
A
1141

MECSEK EGYESÜLET

JELENTÉSE
AZ 1893-ik ÉVRŐL.

összeállította

KISS JÓZSEF
EGYL. TITKÁR.

PÉCSETT.

NYOMATOTT ENGEL LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

1894.



Csak helyben 
használatra



1141
A

MECSEK EGYESÜLET

JELENTÉSE
AZ 1893-ik ÉVRŐL.

összeállította

KISS JÓZSEF
EGYL. TITKÁR.

33386
EÉCSETT.

NYOMATOTT ENGEL LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

1894.





Titkári jelentés.

Melyen tisztelt közgyűlés!

Most, hogy egyesületünk fennállásának harmadik 
évfordulójához értünk, s a tagtársak kitüntető bizalmából 
ránk ruházott mandátumot a m. t. k.-nek rendelkezésére 
bocsájtjuk, rövid visszapillantást akarunk vetni az elmúlt 
3 évre, hogy nyitott könyvként tegyük a tagtársak elé 
eddigi működésünk eredményeit.

Pécs város intelligens lakossága rég érezte szüksé
gét, a más városokban már régóta működő szépítő és 
turista egyletnek, melynek hivatása lett volna természeti 
szépségekben gazdag s föltárásra érdemes vidékünk meg
ismertetése s hozzáférhetővé tétele. Ily egyesületeknek 
áldásos működése — példa erre a nyugoti államok majd 
minden városa — az érdekelt lakosság legmelegebb elis
merésével találkozik, mert hisz ez egyesületek munkája 
nemcsak a közegészségügy javítását czélozza, hanem ide
genek odavonzása által anyagi 'jólétük előmozdítására is 
törekszik. A Baedekerek s más úti kalauzok ez egyesü
letek munkálkodásai és kutatásaiból vesznek tudomást 
az egyes vidékek nevezetességeiről s azokat az egész 
világon elterjedt füzeteik utján széles körben teszik 
ismertté s felkeltik iránta az utazó világ érdeklődését s 
ezáltal az ottani lakosság anyagi jólétét is javítják.

Egy ily egyesület megalakítása iránti óhaj többször 
merült fel egyes körökben s a helyi lapok hasábjain, 
sőt 1884. július havában e czélra már gyűjtés is rendez- 
tetett s a megalakulás is tervbe lett véve, de közbejött 
okok miatt a terv megvalósítása hajótörést szenvedett. 
Felmerült még azután itt-ott ily irányú óhajtás, de az is 
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elhangzott a pusztában s az ügy ismét csendes pihenésre 
tért. Turistái mozgalomról nálunk szó sem hallatszott s 
habár egyesek föl is keresték erdeink árnyas sétányait, 
csörgedező patakjait, kilátást nyújtó csúcsait, regényes 
völgyeit s az erdők sűrűjében elrejtőző romokat, hogy a 
szabad levegő balzsamos illatával üdítsék föl a szobák 
fojtott levegőjében ellankadó szervezetüket, mégis a lakos
társak legnagyobb része a régiek nyomdokain haladva, 
csak a város poros utczáin töltötte üdülésre szánt szabad 
idejét.

Az 1890 ik év vége felé Vaszary Gyula tagtár
sunk s egyletünk igazgatójának tollából lelkes felhívás 
jelent meg egy alakítandó turistaegyesület érdekében. A 
felhívás nem veszett el nyomtalanul; az ügy iránt ér
deklődők igyekeztek annak propagandát csinálni s helyi 
lapjaink hasábjain egymásután jelentek meg az egyesület 
érdekében buzgólkodó czikkek; megindult a taggyüjtés 
s 1891. ápril 30-án a M. E. 162 taggal megalakult. Az 
egyesület kidolgozott alapszabályai a nmélt. belügymi
nisztérium által megerősittetvén, megválasztatott a tiszti
kar és választmány, mely azóta az alapszabályokban kör- 
vonalozott czélokat tartva szem előtt, működését lanka
datlan buzgalommal folytatta s legfőbb czéljának az egye
sület fölvirágoztatását s a tagtársak igényeinek kielégíté
sét tekintette. E munkáját megkönnyítette a tagtársak 
fokozódó bizalma, mely bizalomnak mérője volt a tagok 
számának folytonos emelkedése, mit elég élénken illusz
trálnak a következő adatok: a megalakuláskor számlált 
162 taghoz az első évben 110, a másodikban 294, a 
harmadikban 57 uj tag csatlakozott, úgy hogy ma ösz- 
szesen 623 tag gyámolitja törekvéseinket, kik közül 13 
örökös, 49 alapító, 561 rendes; 577 helybeli, 46 vidéki; 
38 nő, 585 férfi.

Az elmúlt 3 évben kifejtett működésünk és tevé
kenységünk egy részéről múlt jelentéseinkben már szá
mot adtunk s igy most nem volna más hátra, mint 
a f. é. egyes mozzanatait tagtársainkkal megismertetni 
Engedjék meg azonban, hogy az első cziklus vázlatos 
ismertetésének teljesebbé tétele czéljából a múltakra is 
röviden visszatérjünk, amennyiben azok a jelen évvel 
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összefüggésben állanak. Az első év inkább csak tervez- 
getésekkel s az előmunkálatok megtételével telt el, úgy
hogy tevékenységünk súlypontja a második és harmadik 
évre esik. Megépítettük ezen években a «Kardos Kál
mán utat«, melylyel a M. E. tevékenységéneks a tagok 
áldozatkészségének maradandó emlékét bocsátotta váro
sunk közönségének rendelkezésére. Mennyire felelt meg 
ez út, már az elmúlt 2 év alatt is a hozzáfűzött várako
zásoknak, arról tanúbizonyságot tesz annak látogatottsága, 
hisz bátran el merjük mondani azt, hogy ez út már ma 
is legkedveltebb sétaútja közönségünknek. A kik évekkel 
ezelőtt egyedül szoktak barangolni erdeink csendes fasorai 
közt, azok ma meg lehetnek lepetve az ott mindenkor 
nyüzsgő eleven élet láttára s örömmel tapasztalhatják, 
hogy a szabad természet szépségei iránt bennük lako
zott érzelmek másokban is fel vannak keltve s mind töb
ben és többen lelnek gyönyört az üde hegyi levegőn 
való tartózkodásban, mely megaczélozza izmaikat, javítja 
tüdejüket s fentartja egészségüket. A Kardos-ut—Dömör- 
kapu—tettyei útszakasz ma oly látogatottságnak örvend, 
aminőt még csak a közelmúltban sem lehetett remélni.

A Kardos-ut alsó részének meredeksége ellen jogo
san emelt panaszok következtében azt uj szerpentinekkel 
egészítettük ki, s igy az a leggyengébb menők részére 
is alkalmas sétauttá lett. Megépítettük az ut felső részén 
a múlt évben tervezett pavillont is, melynek csinos kül
seje s szolid kivitele Lakits Gyula műépítész jó Ízlését 
dicséri, s mely pavillon az útnak egyik legszebb ékessé
gét képezi. Azt hisszük, hogy e pavillonnak befásitandó 
környéke a legkedvesebb gyülekező és tartózkodási helye 
lesz kiránduló közönségünknek, kik a jövő idényben ott 
már szerény ellátást is nyerhetnek. Hogy az ut czéljának 
minden tekintetben megfeleljen, azt a f. évben nagy költ
séggel befásitottuk s a kényelem emelése szempontjából 
padokkal láttuk el. Szándékunk ezen utat a Misina csúcsig 
meghosszabbítani, mikor is ennek végpontjáról a legfes- 
tőibb kilátások egyikében gyönyörködhetnék a kiránduló 
közönség. E meghosszabbítandó ut elkészithetéseért már 
folyamodtunk Pécs sz. kir. város hatóságához, s remél
jük, sikerülni fog az intéző köröket meggyőzni arról, hogy 
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az ut létesítésével az üzemterv határait nem lépjük át 
oly mértékben, mely az engedély megtagadását indo
kolttá tenné. Hisszük, hogy az intéző körök jóakaró támo
gatása, mely eddig is segítségünkre volt, e terv meg
valósítását is lehetővé teszi. Ha ez ut elkészül, úgy annak 
végpontjáról könnyen juthatunk el a vidék legmagasabb 
csúcsához, s az ott elhelyezendő kilátótoronyból az 
egész hegyvidék szép panorámájában való gyönyörködés 
jutalmazná fáradságunkat. A csúcsról való visszatérés a 
lapisi vadászház útvonalán történhetnék, miáltal a kirán
dulóknak, kik egy teljes körutat járnak be, folytonos 
változatosságban lenne részük.

Járhatóvá tettük ezenkívül a Tettye fölötti sziklák 
közt kanyargó utat, honnét a legremekebb kilátások 
egyike tárul elénk. Ez ut ugyan nincs még teljesen befe
jezve, mert azt a szükséghez képest — tekintettel pénz
ügyi viszonyainkra — vaskorlátokkal szándékozunk ellátni, 
sőt a feljáratot magáról a Tettye fensikjáról tervezzük, 
mégis közönségünk ma egyik legkedvesebb szórakozá
sának ismeri az ott elhelyezett padokon elmerengeni 
a tettyei regényes romokon, a város festői fekvésén s a 
hosszan elnyúló távoli síkságon.

A Dömör-kapunál, honnét az idegen turistákat is 
megragadó szép kilátás nyílik a bányatelepre, egy men- 
házul szolgáló kis pavillont állíttattunk föl, melylyel 
Zellerin ajándékozta meg az egyesületet. A pavillonba s 
annak környékére padokat helyeztettünk el, hogy a sétá
lók pihenőhelyet is leljenek. Sajnálattal jegyezzük meg e 
helyen, hogy közönségünk egy része semmi kímélettel 
nincs az egylet által nagy költséggel létesített munkála
tok iránt, mert mint kiránduló társaink tapasztalhatták, 
egyesek pajzánságból, mások roszakaratból rongálják az 
utakat, összefirkálják s vagdalják a jelzőtáblákat, bepisz
kítják a padokat s pavilonokat s barbár kézzel megtépik 
a fejlődő növényzetet.

A Fribeisz-völgyi ut kijavítása, illetőleg átalakítása 
a tavaszra maradt, miután ez ügyben beadott kérvényünk 
elintézése halasztást szenvedett. Most azonban, hogy az 
engedélyt a város hatóságától megnyertük, anyagi erőnk- 
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hoz mérten, ezen ut elkészítését is a munkaprogrammba 
vettük föl.

A Jakabhegyen, mely regényesség és történeti 
emlékek tekintetében egyike vidékünk legszebb pontjainak 
s mint kimagasló csúcs is uralja a hegyvidéket, közben
járásunkra a nagys. és főtiszt, káptalan egy kilátótornyot 
építtetett, mi pedig a Zsongorkőhöz vezető lejáratot javít
tattuk s a sziklalapot vaskorláttal öveztük. A hely láto
gatottságáról tanúskodnak a következő számadatok, melye
ket az általunk ott elhelyezett vendégkönyv után közlünk: 
Pécsről s Baranyából ott jártak 333-an, Budapestről 14-en, 
Keszthelyről 1, Miskolczról 1, Kanizsáról 1, Szolnokme- 
gyéből 1, Tirolból 1 személy. Megjegyezzük, hogy sokan 
nem is jegyezték be neveiket, többen pedig nemcsak 
egy Ízben, de több alkalommal is fennjártak s igy a 
tényleges látogatás többet tesz ki.

Igyekeztünk az erdőkben való tájékozódást is elő
mozdítani az által, hogy az erdei utakat kijelöltük s a 
szükséghez képest magyarázó táblákkal láttuk el, hogy 
ily módon az erdőkben teljesen ismeretlenek is biztos 
kalauzt nyerjenek valamely szebb ponthoz tervezett ki
rándulásukban. E közel 70 km. hosszú kijelölt úthálózatot 
a tavaszszal teljessé akarjuk tenni s mert az arra legin
kább hivatott s a vidéket legjobban ismerő erdőmester 
urak támogatása biztositva van, azért hisszük és remél
jük, hogy e tervünket végre megvalósíthatjuk s igy egész 
erdőterületünket a kirándulások keretébe vonhatjuk. Ha 
ily módon sikerül a már 3 év óta munkában lévő úthá
lózat befejezése, akkor a turistatérkép elkészítéséről is 
azonnal intézkedünk s a térkép megjelenését — ha a 
kibocsátandó aláírási iveken elég aláíró jelentkezik — az 
orvosok és természetvizsgálók jövő évi pécsi vándorgyű
lése alkalmára kilátásba is helyezzük.

Ugyancsak ez alkalomra fogjuk kiadni Pécs és vidé
kének részletes kalauzát, melyen a választmány által meg
bízott tagtársak már dolgoznak s mely könyv a titkár 
szerkesztésében s az egyesület kiadásában junius hó 
végén jelenik meg. Ez ügyben most már harmadszor 
fordulunk a tagtársakhoz azon kérelemmel, hogy szíves
kedjenek a rendelkezésükre álló adatokat, legyenek azok 
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bármely csekélyek, titkárunk utján f. é. ápr. végéig a szerkesz
tőbizottsághoz juttatni, mert csak ily együttműködéssel lesz 
a kalauz teljessé tehető. E tekintetben amateur fényképész 
tagtársaink is segélyünkre lehetnek egyes szép részletek 
felvételével, melyeknek másolatai esetleg a kiadandó 
munka érdekességét növelhetnék. Idegenek érdeklődésé
nek fölkeltésére misem alkalmasabb, mint a szép kép, 
melyet sokszor a legékesebb leírás sem képes pótolni. 
Az igy összejövő fényképek a múlt évben megkezdett 
gyűjteményt is sok tekintetben kiegészítenék s előmoz
díthatnák vármegyénk megismerését. Fényképgyüjtemé- 
nyünk eddig 70 darabot számlál, mit a szives adomá
nyozók iránt tartozó kötelességből itt hálásan emlí
tünk meg.

A múlt évben szépen sikerült kirándulások eredmé
nyein buzdulva, ily kirándulásokat az idén is terveztünk, 
s kirándulási bizottságunk teljes erejével oda törekedett, 
hogy ezek minél jobban sikerüljenek. A helyi hírlapok 
utján, valamint egyesületünknek a Nádor szállodában kifüg
gesztett hirdető-tábláján, a tervezett kirándulásokat tag
társainknak még idejekorán tudomására hoztuk, de sajnos, 
közönségünk e kirándulások iránt — nem tudjuk mi 
okból — olyan közönyösséget tanúsított, hogy azokat a 
legtöbb esetben meg sem tarthattuk. Ha a tagtársaknak 
helyi kirándulásaink iránt tanúsított ezen közönye rosszul 
esett a fáradozó kirándulási bizottságnak, annál nagyobb 
örömmel látta, hogy az általa az Al-Dunára augusztus 
hóban rendezett nagyszabású kirándulást a tagtársak 
résztvétele lehetővé tette. Ezen kirándulás, mely hazánk 
egyik legszebb vidékét ismertette meg a résztvevőkkel, 
mind a szives vendégszeretet tanujeleit, mind a látott 
szépségek maradandó emlékeit tekintve, kedves pontja 
lesz a visszaszálló emlékezésnek. — A kirándulásban 
résztvevők megnézték a szerb fővárost; kirándulást tet
tek Topcsiderbe, a szerb király nyári tartózkodási helyére; 
bejárták az Almás hegységet: a magyar Svájczot; — 
tartózkodtak Aninán, Oraviczán és a szép Marillavölgy
ben ; végig hajóztak a szép Kazánon s gyönyörködtek 
Lászlóvár és Galambócz regényes romjain, a Trigule 
omlatag maradványain, Terezovacz égbemeredő kopár 
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fején s az aldunai zuhatagok zugó moraján. Hajójuk elsik- 
lott a sellők örvényző vizén, mig tekintetük elrévede
zett a kanyargó Széchenyi-ut fehér szalagján, a Kazán 
impozáns sziklafalain s a zuhatagszerü patakok fehér taj
tékján. Bejárták Orsóvá téréit s kegyelettel álltak meg a 
korona-kápolna mórstilü kupolája alatt; leeveztek a Vas
kapu szikláihoz, utbaejtve a regényes Ada-Kaleh szigetet 
s kirándulásuk koszorujaképen napokat töltöttek Herku- 
lesfürdőben, melynek gyönyörű vidékét az övező hegy- 
láncz magas csúcsairól szemlélték. Útjukat Temesvár, 
Arad és Szegeden át vették vissza. — Ifjú egyesületünk, 
mely eddig szerényen, csak a saját hatáskörében tette 
nevét ismertté, ez alkalommal az ország távolabbi részei
ben is jó emlékeket hagyott úgy a testvéregyleteknél, 
mint a nagyközönségnél. Az a szives fogadtatás, melyben 
tagtársaink ez útjukban részesültek, kedves kötelessé
günkké teszi, hogy a nyilvánosság előtt is hálás köszö- 
netünkkel adózzunk a M. K. E. aldunai és oraviczai 
osztályainak, a D. G. H. T.-nak, Wiesner Rajmár bánya
igazgató, Paulovics orsovai főszolgabíró, Hajdú Gyula 
aldunai vállalati főfelügyelő és Vándory belgrádi hírlap
író uraknak, nemkülönben a temesi takarékpénztárnak: 
 Herkulesfürdő bérlőjének, kik őket mindenhol szives támo

gatásban s illetve kedvezményben részesítették. A kirán
dulás sikerén buzdulva, egy más nagyobbszabásu kirán
dulást is tervezünk a magyar tengerpart gyöngyébe 
Fiúméba, vagy a bérezés Erdély regényes vidékeire. Ez 
ügyben már érintkezésbe is léptünk az ottani turistaegy
letekkel, melyek szives szolgálatukat a legkészségesebben 
felajánlották. — A testvéregyleteknek irányunkban min
denkor tanúsított jóakaró támogatását, azon törekvésünk 
eredményének tekintjük, mely szerint a jó viszonyt mi 
is mindenha ápolni és fentartani igyekeztünk. E törek
vésünk mint láthatták nem is volt meddő, mert hisz pl. 
a M. T. E., melynek részéről többször is találkoztunk a 
szívesség jeleivel, a múlt évben felkereste vidékünket s 
pár napi ittléte maradandó emlékéül egyesületünket 
díszes zászlószalaggal ajándékozta meg, mely felavatandó 
zászlónknak legbecsesebb ékessége leend. A _M. K. E. 
m. évi évkönyve pedig egyesületünkről, miután annak 
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működését röviden vázolta, a következő szavakban emlé
kezik meg: »Ezekből is láthatni, hogy a hasonló czélu 
egyesület máris némi tekintetben túlszárnyalja a 20 éves 
M. K. E.-t.« Nem-e kell szivünket a megelégedés érze
tének eltölteni, mikor a legrégibb magyar turista-egyesü
let igy nyilatkozik a mi egyletünknek — bennünket tán 
nem is kielégítő működéséről. S örömmel konstatáljuk, 
hogy a többi turistaegylet is, különösen pedig azok, 
melyekkel aldunai kirándulásunkon személyes érintke
zésbe jutottunk, vagy amelyekkel írásbeli öszszeköttetés- 
ben állunk, rólunk a rokonszenv és szeretet igaz mele
gével emlékeznek meg. Ezt a rokonszenvet mi a M. E. 
részére mindenha megőrizni óhajtottuk s azon remény
ben vagyunk, hogy utódainkat is ugyan e szempontok 
fogják vezérelni.

A honi és külföldi turistamozgalmak megismerte
tése czéljából a rokonegyesületek szaklapjait tagtársaink 
rendelkezésére bocsátottuk, sőt kicsiny — s sajnos, még 
csak 39 kötetet számláló — könyvtárunkat is a tagtár
sak használatára felajánlottuk. E könyvek részben a M. 
T. E., részben a M. K. E. s Mátraegylet ajándékai, rész
ben Mayer Károly s Kiss József tagtársak adományai, 
kiknek is e helyen hálás köszönetét mondunk s remélni 
akarjuk, hogy jóakaró támogatásukban egyesületünket 
ezután is részesíteni szíveskednek. Kérjük egyúttal többi 
tagtársainkat is, hogy könyvtárukból az esetleg nélkülöz
hető oly munkákat, melyek akár turisztikai, akár honis
mertető szempontból könyvtárunk czéljainak megfelelnek, 
rendelkezésünkre bocsátani szíveskedjenek. Köszönettel 
adózunk még a D. u. Ö. Alpenvereinnak, kéthetenkint 
megjelenő tartalmas szakfolyóirata díjtalan küldéséért, mely 
szívességben a tekintélyes egyesület rokonszenvének tanu- 
jelét látjuk.

Beszámolni tartozunk a m. t. k.-nek a most egy 
éve ugyanitt felmerült azon indítvány mikénti sorsáról, 
melyet Sziberth Nándor tagtárs tett egy szentkuti nya
raló ügyében. Megbízatásunkhoz hűen a kérvényt még 
múlt év január havában benyújtottuk a nagys. és főtiszt, 
káptalanhoz, hol az rokonszenvvel fogadtatván, julius hó 
elejen a vegyes bizottság Szentkutra ment a helyszíni 
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szemle megejtésére, melynek eredményeképen a kor
mányzó ur múlt év november havában kelt átirata, ama 
határozatról tudósítja az egyesületet, hogy a főt. kápta
lan az építkezésre alkalmas helyet nem adhat. Ily módon 
a terv megvalósítását el kellett odázni s választmányunk 
egy bizottságot küldött ki alkalmas építkező hely keresé
sére, hol a nyaraláshoz szükséges föltételek megvolnának. 
Nem tartjuk feleslegesnek itt is megemlíteni, hogy az 
építkezést az egyesület már elejétől fogva részvényekre 
tervezte s a részvények jegyzése után csakis erkölcsi 
súlyával óhajtotta azt támogatni. E támogatást az egyesü
let ma is biztosítja s ha a tagtársak részéről komoly az 
óhajtás e szép terv megvalósítására, úgy biztosak lehet
nek, hogy az egyesületet mellettük fogják találni. Ez ígé
ret nyilvánítására feljogosít bennünket a választmányi 
ülések több határozata, de fel a múlt közgyűlés lelkes 
hangulata is.

Egyik főfeladatunknak ismertük a Tettye szabályo
zását, illetőleg annak a mai igényekhez mért átalakítását 
s a szükséghez mért befásitását. Ez ügyben Pécs sz. k. 
város tanácsánál a szükséges lépéseket is megtettük s a 
beadványunkra nyert tanácsi határozat az anyagi és 
erkölcsi támogatást kilátásba helyezte s igy van remé
nyünk arra, hogy a jövő év folyamán a már készülő terv 
szerint — melynek a város jóváhagyását kell megnyer
nie — a munkálatok egy részét, az egylet további ügyei
nek vezetésével a m. t. k. által megbízandó választmány 
megkezdheti s azt anyagi erejéhez mérten, a város által 
kilátásba helyezett segélylyel évről-évre tovább folytat
hatja s lassankint befejezheti. E terv sikere esetén a város 
hatósága s a M. E. közönségünk elismerésével fog talál
kozni, mert hisz épen a Tettye van hivatva arra, hogy 
lakosságunknak — más városok által is irigyelt — párat
lan mulatóhelyévé váljék.

Ezek voltak m. t. k munkálkodásunk bevégzett 
eredményei s a tervbe vettek előmunkálatai. Tán nem 
jog Önök előtt elégnek feltűnni, de ha számot vetnek a 
kezdet nehézségeivel s azon körülménynyel, hogy van
nak még ma is olyanok, kik az egyesület tagjainak áldo
zatkészségét s az ügyek vezetőinek munkáját fölösleges
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nek tartják, akkor nem fogják tőlünk megtagadni leg
alább az elismerést, mely önzetlen munkásságunk egyedüli, 
de mondhatjuk legbecsesebb jutalma

S hogy most beszámoltunk arról, amiről beszá
molni nekünk tette kötelességünkké t. tagtársaink kitün
tető bizalma, engedjék meg, hogy felemlítsük azokat is, 
kik bennünket működésünkben támogatni szívesek voltak 
vagy akik tagtársainkat kedvezményben részesíteni kegyes
kedtek, hogy neveiket, mint az egyesület jóakaróiét, jelen 
közgyűlésünk jegyzőkönyvének lapjain is megörökítsük. 
Munkálkodásainkban elsősorban Pécs szab, kir. városa, 
Püspök Ó Excellentiája, a nagys. és főtiszt, káptalan és 
a székesegyházi javak kormányzója támogattak bennün
ket azáltal, hogy erdőterületeiket czéljaink megvalósitha- 
tására átengedni szíveskedtek. Kiváló jóakaratáról tett 
tanúbizonyságot Pécs város hatósága, mikor a Kardos-ut 
befásitásához szükséges csemetéket, valamint a 'Pettye 
érdekében teendő munkálatok erkölcsi és anyagi támoga
tását megadta. A hatóságnak támogatása azon reményt 
éleszti bennünk, hogy egyesületünk áldásos működése 
iránt ők is oly érdeklődéssel viseltetnek, mint aminőt az 
megérdemel. — Ezen érdeklődés és jóakarat fölkeltése 
volt mindenkor czélunk; oda törekedtünk, hogy mun
kálkodásainkat a hatóságnak ily irányú intézkedéseivel 
öszhangzásba tudjuk hozni, mert csak így remélhettünk 
teljes sikert. Mindig az lebegett szemeink előtt, hogy a 
mint a hatósági intézkedéseknek szükségük van a társa
dalom támogatására, úgy a társadalmi mozgalmak is csak 
akkor aratják a kívánt sikereket, ha azokat a hivatalos 
körök jóakaró barátsága kiséri. Ha sikerült nekünk a M. 
E. czéljai érdekében e két faktor jóindulatát megszerezni, 
akkor fáradságunk bőven van megjutalmazva s nem félt
jük az oly szépen megindult egyesület jövendő sorsát.

Az egyesület jóakarói voltak még a nemzeti casino 
t. választmánya, mely az egyesület helyiségeit gyűléseink 
alkalmával rendelkezésünkre bocsátotta, — Schönherr 
Mihály ur, ki hivatalos helyiségünket díjtalanul adta hasz
nálatra, s a helyi sajtó, mely egyesületünk érdekeit min
dig a legmelegebb támogatásban részesítette. Kedvez
ményeket nyújtottak tagtársainknak : Erreth János, Göbel 



13

Kálmán és Zsiga László gyógyszerész urak, kik, mint 
már a múlt évben is jelentettük, 20°/o engedményt adnak 
az évi nyugta előmutatása mellett, — Pintér József gőz
fürdőtulajdonos ur, ki olcsóbb fürdőjegyeket bocsátott 
rendelkezésünkre s végre ez évben llamedli Gyula fény
képész ur tagtársunk részesítette 10— 20% engedmény
ben a M. E. tagjait, kiknek laboratóriumát is felajánlotta 
díjtalan használatra. A jelen évtől kezdve pedig Dómján 
Izor könyvkereskedő ur készpénzbevásárlásoknál 10%, 
Sipőcz István gyógyszerész ur pedig 20% kedvezményt 
ajánlottak föl. Maguknak e kedvezményeknek igénybevé
tele busásan kárpótolja a tagtársakat a nemes czél érde
kében áldozott csekély évi tagdíjért.

Kedves kötelességet teljesítünk a kedvezményt 
nyújtókkal szemben, ha hálás köszönetünknek itt a nyil
vánosság előtt is kifejezést adunk. — Más utón támo
gattak bennünket Cseh Bertalan és Suha Rezső erdőmes
ter urak, kik az utak kijelölésében segédkeztek, — Viz- 
kelety Imre ny. pénzügyi tanácsos ur, ki könyvtárun
kat az Al-Dunáról irt munkája b. kéziratával gyarapította, 
Dómján Otmár ur, ki díszes hirdetőszekrényünket díjta
lanul készítette és Buday Béla ur, ki jelzőtáblákat ajándé
kozott. Fogadják szívélyes köszönetünk kifejezését.

Az egyesület kiadásainak fedezésében jelentékeny 
segélyünkre volt a nőegylettel közösen rendezett nyári 
ünnepélynek reánk eső tiszta részletekép átutalt 200 frt.

S mint minden jelentésünknek, úgy a mostaninak is 
van egy szomorú része, amelyben elhunyt tagtársaink 
előttünk felejthetetlen emlékének adózunk kegyeletesen. 
Elvesztettük a f. évben Bőhm Manó, Szláby Ferencz, 
Erőssy József, Feszti Károly, Matros János, Lechner 
Gyula tagtársakat, kik támogatásukat a nemes czél érde
kében mindenkor szívesen felajánlották.

M. T. K. Ezekkel befejeztük jelentésünket. S ha az 
itt vázoltak tán nem elégítik ki az igényeket, ha a műkö
désünkhöz kötött várakozásoknak nem tudtunk megfe
lelni, akkor is ezt ne a munkakedv hiányának, ne az ügy 
iránti érdeklődésünk és szeretetünk megcsappanásának, 
hanem az elénk torlódó s némelykor legyőzhetetlen aka
dályok halmazának méltóztassanak betudni.
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Magunk is belátjuk, hogy eddig a kezdetnek is 
csak a kezdetén vagyunk s vajmi sokat kell még tennünk, 
ha turistaügyünket azon színvonalra akarjuk emelni, a 
melyre más városok azt már emelték. Hinni akarjuk, 
hogy amint mi nem riadtunk vissza az utunkba kerülő 
akadályok láttára, úgy a jövő tisztikar és választmány is 
teljes buzgalommal, a nemes ügy iránti szeretet lángoló 
melegével fog az általunk megkezdett utón továbbhaladni, 
vagy ha tudtunkon kívül téves nyomokon haladtunk, a 
munkálatokat helyes irányba terelni. — Hogy azonban 
a tervek megvalósíthatók és a további munkálatok befe- 
jezhetők legyenek, arra t. tagtársaink eddigi, vagy ha 
lehet, nagyobb mérvű támogatása lesz szükséges, mert 
csakis ily támogatás vezetheti az egyesületet kitűzött 
czéljához. S ha az egyesület vezetői az egyesület érde
kében elvállalt kötelezettségeik lelkiismeretes teljesítésén, 
időt és fáradságot nem kimélve munkálkodtak, legna
gyobb büszkeségüknek tekintve azt az elismerést, me
lyet a tagtársak nekik juttattak, úgy tán nem sze
rénytelen a búcsúzó tisztikar azon kérése, melyet most 
újólag a tagtársakhoz intéz, hogy a közös ügy érdeké
ben ők is fáradjanak és buzgólkodjanak uj tagok gyűj
tése által, mert csak ily módon lehet elérni azon czélo- 
kat, melyek mindannyiunk előtt lebegnek s melyeknek 
megvalósítását városunk érdekében mindnyájan szívből 
óhajtjuk. — S most, mikor a lelkiismeretesen teljesített 
kötelesség megnyugtató érzetével távozunk azon helyről, 
melyre az önök kitüntető bizalma bennünket emelt, kér
jük t. tagtársainkat, hogy a jövő tisztikart s választmányt 
is eddig tanúsított szives támogatásukban, az egyesületet 
pedig továbbra is jóakaró pártolásukban részesíteni szí
veskedjenek.



A MECSEK EGYESÜLET

TISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
4893-BAN.

Elnök :
Kardos Kálmán, Baranyavármegye és I'écs szab. kir. város főispánja. 

Alelnökök :
Bánffay Simon, kir. tanácsos, közjegyző és Zsolnay Vilmos gyáros.

Igazgató = Titkár =
Vaszary Gyula, rendőrfőkapitány. Kiss József, főreáliskolai tanár.

Pénztáros z Mérnök z
Stern Károly ügyvéd. Raucli János, városi osztálymérnök.

"Választmány =
Aidinger János, kir. tanácsos, Pécs 

szab. kir. város polgármestere, 
l)r. Ágh Timót, főgymnásiumi tanár, 
Cseh Bertalan, püspöki erdőmester, 
Dr. Czirer Elek, Pécs szab. kir. vá

ros főorvosa,
Dr. Daempf Sándor, kir. táblai biró, 
Dischka Győző, kir. főreálisk. igazg., 
Eibach Emil, takarékpénztári fő

könyvelő,
Feiler Mihály, lapszerkesztő, 

Fekete Mihály, Pécs szab. kir. város 
főügyésze,

Girtl vincze káptalani erdőmester  H
aksch Lajos, lapszerkesztő,
 Hegeüs Imre, káptalani számtartó, 

 Herbert János, városi tanácsos,
Hinka László, püspöki jogtanácsos, 

Inczédy Dénes, főgymn. igazgató, Dr Kaufner Jenő 
 ügyvéd,

 Kindl József, segélyegyl. vezérigazg., 

Kovácsffy Kálmán, áll. főmérnök, 
Koszits Kamii, megyei első al

jegyző.
Lechner Antal, tak.-pénzt. vezérigazg. 
Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Matyasovszky Jakab, geológus, 
Mayer Károly, segélyegyleti hiva

talnok,
Dr. Mendl Lajos, Baranyavármegye 

főorvosa,
Mundszhardt Géza, Pécs szab. kir. 

város főmérnöke,
Nagy Jenő, megyei főügyész, 
Németh Gyula, ügyvéd,
Dr. Nick Alajos, ügyvéd,
Reeh György, rendőralkapitány, 
Reinfeld Imre, kereskedő, 
Rozinszky Béla, áll. erdőfelügyelő, 
Rupprecht Nándor, gyáros, 
Schneider István, felügyelő igazgató, 
Suba Rezső, városi erdőmester,



16

Szeifricz Antal, borkereskedő,
Szeifricz István, kanonok,
Szigriszt Lajos, segélyegyleti pénz- 

t áros,

Örölcöi
Bánffay Simon
Brázay Kálmán 
Dr. Dulánszky Nándor
Förster Béla

5 Kardos Kálmán 
Nemzeti Casinó 
Gr. Pallavicini Majláth Etel

-A_lapit<

Alt és Bölim
Angszter József 
Dr. Blum Béla 
Dellimanich István

5 Dischka Győző 
Eisner Dóczi 
Erreth Antal 
Erreth János 
Erretli János

10 Erreth Kálmán
Dr. Erreth Lajos
Dr. Feszti Károly (meghalt) 
Glatt Ignácz 
Ilinka László

15 Höffller Jakab 
Höffler N. János 
Dr. Käufer Mór 
Kindl József 
Dr. Kiss Emil (Dárda)

20 Dr. Kohárics Károly (meghalt) 
Krasznay Mihály 
Dr. Krasznay Miklós 
Krausz Béni
Lechner Gyula (meghalt)

25 Littke József
Ken. de:

Abaligeten :
Biró Imre 
Liebbald Lajos 
Rák Imre

Hercmtnden :
Gulnerics Antal

Szily László, BaranyavármCgye al
ispánja,

Szuly János, ügyvéd,
Valentin Oltó, könyvkereskedő.

tagok z

Pécsi takarék pénztár 
Schapringer Gusztáv

10 Schapringer Mór (meghalt) 
Dr. Schwarz Frigyes 
Szauter Gusztáv 
Szigriszt Lajos

tagok =

Dr. Mendl Lajos
Mendl Lajosné 
Nagy Jenő
Dr. Nick Alajos

30 Dr. Paunz Lipót
Pintér József 
l’óth Vilmos
Dr. Schaurek Bódog
Gróf Schmidegg K.-né

35 Siskovich Tamás (Gödre) 
Skála Venczel
Spitzer Lajos 
Stern Károly
Strasser Henrik (Nosztány)

40 Szeifricz István 
Szily László 
Szláby Ferencz (meghalt) 
Szuly János 
Vaszary Gyula

45 Wiesner Raj már
Zsinkó István
Zsolnay Imre
Zsolnay Miklós
Zsolnay Vilmos

tagok :
Budapesten:

5 Dr. Békeffy Rémig 
Dobrowszky Ágost 
Dobrozsemszky Mátyás 
Egerszeghy Mihály 
Kéry Gyula

10 Löwinger Emil



17

Dr. Marinovich Imre 
Mártonffy László 
Vágó Ferencz

Bród:
Bornes Máté

Dárdán :

15 Bihari Benő
I)r. Narancsik Károly

Doroghon :
Guttmann János

Előszálláson :

Mészáros Armánd

Győrött:

Vukailovics Vilmos

Kisteleken :
20 Országh Lajos

Szt.-Lőrinczen :

Polgár Jenő

Mohácson :
Trixler Károly

Örfün :
Bokor Dénes

Pécsett :
Dr. Ágh Timót

25 Altmann Géza 
Angyal Pál 
Anhaltzer Ede 
Antoni Gusztáv 
Áronffy Hona

30 Ascher Adolf 
Asztalos János 
Babics Károly 
Bakos Imre 
Balogh Károly

35 Bauer Zoltán

Bayer Ferencz 
Beck Gyula
Beck Lajos 
ifj. Bedő Imre

40 Benczenleitner S. 
Benke Elemér 
Berecz József 
Berecz Károly 
özv. Berecz Károlyné

45 Beretvás Sándor 
Berger Miksa 
Bitter Illés 
Bittó Béla 
Blaskovich István

50 Blauhorn Antal 
Blauhorn Izidor 
Blauhorn Mihály 
Dr. Bodó Aladár 
Bogyay Pongrácz

55 Bolgár Kálmán 
Boros József 
Dr. Bors Emil 
Bőbei Ferencz 
Bőhm József János

60 Braun Ármin 
Brausevetter II. 
Breuer Miksa 
Brünn Lajos 
Bubreg Nándor

65 Buday Béla 
Buday Béla 
Budics György 
Burger Miksa 
Burkert. Antal

70 Buzássy Ábel 
Chinorányi Géza 
Cseh Bertalan 
Csendes Alajos 
Cserny Stefánia

75 Cserta Vincze 
Cséfay Flórián 
Csigó János 
Czenger Nándor 
Cziglányi Béla

80 Dr. Czirer Elek 
Czirer József 
Czirer József 
Czvetkovics Gyula 
Dr. Daempf Sándor

85 Decleva Ignácz



18

Denk Lajos 
Desaire Jeanette

Deutsch Adám
Dr. Deutsch Antal

90 Dr. Dobszay Antal 
Dr. Doby Imre 
Dóczy József 
Dollinger András 
Domján Izidor

95 Donevall János 
Dorner Henrik 
Döbrössy Alajos 
Dómel Sarolta 
Dőry István

100 Drobácz Miksa
Duka Achill 
Dulánszky Lajos
Dr. Egry Béla
Dr. Egry Béláhé

105 Dr. Egry Dezső 
Eger Zsigmond 
Ehrentlenzberger Gyula 
Eibach Emil
Eisenhut Antal

110 Eisenhut Jenő 
Eizer János 
Eizer Jánosné 
Eizner Juliska 
Ekbardt Antal

115 Engel Lajos 
Engel Mihály 
Engel Soma 
Engeszer Miklós 
Engeszer Miklósné

120 Erdőssy Bódog 
Erdőssy Lajos 
Erreth Mari 
Farkas Irma 
Feiler Mihály

125 Feilhauer Ignácz 
Fekete József 
Fekete Mihály 
Feldl István 
Dr. Fent Ferenez

130 Fischer Ferencz 
Fodor László 
Dr. Folly Hugó 
Fon József 
Forray Iván

135 Forray Valér

Förster Béláné
Frank Sándor
Frenkl Géza
Fuechs Adám

140 Futyma Sarolta
Dr. Fürst Győző
Fürst Lipót
Gaál István 
Gebhardt Ferencz 

145 Gerdenics József
Dr. Gerecze Péter
Geyer Oszkár 
Gianone Sándor 
özv. Gianone Anna 

150 Gianone Virgil
Girardi József
Girardi Józsefné 
Goldschmied Ödön
Gonda Mariska

155 Gőbel Kálmán
Grebeldinger Miklós 
Grosz Miksa
Gruber Gusztáv
Grün János

160 Gutmann Zsigmond
Gyimóthy Gyula 
Haas József 
Haksch Emilia
Haksch Lajos

165 Hamedli Gyula
Hamerli Imre
Hamerli István 
Hanuy Ferencz
Hegedűs Imre

170 Hegedűs Károly
Hekinger István
Held Gusztáv 
Herbert János 
Herdlein Lajos

175 Hilbert Béla 
Hillebrand Ferencz 
Hippmann Károly 
Hirschfeld Ede 
Hirschfeld Sámuel

180 Hofbauer József
Hoffer Károly 
Hoffmann Ferencz 
Hoffmann Lajos 
Horváth And.ás 

185 Horváth Antal



19

Horváth Géza 
Horváth Lajos 
Hóser Ármin
Höfller László

190 Höffler Paula 
Hölbling Viktor 
Hügel Ede 
Igalics Rádó 
Dr. Igaz Béla

195 Igmándy Ferenci 
Inczédy Dénes 
Jaksch Ede 
Jankovics József 
Janovszky Hugó

200 Dr. Jellasich István 
Jeszenszky Kálmán 
Jeszenszky Lajos 
Dr. Jobszt László 
Dr. Johann Béla

205 Jusztusz János 
Jusztusz Miksa 
Kaffka József 
Kaizer Henrik 
Kallupka Béla

210 Kammerer Ferenci 
Karch Géza 
Dr. Kaufer Ernő 
Kaufmann Lajos 
Kaufmann Nándor

215 Kádics Ernő
Dr. Kálmán Miksa 
Dr. Kálnai Adolf 
Károly Ignácz 
Kelemen László

220 Keller István 
Keller István 
KengI Gusztáv 
Kengyel Mór 
Kerbolt Ferencz

225 Kerbolt Pál
Dr, Kereky Mihály 
Kerese Miklós 
Kész István 
Kissfaludy Imre

230 Kiss József 
Kiss József 
Kiss Zsigmond 
Kleidorfer Ferencz 
Kiein István

235 Klekner Alajos

Kletzár Lajos 
Klingenberg Jakab 
Klobucsár Mihály 
Knapp József

240 Koharics Ferencz 
Koharics N. János 
Koharics Jánosné 
Kohl Ede 
Kohn Mór

245 Kopp Tivadar 
Dr. Kossutányi I. 
Koszér János 
Dr. Koszits Ákos 
Koszits Katnill

250 Koszter Károly 
Kosztka György 
Kovács Antal 
Kovácsffy Kálmán 
Kovacsics J.

255 Kőnig Ferencz 
Kőnig Károly 
Dr. Krasznay Jenő 
Krausz Jenő 
Dr. Krausz Simon

260 Krautszak János 
Krauze Ignácz 
Krászonyi Ferencz 
Kreiner és Krausz 
Kremling Károly

265 Krigl József 
Kuli Miksa 
Kühlburger Miklós 
Lakits Ferencz 
Lakits Gyula

270 Dr. Lammer Károly 
Laschober Tofor 
Lauber Rezső 
Lauber Rezső 
Lecliner Antal

275 Lecliner Gyula 
Dr. l.echner János 
Leichner Adolf 
Légár Hugó 
Leksza Károly

280 Lenkei Lajos 
Liebelt Ferencz 
Dr Liber György 
Likl János 
Lili lztván

285 Littke György



20

290

295

800

305

310

315

320

325

330

835

Dr. Littke Lajos 
Dr. Lukács Adolf 
Lukrics István 
Dr. Lőwy Ignácz 
I.őwy Lajos 
Dr. Lőwy Lipót 
Lőwy Sándor 
Magassy László 
M. T. E. vasmegyei osztálya 
Majorossy Imre 
Maksay Zsigmond 
Maleter László 
Maleter Rudolf 
Markovics József 
Martinek József 
Marx József 
Matyasovszky Jakab 
Mautner Soma 
Mayer Károly 
Máté Ödön 
Mergenthaler Lajos 
Mestrics Imre
Michailovics Emil 
Mihálffy .Árpád 
Mihálffy Vilmos 
Mihálovics Antal 
Mike Géza 
Miklós István 
Dr. Miltényi Miklós 
Dr. Mócs Szaniszló 
Molnár István 
Molnár Kálmánná 
Molnár Kázmér 
Molnár Mihály 
Mundszhardt Géza 
Mussong Vincze 
Muttnyánszky Béla 
Miiller Antal 
Dr. Miiller János 
Nagy Sándor 
Naschitz Adolf 
Nendvich Andor 
Neumann Ignácz 
Neumann Soma 
Nédler Lajos 
Németh Béla 
Németh Gyula 
Németh István 
Németh József 
Nidermayer János

Nikkl Béla 
Notter Jenő 
Novák Félix 
Nyers Angyalka 

340 Oberhammer Antal
Oberraayer Géza 
Obláth Adolf 
Opris Péter 
Oroszy Sándor 

345 Oszvalt Ferencz 
Báró Ottinger G. 
Pacher Ede 
Parragh Antal 
Pataki Vilmos 

350 Paunz Adolf
Paunz Gábor 
Peitler Imre 
Dr. Perls Ármin 
Persay Elek 

355 Pécsi János
Péter Ferencz 
Péter János 
Philippovics József 
Piacsek Gyula 

360 Piacsek Virgil
Dr. Pick Ignácz 
Pigetty Lajos 
Pikler József 
Pintér Ferencz 

365 Pintér Ferencz
Dr. Pintér József 
Dr. Pintér Józsefné 
Pintér Józsefné 
Pintér Terka

370 Pleininger Ferencz 
Plichta Ferencz 
Plichta Gusztáv 
Pollák Soma 
Pongrácz N.

375 Porgesz Béla
Dr. Porgesz Miksa 
Poszek Vilmos 
Preusz Adotf 
Prucker Károly 

380 Ptacek Viktor
Raab Gábor 
Rappay Ignácz 
Rath Mátyás 
Rathmann Román 

385 Ratkovics Károly
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390

395

400

495

410

415

420

425

430

435

Rauch János 
Reberics Imre 
Reberics Imre 
Dr. Reeh Dezső 
Reell György 
Reich Oszkár 
Reif Lajos 
Reinfeld Imre 
Reizner Nándor 
Rennenberg Ernő 
Repics Gyula 
Repics Vincze 
Requinyi Géza 
Ribai Antal 
Ribás János- 
Romaisz Ferencz 
Dr. Rónaky Kálmán 
Rosenthal Adolf 
Róth Béla 
Rözge István 
Ruh Ernő
Rupprecht István 
Rupprecht Nándor 
Saághy Ferencz 
Salamon József
Sável Kálmán 
Schabhiittl Hugó 
Scheurer Károly 
Schibinger Ferencz 
Schlauch Imre 
Schmitz Soma 
Schneckenberger Julcsa 
Schneider István 
Schnell János 
Schober István 
Scholz Antal 
Scholz Gyula 
Schönwald Imre 
Schőnviezner Artur 
Schwabach Róza 
Schwabach Zsigmond 
Schwarz Miksa 
Sebesy Ede 
Dr. Seeh Károly 
Sey László 
Simacsek Alajos 
Simon János 
Sipőcz István 
Sipőcz Istvánná 
Skoff Ferencz

Spitzer Béni 
Stankovits György 
Dr. Stein Henrik 
Steinbach Géza

440 Stenge Ferencz 
Stern Mór 
Strausz Béla 
Streicher Lajos 
Szabó K. István

445 Szakváry Emil 
Szász Gyula 
Szebényi Simon 
Szálasi Alajos 
Szegedy Fiilöp

450 Szeibert Fiilöp 
Szeifriez Antal 
Szekrényessy Béla 
Dr. Szekrényessy Ferencz 
Szelman Győző

455 Dr. Székely Ede 
Szép Béla 
Sziebert Nándor 
Szigriszt Ferencz 
Szigririszt Ferenczné

460 Szigriszt Lajosné 
Sziklay Margit 
Dr. Szilvek Lajos 
Szinkovics Károly 
Szirtes Ignácz

465 Szivér István
Szőke Béla 
Sztudinka Zsigmon d 
Szucsics Károly 
Szvacsek Mihály

470 Taizs József 
Tausz Adolf 
Taussig Ármin 
Tauszig Zsigmond 
Thaly Lujza

475 Dr. Toldy Béla 
Tolnay Antal 
Dr. Tolnay Vilmos 
Töttösy Béla 
Trixler Aladár

480 Dr. Tróber Aladár 
Troli Ferencz 
Ugrósdy Adolf 
Ujváry Kamilla 
Ullmann M. Károly

485 Vacz.es Miklós

Vacz.es
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Valentin Károly
Várady Ferencz
Végh János 
Visnya Sándor

490 Visy Pál
VizkeLty Imre
Vogl Betti
Vörös Mihály 
Wachauer Károly

495 Dr. Wajdits Alajos 
Wajdits Gyula 
Walla Ferencz 
Dr. Wallerstein Bódog 
Weidinger Mária

500 Weidinger Viktor 
Weiller N. János 
Weisz Márton 
Weisz Zsigmond 
Werner Ottó

505 Weszelszky Ferencz 
Weszelszky Ferencz 
Weszelszky Gyula 
Wicba József
Wiener Anna

510 Windisch Gyula 
Wimmer György
Br. Wimmersperg Gedeon 
Wohl Lajos
Wohlmuth Ferencz

515 Wotroba József 
Wranits György 
Dr. Wurster József 
Wurster Irma 
özv, Wurster Mária

520 Zalay Mihály
Zavaros Péter
Zánkay Lajos 
Zeisz József
Zelesny Károly

525 Zelmsz Gyula 
Ziegler Tivadar 
Dr. Zöld Sándor 
Zsabokrszky Ferencz 
Zsámár Lajos

530 Zsiga László 
Zsolnay György

Pécsváradon:

Driesz Lajos
Gállos Ede

Horváth Mór
535 Pritz József

Seeh Károly

Sásdon :
Kapun Aladár

Siklóson :
Benyovszky Manó
Lechner Viktor

540 Pakuszi Gyula
Perczel Béla
Dr. Schlesinger Ernő
Schmirmund Gyula 
Szivér István

545 Dr. Troli Ferencz

Szabolcson :
Glanzer Gyula
Glanzer Gyuláné

Szegszárdon

Kassovszky Julián
Selcz József

Temesvárott
550 Rétay Sándor

Üszögben:

Jezevics Ferencz
Razgha Gyula

Vörösmarton :

Jantay János

Zirczen :
Gyikos Péter

Összesen 13 örökös, 49 alapitó 
és 554 rendes tag.

Elhaltak:
Bőhm Manó
Erőssy József
Feszti Károly
Gyenes Gyula
Lechner Gyula
Matros János
Szláby Ferencz.



23

Kivonat az erdőtörvényről szóló 1879. évi 
XXXI. törvényczikkből.

9. §. Az erdőkben s azok közelében száz méternyi 
távolságon belül — csak az erdőégések megakadályozá
sára szükséges óvrendszabályok megtartása, s idegenek
nek még ezen felül csak az erdészeti személyzet enge
délye mellett szabad tüzet rakni, stb. (lásd 109. §.)

Aki tüzet rak, minden esetben tartozik azt távozása 
előtt teljesen eloltani.

11. §. Aki erdőben vagy annak köze ében elha
gyott tüzet talál, tartozik azt lehetőleg eloltani, ha pedig 
azt eloltani már nem birja, vagy ha erdőégést vesz észre, 
vagy annak tudomására jut, tartozik azt az útjában eső 
legelső ház lakosainak tudtára adni, stb.

69. §. A másnak erdejeben elkövetett károsítások 
erdei kihágást képeznek, ha a kár összege 30 irtot nem 
halad túl.

73. §. Ha az okozott kár összege 30 irtot felülha
lad, a cselekmény a büntetőtörvénykönyv értelmében vét
séget, illetőleg bűntettet képez.

75. §. Erdei kihágás miatt pénzbüntetés s mindenik 
kihágásért, valamint a kihágást elkövetett mindenik sze
mélyre nézve, külön tételben állapítandó meg.

84. §. A családtagok, a gyámság és gondnokság 
alatt álló egyének, a cselédek, az iparos-tanonczok és 
a gyári munkások által elkövetett erdei kihágások ese
teiben az értéknek, a kárnak és a költségeknek megtérí
tésére nézve a családfők, a gyámok és gondnokok, a 
gazdák s illetőleg az iparosok és gyárosok is felelősség
gel tartoznak azon esetben, ha a kötelességszerú felügye
leti jog- gyakorlását elmulasztották. Ezen esett en utóbb 
nevezettek az érték, kár és költségek megtérítésében a 
tettessel együtt — viszkereseti joguk épségben tartása 
mellett — elmarasztalandók.

105. §. Aki élőfát le- vagy bevágás, megfúrás, 
gyurűzés, jelzés, lehámozás, íürészelés, a gyökerek felta- 
karása, gyantanyilások fel- vagy továbbszakitása vagy 
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bármi más módon megrongál, az okozott kár megtérí
tésén felül 15 írtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Aki pedig az élőfa gályát, vagy ágát letöri, levágja, 
megvagdalja, vagy a fát más hasonló módon megron
gálja, az egész élőfa értékének egy tizedrészétől annak 
egész értékéig terjedhető kártérítést tartozik fizetni s azon
felül 10 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

109. §. Két forinttól húsz forintig terjedhető pénz
büntetéssel büntettetik 1. aki a 9. §. határozmányainak 
megsértésével az erdőben vagy annak közelében tüzet 
gerjeszt; 2. aki az általa vagy hozzájárulásával avagy 
jelenlétében gerjesztett tüzet kellő felügyelet nélkül hagyja, 
vagy a tűzveszélynek kikerülésére szükséges, és a léte
zett viszonyok közt eszközölhetővé vált intézkedéseket 
elmulasztja; 3. ki a 11. 8-nak eleget tenni elmulasztja.

112. 8. Ha a 109 8. 1. 2. 3. alatt meghatározott 
cselekmény vagy mulasztás folytán, gondatlanságból tűz
kár származott: a cselekmény vagy mulasztás vétséget 
képez s a büntetőtörvények rendelkezései szerint lesz 
büntetendő.

113. §. Aki az erdőben engedély nélkül kocsival tilos 
utón jár; aki engedély nélkül uj utat tör, vagy hat éves
nél fiatalabb utánnövések közt jár, ötven krajczártól húsz 
forintig terjedhető büntetéssel büntetendő

A Mecsek Egyesület kijelzései.
(A *-gal jelölt utak jelzései most készíttetnek.)

Kardos Kálmán úttól:
1. Lapisi vadászházig (3.5 km.) sárga színnel;
2. Dömörkapuig (0'8 km.) kék színnel.

Lapisi vadászháztól:
1. Remeteréten át Orfüig (5 km.) vörös színnel;
2. Kozári vadászházig (4’1 km.) fehér és kék szí

nekkel ;
3. Kisrétre (2.5 km.) fehér és sárga szinekkel.
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Petty erői:
Dömörkapu-Kisrét-Kantavárra (3.15 km.) s innét 

Mélyvölgyön át Mániára (6'5 km.) fehér szín 
vörös keretben.

Makár-utcza végétől:
Magyar-Ürögbe (2’9 km.) vörös és kék színekkel. 

Magyar- Urögből:
1. Abaligetre (10 km.) vörös és kék színekkel. A 

falutól az abaligeti vasúti állomásra (415 km.) 
fekete és vörös színekkel.

2. Jakabhegyre (3'7 km.) fehér színnel, vagy a 
vörös-kék jelzés után mindaddig, mig aSzt.-Kút- 
ról Jakabhegyre vezető sárgávál jelzett útra 
érünk.

3. F.-Szentkútra (2’5 km.) és Remeterétre (1.5 km.) 
vörös és sárga színekkel.

Jakabhegyről:
1. Abaligetre (6'75 km.) vörös és kék színekkel;
2. Hetvehely vasúti állomásra (9’2 km.) kék és sárga 

szinekkkel;
3. Szent-Kútra (4'66 km.) sárga színnel;
4. Magyar-Ürögbe (3’7 km.) fehér színnel;
5. *Orfűre (5.2 km.) a Magyar-Ürög felé vezető 

vörös-kék jelzés után mindaddig, mig a sárga 
szín fehér keretben jelzéshez értünk, azután ezen 
tovább Orfűig.

Orfűről:
1. *Abaligetre (3'6 km.) zöld szín fehér keretben.
2. *Vöröshegyen át Remeterétre (4’2 km.) fehér 

szín vörös keretben.
3. *Jakabhegyre (5'2 km.) sárga szín fehér keret

ben mindaddig, mig a vörös-kék jelzésre nem 
érünk.

•1. *Vagotra (6 km.) egy darabig a vörös jelzésű 
utón, azután balra a. fehér szin kék keretben jel
zésű utón.

5. *Bánosra (5 km.) kék szin fehér keretben.
6. Remeterétre (3’8 km.) vörös színnel.
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Coloniából (az ezeréves gesztenyefától)-.
A kozári vadászházig (2 km.) s innét a Melegmá

nyi forrásig (1.65 km.) zöld és fehér színekkel.
Kozári mezőről:

1. Lapisi vadászházhoz (4'1 km.) fehér és kék szí
nekkel.

2. Coloniába s Melegmányba fehér és zöld színekkel.
3. *Zobákra (9 km.) sárga szin zöld keretben. 

Zobákról-.
1. *Szt.-Lászlóra (4 km.) kék szin vörös keretben.
2. Egregyi völgyön keresztül Egregyre sárga szin 

zöld keretben.
3. *Kozári mezőre (9 km.) sárga szin zöld keretben. 

yE egregyi völgyből-.
1. *Takanyos-völgyön át Szt.-Lászlóra (4 km.) fekete 

szin sárga keretben, míg a kék szin vörös keret
ben jelzett úttal összejön, innét ez utóbbin tovább.

2. *Mátéparti út a Heroldhegyen át kék szin zöld 
keretben, inig a sárga szin kék keretben jelzett 
úttal találkozik; ezen tovább északr i Puszta- 
Bányára és Uj-Bányára (5 km.)

3. *Hidasi völgyi út Nádasdra (12 km.) sárga szin 
vörös keretben. Ez metszi a 2. alatt jelölt utat.

4. Hidasi háton Somos-tetőre (6 km.) vörös 
színnel mindaddig, mig a zöld szin sárga keret
ben jelzett útra érünk, mely délnek Uj-Bánya s 
Szt. Lászlóra, északnak Császtára vezet.

5. *Singödör-út (Köves) fekete szin vörös keretben 
Uj-Bányára vezet (7 km.)

6. Kövestetői-út Kövestetőre (462 m.) kék szin 
sárga keretben (4 km.) A 3. 4. és 5. utak Czi- 
gányútnál egyesülnek. (Balról kiágazik Márévára 
fekete szin zöld keretben.)

7. *Márévári völgyi út Márévárra (1.5 km.) s onnét 
egész Nádasdra (11.5 km.) zöld szin vörös keret
ben. (Jobbra kiágazik egy út Kövestetőre, fekete 
szin zöld keretben; balra Somos-tetőre vörös 
színnel.)
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Szt.-Lászlóról:
1. *Zobákra (4 km.) kék szín vörös keretben.
2. *Zengővárra (1'5 km.) fekete szín kék keretben.
3. *Császtára (9 km.) zöld szín sárga keretben. (Ezen 

út Újbánya mellett vonul el.) Ezen úttól a Teu- 
felsberg fölött egy út ágazik ki é. k.-nek Váral
jára, vörös szin kék keretben, és egy másik é. 
ny.-nak, Szászvárra, zöld szin kék keretben.

Uj-Bányáról:
1. *A völgyön át Ó-Bányán keresztül Nádasdra (& 

km.) (Nincs kijelölve, mert nem téveszthető el.)
2. *Föl a Császta-Szt.-Lászlói zöld szin sárga keret

ben jelzett útra.
3. *A Márévár-Nádasdi zöld szin vörös keretben 

je zett útra. Ez útból Nádasd alatt kiágazik északra 
egy út (vörös szin sárga keretben), mely a 
vadásziakhoz vezet (vendégszobák) s onnét 
tovább megy Váraljára.

Kedvezmények.

1. Góbéi Kálmán, Erreth János, Sipőcz István és 
2-siga László gyógyszerész uraknál a tagok az évi nyugta 
előmutatása mellett 20% engedményben részesülnek, ha 
az orvosi rendelvényre — a kezelő orvos által — nevei
ket reávezettetik.

2. Pintér József úr gőzfürdőjébe érvényes gőz- és 
kádfürdőiegyek az egyleti pénztárosnál darabonkint 40 
krért kaphatók.

3. Flamedli Gyula fényképész úr kis képeknél 10%, 
nagyobb fölvételeknél 20% kedvezményt ad, s a fény-

épészettel foglalkozó tagtársaknak szívesen szolgál fölvi- 
lagositással, laboratóriumát pedig díjtalanul rendelkezé
sükre bocsátja.

4. Dómján Izor könyvkereskedő úr készpénzbevá- 
"ar ásnál 10%-ot enged.
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5. Az egyesületi jelvény viselése följogosítja az 
egyleti tagokat, minden külön engedély nélkül, a vá
rosi1, a püspöki2, a káptalani és a székesegyházi3 erdő
ségekbe való kirándulásokra.

1 Pécs város tanácsának 1303/1892. sz. határozata.
1 Ő Excellentiájának 1892. május 22-én kelt 1599,1892. sz. 

engedélye.
3 A székesegyházi javak kormányzója ö Nagyságának 1892. 

február 27-én kelt átirata.

Kirándulási szabályzat.I A kirándulási bizottság.
1. Az egyesület kirándulásait a kirándulási bizott

ság rendezi.
2. A kirándulási bizottság áll elnökből, pénztáros

ból és meg nem határozott számú tagokból. Az egylet 
igazgatója és titkára hivatalból tagjai a bizottságnak.

3. A kirándulási bizottság a kirándulási évadban 
havonkint ülést tart s itt a kirándulások sorrendjét lega
lább 5 hétre megállapítja s azt a hivatalos helyiségben 
kifüggesztett lapon és a helyi hírlapok utján a tagok 
tudomására hozza. Vidéki tagok külön is értesitendők.

4. Minden kirándulást a kirándulási vezető rendezi, 
ki is a részletes programmot megállapítva, elvégzi az elő
zetes intézkedéseket; tájékozódik a követendő útról, 
távolságról s a kirándulást érdeklő egyéb körülmények
ről; gondoskodik a netán szükséges kocsikról, az élel
mezésről s általában oda törekszik, hogy a kirándulás 
jól sikerüljön.

5. A vezető az egyes kirándulásokat megelőző 
csütörtökön délután 6—7-ig a hivatalos helyiségben föl- 
világositással szolgál minden, a kirándulásra vonatkozó 
ügyben.

6. Ha a vezető tiszte teljesítésében akadályozva 
lenne, úgy helyettesítéséről kellő időben gondoskodik s 
azt a bizottság elnökének bejelenti.



II. A kirándulók.
7. A kirándulásban részt vehetnek az egyesület ösz- 

szes tagjai, családtagjaik s általuk bevezetett vendégek. 
Kirándulások alkalmával az egyesületi jelvény felfűzendő.

8. Ha valamely kirándulásban való részvételhez 
előleges jelentkezés vagy a költségeknek előleges befi
zetése kívántatik, a kirándulásban első sorban azok vehet
nek részt s a jelentkezés, illetve az előzetes fizetés által 
biztosított kedvezményekre (szállás, kocsi, étkezés stb.) 
első sorban azok tarthatnak igényt, kik a szabályzat ezen 
követelményeinek megfeleltek. Olyan kirándulók, kik elő
zetesen nem jelentkeztek, vagy ha jelentkeztek is, de az 
esetleg kivánt dijat nem fizették le, a kirándulásban részt 
vehetnek ugyan, de a biztositott kedvezményekben csak 
akkor részesülhetnek, ha azok fölös számmal rendelke
zésre állanak.

9. Ha valamely előre jelentkezett kiránduló a ki
indulástól elmarad, az előzetesen lefizetett összeg vissza
térítésére igényt nem tarthat, hacsak elmaradását a ki
indulás megkezdése előtt 48 órával be nem jelentette. 
Amennyiben azonban a rósz idő hiusitaná meg a kirán
dulást, a befizetett összeg — az előkészítés körül felme- 
rült költségek megfelelő hányadának levonásával —visz- 
szatérittetik.

10. Minden kirándulásra a jelentkezés, akirándulást 
megelőzőleg legalább 36 órával megteendő.

Egyéb tudnivalók.

 Az egyesületet illető levelezések és írásbeli meg- 
keresések a titkár czímére (Király-utcza 37. szám) inté- 
zendők, a Pénzküldemények pedig a pénztároshoz kül-dendők
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Egyesületi jelvények a pénztárosnál darabonkint 80 
krért kaphatók.

Az egyesület helyisége: Nádor szálloda 11. szám 
alatt van, hol a kirándulási évadban minden csütörtökön 
d. u. 6—7-ig hivatalos óra tartatik.

Kérelem.

Kérjük t. fajtársainkat, hogy erdei sétáik alkalmá
val az utakról — különösen a fiatal ültetések között —■ 
le ne térjenek.



Aláírási ív
Mecsek Egyesületi tagságra.

Örökös tagdíj egyszer s mindenkorra 50 frt.
Alapitó tagdíj » » 10 frt s évenkint 2 frt.
Rendes tagdíj évenkint 2 frt.
Pártoló tagok tetszésszerinti összeget fizetnek.




