyei Merse Pál (1845-1920), 
aki a magyar festészet egyik legkiválóbb kép
viselője volt, a portrék és történelmi-mitoló
giai kompozíciók nagy mestere, mindenek
előtt pedig a pár excellence (különösen, kiválóképpen) magyar plein air (a 19. 
század második felétől divatba jött szabadban való festés és a látvány hangula
tának megörökítése) festő. Továbbá Révész Imre (1859-1945), aki realisztikus, 
tónushatásokra épített képeivel tűnt ki. Bálint saját főiskolai társai közül csak 
néhányan váltak ismertebb festővé (Gaár Vilmos, József Dezső, Nagy Ferenc, 
Szölgyényi Endre), aminek fő oka az lehetett, hogy tragikus évjárat az övék. 
Azok, akik 1911-ben együtt kezdtek, mire végeztek, várta őket az I. világháború 
pokla." (Juhász Ernő [egykori egyiptomi nagykövet): Bálint Gyula magyar fes
tő, akit Egyiptomban sokkal jobban ismernek, mint saját hazájában. 2 p.) 

1915-től kezdve, a háború végéig katonai szolgálatot teljesített.
„1919-1926 között Bálint váltakozva Aradon, Párizsban és Budapesten élt." 
(Juhász ...id. mű 2 p.)
„1926-ban gyökeres fordulat következett be Bálint Gyula életében. Feleségé
vel együtt Alexandriába költözött és egészen 1948-ig ott is maradt." (Juhász... 
id. mű 3 p.)
Előtte hosszasan latolgatta, hogy külföldön hol telepedjen le. Eleinte 
Konstantinápoly és Itália jött szóba. Végül is az egyiptomi Alexandria 
mellett döntött.
„1926 és 1948 között élt Bálint Gyula Alexandriában. Most, egy már lezárult 
élet és életmű ismeretében, teljes bizonysággal megállapíthatjuk, hogy az Ale
xandriában töltött mintegy 23 esztendő Bálint legtermékenyebb időszaka volt, s 
ekkor vált igazán elismert és befutott művésszé." (Juhász... id. mű 3 p.)
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„Arról, hogy milyen termékeny volt Bálint Alexandriában, jól tanúskodik az 
adat, amit Hamdi Rihan ottani műgyűjtő és műkereskedő - az egyik legjobb mai 
(1950-es évek!) egyiptomi Bálint-szakértő - mondott, nevezetesen, hogy 1959 
óta, amióta műkereskedését megnyitotta, több ezer (!) Bálint-kép ment keresztül 
a kezén: eredetiek és másolatok egyaránt." (Juhász... id. mű 4 p.)

Csendélet (Hamdi Rihan gyűjteménye.
A lexandria, 1930)

Kompozíció (Hamdi Rihan gyűjteménye. 
Alexandria, 1940. pasztell)

A portré mellett kiváló volt kompo
zíciókban, tájképben, és nagyon szép 
aktokat és félaktokat is festett. (Külö
nösképpen figyelemre méltó ez, ha 
mindezt az iszlám egy fontos szellemi 
központjában, Alexandriában tette.)
Bálint Gyula, az Alexandriában élő magyar festőművész több esetben 
kapott megrendelést Faruk egyiptomi királytól.
Faruk sorsa azonban néhány évvel a II. világháború befejezése után, az 
egyiptomi hadsereg sorozatos súlyos vereségei miatt, egyre bizonytala
nabbá vált. Az országban anarchia és bizonytalanság lett úrrá, a király 
bukását előre meg lehetett jósolni.
Bálint Gyula joggal érezhette úgy, hogy alexandriai művészi pályája be
fejeződött. A zavargások miatt talán arra is gondolhatott, hogy élete köz
vetlenül is veszélyben forog.
Ezek után úgy döntött, elhagyja Egyiptomot.
Legyünk romantikusak, lehet, hogy a régóta elhagyott magyar hazáját is 
szerette volna viszontlátni.

„1948-ban Bálint Gyula elhagyta Alexandriát. Előzőleg, egy Vorosilov marsall
nak, Magyarország II. világháború utáni teljhatalmú szovjet helytartójának írt 
kérvényében, Makót jelölte meg, mint ahol le akart telepedni. Makó az ország 
délkeleti részén, alig 60-70 km-re van a magyar-román határ túloldalán fekvő
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Korai anyaság (Charles Faltas 
gyűjteménye. Kairó, 1950)

Női portré (Charles Faltas 
gyűjteménye. Kairó, 1950)

Aradtól, Bálint szülővárosától. Végül is 
azonban nem Makón, hanem egy attól jó
val nyugatabbra eső kis faluban, Hirden 
telepedett le, onnan pedig később a közeli 
nagyvárosba, Pécsre költözött. 1956-ban 
Pécsett halt meg." (Juhász Ernő [egykori 
egyiptomi nagykövet]: Bálint Gyula ma
gyar festő, akit Egyiptomban sokkal job
ban ismernek, mint saját hazájában. 2 p.)

„Pedig tehetsége megvolt, ezt igazolják 
azok a remek Bálint-portrék és szentké
pek, amelyeket Pécsett és környékén, to
vábbá Budapesten őriznek tulajdonosa
ik, továbbá azok a festmények, amelyeket 
a mester az 50-es évek elején Hirdről a hi
vatalos magyar hatóságok pecsétjével kai
rói barátjának Charles Faltasnak küldött, 
s amelyek ma a Charles Faltas gyűjte
ményben találhatók. Külön is említést ér
demel a pécs-vasasi római katolikus temp
lom remek triptichonja: Szent Júdás Tádé, Szent Rita és a magyar Szent István 
király portréja, az utóbbinak a szemeit és kezeit - a helybeliek elmondása szerint 

- a művész saját szemeiről és kezeiről mintázta. 
Bálint Gyuláné, Ilonka 1954-ben, Bálint Gyula 
pedig 1956. november 12-én halt meg. A pécsi 
központi temetőben egymástól nem túl messze 
fekvő sírjaiknak időközben lejárt a megváltási 
ideje, fejfájukat pedig - ha voltak - elporlasz- 
totta a kíméletlen idő..." (Juhász ... id. mű 6 p.)

Vajon miből élt Bálint Gyula festőművész 
az 1950-es években? Úgy vélem, nyugdí
jat nem kapott. Az államtól pedig azokért 
a remek Bálint-festményekért, amiket a 
művész hirdi száműzetéséből továbbított 
Egyiptomban élő barátai, tisztelői részé
re, csak nyomorúságos kegyelemfillérek
ben részesült.
Szerencsére Bálint Gyula emléke a szomo
rú tények ellenére sem itt ért véget.
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Anya gyermekével (Charles Faltas 
gyűjteménye. Kairó, 1950)

„Napra pontosan negyven évvel 
halála után díszsírhelyen tették a 
földbe Bálint Gyulának és feleségé
nek elporladt maradványait. A Vo
rosilovnak címzett levélben jelöltek
től eltérően a festő a Pécs melletti 
Hirdre költözött 1948-ban, majd a 
(homok-) bánya terjeszkedése mi
att kisajátították lakását, a régi ma
lomépületet. így kényszerült tovább 
vándorolni a pécsi aranyhegyi prés
házba. Ott érte a végzetes infark
tus, magányban." (168 óra c. folyó
irat 1996. november 19. 28.p.)

Micsoda borzasztó paradoxon 
ez! Bálint Gyula, a kiváló magyar 
portréfestőművész az éhhalál és 
legszörnyűségesebb nyomor ha
tárán tengődik a szocialista Ma
gyarországon, miközben Egyip
tomban, Alexandriában nagy
szabású tárlatokon hivalkodnak 

festményeivel, és amelyeken a jó biznisz lehetőségével élő külföldi mű
kereskedők „betegre" keresik magukat.
Szerencsére 1990-ben nagyot fordult a világ kereke... Már kisebb vétség 
volt kiváló magyar művésznek lenni.

Azután 1996 novemberében Pécsett valami nagyszerű dolog történt, 
amire annyi év után is büszkék lehetünk. A pécsi köztemető díszsír
helyére helyezték át Bálint Gyula festőművész földi nyughelyét. Az
óta Kuti László szobrászművész márványtorzója emlékezteti az utó
kort egy jobb sorsra érdemes, sok szenvedést megért magyar festő
művész életére.

„A november 12-i pécsi újratemetésen a város polgármestere, dr. Páva Zsolt em
lékezett a festőművészre, akinek sírját ezentúl Kuti László szobra díszíti. A torzó 
sokat mond századunkról és a magyar tehetségek sorsáról...
Ugyanezen a napon a pécsi Műhely-galériában kiállítást is rendeztek a Ma
gyarországon föllelhető Bálint-képekből. Láthattuk az eredeti festőállványt 
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és az elkoptatott pasztellkrétadarabkákat, amelyeket a hálás tanítvány, Bau- 
er János őrzött meg, nézhettük fiatalkori arcképét Horváth Imréné Várnagy 
Évának, aki nélkül - így vélik a helybeliek -ez a tárlat sem valósulhatott vol
na meg. Rangot adott az összejövetelnek (mely negyven éve az első magyar
országi bemutatás) Sümegi György művészettörténész és Soltra Elemér fes
tőművész beszéde: mindketten a Nílus-parton már-már egyiptominak tekin
tett iskolateremtőre, az itthon viszont alig emlegetett, magányos művészre 
emlékeztek. (168 óra c. folyóirat 1996. november 19. 29.p)

Gebauer Ernő festőművész újrafelfedezése után ismét lehetősége van a 
pécsi művészetszerető közönségnek, hogy egy újabb kiváló magyar mű
vész előtt rója le kegyeletteljes tiszteletét.

Hazatérés (Charles Faltas gyűjteménye. Kairó, 1950. pasztell)

Megjegyzés: A cikkhez mellékelt képeket abból a művészeti kiadványból vettem 
át, amelyhez dr. Horváth Imréné szíves jóvoltából jutottam hozzá.
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Komlos Attila

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A DUNA MENTÉN 
A FEKETE-ERDŐTŐL BÉCSIG

Szakmai tanulmányutat szervezett 2013-ban a Duna menti védett 
területeket összefogó hálózat, a DanubeParks. A tanulmányúton ter

mészetvédelmi és területfejlesztési szakemberek utaztak végig a Duna tel
jes hosszában a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig. Útjuk során összesen 43 
látogatóközpontot kerestek fel abból a célból, hogy mélyinterjúkat készít
senek a létesítmények üzemeltetőivel az egyes helyszíneken zajló szakmai 
tevékenységekről és az aktuális tapasztalatokról, trendekről. A program 
célja az összegyűjtött tapasztalatok alapján - a természeti értékek fókuszba 
helyezésével - egy egységes környezeti nevelési módszertan kidolgozása 
volt, mely az összes Duna menti országban bevezetésre kerül, elősegítve 
a területen élők Dunához való kötődésének elmélyítését, a nemzetek fölé 
emelkedő közös „dunai identitástudat" kialakulását.

Az „expedíció" Fekete-erdőtől Bécsig tartó szakaszán vehettem részt a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében. írásomban be
mutatom a tanulmányúton szerzett tapasztalataimat, megemlítve a fel
keresett látványos természeti képződményeket, építészeti-kultúrtörté
neti értékeket, elkalauzolva az olvasókat a természetben lejátszódó fo
lyamatok megértését szolgáló modern, német-osztrák precizitással 
megépített ökoturisztikai létesítményekbe.

A TELJES EXPEDÍCIÓ SZÁMOKBAN

• 6078 km utazás
• 21 nap - ebből 6 esőmentes (!)
• 38 átkelés a Dunán - ebből kétszer gyalog és kétszer komppal
• 43 interjú

A résztvevők Ulmban, a Donaubüro szervezet irodájában találkoztak 
május 28-án, a „nulladik napon", majd május 29-én reggel a katedrális 
mellett szálltak be a mikrobuszba: kezdetét vette a háromhetes utazás 
a Duna mentén. A főszervező osztrák Donau Auen Nemzeti Park két 
munkatársa, Magdalena Wagner és Christian Baumgartner utazott vé
gig a teljes, 6078 km-es szakaszon, a többiek szinte folyamatosan cseré
lődtek 2-3 naponta. A két osztrák kolléga mellett az első napon a román
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Alina Codreanu, a német Siegfried Geißler és jómagam csatlakoztunk. 
Fontos szempont volt, hogy a résztvevők a kívülálló szemével tekint
sék meg a létesítményeket, és így kérdezzék azok üzemeltetőit. Ezáltal 
egyrészt elkerülhető volt, hogy az interjúkészítők saját országuk léte
sítményeit felülértékeljék, másrészt így turistaként viselkedve, egy lá
togató fejével gondolkodva tehették fel kérdéseiket - Siegfried az első 
két napon nem készített interjúkat.

MÁJUS 29., ELSŐ NAP

Az első szakmai látogatás célpontja a Baden-Württemberg- 
X—ben taláható Beuron település volt. Itt található a Felső-Duna 
Natúrpark központja, a régi, ma már használaton kívüli vasútállomás 
épületében - a vasútvonal ma is működik, azonban a mai „okostelefonos 
világban" már nincs szükség jegypénztárra, vasúti adminisztrációra, ele
gendő egy praktikus esőbeálló a vágány mellett. A Felső-Duna Natúr
parkot 1980-ban hozták létre, a Duna, valamint két mellékfolyója, a Bára 
és a Lauchert mentén. A natúrpark látogatóközpontja leginkább egy kör
nyezeti nevelési központra emlékeztet, egy látványos, információkban 
bővelkedő kiállítással, amelyben megismerhető a térség természeti érté
kei mellett az életközösségek működése, a tápláléklánc.

A kiállítás mellett nagy hangsúlyt kapnak a helyi alapanyagokból - el
sősorban filcből - kézzel, hagyományos módszerekkel készült termékek, 
melyeket emléktárgyként vásárolhatnak meg a látogatók. A látogatóköz
pont megtekintése és az azt üzemeltető szakemberekkel készült mélyin
terjú elkészítése után erdei sétára indultunk. Az útvonal mentén német 
precizitással megalkotott, az időjárás viszontagságait jól tűrő szemléltető 
eszközöket mutattak be helyi vezetőink. Az „erdei biológiaórákon" a diá
kok eredeti környezetükben ismerhetik meg az erdő lakóit, a madarakat,
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emlősöket, valamint sok érdekességet tanulhatnak az erdőgazdálkodás
ról. Az erdei ösvény egy magaslatnál ér véget, ahonnan szép rálátás nyí
lik a Duna-völgyre és a völgy mélyén kanyargó keskeny folyócskára.

Beuron, helyi termékek I Beuron, természetismereti kiállítás

A nap második megállója a heuneburgi szabadtéri múzeum volt. A terü
leten végzett régészeti kutatások bebizonyították, hogy a mai Heuneburg 
térsége regionális központ szerepét töltötte be egykor az i. e. 7-5. század
ban. Napon szárított téglából épült házakból álló, városra emlékezető tele
pülésforma alakult ki a Duna közelében - ebben a tekintetben ez a telepü
lés egyedinek, különlegesnek számít az Alpoktól északra eső területeken.

Heuneburg - a múlt nyomában

Feltételezések szerint a települést 
Pyrene néven az ókori görögök is 
ismerték. Szemerkélő esőben tekin
tettük meg a szabadtéri múzeum
ban az egykori település rekonst
ruált épületeit, az erődítmény fa
lát, amelyről szép panoráma tárult 
elénk a sík tájra és a keskeny, ka
nyargós Duna folyóra. A közelben 
egy természetvédelmi beruházást is 

Heuneburg -
helyreállított Duna-kany araiatok
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megtekintettünk. A Duna szabályozása, folyókanyarulatainak átvágása, a 
meder kiegyenesítése ott is több helyen megvalósult, s az idő bebizonyí
totta, hogy ez helytelen lépés volt. így a napjainkban zajló munkafolya
matok eredményeképp a folyó visszanyeri eredeti, természetes képét, is
mét kanyargóssá válik, élőhelyet biztosítva a vízparti élővilág számára.

Harmadik programunk a nap folyamán, már a késő délutáni órákban 
az Umweltstation Mooseum elnevezésű természetismereti központ fel
keresése volt. A létesítmény élményt adó oktatási programoknak ad ott
hont, melyek nem csupán a gyerekek számára érdekesek, mi magunk is 
sokat tanultunk házigazdáinktól. A festett térben diorámán tekinthettük 
meg a folyóparti élőhelyek növény- és állatvilágát élethű preparátumok 
segítségével, majd az interaktív kiállítótérben a folyómeder kavicsaitól 
kezdve a vízben élő halakon át a folyóvíz energiájának hasznosításáig 
szinte mindenről átfogó képet kaphattunk. Az épület melletti udvarban 
a Duna teljes hosszát modellező árokrendszert járhattuk végig - a me
derben azonban nem víz folyt, hanem kavicsok voltak. Itt valóban egy 
életre megtanultuk azt, hogy a különböző folyószakaszokra milyen hor
dalékok, kőzetek jellemzőek: a felső szakasz nagy kavicsait a középsza
kasz apró kavicsos, majd az alsó szakasz homokos, iszapos folyómedre 
követte. E mellett a fizika is helyet kapott a bemutatóhelyen, a víz ener
giáját egy mesterséges mederrendszer szemlélteti, ahol szinte minden 
változtatható, a zsilipek elzárhatok és megnyithatók, a vizet úgy terel
hetjük, ahogy épp kedvünk tartja. A csatornarendszer végén egy mini 
vízerőmű is helyet kapott, oldalán egy kijelzőről olvashattuk le, hogy 
mennyi villamos energiát termelt a rendszeren átáramló víz.

Bachingen, Mooseum  Duna-kavicsok a Mooseum udvarán

Késő este, már sötétben érkeztünk szálláshelyünkre, egy hamisítatlan 
délnémet fogadóba. Vacsoránk elfogyasztása után tértünk nyugovóra.
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MÁJUS 30., MÁSODIK NAP

Az eső elállt, a szép napsütéses reggelen túrázni indultunk a 
Neuburg-Ingolstadt Ártéri Erdő Nemzeti Parkban. Veze

tőnk a nemzeti park munkatársa, Siegfried Geißler volt. A védett terü
let története nem volt ismeretlen számunkra, de ennek ellenére a túrán 
a látnivalók - a vadregényes ártéri vízivilág sűrű növényzettel, mada
rakkal - mellett gyakran szóba került az is, hogy miként nyerte vissza 
sok száz évvel ezelőtti képét az itteni táj. Ugyanis sarkítva fogalmazva 
ez egy „mesterségesen létrehozott" nemzeti park. A Duna szabályozása 
itt is „tombolt", a folyókanyarulatokat átvágták, melynek következtében 
a Duna menti területek kiszáradtak, az élőviláguk szinte teljes mérték
ben eltűnt. Ezért az elmúlt évtizedek folyamán mesterséges csatorná
kat létesítettek, melyeken keresztül lehetővé vált a kiszáradt Duna menti 
terület vízzel való elárasztása, és ennek nyomán - „csodák csodájára" 
- fokozatosan visszatért az az életközösség, ami erre az éghajlati terü
letre jellemző. Láthattuk ezeket a csatornákat, és nem tévedés: hidakat (!), 
melyeken át a Dunából eljut a víz az ártérre. Szándékosan vezetett erre 
minket vendéglátónk, mert aki ezt nem látja, nem hinné el, hogy nem 
egy több ezer éves ősi ártéri erdőben járunk. E nemzeti park annak bizo
nyítéka, hogy a természet ereje milyen hamar képes kijavítani, helyreál
lítani azt, amit az ember egykor elrontott. A túrát követően felkerestük 
az Auenzentrum Neuburg információs központot, mely egy reneszánsz 
várkastélyban kapott elhelyezést. Remek funkciót kapott ez a nagy épí
tészeti értéket képviselő, de egyébként fenntarthatatlan épület: termé
szetismereti bemutatóközpont található benne. A nemzeti parki élővilág 
bemutatása mellett fontos szerepet kap a Duna, mint országokat, régió
kat, népeket és kultúrákat összekötő kapocs: a nagy fogadótérben a sötét
kék színű információs pult a Duna vonalát követi a forrástól a torkolatig, 
tetején a kanyargó folyót és a mellette fekvő jelentősebb településeket.

Auenzentrum Neuburg- 
a vízi élővilág bemutatásaAuenzentrum Neuburg
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Ingolstadt, a Duna Múzeum építésze 
bemutatja a terveket

A térség legjelentősebb városába, Ingolstadtba utaztunk tovább, azon
ban nem a város nevezetességeit tekintettük meg, hanem egy giganti
kus építkezést. Kalauzunk a város polgármestere, valamint a beruházás 
építész-tervezője volt. Itt épül az Európai Duna Múzeum, a 19. száza
di erődítmény, a Kavalier Dallwigk átalakításával, újraértelmezésével.

A legmodernebb technikai vívmá
nyok felhasználásával létrejövő in
teraktív múzeum a Duna folyót 
szinte minden megközelítésben be 
fogja mutatni, legyen szó természe
ti értékről, gazdag élővilágról, a fo
lyó mentén élők kultúrájáról, a vízi 
közlekedésről, vagy a vízenergiáról. 
A beruházás ismét egy kitűnő pél
da arra, hogy miként lehet megmen
teni régi, „hasznavehetetlen" épü
leteket, új funkciót adva számukra.

Ingolstadtban csatlakozott hozzánk a DanubeParks hálózat itteni munka
társa, Thomas Schneider, aki a „versenysemlegesség jegyében" majd csak a 
következő naptól Ausztriában fog aktívan közreműködni az interjúzásban.

A nap csúcspontja a világhírű weltenburgi kolostor és a Weltenburger 
Enge felkeresése volt. E két látványosság több mint félmillió látoga
tót fogad évente. Weltenburg bencés apátságát 617-ben az ír-skót ván
dorszerzetesek, Eustas és Luxeuli Agilus alapították. 1716-1739 kö
zött épített temploma az európai barokk legszebb épületei közé tarto
zik. Kívül-belül megtekintettük a műemlékegyüttest, és az udvarában 
berendezett vendéglőben jellegzetes bajor süteményt fogyasztottunk, 
majd ittunk egy pohárral a világ legrégebbi, ma is működő kolostori

216



Komlós Attila - Természeti értékek a Duna mentén a Fekete-erdőtől Bécsig

sörfőzdéjében készült sörből: a 
weltenburgi kolostor sörfőzdéjét 
1050-ben alapították!
Végigjártuk a kolostor melletti 
NATURA 2000 területen kihelye
zett bemutató útvonalat helyi ve
zetőnkkel, Franziskával, aki a kihe
lyezett információs táblákat továb
bi érdekes adalékokkal egészítette 
ki. A sétát követően hajóra száll
tunk, hogy végigutazzunk a teljes
Duna egyik leglátványosabb szakaszán, a weltenburgi áttörésen. A fo
lyó több kanyarulatot vesz a magas szürke sziklák között, míg hajónk
kal Kehlheimbe érkezik. Útközben a sziklák peremén megkapaszkodó 
fákat, a parton álló kolostorépületet, a hegytetőn álló, napóleoni hábo
rúk időszakára emlékeztető kör alaprajzú épületet. Kehlheimben a kikö
tőben újabb információs táblák mellett haladtunk el, az egyik arról tájé
koztatott, hogy a Szent Jakab zarándokúton járunk.

A hajókirándulás idején szerencsénkre nem esett az eső, de amint beültünk 
a mikrobuszba rögtön eleredt, és ez így maradt a nap végéig. így ezután 
vízi programunk volt minden tekintetben. Az Infohaus Isarmündung 
volt a következő szakmai programunk helyszíne. A kiállító-, oktatótermet 
és szabadtéri ismeretterjesztő útvonalakat tartalmazó létesítmény egy kü
lönleges ártéri területet mutat be, az Isar folyó torkolatvidékét. Mielőtt 
bárki azt gondolná, ismét egy, az előzőekhez hasonló helyszínen járunk, 
nagyot téved. Mindenhol valami újat, mást, az előzőekhez képest eltérő 
módszereket és hangsúlyokat tapasztalhattunk. A terület élővilágának és 
a folyó energiájának szemléletes bemutatása mellett itt nagy hangsúlyt
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fektettek a gyerekek oktatására. A természettel való megismerkedést nem 
lehet elég korán elkezdeni! Óriási mesefigurákat mintázó játszótér, nyit- 
ható-csukható, lapozgatható kültéri tanösvénytáblák, minden a játszva, 
tapasztalati úton való tanulást segíti itt. A nap végén Passauba utaztunk, 
itt volt a szállásunk egy folyóparti szállodában. Sötétben, zuhogó esőben 
vágtunk neki a városnak, a főtér közelében a Duna-parton tértünk be egy 
étterembe helyi specialitásokat fogyasztani. (A hazatérés után egy héttel 
szomorúan láthattuk a híradóban, hogy Passaut és benne a vendéglőt is 
elöntötte az árvíz. A folyamatos esőzés, amiben részünk volt az út folya
mán, váltotta ki a nagy 2013-as árvizet).

Isarmiindung ■ Isarmiindung - játszva tanulunk

MÁJUS 31. - VÍZ ÉS ENERGIA

A nap első programjának középpontjában a víz energiájának 
 megismerése állt. A német-osztrák határon elhelyezkedő Haus 

am Strom volt, közvetlenül a jochensteini vízerőmű mellett. A létesít
mény a Duna új arcát mutatja be, ezúttal nem az élővilág, a növények, az 
állatok, a vizes élőhelyek állnak a középpontban, hanem az a hatalmas 

Jochenstein - a lift működése
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energia, amit a víz megtestesít. Az 
óriási hal formájú épületben az első 
szembetűnő látványosság a víz 
energiájával működő lift volt. A lif
tet nem motor működteti, hanem a 
kabin „ellensúlyát" képező hatal
mas tartályba beengedett, illetve 
onnan kieresztett víz - amikor föl
felé kívánunk menni, a tartály meg
telik vízzel és lesüllyed, a kabin 
pedig felemelkedik; ha pedig az 
emeletről a földszintre kívánunk

Jochenstein - 
védett területek a Duna mentén

liftezni, egyszerűen kiengedik a tartályból a vizet, és a kabin fokozatosan 
leereszkedik. A kiállítótermekben minden kipróbálható, tekerhető, moz
gatható, sőt mindez nem csupán lehetőség, hanem kötelesség! Szemlé
letes eszközökkel fejleszthetünk áramot, szabályozhatjuk a víz folyását, 
sőt akár egy egész város energiagazdálkodását is menedzselhetjük - 
itt derül ki, milyen bonyolult egy település közműellátását biztosítani. 
Fizika- és földrajzóra felnőtteknek is, játékos tanulással!

A német „csodák palotája" után egy spontán kitérőt tettünk - ez nem 
szerepelt a tervezett programban, de rendelkezésünkre állt egy kis sza
badidő. Ellátogattunk az engelhartszell-i szabadtéri Duna-bemutatóköz- 
pontba, a Donauwelt Engelhartszell-be, és megtekintettük az ott talál
ható akváriumot. Az akvárium büszkeségei a tokfélék, e halfajok a Duna 
vízi élővilágának ősi szimbólumai.
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Kétórás utazást követően érkeztünk 
meg a Wachau Kultúrtájra. Termé
szeti környezete, települései, az itt 
található, csodálatos épségben meg
maradt várak, kolostorok, templo
mok és lakóházak együttese okán 
2000 óta az UNESCO Világörök
ség-listáján szerepel. Vendégségbe 
érkeztünk az Arbeitskreis Wachau 
munkatársához, aki egy hangula
tos kis kávézóban tartott ismerte

tőt számunkra kajszibarackos sütemény mellett. Megtudtuk, hogy az it
teni szőlőterületek és gyümölcsösök gazdái egy rendkívül praktikusan 
szervezett, jól működő munkaközösséget alkotnak, amelyben mindenki
nek megvan a maga feladata, szerepe és az ehhez tartozó felelőssége is. 
A munkát minden évben önkéntesek is segítik, szintén jól szervezett és 
évek alatt bejáratott munkamódszerek alapján. Ez a záloga egyrészt a si
keres gazdálkodásnak, másrészt az itteni idegenforgalomnak. A vidéken 
a szőlőtermelés mellett a kajszibarack szerepe is kiemelkedő, s már meg 
is van a magyarázat arra, hogy miért éppen ilyen sütemény került az asz
talunkra! Az eredeti programban szerepelt egy túra is a világörökségi tá
jon, azonban az eső, és a folyó egyre vészesebb áradása miatt, ez elma
radt. Helyette megtekintettük a Duna-parton az árvízvédelmi töltést és 
annak mobil záróelemeit, melyeket éppen aznap helyeztek szolgálatba.

A harmadik nap záróprogramja a Bécs melletti nationalparkhaus wien- 
lobAU volt. Igazi természetvédelmi művelődési ház, ahol minden meg
található, ami a magas színvonalú, élményközpontú tanulást szolgál
ja: előadóterem, játszószoba, könyvtár, kiállítótér, tágas, mondhatni ele
gáns stílusban, egyszerre modern „minimál" és mégis természetközeli

wien-lobAU wien-lobAU - a mesélő fák
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formában. Ez már nem kirándulóhely a szó eredeti értelmében - hiszen 
az osztrák fővárosban vagyunk - mégis olyan, mintha a Duna árterén 
tennénk látogatást. Ez a bemutatóközpont a vízi világnak ismét egy új 
oldalát mutatja be: itt a középpontban a hangok állnak. Hangszórókból, 
vagy fülhallgatókból a rovarok kaparászásától az emlősök hangjain át a 
madarak énekéig szinte mindennel lehet találkozni, ami csak a vadon
ban hallható. A hangok fákból jönnek elő, az élmény olyan, mintha az 
öreg fák mesélnék el, mi mindent hallottak hosszú életük során.

Összegzés

napos tanulmányút első három napján vehettem részt, 
román kolléganőm és én hazautaztunk, a mikrobuszon más 

országok munkatársai vették át helyünket. A három nap rövid idő, mégis 
a megszerzett tapasztalatok alapján mindenki leszűrhette magának azt, 
hogy mennyire gazdag vidéken élünk, itt Európában. Megtapasztalhat
tuk, hogy a közismert kulturális nevezetességek mellett milyen sok ter
mészeti érték található a Duna mentén. A mi feladatunk az, hogy ezeket 
az értékeket megismertessük az új generációkkal. Mindazoknak, akik 
többé-kevésbé ismerik e kincseket, kötelességük megmutatni a gye
rekeknek és a felnőtteknek egyaránt, biztosítani kell számukra minél 
több lehetőséget, hogy felfedezzék maguknak e csodákat, értsék meg az 
összefüggéseit, és végül, de nem utolsósorban, legyenek rá büszkék.

E tanulmányút tapasztalatai alapján állt össze az a módszertani útmu
tató, amely irányt ad ezen feladataink elvégzéséhez. A működő mód
szerek bemutatása mellett számos bevált, „jó gyakrorlatot" is tartalma
zó, 65 oldalas dokumentum mindenki számára ingyenesen hozzáférhe
tő (http://bit.ly/lHizV6q). A képzeletbeli labda most már a pedagógusok, 
programszervezők oldalán pattog: tőlük függ, hogy mit és hogyan alkal
maznak, építenek be az oktatásba, a környezeti nevelésbe.
A DanubeParks hálózat célja többek között az, hogy a Duna mentén 
élőkben az összetartozás érzése, egy közös „Duna-tudat" jöjjön létre. 
A cél eléréséhez egymás alaposabb megismerésén és megkedvelésén át 
vezet az út. Sok évszázad küzdelmei, viszályai után napjaink határok 
nélküli Európájában van először lehetőség erre. Szerencsések vagyunk, 
hogy most élünk, a 21. század elején, mert mi vagyunk azok, akik való
ra válthatjuk sok-sok generáció álmát. Kellően nyitott hozzáállással egy 
önmagát erősítő körkörös folyamat részesévé válhatunk: minél többet 
tudunk, annál kíváncsibbak leszünk. Egymásra, a Duna-mentén élőkre.

(A szerző felvételeivel)
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Gergely Tibor

ÉVZÁRÓ A LYCEUM-TEMPLOMBAN
(2015. DECEMBER 9.)
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Művészeti vezető; Schrempfné Lóid Gabriella 
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Zongorán kísér; Balogh Ildikó 

Takács Júlia-blockflőte 

Tanára: Szántai Csaba

Zongorán kísér. Balogh Ildikó 

Győri Árpád -szaxofon

Tanára: Járemko Igor

Zongorán kísér: Berentés-Varga írisz 
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Tanára: SturcznéMeláth Anita 

Horváth Blanka - blockflőte 

Tanára: Szántai Csaba 

Zongorán kísér: Balogh Ildikó 
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Zongorán kísér: Balogh Ildikó 

Wunderlkh Márton -hegedű 

Tanára: Zsoldos Attila 

Zongorán kísér: Körtesl András
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Baumann József

A MUNKA OSZTÁLY 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Ismét eltelt egy munkában és sikerekben gazdag év. A Munka Osz- 
tály az elmúlt évekhez hasonlóan az éves munkatervének megfele

lően végezte tevékenységét, melyek megvalósításáról alább számolok be.

Természetvédelem

élen Rendszeresen etettük a madarakat az Ordas-tanyánál. A válto
zatos élelem vásárlásának költségeit a Mecsek Egyesület és magán

személyek teremtették elő.

Tél az Ordas-tanyánál
,----------------------- ,

Madáretető feltöltése (Baumann J.)
>■ *

Takarítás, növényültetés

Több alkalommal vettünk részt egyénileg és szervezetten a Mecsek 
hegység és a város szeméttől való megtisztításában. Szervezői vol

tunk a Baranya megyei szakasz teljes szemétszedési akció koordinálá
sának. A Balokányligetben fákat, cserjéket, virágokat ültettünk, melyek 
mára szépen megeredtek és virágoznak a Balokányligetben. Karban
tartottuk a madárodúkat, de a következő évben pótolni kell néhányat, 
melyek eltűntek. Az Aranyeső-forrásnál megerősítettük és szebbé tettük 
a forrás „gallérját". Jártuk a Mecsek védett területeit és óvtuk a szigo
rúan védett növényeket. Vetítéses előadásokat tartottunk a Mecsekről, 
forrásokról, természetvédelemről, a Fekete Tisza-forrásról egyesületek
nek, iskoláknak, vállalatoknak.
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Források építése, karbantartása

Á’z év során három forrásra kértük meg a felújítási engedélyeket: Négy 
barát-forrás, Kiss Lajos-forrás, Farkas-forrás. A források állapota az 

évtizedek alatt megromlott, ami indokolttá tette azok felújítását. Több 
forrás tábláját tisztítottuk meg és szükség szerint újrafestettük. Készíttet
tünk a Kancsal-forráshoz egy új forrástáblát, mivel a vörösrézből készült 
táblát lefeszítették és ellopták a fémtolvajok. Felújítottuk a Kantavári-for- 
rás falazatát, mert rádőlt egy fa és a fagyok erősen megrongálták. A Far
kas-forrásnál hasonló okok miatt kellett egy jelentős felújítást végeznünk, 
és az elfolyást biztosító medret is újraépítettük. A forrás hátfalánál jelen
tős mennyiségű felhalmozódott földet kellett elhordanunk, amit a csa
padék az oldalból összehordott. Kijavítottuk a Bodzás-forrás beszakadt 
kupoláját, lépcsőket és átjárót építettünk. A Hársas-forrásnál kitisztítot
tuk az ülepítőmedencét, és védőköveket raktunk a forrás falazatához, 
hogy ne az előtérbe folyjék az iszap a partoldalból. Az év folyamán több 
forrás kifolyócsövéből kellett a „játékos" kíváncsi emberek által bedugott 
fadarabokat műanyag flakonokat eltávolítani. Készítettünk egy működő 
forrásmakettet a Természetjárók Múzeumába, az Azurit-forrást. Tartot
tuk a kapcsolatot a mecseki forrásvédnökökkel, akik takarították a forrá
sokat és azok környezetét. Szóltak, ha hiányosságokat észleltek, melyeket 
ők nem tudtak megjavítani. Az év második felében két új forrásvédnök 
jelentkezett, Bánvölgyi Vilmos és Hofmann Ákos. Sokat segítettek a for
rások újjáépítésében és a mecseki forrásvédnök rendszer modernizálásá
ban. Forrásvédnök honlapot és facebook oldalt hoztunk létre.
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Képek a forrásfelújításokról

forrás 
MWZÁSOS

RATIOS MWAS. ,
■ tMLÉKÉBK'

Munka után a Bodzás-forrásnál 
(Baumann József)A Barátság-forrás felújított táblája

k—-------- -- --------------- ---- ---------

A Kantavári-forrás falazatának 
felújítása (Jónás Istvánná Vali, 
Jónás István, Baumann József)

Fugák javítása a Kantavári-forrásnál 
(Baumann József)

A megújult forrás Az Araityeső-forrás felújítása 
(Baumann József)
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A Négy barát-forrás felújítása

A Négy barát-forrást 1964-ben Csokonay Sándor építette ki, 
majd 1984-ben a PTTE egyesület beépítette a Csokonay Sán

dor által vésett táblát. A forrás évtizedeken keresztül elhanyagolt álla
potban volt, és eliszaposodott. 2001-ben Baumann József és barátai a 
forrást feltárták és kifolyós rendszerűre alakították át. Azóta tizennégy 
év telt el, és a forrás a kellő kötőanyag hiánya és a talaj mozgása miatt 
megrepedezett, balesetveszélyessé vált. A Mecsek Egyesület megkérte 
a szükséges engedélyeket, és 2015. október 21-én nekiállt a Munka 
Osztály a felújításnak. A Mecsekerdő Zrt. anyagszállítással és anyag
beszerzéssel támogatta a forrás felújítását. A forrást teljesen le kellett 
bontani, csak a foglalómedence maradt az eredeti helyén. Küzdelmes 
és nehéz napok következtek. Reggel kilenc órától délután öt óráig dol
goztunk tizenöt napon keresztül. Mindennap négy kilométert kel
lett gyalogolnunk, a forrásig felfelé 250 méter volt a szintkülönbség, 
és fáradtan hazafelé ugyanennyi várt ránk, szerencsénkre most már 
lefelé. Esőben, sárban és - szerencsére, a vége felé - kellemes, őszi nap
sütésben dolgoztunk. Sok nagy méretű követ kellett kiásni az iszap
ból, hogy a forrást megfelelően ki tudjuk építeni. Kitartó munkánkat 
siker koronázta, mert tizenöt napi munkával a Mecsek hegység egy 
újabb szép, stabil vízfolyású forrással gazdagodott. Köszönöm baráta
imnak, segítőimnek a kitartó munkát!
(Baumann József, Bánvölgyi Vilmos, Kriston Barnabás, Jónás István, 
Stalenberger Tibor, Hofmann Ákos, Kriston István, Baumann Józsefné)
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Sárdagasztás (Hofmann Ákos) Az oldalfal földmunkái 
(Bánvölgyi Vilmos)

Alinak a falak
Betonkeverés

(Jónás István, Baumann József)
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Segítőim egy csoportja 
\(Stalenberger Tibor, Kriston Barnabás, 

Kriston István, Bánvölgyi Vilmos)

Az elkészült forrásnál 
(Baumann józsefforrásépítő)

A VÉMÉNDI SZENT-KÚT ÉS A SZERB KÁPOLNA

Bsibi Gergelyné segítségünk- 
kel ápolja a kis kápolna és 

forrás környezetét, virágokat, 
díszcserjéket, ültetett. Újrafes- 
tettük a megkopott forrástáblát. 
A falu két alkalommal lekaszál- 
tatta az oda vezető turistautat. 
Egyre többen keresik fel ezt a 
kis emlékhelyet, melyet 1852-ben 
építettek a Szent-kúttal.

Túravezetések

Az év folyamán több túra-
 vezetést vállaltunk az 

elmúlt évek gyakorlatának meg
felelően. Januárban a IV. Orfűi 
- tájakat, településeket, bemu
tató - Desztinációs Túrát, márci
usban a XXXI. Csokonay Sándor 
Emléktúrát, augusztusban a 
szintén hagyományossá váló IV. 
Múltidéző Túrát vezettük a volt 
Magyarok Kunyhójához.

233



Baumann József - A Mecsek Egyesület Munka Osztály 2015. évi beszámolója

Turistajelzések festése

Felújított átjelzések

 MTSZ szervezésében a
 Kéktúra útvonalon jelzést 

festettünk Köves-tetőtől a Kereszt
kunyhói vadászházig. Megújítot
tuk az Abaliget és Petőcpuszta 
közti kék négyzet jelzést. A munka 
során betanítottuk Bánvölgyi Vil
most a turistajelzések festésére.

Emlékhelyek gondozása

A Magyarok Kunyhójánál a régi házalap javítása, emlékoszlop 
 védelme érdekében kis méretű kő előtér kialakítása, hogy a 

sár felverődését megakadályozzuk. A „Vadásztacskó Sírja" emlékhelyet 
megtisztítottuk a felnövekvő cserjéktől. Havi rendszerességgel takarítjuk 
a petőcpusztai Mária-kápolnát. A Természetjárók Panteonjánál elhunyt 
túratársunk emléktábláját bevéstük a sziklafalba (Keczeli Vilmosné), és 
a környezetet tisztán tartjuk.

Emléktáblák
a Természetjárók PanteonjánálEmlékoszlop védelme kövezéssel
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Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, 
és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. A Magyarok Kunyhó
jánál lévő emlékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk 
turista elődeinkről.

A Múltidéző Tura résztvevői a Magyarok Kunyhójánál

Részt veszünk minden év első hónapjában a Cinke-tanyánál a Baranyai 
Aurél Emléktúrán. Óvjuk és takarítjuk a Tripammer-fa környékét, a Balog 
fája pihenőt, a Magyarok Kunyhója emlékhelyet, gondozzuk a Széchenyi 
téri időjárásjelző házikót.

Visszajelzések a Fekete-Tisza-forrásról

z évben is sok levél és fotó érkezett a forrásról, melyen láthatjuk a for- 
rás környezetét, a forrás vízhozamát és a forrás falazatának állapotát. 

Két turista (Baranyi Elek és Medveczky Károly) vállalta, hogy kárpátaljai 
túrájuk során kijavítják a forrás falazott vízelvezető medrét.

Fekete-Tisza-forrás, 2015
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Régészeti kutatások az Ordas-tanya környékén, 
Petőcpuszta Viganvártól Döröm-cserig és Őrsök faluig

mmár húsz éve, hogy elvállaltuk feleségemmel a volt petőcpusztai
C/ vadászház gondozását. Turista elődeink sok éven keresztül gon
dozták a farönkökből álló vadászházat, ami menedékházként szolgált a 
turistáknak és erdészeknek. Csokonay Sándor egyik kedvelt menedék
háza volt, ahol sok időt töltött magányosan és néhány turista barátjával, 
akikkel a közeli forrásokat építették és tisztításukat végezték. A házat és 
környezetét tisztán tartották, óvták a virágokat és a természet értékeit. 
Baranyai Aurél is többször megfordult a házban és botanikai felmérése
ket végzett a környéken.
Csokonay Sándor 1983 tavaszán hunyt el és ezután barátai, túratársai 
ápolták a kis házat, a „csend szigetét". 1996 novemberében Kiss Lajos és 
Papp Lenke kérésére vállaltuk el a ház karbantartását, azzal a feltétellel, 
hogy elődeink emlékét megőrizzük és személyes tárgyaikból, szerszá
maikból kiállítást rendezünk be, folytatjuk elődeink munkásságát. A ház 
sajnos a gondos gazda hiánya miatt az eltelt 13 év alatt nagyon leromlott 
állapotba került.
Két évre volt szükségünk, hogy a ház ismét régi fényében tündököl
jön. Ez idő alatt kiépítettük a Virágos-völgyben Csokonay Sándor for
rásépítő emlékére a róla elnevezett kutat és túlfolyóját, a Csepegőt. Ek
kor már több idő jutott arra, hogy a környék történetének utánanézzek. 
Sok érdekes és értékes információhoz jutottam a Pesti János szerkeszté
sében megjelent „Baranya megye földrajzi nevei" c. kétkötetes helytörténe
ti gyűjteményben. Felkutattam a környék elfeledett forrásait, építménye
it, emlékhelyeit. Ebben segítségemre volt Temmert József fúrómester, aki 
Petőcpusztán született és évtizedeken keresztül ott lakott. Az uránbánya 
terjeszkedése miatt a település házait kisajátították és kénytelenek voltak 
a családok más településen lakást építeni, vásárolni. A település emlékét 
már csak a kis harangtorony és a Mária-kápolna őrzi, melyet magam ala
kítottam ki, rendeztem be, és rendszeresen takarítom.
Valaha a környéken állt a Viganvár (az egykori csárda) épülete, mely
nek pontos helyéről ellentmondásos információk vannak. Felkerestem 
Temmert Józsi bácsit, hogy ez ügyben pontos információhoz jussak. El
mesélte, hogy gyermekkorában még álltak a falai egy épületnek, a Petőci- 
árok közelében az volt a csárda épülete. Elmondása szerint a cigánytelep 
mellett volt a ház, néhány fenyő még mai napig is megvan a ház közelé
ben. Egyik alkalommal az Ordas-tanyától hazafelé menet elhatároztam, 
hogy megkeresem a Viganvár épületének romjait.
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Közeledek a keresett helyszínhez, mert látom az idős erdei fenyőket, igaz, 
nagyobb részük már kiszáradt, de itt kell lennie a közelben a ház rom
jainak. Egy feltűnően köves területhez érek, ami kíváncsivá tesz. Sem
mi természeti dolog nem indokolja, hogy ezen a területen ennyi vörös 
homokkő felhalmozódjon. Felmászok a néhány méteres magaslatra, ahol 
még több követ találok egy bizonyos körzetben. Egy kis földperem szélén 
egymásra helyezett köveket veszek észre. Kitisztítom egy kicsit lejjebb, és 
egyértelművé válik, hogy ezt emberi kéz rakosgatta össze. Jobban szem
ügyre veszem a területet, és mintha egy nagyobb kört formálna ez a kis 
magaslat. Gondolkodni kezdek, hogy esetleg egy kis középkori vár rom
jaira bukkantam, amiről már olvastam a könyvben. Fotókat készítek és 
indulok Petőcpuszta irányába. Egy mély árok miatt nyugati irányba ke
rülök, majd az árok túloldalán egy sík területet pillantok meg. Egy szép 
cserfa közelében szederindás területbe botiok. Ahogy bujkálok a tövises 
indák közt, feltűnik egy derékszögű, földből épült forma. Ez megint fur
csa dolog a természetben, közelebb megyek hozzá. Ez bizony egy földdel 
borított falmaradvány, melynek többi részét is felfedezem innen. Egyér
telműen látszanak az egykori épület helyiségeinek méretei. Tehát meg
van, amit keresek! Ez lehetett a petőcpusztai Viganvár épülete. Ez a terü
let közel van a petőcpusztai álló haranglábhoz, ami a volt település köze
pén állt. Ma már járható út nem vezet ide, benőtte az erdő.
Kíváncsi voltam, mit is rejthet a nagy kőhalom és az egymásra rakott 
kövek halmaza. Felkerestem Gábor Olivér régész ismerősömet, és el
mondtam, mit találtam, hátha érdekli a dolog. Megbeszéltük, hogy ki
megyünk és megnézi a területet.
Néhány nap telt el és kint állunk a kőhalom tetején Gábor Olivérrel és 
egy régészhallgatóval, Óvári Viktóriával. Gondosan körbejárjuk, néze
getjük az egymásra illesz
tett köveket. Betájoljuk az 
épületmaradvány hossz
tengelyét, ami kelet-nyu
gat irányú. Ez arra utal, 
hogy a környékbeli egyik 
pusztatemplom maradvá
nya lehet. Ezekről már ol
vastam, de a leírások és je
lölések a Sásvölgy környé
kére mutatnak és ott már 
hallottam templom falma
radványairól az erdőben.

A döröm-cseri templom romjainak keresése 
(Baumann József)
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A döröm-cseri templom kilátszó falmaradvám/ai

Óvári Viktória jelentése

Jelentés a döröm-cseri terméskő templom nevű lelőhelyről

2014. június 26-án Baumann József mutatta meg a lelőhelyet Kővágótöttös te
lepülés közelében, a Jakab-hegy északi oldalán, Viganvártól 100 méterre, Petőc- 
puszta környékén.
A lelőhelyen feltételezhetően a népi hagyományokban élő Döröm-cser puszta
templomának maradványai figyelhetők meg. A valószínűleg középkorra datál
ható építmény terméskőből és habarcsból összeállított, 80 cm széles, visszabon
tott ívelt fala az aljnövényzetben ma is kivehető, de a lelőhely meglehetősen ro
mos állapotban van.

Pécs, 2014. 06. 27. 
Óvári Viktória 

Részlet (Baranya megye földrajzi nevei, 658 oldal, 59.):
„Döröm-cser pusztatemplom: Terméskőből épült templomának romjai ma is 
láthatók. A helyi lakosság szerint a szigetvári vár kincseit az ostrom előtt itt rejtet
ték el. Félelmetes helynek tartják, mert, »a szellemek a pincében dörömbölnek«." 

2014. július 29-én ismét felkerestük a templom romjait, hogy alapo
sabban megvizsgáljuk, és az alaprajzát elkészítsük. Óvatosan eltávo- 
lítottuk a feltételezett falak irányából az aljnövényzetet, és papírra ve
tettük az alap méreteit: K-Ny irányú hossza: 12,8 m; É-D irányú szé
lessége: 7,4 m; az apszis/szentély szélessége: 6,6 m; a falak szélessége: 
80-90 cm között váltakozik.
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A ROM FALAINAK FELMÉRÉSE

Kiderült, hogy egy Árpád-kori templom romjaira bukkantunk. A fal 
 festett maradványait és egy középkori cserepet találtunk a felszínen. 

Résztvevők voltak: Gábor Olivér régész, Szajcsán Éva régész, Óvári Vik
tória régészhallgató, Blum András várkutató, Baumann József forrásépítő.

A döröm-cseri templom romjainak felmérése (Szajcsán Éva és Blnmm András)

A döröm-cseri templom 
kikövetkeztetett alaprajza

Most, hogy megtudtam a döröm-cseri 
pusztatemplom pontos helyét, újból át
olvastam az irodalmat, és a sásvölgyi 
pusztatemplom pontos helyét szeret
tem volna megtudni, mert ellentmon
dás van a könyv leírásában. Felkerestük 
Nagy Balázzsal Hetvehely polgármes
terét, akiről hallottuk, hogy ismeri a ré
gi templom helyét az erdőben. Valóban 
tudta, mert ifjú korában még látta a fal
maradványait. Kérésünkre elmondta, 
hol találjuk a területet. Néhány éve már 

kutattuk azt a területet barátaimmal, de romra utaló nyomokat nem talál
tunk, csak valamiféle feltárási nyomokat, körformához hasonló bemélyedé
seket egy kijárattal. Ilyet kettőt is találtunk. Most találtam két mészkő dara
bot, amin habarcsos kötés látszik, talán itt lehetett a templom alapja valahol. 
Az előző napokban egy nagyon régi katonai térképen keresgéltük tele
pülések nyomait, melyek közelében templom állhatott. Ezen a térképen 
fedeztem fel egy területet, ahol gyümölcsös- és művelt földeket talál
tam. A korábban említett helytörténeti leírás épp itt jelölt egy templomot.
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A dörötn-cseri templomnál talált 
falfestmény töredékek

Részlet (Baranya megye földraj
zi nevei, Hetvehely 342 oldal, 118.): 
„Romtemplom, öreg templom: Itt 
egy elpusztult középkori templom 
alapjai még láthatók. Talán Ercékfalu 
temploma lehetett."
Balázs a régi térképen jelzett terüle
tet átmásolta a mai turistatérképre, 
és bemérte a terület közepét GPS 
segítségével. A polgármester el
mondásából megtudtuk, hogy ré
gen fent a hegyen voltak a közép
kori falu földjei. A bemérés alap
ján megkerestük a területet, amit 
ma egy fiatal, húszéves erdő borít. 
Valóban egy szép nagy, viszony
lag sík területet találtunk, ahol egykor szántók, gyümölcsösök lehettek. 
Emberalkotta épületnyomokat, köveket nem találtunk.
Gábor Olivérnek elmondtam, mit láttunk Hetvehelyen, és hogy érdemes 
lenne megnéznie.
Időpont-egyeztetés után ismét kint vagyunk Hetvehelyen a Sásvölgyben, 
a feltételezett templomnál, az erdészeti aszfaltút közelében. Sajnos ép
pen erdészeti munkák foly
nak a területen, mely még 
nincs megtisztítva a nye- 
sedékágaktól. Megmuta
tom a habarcsos köveket és 
a két egymásra merőleges, 
nem természetes régi ár
kot, kör formájú feltáráso
kat. Fotózzuk a területet és 
bemérjük a GPS-koordiná-

Camilló útépítés közben ta
lált dolgokat, épületmarad
ványokat, templomromot. 
Olivér azt mondta, utána
néz a régi dokumentumok
nak a levéltárban.

fákat. Emlékeztem rá, hogy 
az irodalom szerint Reuter

Lakatos Pál jelentése 1952-ből
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Gábor Olivér jelentése

Jelentés a Hetvehely-Sásvölgy-Romtemplom nevű lelőhelyről

2014. június 21-én Baumann József mutatta meg a lelőhelyet Hetvehelytől 
DK-re, a Sásvölgyi/Érszegi út mentén, az első híd után jobbra a hegyoldalban. 
A Sásvölgyi/Érszegi réten útépítéskor egy felégetett település nyomai kerül
tek elő 1953-ban, de a falu lakói korábban is ismerték a lelőhelyet. A település 
(Ercek/Érzek/Erszék/Érszeg/Örsökfalu) valószínűleg az út alatt és mellett van, 
míg a templom az úttól délre. A lelőhelyen köveket és kutatóárkok (?) nyomait 
láttam. Fal nem látszódott.

Pécs, 2014. augusztus 25.
Gábor Olivér 

Az újbóli kutatások eredményeként megtaláltuk a két elfeledett temp
lomromot, a valaha volt Viganvári csárda alapjait, és pontos helyüket 
GPS-koordinátákkal rögzítettük.
A települések önkormányzatai felé javasolni fogom, hogy a régi templo
mok helyét fakereszttel jelöljék meg a keresztény hagyományoknak meg
felelően, emlékül az utókornak. Továbbá jó lenne a döröm-cseri temp
lom régészeti kutatása, feltárása és a közelében található petőcpusztai 
öreg temető pontos helyének felkutatása, amire az itt lakó idős emberek 
még emlékeznek.

Ősz az Ordas-tanyánál

Ordas-tanya

Erdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt százéves és 
folyamatos karbantartást igényel. Tisztán tartjuk a ház környezetét, 

lekaszáltuk a kis tisztást. Madárodúkat és etetőket javítottunk. Figyel
jük az élővilág változásait, erdészeti munkákat, és mindent lejegyzőnk 

az Ordas-tanya naplójába. 
A környék forrásait havi 
rendszerességgel ellenőriz
zük, takarítjuk. Megmu
tatjuk a ház „kincseit" az 
erre túrázóknak, gombá- 
zóknak, akik a házra lelnek. 
Elmondjuk a ház évszá
zados történetét, megmu
tatjuk az „Ordas-naplók" 
gyűjteményét, melyek az 
elmúlt két évtized történé
seit örökítik meg.
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Az év során többen felkeresték a kis házikót és bejegyeztek néhány gon
dolatot az üzenőfüzetbe, mely egy fémdobozban található a bejárati aj
tón. Egy telefonos megkeresés és beszélgetés után egy kedves vendéget 
fogadtunk az Ordas-tanyánál.

x Vendég az Ordas-tanyánál

Tisztelt Baumann úr, kedves Józsi!
„Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó!" - mondja egy ismert közmon

dás. Nos, májusban megígértem, hogy megírom az emlékeimet az Ordas-tanyá
ról, de ősznél előbb nem, mivel a nyár folyamán többnyire külföldön leszünk. Ok
tóber elején aztán nekiültem, hogy eleget tegyek kérésének, és megírtam a visz- 
szaemlékezéseimet, és azt hiszem, hogy szépen sikerült és méltó lesz arra, hogy 
megjelenjen a Mecsek Egyesület évkönyvében, ha nem ez évben, talán jövőre. 
Azóta még egyszer elolvastam a maga írását, mely a „Mecsek Egyesület Év
könyve 2004" c. szép kiadású könyvében található („Az Ordas-tanya és környé
kének múltja, emlékei" címmel), és még egyszer élveztem a cikk nagyszerű stílu
sát a maga tollából. Szívből gratulálok!
Kérem, figyelmesen olvassa el írásomat, melyben én is igyekeztem „szívemet, 
lelkemet" beletenni, ami -feleségem szerint - sugárzik belőle. Azt hiszem, nem 
maradt ki belőle semmi, amit még hozzá lehetne tenni, mert magáért beszél. 
Örülnék, ha jelentkezne és megírná a véleményét és benyomásait az írásomról. 
Két kedves kollégáját - akiknek sajnos már nem emlékszem a nevükre - igaz sze
retettel üdvözlöm és köszöntőm. Maguk igazán csodálatosan viselkedtek velem 
májusban. Hogy mi lesz jövő nyáron, még nem tudom. Az én koromban már 
minden megtörténhet. „Ember tervez, Isten végez". De ha még élek, majdnem 
biztos, hogy megismételjük a kis kirándulásunkat a „szívem csücskéhez". 
Szívélyesen üdvözlöm: Ivanich Miklós.

242



Baumann József - A Mecsek Egyesület Munka Osztály 2015. évi beszámolója

Ivanich Miklós:
Emlékeim a Petőc-pusztai vadászházról

Örömmel teszek eleget Baumann József úr kérésének, hogy írjam meg emlékei
met a Petőc-pusztai vadászházról, amit mi - akkoriban, 1940 táján - „a mecse
ki kis háznak" tituláltunk. Megpróbálok visszaemlékezni ezekre a felejthetetlen 
időkre, amennyire emlékezetem engedi, hiszen itt messze távoli időkről van szó, 
többről, mint egy emberöltő. Pontosan 75 évvel ezelőttről.
Én akkoriban alig voltam 8 éves kisfiú, aki már otthonosan mozgott az erdőkben 
édesapám és többnyire egy erdész vagy vadőr kíséretében. Édesapám szenvedélyes 
vadász volt és 1948-ig ő volt a Dél-dunántúli Vadásztársaság elnöke. Dombóvá
ron laktunk. Ezt az akkoriban sárba ragadt települést apai nagyapám helyezte a ro
hamosfejlődés útjára, amikor megalapította a Dombóvári Villamosműveket 1905- 
ben, a századforduló legelején. Később édesapám vette át az erőmű vezetését, mint 
okleveles gépészmérnök, és tulajdonképpen a város első családja lettünk. A rend
szerváltás után nagyapámról a város egyik hosszú utcáját nevezték el, valamint 
a Fő utcán található legszebb emeletes épületet - ami régebben banképület volt - 
gyönyörűen renoválták és Ivanich Üzletháznak nevezték el.
Családom igen jómódú volt, így édesapám sok mindent megengedhetett magá
nak és áldozhatott szenvedélyének, a vadászatnak. Még 1925 táján megvett az 
Esterházy Hitbizománytól egy kb. 600-700 holdas nagyobb erdőséget Egyházas- 
kozár mellett, és építtetett benne egy nagyméretű vadászházat mindennel felsze
relve: külön nyári konyha épület, fészerek, istállók, ártézi kút, villanyvilágítás, 
virágágyak, gereblyézett udvar, fehér nyírfából épített diadalkapu a bejáratnál 
stb. (Itt jegyzem meg, hogy a ruszkik bejövetelekor, 1944 decembere végén Egy- 
házaskozár lakosságaa földig rombolta és kifosztotta a vadászházat.) 
1933-1944 között minden augusztusban ott nyaraltunk egész családommal. 
Volt kocsis, vadőr, szakácsnő, gyereklány, szekér, vizes lajt és hintó, amivel a 
szomszédos Szászvárra jártunk be hetente bevásárolni. Természetesen erre a hó
napra édesapám egy állandó kocsist bérelt két lóval.
Akkoriban, már gyerekkoromban hozzászoktam az erdő illatához, az erdei séták
hoz, a vadőr társaságában felmásztam a magaslesekre, vagy mentünk gombát 
szedni, vagy megnézni az „etetőket", amiket az állatok számára tettek ki stb. 
Nos, kedves olvasóim, a fentieket csak azért meséltem el, hogy lássák, hogy már pi
ci gyerekkorom óta vonzódtam az erdőkhöz és igen megörültem, amikor 1941 tá
ján szüleim közölték velem, hogy édesapám bérelt egy hatalmas vadászterületet a 
Mecsekben a pécsi káptalantól (úgy emlékszem, hogy 2000 holdat, de lehet, hogy 
tévedek) valami „Petőc puszta" közelében. Ekkor hallottam először ezt a nevet éle
temben. Mondták továbbá, hogy 5-600 méter magasan van egy icipici faházacska, 
amit vadászháznak ugyan nem lehet nevezni, de inkább talán egy kisebb menedék
háznak, amire ráfér egy alapos rendbetétel, mivel igen el van hanyagolva.
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Az Ordas-tanyánál vadászat titán I Ivanich Miklós, Kovács Sándor vadőr

Kovács Sándor vadőr, Puch Teréz ■ Kovács Sándor vadőr, az édesapám 
szakácsnő és Ivanich Miklós I által lőtt szarvas trófeájával

Ha jól emlékszem, 1942 nyarán gyalogoltam fel először a kis házhoz édesapám 
vendégeivel együtt, az abaligeti erdész vezetésével. Akkoriban a nagy, hatszemé
lyes, sofőr vezette kocsinkkal mentünk Dombóvárról Abaligetre, amit egy sváb 
ház udvarán hagytunk. Itt lakott Puch Teréz a családjával, aki akkoriban úgy 18- 
19 éves lány lehetett. Ő járt fel mindennap a kis házhoz minden szeptemberben, 
szarvasbőgés idején kb. 2 hétig, 1941-1944 között, hogy édesapámnak és a vad
őrnek - akik ott laktak ezen idő alatt - főzzön és takarítson. (Teri néni alig né
hány éve halt meg, 88 éves korában. Ha Abaligeten jártam az elmúlt évtizedek
ben, mióta már végleg hazajöttem, mindig bementem hozzá beszélgetni a „régi
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szép időkről" és mindig alig akarta elengedni az „ő kis Mikikéjét".) 9-10 éves 
voltam tehát, amikor először megpillantottam a kis házat és azonnal „beleszeret
tem". A ház ott volt a „vadon", a „semmi" kellős közepén, erdővel, magas fák
kal körülvéve, gyönyörű kilátással a szemben lévő völgyre. (Akkoriban a fák még 
nem nőttek meg annyira, hogy eltakarták volna a kilátást. Manapság a hegyol
dalt sűrű erdő borítja.)
Természetesen a ház tökéletesen újjászületett a hozzáértő mesteremberek kezei 
alatt, kívül-belül. Akkoriban még nem volt az ajtó előtti tér befedve betonnal, ami 
nyilvánvalóan jóval később került oda és a ház homlokzatán sem volt olvasható az 
„ORDAS TANYA" elnevezés, valamint madáretető sem volt a kis ház előtt.
Az iskolai tanév miatt - bármennyire is szerettem volna - édesapám nem enged
te meg, hogy vele és a vadőrrel együtt én is ott „éljek" velük szeptemberben 1-2 
hétig. Erre csak 1943 és 1944 szeptemberében került sor, miután - gondolom - 
édesapám elintézte az iskolával, hogy 10 nappal később foglaljam el a helyemet 
az iskolapadban.
Sok látogatót és barátot látott édesapám 1941 és 1944 között vendégül a kis ház
nál, főleg persze akik vadászni is szerettek és imádták a természetet. Néha egy- 
egy éjszakára ott maradhattam aludni. Nagyon élveztem az emeletes ágyat, ami
lyenen addig még sohasem aludtam (én a felső „polcon", édesapám az alsón) a 
vadőr pedig egy szimpla ágyon, hiszen akkoriban csak 3 fekvőhely volt belül. 
Emlékszem, hogy mindennap egy cigánylegény hozott egy 40-50 literes, kereke
ken guruló hordót tele vízzel a napi szükségletre, mivel víz nem volt a környé
ken. Volt egy ún. „tranzisztoros táskarádió" fülhallgatóval, amit alig lehetett 
hallani. De 1944 őszén ezen követtük a ruszkik közeledését.
Emlékszem, hogy minden éjjel - ha a kis házban laktunk - hajnali 4 órakor (!) 
megszólalt a régimódi vekker, amit egy üres vödörbe tettek és olyan iszonyú csö
römpölést csapott, hogy én majdnem kiestem az ágyból. Ekkor édesapám és a 
vadőr felöltöztek, édesapám magához vette az ötgolyós Mauser puskáját (akko
riban az én feladatom volt, hogy esetleges használat után én tisztítsam ki a csö
veket, amit nagy élvezettel csináltam), a vadőr a sajátját, és elindultak a még tök 
sötét erdőbe szarvaslesre. Emlékezetem szerint három vagy négy gyönyörű szar
vasbikát lőttek 4 év alatt. Egyiküknek 16-os agancsa volt! (Akkoriban még nem 
tudtam, hogy az mit jelent.) A szarvas húsát pedig Dombóváron hentesi segéd
lettel értékesítették, miután a kisbíró kidobolta az utcasarkokon, hogy: „közhírré 
tétetik..." stb. (akkoriban ez még így ment).
1944 júniusában volt a szövetségesek partraszállása Normandiában, Franciaor
szágban. Ebben az időben - a 673-as Pius Cserkészcsapat tagjaként, sátrakban 
táborozva a Mecsekben - hallottam a partraszállásról. Ekkor történt egy emléke
zetes esemény, amikor édesapám meghívta az egész cserkésztábort, annak mind 
a 60 tagját a kis házhoz egy élvezetes és nagyszerűen sikerült gulyáspartira.
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Jó másfél órás gyaloglás után - felfelé az erdőben - szerencsésen oda is értünk 
a kis házhoz. Vezetőink - emlékszem - iránytűvel a kezükben vezettek bennün
ket. Természetesen nagyszámú segítőszemélyzet várt minket, asszonyok, férfiak, 
akik Dombóvárról jöttek erre az alkalomra - nyilvánvalóan édesapám utasításá
ra -, hogy ellássanak mindenkit. Tisztán emlékszem a menüre: hatalmas méretű 
bográcsokban rotyogott a finom gulyásleves a ház körül, ínycsiklandozó illatok 
terjengtek a levegőben. Ebből két mély tányér adag „járt" annak a csajkájába, aki 
többet akart enni, majd utána mindenki két buktát kapott! Azt hiszem, kedves 
olvasóim, hogy senki sem maradt éhes ilyen lakoma után.
A „kiváltságosok", azaz családtagjaim, néhány dombóvári barátom és - termé
szetesen - a cserkészcsapat vezetői külön asztalnál foglaltunk helyet, és az asz
talnál nekünk is járt egy pohár bor vagy sör, nem csak a felnőtteknek. A többi 
cserkésznek pedig meg kellett elégednie az egyszerű vízzel.
Vérző szívvel kell bejelentenem, hogy erről a nagy eseményről rengeteg fénykép 
készült akkor és ott, de ez az öreg fényképalbum, amikben a fényképek voltak, 
több mint 70 év után szőrén-szálán eltűnt sok más régi családi albummal együtt. 
És ezek a képek pótolhatatlanok, és nagyon fáj a szívem értük.
1944 szeptembere volt a legutolsó alkalom, hogy ott voltam a kis háznál. Három 
hónapra rá „felszabadítottak" minket a ruszkik, pontosabban lerohanták az orszá
got és 45 éves megszállás következett. Nehéz idők jártak akkoriban ebben a szeren
csétlen országban 1945 után, főleg amikor Rákosiék kerültek hatalomra. így én is 
beálltam abba a kétszáz-valahányezer, nyugatra tántorgó magyar sorai közé 1956- 
ban, hogy odakinn próbáljak szerencsét, mert éreztem és tudtam, hogy ebben az or
szágban sok jó rám nem vár a jövőben, származá
som és politikai meghurcolásaim után.
Összesen 41 évig éltem nyugaton Párizsban, 
Londonban és az Egyesült Államokban, melynek 
állampolgára is lettem. Ezen idő alatt világszer
te ismert lett a nevem komolyzenei körökben. Le
pedőnagyságú plakátjaimon volt olvasható a ne
vem szerte Európában (Párizs, London, Stock
holm, München, Lausanne stb.) és Amerikában 
(New York, Chicago, Los Angeles stb.), évtize
deken keresztül, mint zongoraművész. A világ
sajtó rendszeresen foglalkozott hangversenyeim
mel, a rádió- és televízióadások egymást követték. 
Igen, kedves olvasóim, ezek tények, amiket csak 
elhallgatni lehet, de letagadni nem. És ezeket 
nem „hencegésből" vagy „nagyképűségből" em
lítem meg, de ez volt az én életem, amit az itthoni 
irányított sajtó elhallgatott évtizedeken keresztül.
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Hangverseny Magyarországon, 1989 A Queeii Elisabetlt 2 óceánjárón, 1994

Egyszer, úgy 1980 táján kaptam egy levelet Budapesten élő húgomtól és sógo
romtól, melyben lelkendezve számoltak be a nagy hírről, hogy Abaligeten töltött 
szabadságuk alatt találkoztak a helyi vadásszal, akit Szepinek hívtak. Tőle kér
dezték, hogy létezik-e még a Petőc-pusztai kis ház. A vadász álmélkodva kérdez
te meg tőlük, hogy ők erről honnét tudnak. Nagy magyarázkodás, mesélés. Más
nap a vadásszal felmentek a kis házhoz. „A szívem a torkomban dobogott - írta 
húgom - amikor megpillantottam a lombok és a fák között a kis házat."
Ő akkoriban (1942-ben) még alig volt 6 éves, de már többször eljött velünk a 
kis házhoz az ottani vendégeskedésekre. Nekem címzett levelében találtam több 
fényképet, amit a kis házról készítettek. Engem azonnal megrohantak az emlékek, 
hiszen már tulajdonképpen a létezését is elfelejtettem. (Ne felejtsük el, hogy kb. 
36 éven keresztül eszembe sem jutott a kis ház, és ha igen, biztos voltam abban, 
hogy az enyészet már régen tönkretette, vagy összedőlt, esetleg a ruszkik vagy a 
hajléktalanok birtokba vették.)
1974 végén merészkedtem először haza - 18 év után -, mint amerikai állampol
gár, és attól kezdve minden második vagy harmadik évben hazalátogattam. Amikor 
megkaptam 1980 körül húgom levelét, melyben értesített, hogy megtalálta a kis há
zat, méghozzá igen jó állapotban, azonnal elhatároztam, hogy legközelebbi hazalá
togatásomkor - ha törik, ha szakad - azt megkeresem. így történt, hogy 1981 nya
rán az abaligeti vadász segítségével csaknem 40 év után felmentem felejthetetlen 
gyerekkori emlékeim helyszínére. Ez egy csodálatos érzés volt, akárcsak álmodnék. 
A háznál három embert találtunk, akik közül az egyik éppen szalonnát sütött és szá
momra ismerősnek tűnt. Illendően bemutatkoztunk egymásnak elmorogva nevünket. 
Lázasan kutattam emlékezetemben, vajon hol láttam már ezt az arcot és megismétel
tettem a nevét. „Csokonay Sándor vagyok" - mondta. Te jó Isten -gondoltam -, hi
szen ő volt az én testnevelő tanárom Pécsen, a volt Pécsi Pilis Jezsuita Főgimnázium
ban, ahol bentlakó diák voltam 1942M6 között. És itt most egy kis kitérőt kell tennem. 
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2943 táján óriási botrány robbant ki a gimnáziumban, amikor kitudódott, hogy egy 
komoly pofozkodás történt Csokonay Sándor és az egyik jezsuita között, aki szin
tén tagbaszakadt, középkorú „kemény legény" volt. Úgy hívták, hogy P. Bodolay 
Gyula. A pofozkodás okát tulajdonképpen senki sem tudta. De a legnagyobb baj az 
volt, hogy a pofozkodás egy reverendát viselő jezsuita szerzetes és egy civil között 
történt. Ennek eredményeképp Csokonayt azonnal kirúgták, páter Bodolayt pedig 
24 órán belül Kalocsára helyezték az ottani jezsuita központba. Erre a cirkuszra 
minden korombeli volt piuszistajól emléksziké Ezek után új tornatanárt kaptunk 
Várkői Ferenc személyében, aki az olimpiai versenyeken is díjat nyert. Természe
tesen volt annyi sütnivaló eszem, hogy nem kezdtem emlegetni a Pius gimnáziu
mot, ami nekem igen kellemetlen, neki pedig igen kínos lett volna.
1981 után minden pécsi látogatásom alkalmával felmentem az Ordas-tanyához 
kocsimmal emlékezni-az akkor már elkészült úton, a Mecsekben, amit az urán
bánya miatt építettek - és begyalogoltam a kis házhoz egyedül, valami harapni- 
valóval, amit elfogyasztottam ülve a kis ház előtt, gondolataimba merülve. Az aj
tó mindig zárva volt, le volt lakatolva, így sohasem tudtam bemenni, hogy körül
nézzek. De ez így is volt rendjén. Örömmel láttam, hogy a háznak „gazdája van", 
minden gondosan ápolva, javítva és festve van, és a ház a „Pécsi Természetbará
tok" kezelésében áll. Később „Mecsek Egyesület" nevet találtam a homlokzaton. 
Aztán az öregség engem is elért, súlyos cukorbajos lettem inzulinkezeléssel, és saj
nos évek óta a cukorbaj megtámadta mindkét lábaim idegeit és egyre nehezebben 
járok és gyalogolok. Egyre nehezebb lett besétálni a kis házhoz az erdőn keresztül, 
amit végül feladtam. Azóta gyakran az eszemben volt, hogy mielőtt a Magasságos 
magához szólít, legalább egyszer szeretnék még oda bemenni és emlékezni. Sajnos, 
kocsival még száraz időben sem mertem megreszkírozni az erdei dülőúton való be
menetelt, mert ha - Isten ments! - elakadok és sehol senki, aki segítene, akkor én 
végleg lemondhatok arról, hogy visszavergődjek az aszfaltos útra.

1 „Pater Bodolay egyik vitájuk során azt találta mondani, hogy hazudik. A válasz, csat- 
tanós volt. Ezután Csokonay Sándor az iskola igazgatójának bejelentette távozását. 
...A jezsuita gimnáziumokban minden év július 31-én országos körlevél ismertette a 
tanárok státuszát, állomáshelyét. P. Bodolayval kivételt tettek, már az iskolaév befeje
zésekor közölték vele kalocsai áthelyezését." (A Mecsek Egyesület Évkönyve, 2008. 68. 
old. Baranyai Pál: 110 éve született Csokonay Sándor tanár úr)
„Kemény, fegyelmezett ember volt. Szenvedésben, nélkülözésben, bátorságban nagy 
tapasztalatokat szerzett, hiszen végigharcolta mindkét világháborút. Ott kapta a vitéz- 
ségi érmet, címet. Ö volt a cserkészcsapat törzsparancsnoka is. ... Szerette diákjait, 
megkövetelte a fegyelmet, jó nevelő volt." (A Pécsi Pius Gimnázium 1940-1948 közötti 
története és az 1948-ban érettségizett diákok életútja - Az egykori diákok magánki
adása, Pécs, 2008.)
„Egykori tanítványai - Buzás Tibor, Gergyesi Tibor, Kövecs Ferenc, Szalai István, Varga 
Valér és még sokan mások - emlegetik Sándor bácsit, és büszkék arra, hogy diákjai vol
tak. Tőlük hallottam, ismerem a fenti történetet, és nem tudok nagyobb sértést elkép
zelni egy vitézséget nyert tanár, cserkészvezető férfi számára, mint amivel Bodolay 
kollégája illette." (Baranyai Pál)
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Végül unokaöcsém segítségével kinyomoztuk, kihez forduljak ez ügyben Pécsen, 
és így hozott össze a jószerencse Baumann József úrral telefonon, és beszéltünk 
meg egy találkozást ez év (2015) májusában, amikor Dombóváron és környé
kén jártam kocsival. Ó messzemenően segítségemre volt, miután elmeséltem ne
ki, milyen kapcsolatban állok az Ordas-tanyával és találkoztunk Pécsen, majd 
felmentünk az általam jól ismert úton Petőc-pusztáig, a volt uránbányáig, ahol 
már várt másik két kollégája egy terepjáró kocsival, ami mind a négyünket az 
Ordas-tanyához „repített".

Ivanich Miklós megérkezése 
az Ordas-tanyához INagy Balázs, Baumann József, 

Ivanich Miklós és Golubics István

Ivanich Antal vadász, 
az elejtett vad trófeájával

Kimondhatatlanul boldog voltam, 
hogy - hála ezeknek a derék, segítő
kész embereknek - ismét ott lehet
tem és emlékezhettem. Első ízben 71 
év után ismét beléphettem az egyetlen 
szobába, ahol tökéletes rend és tiszta
ság uralkodott, és ahol én - annak ide
jén - édesapámmal és a vadőrrel lak
tam. Megcsodáltam a nagy szekrényt 
(ami a mi korunkban nem volt) és egy 
másik emeletes ágyat a bejárat mellett. 
De amin azonnal megakadt a szemem, 
az a bejárati ajtó feletti kinagyított 
fénykép, mely egy gyönyörű elejtett 
szarvast ábrázolt a kis ház előtt. 
A szarvas teteme mögött pedig rögtön 
ráismertem akkori vadőrünk szálkás 
szőrű tacskójának a fejére, a Bakira, aki
emlékszem - még engem is megmorgott,
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/m a szarvashoz „túl közel” mentem. Ezt a fényképet személyesen édesapám ké
szítette 1944 szeptemberében az általa lőtt szarvasbikáról! Ez a kép nekünk is 
megvan egy régi albumban! Hát kell-e ennél nagyobb meglepetés?

Elejtett szarvasbika, 1944. szeptember

Kedves olvasóim, emlékeim végére értem. Talán kicsit hosszúra sikerült, de sze
rettem volna éreztetni olvasóimmal, mennyire boldog vagyok, hogy ismét visz- 
szatérhettem felejthetetlen gyerekkorom legszebb emlékeihez. Bizony időközben 
én is elértem a 84. életévemet, és ilyen korban már minden megtörténhet. Itt 
szeretném megköszönni Baumann úrnak és kollégáinak az önzetlen segítségét, 
hogy lehetővé tették számomra ezt a látogatást. Nem lehetetlen, hogy valamikor 
a jövőben ezt megismételhetjük-ha Isten is úgy akarja...

Budapest. 2015. október 
Ivanich Miklós zongoraművész, Dombóvár város díszpolgára

Együttműködés

munkánk eredményességét - többek között - az teszi lehetővé, 
 hogy jó a kapcsolatunk a Mecsekerdő Zrt.-vel, a BMTSZ tagjai

val, a DDNPI munkatársaival, a JPM régészeivel és az ÁNTSZ Dél
dunántúli Regionális Intézetével. Kapcsolatunk közel húsz éve tart, és 
bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz.
Minden együttműködő partnerünknek ezúton is köszönöm a segítséget, 
támogatást.
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Összegzés

Az elmúlt év is eredményes volt, mert segítőink elsősorban a 
Mecsekerdő Zrt. lehetőségei szerint mindent megtett azért, 

hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerüljenek. Ebben az 
évben a Kéktúra projekt nagy beruházásokra adott lehetőséget az erdésze
tek számára. A sok szép munkába hiányosságok is előfordultak, melye
ket jeleztünk az erdészetek felé, melyet részben kijavítottak. A Mecsekerdő 
Zrt. a Mecsek Egyesület Munka Osztály éves munkatervének megvaló
sítását segítette anyagok vásárlásával a források felújításához, anyagszál
lítással, munkásokkal, faanyaggal, kis hidak elkészítésével a turistautak 
mentén. Munkájuknak köszönhetően megújultak források, turistaházak, 
esőbeállók, hidak, pihenőhelyek, tűzrakó helyek, útjelző táblák.
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség: A szövetség vezetőségével 
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot és segítjük egymás munkáját.
DNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi őreik
kel megbeszéljük közös dolgainkat. A természetet járva jelezzük feléjük 
észrevételeinket, jelentjük a természetkárosításokat.
ÁNTSZ. Kapcsolatunk a forrásvizek minőségének vizsgálatára terjed ki. 
Mérési eredményeiket megosztják velünk, hogy tájékoztatni tudjuk a tu
ristákat a forrásvizek minőségéről. Méréseik eredményeit a honlapokon 
közzé adunk az érdeklődőknek.
Az elmúlt évben ismét sikerült munkánkkal megőrizni elődeink épített 
emlékeit és újakat is létrehozni.

Munkánkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Bánvölgyi 
Vilmos, Feketéné Czifra Éva, Földesiné Kövi Ildikó, Golubics István, 
Hastó Attila, Hágendor Norbert, Hofmann Ákos, Jancsi Attila, Jónás 
István, Kassai József, Kámi Róbert, Kriston Barnabás, Kriston István, 
Kincses Miklós, Krisztián László, Kőnig Ferenc, Kovács József, Kovács 
Szabó János, Kulcsár Péter, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy 
Balázs, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Stalenberger 
Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tóth Klára, Tóth Péter.

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 
2015-ben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, ösz- 
szeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.
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Biki Endre Gábor

A TERMÉSZETJÁRÓ OSZTÁLY 
2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Osztályunknak két nagy feladatköre van: az egyik a nyílt túrák, tel- 
jesítménytúrák lebonyolítása, a másik a technikai jellegű munkák 

elvégzése a turistautakon található létesítmények felújítása és megóvása 
terén. Utóbbiak terén ebben az évben nagyon sok gondunk adódott. 
A létesítmények felújítása nagyon nehezen jött össze, mivel sokszor az 
utolsó pillanatban mondták vissza a mesterek vagy segítők a munkát és 
a részvételt. Ennek ellenére - sokszor nem kis fáradsággal járó teljes újra
tervezéssel - sok minden elkészült és ismét gazdag évet zárhatunk a léte
sítmények rendbehozása terén.

 Nyílt túrák, programok

Éves programjainkat már előző évben elkészítettük és a megjelent 
programfüzetben rögzítettük. Valamennyi túrát rendben megtartot

tunk, csak néhánynál kellett változtatni a túravezetők elfoglaltsága vagy 
az időjárás miatt. A programok nagy részéről elmondható, hogy a leg
több eseményen jó idő volt. 47 túrát hirdettünk meg a programfüzetben, 
melyek közül a legmagasabb létszám Máriakéménden a Törökvári tel
jesítménytúrán volt 131 fővel. Ez volt az 5. rendezés, és a kezdetek óta 
folyamatosan nő a létszám, idén még Szerbiából is jöttek túrázók. Már 
napokkal a túra előtt megkezdtük a felkészülést, bozótirtást, fűkaszálást, 
melyben a helyi vadásztársaság is segített. Az erdei pihenőhelyek, emlék
helyek gondozása és a jelzések pótlása is sorra került. Ebben a munká
ban 20 fő vett részt Biki Endre Gábor irányításával. A segítők részben az 
egyesület tagjai, részben külsős segítők, például a bajai természetjárók. 
Ezt követte létszámban az Iván-napi kápolnabúcsúra szervezett túra a 
tavaly felújított kisnyárádi Keresztelő Szt. János-kápolnához, melyen 130 
fő vett részt. Hasonlóan sikeres, szép túra volt a marázai Mária-kápol- 
nához vezetett körmenet, melyen 120 fő vett részt. Nagyon sokan, 90-en 
voltak pl. a bólyi medvehagymás kifli kóstolós túrán a Herendi-erdőben. 
Idén ünnepeltük, hogy 5 éves a természetjárás a Baranyai-dombságban. 
Ez alkalomból rendeztük meg a Jómadár 15 elnevezésű teljesítménytúrát 
Liptódon. Ebben is sokan segítettek, már előző nap kihelyeztük a bójákat, 
szalagokat. Itt Markesz István és családjának kiemelkedő munkáját kell 
megemlíteni, akik a főzésben vállaltak óriási szerepet. Külön köszönet a 
komlói Hétdomb Természetjáró Egyesület tagjainak, akik levezényelték 

252



Biki Endre Gábor - A Természetjáró Osztály 2015. évi beszámolója

a teljesítménytúra indítását, és pontőrként is jelen voltak több állo
másponton. A Jómadár teljesítménytúrán és az azt követő esti pezsgős 
ünneplésen 74 fő vett részt. Idén is megrendeztük hagyományos túratá
borunkat, melynek helyszíne ezúttal Véménd volt. Mohács térségével és a 
Geresdi-dombság turistaútjaival ismerkedtünk a három és fél nap során. 
Egyesületünk népszerű túrái a Bakancsos Óvodások túrája, mely általá
ban a Mecseki-parkerdő valamelyik jellegzetes pontjára vezet. Vezetőjük, 
Földesiné Kövi Ildikó lelkesen készül minden túrára, játékos feladatok
kal, mesékkel örvendezteti meg a gyerekeket. A túrákon sokszor részt 
vesznek a gyerekek nagyobb testvérei, szülei és nagyszüleik is. Általában 
havonta egy alkalommal szerdánként szervezzük a falujáró kiránduláso
kat a közeli és távolabbi vidékek településeibe, városaiba. Ezeken a túrá
kon a helyi építészetet, műemlékeket, és egyéb látnivalókat tekinthetik 
meg az érdeklődők. Itt elsősorban dr. Lakatosné Novotny Sarolta mun
kásságát kell kiemelni. Keddenként a Gáspár János túracsoport szerve
zésében is vezetünk túrákat a mecseki parkerdőbe. Ezek lassú tempójú 
könnyű túrák, melyekkel lehetőséget biztosítunk azoknak is, akik a hét
végi hosszabb távú nyílt túrákat nem tudnák teljesíteni. Évente kb. 50 
alkalommal túrázik csoportjuk a Mecsekben. Szervezőjük dr. Hochmann 
Andrásné, akinek ezúton is köszönjük munkásságát. Összesen, minden 
túrakategóriát egybevéve évi kb. 100 túralehetőséget hirdettünk meg. 
Egyesületünk 2012 óta vezet nyílt túrákat, és átlagosan évi 1000 fővel 
nő a túrákon, programokon résztvevők száma. Míg 2014-ben 3000 fő 
vett, addig 2015-ben ez a szám már a 4000 főt közelíti. Számos helyen 
hirdetjük túráinkat, pl. honlapjainkon, újságokban, a Mecsek Egyesü
let múzeumában, de e-mailben is eljuttatjuk sok helyre, pl. a települések 
polgármesteri hivatalába, akik kinyomtatják, kihirdetik helyben is. így a 
Baranyai-dombságba vezetett túrákon már rendszeresen jönnek a helyiek 
is, vagy a környékbeli falukból is. Örömteli az is, hogy a nyílt túrákon 
már megjelennek a gyermekek és a fiatalabb korosztály tagjai is.
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Köszönjük a felkészülést és a túravezetést a következő túravezetőinknek: 
Baumgärtner Norbert, Becze László, Berek Zoltán, Biki Endre Gábor, 
Éger Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Földesiné Kövi Ildikó, Gál Péter, 
Gayer Éva, dr. Hochmann Andrásné, Kalangya Attila, Kállai János, 
Kis Olga, Kollárné Kéri Ella, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Németh 
Gézáné, Markesz István, dr. Mestyánné Szentmiklósi Zsuzsanna, Nagy 
István, Nyáry Attiláné, Pál Krisztina és Szűcs Istvánná.

A Flórián-szobor felújítása

jújult Máriakéménden a Rákóczi úton álló Szent Flórán-szobor, 
ielyet a kék körséta túraútvonala is érint. Restaurálását, javí

tását és festését Deér Zoltán végezte, a tereprendezés munkálataiban 
Rogner Ádám és Kállai János vett részt. A kerítést Biki Endre Gábor fes
tette újra. A földmunkákban az önkormányzat segített a közmunkások 
révén. A szobor felújításának költségét a Mecsek Egyesület finanszírozta.

A Flórián-szobor elhanyagolt 
állapotában A felújított Szent Flórián-szobor
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Katolebergi képoszlop felállítása 

Ez a képoszlop a Kéméndi-tetőn, az ún. Liptódi-szegélyen található, 
 de már vagy 50 éve ledőlve feküdt. Megközelíthető a sárga három

szög jelzésről kiágazó új 200 m hosszú sárga emlékmű turistajelzésen. 
A tereprendezés és a fatuskók kivágása után megkezdődhetett a leg
nagyobb homokkő tömbök kiszabadítása a földből, majd traktorral 
elhúztuk őket a 10 méterrel arrébb - 70 cm mélyen - kibetonozott talap
zatához. Az elemeket sorban egymásra illesztettük a négylábú csörlő 
segítségével, melyeket a vastüskével és a kötőanyaggal rögzítettünk. 
Statikai okokból úgy döntöttünk, hogy a nagy homokkő tömböt nem 
helyezzük el rajta, mert itt a tetőn komoly szélviharok tudnak kialakulni, 
és a hatalmas kocka a keskeny oszlop tetején nem biztonságos. A kőtöm
böt emlékül megőrizve a képoszlop mögött helyeztük el. Emiatt kisebb 
szentképeket csináltatunk lemezre festve, és azokat az oszlopon helyez
tük el. A képkő tetejére egy vaskereszt került. Lefestettük a homokkő 
oszlopot, és felhelyeztük a képeket.
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Valamikor a II. világháború előtt itt még szőlők és pincék voltak, így a 
szőlőültetvény védelmére állították a képoszlopot, melyen 4 szentképet 
helyeztek el. A szentképek a környékbeli templomok (Máriakéménd, 
Kátoly, Liptód és Monyoród) védőszentjét ábrázolja. A képoszlop mel
lé új pad és információs tabló került, melyen elolvasható a Bildstock tör
ténete. A bevezető útra pedig új faragott fatábla készült, mely mutatja a 
haladási irányt az emlékhelyhez.
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Új erdei bútorok és útjelzők a turistautak mentén

asztalt és 6 padot helyeztünk el Kisnyárádon a Keresztelő Szent 
János-kápolnánál, melyet egyesületünk tagjai állítottak össze 

és helyeztek ki. így egy újabb erdei pihenőhely létesült a Baranyai
dombságban. A munkában a Kisnyárádi Önkormányzat közmunkásai 
is segítettek, akik a kápolna 100 m-es körzetében lekaszálták a füvet. 
Az asztalok és padok lenolajjal lettek átitatva a tartósság érdekében. 
Az erdei bútorok felállítása mellett arra is jutott idő, hogy a kápolnát 
kitakarítsuk, kiseperjük, és a környezetét rendezgessük.
Új útjelző táblákat állítottunk fel a Margaréta-szoborhoz, a Templom
forráshoz és az újraállított Katolebergi képoszlophoz. Új tablót helyez
tünk el a képkőnél, a Törökvári-pihenőhelyen és a Vár-hegyen is, mely 
ismerteti a Török-vár építésének és pusztulásának körülményeit.
Új padok teszik kellemessé a megfáradt vándorok pihenését a Geresdi- 
dombságban. A Véménd és Mórágy között, a sárga háromszög jelzésű 
turistaút közelében található Schleier-sírhoz 4 db új pad került ki. A fa
anyagot a Mecsekerdő Zrt. biztosította egyesületünk számára.
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Új kiadványok

.A Debreceni Televízió közel kétórás filmet készített, melyben 
a máriakéméndi keresztek is szerepelnek. A „Keresztfához 

megyek - út menti keresztek a Kárpát-medencében" című dokumentumfilm
sorozat bemutatja, hogy az emberek mit keresnek, amikor elzarándokol
nak a keresztfához és imádkoznak annak tövében. A forgatás azoknak 
az embereknek lelki világába kalauzolta el a készítésben részt vevő 
stáb munkatársait, akik a kereszteket állították. Ez áthatotta a munká
jukat, és ennek köszönhetően a keresztek üzenetei - történetek, háború 

okozta fájdalmak, családi tra
gédiák, sorsok, fogadalmak - 
a nézőkhöz is eljutnak. Amióta 
Jézus kereszthalála és feltáma
dása életet adott az emberiség
nek, azóta a keresztények úgy 
tekintenek a keresztre, mint 
az élet fájára. Ezért, nemcsak 
a templomok, hanem az élet 
minden területén megjelenik 
a kereszt. A film négyrészes, a 
Mecsek Egyesület által felújí
tott keresztekről az első részben 
láthatunk egy kis összeállítást. 
Ötéves gyűjtő- és kutatómunka 
eredményeként megjelent Biki 
Endre Gábor szerkesztésében a 
177 db fotóval illusztrált „Má- 
riakéménd története" című könyv, 
mely a teljes falutörténetet fel
dolgozza a kezdetektől napjain

kig. A lektori munkát dr. Lakatosné Novotny Sarolta végezte. A falutör
ténet mellett a híres búcsújáró kegy hely részletes története, valamint a 
Mecsek Egyesület által életre keltett természetjárás és a Baranyai-domb
ság turistaútjai, turistalétesítményei is szerepelnek a kiadványban.
A Cartographia Kft. új Mecsek - Villányi-hegység - Baranyai-domb
ság piktogramos turistatérképet adott ki, melynek lektori munkájában 
és szerkesztésében egyesületünkből Biki Endre Gábor vett részt. A tér
kép hátulján található településismertető fejezet két Baranyai-dombság
ban található településsel (Máriakéménddel és Liptóddal) is kiegészült.
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A CSODA-KÚT ÉPÍTÉSE

015 júniusában a Mecsek Egyesület tagjai Kisnyárád közmunká- 
saival megkezdték a Csoda-kút építését a kisnyárádi Keresztelő 

Szt. János-kápolnánál, mely a Baranyai Sárga túra útvonalán található 
és immár az új 2015-ös turistatérkép is jelez. A kút 2 méter mély lett, 
és körkörösen, szárazon rakott téglával béleltük ki, melyet a Kisnyárádi 
Önkormányzattól kaptunk. Amíg a kút aljára, kút mögé mecseki mész
kőből egy íves kis védfalat építettünk, melybe elhelyezésre került a kút 
feliratos vörös gránittáblája.

A forrás legendája: Régi leírá
sok szerint a kápolna mellett fa
kadt egykor a kiépített Csoda-for
rás, melynek vize szembetegség
ből gyógyította ki az embereket. 
A forrás évtizedekkel ezelőtt ki
apadt, most ennek helyén létesült 
a kút. Régebben a falubúcsú napján 
(június 24-én) zenés körmenettel 
zarándokoltak ide a helyiek. Egy
szer egy gróf vadászott itt a kör
nyező erdőkben, és kocsijával eltévedt a Malom-árok rétjeinek ingová- 
nyában. Megfogadta, ha szerencsésen megmenekül, kápolnát emeltet a 
forrás mellé. Igéretét beváltotta, s itt 1756-ban fakápolnát építtetett Ke
resztelő Szent János tiszteletére. A hagyomány szerint az itteni szentkút, 
a Csoda-forrás vize egykor egy darazsaktól összecsípett embert gyógyí
tott meg. Állítólag egy vak ember megmosta benne a szemét, és vissza
nyerte látását. Valamikor egy helyben lakó kisgyereknek a szeme is meg
gyógyult a forrás vizétől. Egy villám sújtotta ember pedig itt nyerte visz- 
sza beszédképességét. A mostani kápolna az 1820-as évek végén épült.
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 Jelzésfestések

Nehány új rövid leágazással bővült a Baranyai-dombság útháló-
 zata. A Kéméndi-tetőről, a sárga háromszög jelzésű turistaútról 

egy új sárga emlékmű jelzés (0,2 km) vezet a Liptódi-szegélyen talál
ható 200 éves képoszlophoz. A Nagy-pincesorról a kék négyzet jelzésről 
egy új kék emlékmű jelzés (0,3 km) vezet a Margaréta szoborhoz, mely 
Máriakéménd és Monyoród határpontján áll. A máriakéméndi kék négy
zet jelzésről a Héhwald-kereszthez eddig a kék kereszt (0,1 km) jelzés 
vezetett be, ez megváltozott, és az új szabvány szerinti kék kápolna jelzés 
került felfestésre. Ennek oka, hogy megkezdődött a szentkúti emlékká-

A Mecsek Egyesület új turistautat 
létesített a Geresdi-dombságban. 
Az új sárga kereszt jelzésű út a Fé
kedtől északkeletre található Ist- 
ván-kunyhó erdei pihenőhelyet kö
ti össze a tavaly felfestett sárga kör 
jelzéssel, mely a véméndi szerb ká
polna romjaihoz, illetve a Szent
kúthoz vezet. Az út első szakaszán 

egy rövid nyomvonalon fonódik a sárga négyzettel, majd déli irányban 
cikcakkosan, a völgyeket megkerülve a Cser-tábla irányába fordul, és 
Véménd nyugati határrészén csatlakozik a sárga kör jelzéshez. Az új sár
ga kereszt jelzésű turistaút hossza 5,4 km.
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Forrásfelújítás

.A Gyulaji Erdészeti és Vadászati Zrt. megbízásából Biki Endre 
1/ Gábor szakmai irányításával került kiépítésre a Koszorúdombi- 

forrás. A vízfakadás közigazgatásilag a Tolna megyei Kurdhoz tartozik, de 
valójában Döbrököz pincesorához esik közelebb. A forrás csodálatos bük
kösben található, egy meredek völgy alján, felette pedig a Koszorú-domb 
erdei kirándulóhely, rengeteg asztallal, paddal, szalonnasütővel és esőbe
állóval. Döbrököztől az új piros négyzet jelzésű turistaút vezet fel ide, a 
forráshoz pedig egy piros kör jelzésen juthatunk le a mély szurdokvölgy 
aljára. A kör jelzés mintegy megkerüli a dombocskát, melyen a pihenő
hely is van, útközben érintve a forrást. A turistaúton a szépen kivitelezett 
ismertetőtablókon tanulmányozhatjuk a környék élővilágát.
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Egyéb munkáink

Turistautjainkon, ahol az szükséges, rendszeresen kaszáljuk vagy 
kaszáltatjuk a füvet. Ugyanígy gondozzuk a keresztek, emlékhe

lyek, források környezetét is. Ahol csak lehet, észrevesszük a megko
pott, felújításra szoruló műtárgyakat, és megpróbálunk rá megoldást 
keresni. Marázán eltömődött a Mária-forrás kifolyócsöve. Rövid időn 
belül a helyszínre mentünk és megjavítottuk. Nagyon kopott volt pél
dául a Mária-szobor a kisnyárádi kápolnában, hazavittük, újrafestettük. 
Évente több alkalommal gyűjtjük a szemetet, így részt vettünk tavasszal 
a „Te szedd!" akcióban is Máriakéménden. Hosszú évek óta ácsorgott 
Máriakéménden a buszmegállóban megkopottan a buszmegállót jelző 
KRESZ-tábla. Megkerestük a Dél-dunántúli Közlekedési Központot, 
így az önkormányzat épülete előtt mindkét oldalon felkerült az új tábla. 
Az ország különböző pontjairól a faluba érkező turisták így egy esztéti
kus táblával találkozhatnak.

Támogatóink és segítő szervezete
ink: Mecsekerdő Zrt., a Római Ka
tolikus Egyház részéről Horváth 
Sándor plébános úr, ODW Elektrik 
Kft., Máriakéménd Önkormányza
ta, Liptód Önkormányzata, Maráza 
Önkormányzata, Geresdlak Önkor
mányzata, Kisnyárád Önkormány
zata, Cartographia Kft., Új Dunántúli Napló, Pécsi Hírek, Grawe Életbiz
tosító Zrt., Kontraszt Plusz Kft., Schlossberg Vadásztársaság.

Magánszemélyektől kapott adományok: dr. Sikovanyecz János, Derksen 
Gyöngyi, Rott Ferenc, Úz Mária, Zádori Gizella, valamint a Mecsek 
Egyesület tagtársai és a túrázók, akik a túrákon részt vettek, pénzbeli 
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adományokkal segítették munkánkat. Az év során (2015. 10. 10-ig) 
509.600 Ft volt a gyűjtött adomány, melyet a Természetjáró Osztály ka
pott értékmegőrző munkájához. Köszönjük mindenkinek a támogatást.

Munkánkat segítő természetbarát szervezetek: Baranya Megyei Termé
szetbarát Szövetség, Hétdomb Természetjáró Egyesület, Bajai Termé
szetjárók Egyesülete.

Munkáinkat a következő személyek segítették: Baráth András, Baráth 
Andrásné, Barta Ákos, Baumgártner Norbert, Biki Endre Gábor, Biros 
Márta, Dávid Jenőné, Dománszky Zoltán, Drozgyik Éva, Gayer Éva, 
Hauck Nándor, Józsa Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Fledrich Gabriella, 
Gál László, dr. Habjanecz Tibor, Hauck Nándor, Hofmann János, 
Juszkó Sándor, Kállai János, Kállai Csilla, Kállainé Fischer Mária, Kertai 
László, Kis Olga, Korcsmár Istvánná, Krámos Csaba, Krámos László, 
dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Markesz István, Markesz Gergely, Mester 
Ferenc, Németh Kitti, Németh Erika, Németh Gézáné, Őri Zsuzsanna, 
Petrovics Ottó, Ripszám István, Rott Ferenc, Sashalmi Lajos, Simonná 
Döme Ildikó, Somfai Magdolna, Soós Kálmánná, Szabó-Dalecker Ibolya, 
Szabó Irén, Szabó József, Szabó Józsefné, Szekeres Patrik, Szentes Károly, 
Szűcs Istvánná, Tirnbach György, Tóth Klára, Úz Mária, Vavra Zsolt és 
Zöld Sándor.

Köszönjük mindenkinek, aki a Természetjáró Osztály túraszervező, ér
tékmegőrző és természetvédő munkáját segítette, támogatta.
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Müller Nándor

A MECSEK EGYESÜLET FOTÓOSZTÁLYÁNAK 
2015-ÖS BESZÁMOLÓJA ÉS 2016-OS TERVE

A 2014-es esztendőben átadott 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. Az idei eszten
dőben a kiállítást több százan tekintették meg, és az interaktív 21. szá
zadi technikák mellett a mecseki képek is óriási sikert arattak.

A 2014-ben újra kinyomtatott és megjelent „Barangolások a Mecsekben" cí
mű túrakönyv után 2015-ben ismét megjelenhetett a „Négy évszak a Me
csekben" című fotóalbum 1000 példányban. Mindkét könyv megjelenését 
a Mecsekerdő Zrt. támogatta.

Aki gyalogosan járja a Mecseket és a Zselicet, láthatja, hogy kikerül
tek a megyénken áthaladó Kék túra útvonala mentén elhelyezett in
formációs táblák, melyeknek képanyagában jelentős részt vállaltam, 
csakúgy, mint a Kövestetői-kilátóhoz vezető tanösvény információs 
tábláinak képanyagában.

A Mecsekerdő Zrt. felkérésének eleget téve elkészült egy több száz kép
ből álló DVD, melyet az erdészet saját marketinganyagaihoz használ fel.

Tervek szerint 2016 tavaszán átadják az Orfűi Medvehagyma Házat, 
melynek interaktív kiállítási anyagát és a belső építészetben felhasznált 
képanyag egy részét is én készítettem.

Egy kissé elkanyarodva a Mecsektől, de szorosan az előzőleg megje
lent „Barangolások..." és „Négy évszak..." sorozathoz kötődve, 2014- 
15-ben munkáim többször a Pilisbe szólítottak. A 2015-ös esztendő
re tervezett megjelenés sajnos nem vált valóra, de 2016 kora tavaszán 
kézbe vehetik a bakancsos turisták és a természetet szerető emberek 
a „Barangolások a Pilisben és a Visegrádi-hegységben" és a „Négy évszak 
a Pilisben és a Visegrádi-hegységben" című köteteket.
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TITKÁRI JELENTÉS

Közgyűlés

2015. február 18-án 16 órakor tartottuk a városháza dísztermében az 
 egyesület közgyűlését. A meghívóban jelzett időpontig 61 fő jelent 

meg, így a közgyűlés 16.30-kor kezdődött. A közgyűlést Ripszám István 
ügyvezető elnök vezette, mely az előzetesen kiküldött napirendi pontok 
szerint folyt. A közgyűlésen 69 tagtársunk vett részt.

Program

1. Beszámoló az Egyesület 2014. évi munkájáról (titkári jelentés) 
Előterjesztők: Berek Zoltán titkár, osztályelnökök

2. Az Egyesület 2014. évi költségvetés végrehajtásának elfogadása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2014-es Egyesületi évről
Előterjesztő: dr. Varga Tamás, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4. Az Egyesület 2014. évi Beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

5. Az Egyesület 2015. évi tervei, elképzelései
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

6. Az Egyesület 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

7. A Mecsek Egyesület alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

8. A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

9. Egyebek

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

2015. március 23-án lemondott egyesületünk elnöke, Páva Zsolt.
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Rendkívüli közgyűlés

2 015. november 3-án 16.30 órakor tartottuk a városháza dísztermé
ben 30 fő egyesületi tag részvételével.

Program

1. A Mecsek Egyesület alapszabályának módosítása
Előterjesztő: Ripszám István ügyvezető elnök

2. Egyebek

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK

Az év során négy választmányi ülést tartottunk. Mindegyik 
helyszíne a Mecsekerdő Zrt. tárgyalója (Pécs, Rét u. 8.) volt. 

A választmányi ülésekre meghívást kaptak a választmány tagjain kívül 
az Ellenőrző Bizottság tagjai, az osztályelnökök, Baronek Jenő tisztelet
beli elnök és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség.

Az első ülésre február 3-án került sor, melynek témája a korábbi évekhez 
hasonlóan a közgyűlés előkészítése és a kiküldendő anyagok megbeszé
lése volt. Az eddigiektől eltérően a sorra kerülő alapszabály-módosítás 
és a Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány alapító okiratának módosítása 
is megbeszélésre került.

A második választmányi ülés július 20-án volt. Szintén a Mecsek Egye
sület alapító okiratának módosítása, a Pécsi Bányászattörténeti Alapít
vány alapító okiratának módosítása és egyéb felvetődő témák kerültek 
megbeszélésre.

A harmadik választmányi ülés október 8-án volt. Témája a Mecsek Egye
sület alapszabályának módosítása, illetve a Mecsek Egyesület 2016. évi 
programjának összeállítása.

/ Rendezvények

Allandó, hagyományos rendezvényünk június, július, augusz- 
tus és december hónapok kivételével minden hónap utolsó 

szerdáján délután 17 órakor megrendezett „Ötórai beszélgetések" című 
előadás-sorozat, különböző témakörökben.
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Január 28.:
Február 25.:
Március 25.:

Április 29.:
Május 27.:

A mecseki források története (Baumann József)
Egy kicsinyke Kalotaszeg (Nagy Gábor)
Helyi jelentőségű természetvédelmi területek Baranya 
megyében (Bank László)
Anekdotázás emlékezetes napokról
Erdei, mezei gazkóstoló (dr. Németh Ibolya [Bio Bia])

Szeptember 30.: Körtúrák a dolomitokban (Ripszám János)
Október 28.: Kolumbia - Cartagena (Berek Zoltán)
November 25.: Madárvonulás (Laczik Dénes)

Az előadások általában 15-40 fő érdeklődő jelenlétében kerültek meg
rendezésre.

Nyílt túrák

Erre az évre programfüzetünkben 47 túrát hirdettünk meg, ebből 32 
 hagyományos nyílt túra. Túráinkkal bejártuk a Mecsek hegységet, a 

Baranyai-dombságot, de útba ejtettük a Zselicet is. A legmagasabb lét
szám a Törökvári teljesítménytúrán volt, ahol az indulók száma 131 fő 
volt. A legkisebb túrázóknak idén is a „Bakancsos Óvodások" túrája biz
tosított érdekes programokat. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak idén 
5 alkalommal nyílt lehetőségük, hogy Földesiné Kövi Ildikó vezetésével 
megismerjék a Mecsek szépségeit. Hetente egyszer a Gáspár János túra
csoport szervezésében is vezetünk túrákat a mecseki parkerdőbe. Egyre 
népszerűbbek a falujáró túrák, amiből idén 12 került megrendezésre. 
Ezeknek a túráknak a többségét dr. Lakatosné Novotny Sarolta vezeti és 
szervezi, melyet gondos előkészítő és feltáró munka előz meg. Idei falu
járó túráink céljai sorrendben:

Március 18., szerda:
Április 8., szerda:
Április 22., szerda:
Május 13., szerda:
Május 20., szerda:
Június 17., szerda:
Július 1., szerda:
Augusztus 12., szerda: 
Szeptember 16., szerda:
Október 21., szerda: 
November 18., szerda:
December 2., szerda:

falujáró túra Bőszénfára (Zselic) 
falujáró túra Monyoródra 
falujáró túra Kaposszentjakabra 
falujáró túra Kökénybe 
falujáró túra Sióagárdra 
városlátogató kirándulás Bátaszékre 
falujáró túra Kátolyba 
városlátogató túra Komlóra 
falujáró túra Decsre (Sárköz) 
falujáró túra Beremendre 
városlátogató túra Kozármislenybe 
falujáró túra Hosszúheténybe 
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Minden túrakategóriát egybevéve évi kb. 100 túralehetőséget hirdettünk 
meg, és elértük a 4000 fős összlétszámot.
Köszönjük a felkészülést és a túravezetést a következő túravezetőinknek: 
Baumgärtner Norbert, Becze László, Berek Zoltán, Biki Endre Gábor, 
Breitenstein Ferenc, Feketéné Móró Erzsébet, Eger Zoltán, Földesiné 
Kövi Ildikó, Gál Péter, Gayer Éva, dr. Hochmann Andrásné, Kalangya 
Attila, Kállai Csilla, Kállai János, Kis Olga, Kollárné Kéri Ella, 
dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Németh Gézáné, Markesz István, 
Mestyán Zsuzsanna, Nagy István, Nyáry Attiláné, Pál Krisztina, Pécsi 
Tamás és Szűcs Istvánná Olga.

Az év során két alkalommal tartottunk megemlékezést nagy elődeink
ről. Programokat biztosítottunk a „Múzeumok éjszakáján", és megtar
tottuk hagyományos évzáró ünnepi műsorunkat.

Június 6.: Megemlékezés Kardoss Kálmánról Hidason. A Kardoss-
fesztivál keretében koszorút helyeztünk el egykori elnökünk 
emléktáblájánál.

Június 20.: Múzeumok éjszakája - Programok a Mecsek Egyesület
Múzeumában

Október 9.: 150 éve született Rauch János - Megemlékezés és koszorúzás
a Tubesen

December 9.: Évzáró ünnepi műsor

Technikai munkák, fejlesztések

Megújult Máriakéménden a Szent Flórián-szobor, melynek mun- 
 kálatait egyesületünk tagjai segítették. Felújítottuk a sok évtizede 

ledőlve fekvő Katolebergi-képoszlopot a Kéméndi-tetőn. Több új asztalt 
és padot helyeztünk el Kisnyárádon a Keresztelő Szent János-kápolná- 
nál. Új útjelző táblákat állítottunk fel a Margaréta-szoborhoz, a Temp
lom-forráshoz és az újraállított képoszlophoz. Új tablót helyeztünk el a 
képkőnél, a Törökvári-pihenőhelyen és a Vár-hegyen is. Új padok teszik 
kellemessé a megfáradt vándorok pihenését a Geresdi-dombságban 
a Schleicher-sírnál is. megjelent Biki Endre Gábor szerkesztésében a 
„Máriakéménd története" című könyv. Egyesületünk tagjai Kisnyárád 
közmunkásaival újra kiásták és felépítették a betemetődött kisnyárádi 
Keresztelő Szt. János-kápolnánál a Csőd a-kutat, mely a sárga túra útvo
nalán található. Néhány új rövid leágazással bővült a Baranyai-dombság 
turista-úthálózata. Új turistautat létesítettünk a Geresdi-dombságban.
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Ez év során három forrásra kértük meg a felújítási engedélyeket: Négy 
barát-forrás, Kiss Lajos-forrás, Farkas-forrás. Több forrás tábláját tisztí
tottuk meg és szükség szerint újrafestettük. Készíttettünk a Kancsal-for- 
ráshoz egy új forrástáblát. Felújítottuk a Kantavári-forrás falazatát, mert 
rádőlt egy fa és a fagyok erősen megrongálták.
Készítettünk egy működő forrásmakettet (Azurit-forrás) a Természetjá
rók Múzeuma számára.

Evbúcsúztató koncertünket a Lyceum-templomban 2015. december 9-én 
18 órakor tartottuk, a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékeinek előadásával.
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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 Pétert
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 természet járó, 

a Mecsek Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke (2014)

Baumann József
Aranybakancs-díjas természet járó,

a Munka Osztály elnöke
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Rendes tagok:

Arany Gáborné Bötkös Lászlóné
B. Horváth Csilla Breitenstein Ferenc
Bachman Zoltán dr. + Budai Jánosné
Bakos Edit Bútor Ferencné
Balassa Mihályné Chlebovics Miklós
Balotay Gergely Csapó Julianna
Bánvölgyi Vilmos dr. Csehné Andok Éva
Bárány Györgyné Csiszár Gyula
Baranyai Rudolf Csóka Péter János
Baronek Bernadett Dobszai János Zsolt
Baronek Éva Dolgos Sándor
Baronek Igor Alexander Dománszky Zoltán
Baronek Jenő Dudás Tímea
Baronek Jenő ifj. Éger Zoltán
Baronek Jenőné Eszenyi Jánosné
Bátai István dr. Fekete Bálint dr.
Bátai Istvánná dr. Kerényi Mónika dr. Fekete László
Baumann József Feketéné Móró Erzsébet
Baumgärtner Margaréta Földesi Zoltán
Baumgärtner Norbert Földesiné Kövi Ildikó
Bayer Richárd Földi Krisztina dr.
Békefi Irén dr. Füziné Kajdy Zita
Benczes Gábor Gál György
Benkő Gábor Gál Györgyné
Berek Zoltán Gál Péter
Biki Endre Gábor Gargya Lajos
Bíró Gábor Gasz Zoltán
Biros Béláné Gayer Éva
Bóday Barna Gergely Tibor
Bóday Barnabás Gergely Tibor ifj.
Bóday Miklós ifj. Gida Tibor
Bóday Mikós Gőbölös István
Bóday Zoltán Gundrum Károly dr.
Bodor Lili Gyimesiné Erdei Éva
Bodráné Kis Olga Gyugyi Ilona dr.
Bonyai Gyuláné Halász Csaba
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Hardicsay Sándor dr.
Harmat Béla dr.
Havasi Ildikó
Hegedűs Rózsa
Hegyi Ferenc
Hegyi József
Heibl Gábor
Héjjas Péter dr.
Henczné Szabó Éva 
Hochmann Andrásné dr.
Ijjász István
Iványi Ildikó dr.
Jakab Albert
Jakab Éva
Jakab Ferencné
Járányi Lászlóné
Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó dr.
Jerszi Lajos
Jobst Tomas
Jónás István
Jónás Istvánná
Jónás Rudolf
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
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
Kremling László
Kriston Ádám
Kriston Barnabás
Kriston Barnabás ifj.
Kristonné Kenderik Magdolna
Kusz Ágnes
Kusz Jánosné
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.
Mészáros Szilvia
Miklós István
Molnár Margit dr.
Montskó Péter dr.
Müller Nándor
Nagy Bernadett
Nagy Gábor
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Nagy Gábor dr.
Nagy István
Németh Szilárdné
Novotny Iván dr.
Nyáry Attiláné
Nyéki Károly dr.
Nyékiné Kincses Márta dr.
Ottó Gábor
Ováriné Kirizs Éva
Őri Zsuzsanna
Pálfy Attila
Palkó Zsolt dr
Papp Tivadar dr.
Paróczi Anita
Paróczi Zsolt
Páva Zsolt dr.
Plántek István
Plaszauer István
Polgárdy Géza dr.
Pulai Lászlóné
Pusztafalvi Gábor
Rábay Ottó
Rácz Linda
Rákóczy István dr.
Reiger Magdolna
Ripszám István
Rónaki László
Rüll József
Sallay Árpád
Schaller Károly
Scheffer Ferencné
Sebők Béla dr
Sey Gábor
Sivák Istvánná
Somogyvári Imre 
Somogyváriné Németh Mária 
Somosi László

Somosi Lászlóné 
Soós Kálmánná 
Stalenberger Tibor 
Stefánovits Istvánná 
Strasser Péter 
Sturmné Olasz Magdolna 
Sváb László 
Szabó-Dalecker Ibolya 
Szabóné Kőszegi Ildikó 
Szantner József 
Szecsődi Imre 
Szecsődi Imréné 
Szerémy Péter 
Szilágyiné Frits Boglárka 
Szilasi Pál
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 
Újvári Jenő dr. 
Varga Jenőné 
Varga Tamás dr. 
Várhalmi Zsolt 
Végh Károly 
Wágner László 
Zoltán Vilmos dr.
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