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Kardos Kálmán,
Baranya vármegye és Pécs .szab. kir. város főispánja, 

a „Mecsek Egyesület“ elnöke.





KARDOS KÁLMÁN,
BARANYA VÁRMEGYE ÉS PÉCS SZAB. KIR. VÁROS FŐISPÁNJA, 

A MECSEK EGYESÜLET ‘ELNÖKE.

Szerencsés csillagzat vezérelte az 1891-ben 
megalakult Mecsek Egyesületet, mikor tiszt
választó közgyűlése egyhangú lelkesedéssel 
Kardos Kálmán főispán urat kérte föl az elnöki 
tisztségre, s az egyesület fölvirágzásának biz
tos alapja lett letéve abban a percben, mely
ben Ő Méltósága a közgyűlés egyhangú óha
jának engedve, az egyesület ügyeinek veze
tését elvállalni szíveskedett.

Öt év tapasztalata megmutatta mennyit 
köszönhetünk annak a férfiúnak, ki magas hi
vatali- és előkelő társadalmi állásában, az általa 
annyira kedvelt egyesület érdekeit mindig leg
melegebben támogatva, annak továbbfejleszté
sén most is előszeretettel munkálkodik.

Páratlan az a föllendülés, melyet a M. E. 
rövid öt évi fenállása alatt felmutathat s na
gyok az eredmények, melyekre visszatekinthet. 
S ebben maradandó érdeme van a közszere
tetben álló Elnöknek, aki rendkívüli elfoglalt
sága mellett is nagy érdeklődéssel viseltetik az 
egylet ügyei iránt, a ki személyesen is meg
győződést szerez a tervbe vett és bevégzett 
munkálatok felöl s akárhányszor megjelenésé
vel is fényt kölcsönöz az egyesület társas 
összejöveteleinek és kirándulásainak.
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Ezt a kiváló érdeklődést és jóakaratot az 
egyesület is viszonozni óhajtotta s épen azért 
alkotásainak legszebbikét az ő nevéről Kardos 
útnak nevezte el, biztos tudatában annak, hogy 
ily módon örök időkre összeforrasztván nevét 
Pécs turistaságának fejlődésével, Elnöke iránti 
háláját legméltóbban fejezte ki.

Engedje a Mindenható, hogy soká mond
hassuk még őt a magunkénak s hogy teljes 
boldogságban érhesse meg azt az időt, a mi
kor az ő kedvencz egylete megvalósítva nemes 
terveit: büszkén mondhatja el, hogy a városi 
lakosság érdekében kifejtett önzetlen munkás
ságát, szeretett Elnökének bölcs vezetése alatt, 
szerencsésen befejezte.

Adja Isten hogy úgy legyen!



Titkári jelentés.
Mélyen Tisztelt Közgyűlés !

A választmánynak, a folyó 1895-ik évre vonat
kozó jelentését van szerencsém a t. közgyűlésnek be
terjeszteni, s ez alkalommal számot adni a lefolyt évben 
történt munkálatokról. Teszem ezt pedig azon sorrend
ben, mint azt a múlt évben előterjesztett tervezetünk
ben felemlíteni szerencsém volt. — A folyó évben 
kifejtett tevékenységünk súlypontját a Kardos ut fönn
tartására és javítására fektettük, mert hisz közönségünk 
és tagtársaink ezt az utat használják legtöbbet s igy 
annak minden követelményeket kielégítő, jó állapotban 
való megőrzése, legelső kötelességét képezte a választ
mánynak. — A tavaszi és nyári romboló esőzések az 
utat több Ízben annyira megrontották, hogy annak 
teljesen uj kavicsozását 3 Ízben is foganatosítottuk, 
ami jövedelmünknek nagy részét igénybe vette. Tör
tént ezen kívül a Kardos utón még több munkálat is, 
melyeknek eredménye hivatva lesz e páratlan szépségű 
sétautat még kellemesebbé tenni, a mivel a tagtársak 
állandó támogatását óhajtjuk viszonozni. így a folyó 
évben, az út mentén mintegy 4500 orgovántövet 
ültettettünk, s ezt a jövőben még szaporítani fogjuk, 
hogy ezeknek megerősödésével az út szépsége emel
kedjék, de másrészt, hogy a megsürüsödött cserjék az 
útnak legtermészetesebb védelmét képezzék úgy az 
időjárás, mint a szerpentinutakat átvágó, s sajnos még 
ma is nagyszámú, kíméletlen látogatók ellen, kik elől 
az ut megvédése szempontjából, az ily keresztüljárata- 
kon, ideiglenesen sodronykeritést helyeztünk el. A 
Kardos úti pavillonra vizfogó csatornákat készíttettünk, 
magát a pavillont pedig újra festettük, hogy azt az 
időjárás viszontagságai ellen megóvjuk. — Hogy ki
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ránduló közönségünk, sétái alkalmával, fenn a Kardos
úti pavillonban egy kis üdítő italra is akadjon, ott az 
idén is sört mérettünk ki az egyleti megbízott által, 
ki az egylet által megállapított és a pavillonban kifüg
gesztett árszabály szerint adhatta csak el a kimérésre 
került étel- és italokat. Figyelmeztetjük kiránduló tag
társainkat, hogy a tagok számára készült ezen ársza
bályba betekinteni szíveskedjenek, nehogy esetleg a 
megszabottnál nagyobb ár kivántassék tőlük. — Öröm
mel jelenthetjük t. tagtársainknak, hogy a pavillon, 
eltekintve attól a kényelemtől, melyet a kirándulók itt 
találnak s menedékház jellegétől, melyet esős időben 
nyújt, ma már szerény jövedelmi forrást is képez, 
a mennyiben az ottani sörmérés jogát Scholz Antal 
tagtársunk az 1895. és 1896-iki évekre 45 fit bérért 
kivette s ezzel egyletünk fölvirágoztatását közvetve 
is elősegiti. Kedves kötelességünknek ismerjük Scholz 
urnák azon szívességéért is, melylyel a Kardos-ut kez
deténél levő pinczéjét az egylet rendelkezésére bocsá
totta, e helyen is őszinte köszönetét mondani.

A Kardos-uton a folyó évben még 75 drb akáczot 
és 13 drb hársfát is ültettettünk s a jövőben is oda fo
gunk törekedni, hogy ez ut befásjtását — daczára a 
kedvezőtlen talajviszonyoknak — a lehetőséghez képest 
minél teljesebbé tegyük.

Folyó évi munkaprogrammunk2-ik pontjául a Zengő 
csúcsra tervezett kilátótorony elkészítését tűztük ki s 
most örömmel jelenthetjük hogy ez, Terstyánszky 
László közalapítványi főerdész úr szives fáradozásai 
következtében már a múlt nyáron át lett adva a köz
használatnak, miről annak idején a helyi lapok hasáb
jain volt szerencsénk a tagtársakat értesíteni. — Az 
egyszerű kilátótorony fölállításával, most már ama 
kedvező helyzetben vannak a kirándulók, hogy hegy
ségünk legmagasabb csúcsáról élvezhetik ama felséges 
kilátást, mely innét több vármegye földjére terjed, s 
melyet azelőtt a csúcsot födő erdőség sürü lombjai a 
turisták elől eltakartak. A torony elkészülte alkalmá
val a választmány egy nagyobbszabásu kirándu
lással kapcsolatban akarta azt ünnepélyesen felavatni, 
de a kedvezőtlen időjárás folytán e társas kirándulást, 
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melyre helyből közel 50 kiránduló jelentkezett, s mely 
szám a pécsvátadi intelligentia tagjaival még jelentéke
nyen szaporodott volna, elhalasztani voltunk kényte
lenek s igy a torony felavatása a jövő év tavaszára 
maradt. Megragadjuk egyúttal az alkalmat arra, hogy 
Trstyánszky László úrnak buzgóságáért, melylyel a 
torony felállítását saját felügyelete alatt eszközöltette s 
azt a legminimálisabb költséggel fölépittette, őszinte és 
hálás köszönetét mondjunk s tán nem vagyunk sze
rénytelenek, mikor az egész közgyűlés óhajtásaképen 
arra kérjük őt, hogy a torony fölötti íölügyeletet saját 
hatáskörében legalább addig gyakorolni szíveskedjék, 
mig az egylet azt hivatalosan átveszi s gondozásra a 
pécsváradi tagtársak jóakaratába ajánlja.

Munkaprogrammunk harmadik pontjaképen az 
átjelzések további kibővítését és illetőleg a meglévő
nek javítását vettük tervbe. Örömmel jelenthetjük, hogy 
az általunk tervbe vett úthálózat teljesen ki van jelölve 
s hálás köszönettel adózunk Cseh Bertalan erdőmester 
és Wenk Ferencz főerdész uraknak, kik a püspöki 
erdőségek úthálózatát készítették, nemkülönben Kiss 
József és Mayer Károly tagtársaknak úgy Lauber Dezső 
és Visnya Aladár reáliskolai Vili. oszt, tanulóknak, kik 
a városi és káptalani erdők úthálózatát javították és 
illetve bővitették. Ismételten felkérjük e helyen t. tag
társainkat, hogy az átjelölésekre vonatkozó észrevéte
leiket, az esetleges hiányokat és tévedéseket szíves
kedjenek az egyleti titkárral közölni, hogy igy azokról 
tudomást nyerve, azok javítása ezzközölhető legyen. 
Az összes, eddig kijelölt útvonalak fölsorolására most 
nem vállalkozunk, mert azok részletesen fel vannak 
említve az egylet kiadásában megjelent „Pécs és kör
nyéke“ ez. kalauzban, mely a tagok nagy részének 
már úgy is birtokában van s a melyet a jövő évi 
nyugta bemutatása alkalmával a tagtársak kényelme 
szempontjából azok részére ¡sírét szétküldünk, a kik 
azt netán beszerezni óhajtanák. A kalauz egy példá
nyának ára, tagok részére egy korona.

A folyó évre tervezett társas kirándulások, sajnos, 
nem sikerültek, a minek egyik okát az időjárás sze
szélyességében kell keresnünk, de egy másik oka tag
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társainkban rejlik, kik ezen kirándulásokra nem jelent
keztek s ezáltal a kiránduló bizottság tagjainak fára
dozása és tevékenysége meddő maradt. Sajnálattal em
lítjük ezt föl, mert igy az egyesület intéző férfiai a 
legodaadóbb jóakarat mellett sem felelhetnek meg az 
alapszabályok erre vonatkozó szakaszának, mely a 
társas szellem fejlesztését s a vidék szebb pontjainak 
megismertetését czélozza. Kis társaságokban való ki
rándulások azonban annál inkább napirenden vannak, 
a minek bizonysága egyes szebb kiránduló helyeink 
látogatottsága, a mely évről-évre gyarapodik. így a Ja- 
kabhegyen, e kedvencz kiránduló helyen, elhelyezett 
vendégkönyvben közel 500 kiránduló nevét találjuk, 
mely szám azonban a tényleges látogatottságnak csak 
egy részét mutatja, miután sokan nem jegyzik be ne
vüket. S a mi ránk nézve a legérdekesebb: nemcsak 
hazánk minden részéből, de Stájer-, Cseh-, Horvátor
szágokból és Bulgáriából is voltak ott látogatók. Sőt 
örömmel említem föl ama körülményt, hogy tagtársaink 
nemcsak a közeli vidékre és hazánk szebb pontjaihoz 
tesznek kirándulásokat, hanem más országrészek neve
zetes helyeit is fölkeresik. így a f. évben a magas 
Tauernben fordult meg 14 egyleti tag, hogy a Glöck
ner hegyet és annak glecscsereit fölkeressék, s büsz
kén emeljük ki ezek közül Dischka Győző főreálisk. 
igazgató és Erreth János orsz. képviselő tagtársainkat, 
kik 3400 méter magasságban az Erzherzog Johann me
nedékházig jutottak s hogy a 400 méterrel magasab
ban fekvő Glocknercsúcsot el nem érhették, annak 
csak a leszállóit rendkívüli sürü köd volt az oka, 
mely továbbmenetelüket lehetetlenné tette. Ezzel az 
edzett kirándulóknak való túrral, a magyar szaklapok
nak teljes elismerését vívták ki s kétszeres kötelesség 
ránk nézve e kirándulás fölemlitése és méltánylása.

Engedje meg nekik a turisták Istene, hogy még 
gyakran legyen részük ilyen kiváló élvezetben s hoz
zanak gyakrabban is dicsőséget a magyar turistaságra.**)

**) A Glöckner hegycsoportban a következő tagtársak jártak 
ez évben : Dischka Győző, Erreth János, Czvetkovíts Gyula nejével 
és gyermekeivel, Dr. Kiss Emil, Delin Frigyes és neje, Schwabach 
Róza, Kiss József és neje, Péter János és Kohárits János.
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Nem ajánlhatjuk eléggé a tagtársaknak, hogy 
erdei sétáik alkalmával tűzzék ki egyleti jelvényünket, 
mert csakis ez jogosítja föl az egyeseket az erdősé
gekbe való kirándulásra. — A püspöki erdőkbe a jel
vényen kívül külön engedélyjegy is szükséges s azért 
a választmány gondoskodott arról, hogy ilyenek a ta
goknak rendelkezésére álljanak. Kérjük tehát mindazokat, 
kik oda kirándulást tenni óhajtanak, hogy az engedély
jegyeket akár a titkártól, akár Mayer Károlj' tagtárstól 
átvenni szíveskedjenek, nehogy az erdészeti személyzet 
részéről kellemetlenségeknek legyenek kitéve.

A Tubesz csúcson tervezett kilátótorony — miután 
arra a kellő pénzösszeg nem állott rendelkezésünkre 
— a folyó évben felállítható nem volt s így azt a jövő 
évre kellett halasztanunk, ha a tagtársak szives támo
gatása e terv megvalósítását lehetővé teszi. Annál is 
inkább óhajtanánk e czél elérését, mert igy hazánk 
ezredéves ünnepén a M. E. is egy maradandó emlék
követ tehetne le, mely a késő utókornak is büszkén 
hirdesse az elődöknek minden jó és szépért lelkesedő 
buzgóságát. — A torony elkészítése alkalmával a Kar- 
dos-utnak meghosszabbítását is foganatosítani kell, mert 
csak igy érhetjük el azt, hogy a közönség a kilátót 
gyakrabban fölkeresse s hogy onnét közvetlen szem
lélet utján ismerje meg vármegyénk alakulását, hegyei
nek szép körvonalait, s vidékünk festői panorámá
ját. Hogy e kettős munkát befejezhessük, oda nagy 
anyagi erőre van szükségünk s azért azon kéréssel 
fordulunk t. tagtársainkhoz, szíveskedjenek adományaik
kal mintegy 150 frtnyi alapunkat gyarapítani s isme
rőseik körében is ezen czélra adományokat gyűjteni, 
hogy az ezredéves ünnepen e torony is bizonysága 
legyen a turistamozgalom föllendülésének, mely esz
köze a testi erő fokozásának, mérője szervezetünk el
lenálló képességének s igy közvetve közegészségügyünk 
javulásának kiváló tényezője.

Az úthálózat befejeztével a már elmúlt évre Ígért 
turistatérképek is megkészültek. A próbalenyomatot a 
választmány már át is vizsgálta s annak alapján a 
végleges megrendelést meg is tette, úgy hogy tavaszra 
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már minden egyes tag birtokában lesz a finom kivitelű 
s helyes beosztású színes térképnek, mely a bécsi ka
tonai intézet régi jó híréhez méltó kivitelben adja egész 
Mecsekünk pontos térképét. Annál is inkább tehetünk 
erre nézve határozott Ígéretet, mert a katonai intézet
től a napokban vett értesülés szerint a térképek már 
megkészültek s most folyik a vászonrahuzás munkája, 
s egyben azon biztosítást is küldötték, hogy a térké
pek 14 nap alatt Pécsett lesznek.

Mindazoknak, kik e térképre már előjegyeztek, 
az egyes példányok az egyleti szolga útján szét fognak 
küldetni, azok pedig, kik azt még nem rendelték meg, 
szíveskedjenek a titkárnál jelentkezni, hol a vászonra 
húzott példányok 1 frt 20 krért átvehetők. Könyv
árusi utón a térképek drágábbért fognak árusittatni. 
— Vidéki tagtársaknak 1 frt 35 kr. előleges beküldése 
mellett a térképet ajánlva küldi meg a titkári hivatal, 
addig mig a készlet tart.*)

*) A térképek a közgyűlés után megérkeztek s az előjegy- 
zők között már nagyrészt szét is osztattak.

Munkaprogrammunk utolsó pontjaképen az erdei 
források befoglalását tűztük ki s ezt részben fogana
tosítottuk is, részben pedig ezután fogjuk megvalósí
tani. Egyben megemlitjük, hogy a kantavári forrás 
mellett, a kirándúlók kényelmére, egy padot helyez
tettünk el.

Elmaradt a folyó évről a Frübeisz-ut kiépítése s 
a 'Pettye szabályozásának megkezdése. Az elsőt pénz
ügyi állapotunk tette lehetetlenné, a 'Pettyére vonatko
zólag pedig csak a város tanácsával egyetértőén jár
hatunk el, s erős a reményünk, hogy a kisajátított 
malmok telkével megnagyobbodott tettyei fensik sza
bályozása maholnap halasztást nem tűrő szükséggé 
fejlődik, a mikor is az egyesület kötelességének fogja 
ismerni azt, hogy annak átalakításában régi óhajtásai 
tekintetbe vétessenek s nem fog visszariadni attól sem, 
hogy anyagi erejéhez mérten e munkálatokat pénzzel 
is támogassa. — Tudjuk mi is m. t. k., hogy mily 
kedves pontja városunknak a 'Pettye ! s hogy meny
nyire szükség van annak nagyobb mérvben leendő 
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szépítésére,s épen e tudat volt indító oka annak, hogy 
a Kardos-utat összekötöttük a Tettyével, sőt a folyó 
évben a sziklák közt levezető utat végleg használható 
karba hoztuk ama 35 faragott szép kőlépcsővel, melyet 
ott elhelyeztünk. Bár ezáltal ez a sziklai út, mely el
len itt-ott panaszok merültek fel, teljesen veszélytelenné 
lett, mégis azok részére, kik a szédüléstől félnek, a 
sziklák mögött egy második utat is vezettünk a Tety- 
tyére, hogy így semmi tekintetben se lehessen kifogás 
emelhető. Ez az út, mint a Tettyéről tehető kirándu
lások kiinduló vagy visszatérő útja, a múlt évben is 
nagy látogatottságnak örvendett s sokban hozzájárult 
a Tettyei vendégek számának emelkedéséhez, a mi 
lassan-lassan a Tettye felvirágoztatását is magával fogja 
hozni. Ilyen módon az egyesület — bár csak közvetve 
— a folyó évben is megtette kötelességét a Tettye 
fejlesztése érdekében s reméljük, hogy már a közel 
jövőben, maga a Tettye is érezni fogja az egyesület 
munkájának gyümölcseit Annál is inkább reméljük ezt, 
mert Pécs szab. kir. városa, amint ezt egy átiratában 
tudatni szives volt, az egyesülettel karöltve napirendre 
fogja tűzni ennek átalakítását.

Ime m. t. k. ezekben adtunk számot az elmúlt 
év munkásságáról, mely bár nem öleli fel teljesen az 
előirányzatot, mégis a legfontosabb dolgokat megvaló
sította.

Ezek után pár vonással ráutalunk a jövő évi munka
tervezetre. Első helyen tervezzük a kilátótorony felállítá
sát és a múlt évről elmaradt Frübeisz-völgyi ut elkészíté
sét, amennyiben anyagi viszonyaink azt meg fogják en
gedni, 2) folytatni fogjuk az erdei források befödését, eset
leg azok mellett padok elhelyezését, 3) a Kardos-út jókar
ban tartását, annak további befásitását4)felső szakaszon 
szükséges padok elhelyezését, 4) a meglevő úthálózat
nak a szükséges mérvben leendő javítását, 5) a Tettye 
rendezésének megkezdését. — Hogy vájjon a társas 
kirándulásokat a választmány tervbe veszi-e, azt kö
zönségünk és tagtársaink óhajtásától tesszük függővé, 
mert a múltban tanúsított közöny után, alig véljük he
lyesnek, a kiránduló bizottságnak eddig minden alka
lommal tanúsított ügybuzgó fáradozásait ismét igénybe 
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venni. — A tagtársak közönyének egy másik sajnos 
tünetére is legyen szabad e helyen rámutatnunk. Tag- 
dijhátralékaink évről-évre növekednek, a mi egyrészt 
bénitólag hat tevékenységünkre s akadályul szolgál 
sok szép terv megvalósitásánál, másrészt ama kény
szerhelyzetbe hozza a választmányt, hogy e hátraléko
kat pör utján hajtsa be.

Egyesületünk anyagi helyzetéről a külön pénztá
rosi jelentésből vesznek a t. tagtársak tudomást, de 
szükségesnek látjuk, hogy a tagok számának szaporo
dásáról e helyen emlékezzünk meg. A folyó évben fel
vettünk 19 rendes tagot, az egyesületből kiléptek 9-en 
s igy a növekedés 10. Jelenleg 15 örökös, 49 alapitó 
és 591 rendes tag gyámolitja az egyesületet, kik közül 
52-en vidékiek.

A tagtársak e pénzbeli támogatásán kívül több 
oldalról is részesültünk támogatásban. Így az egyesü
let jóakarói voltak első sorban a Pécsi Takarékpénztár, 
mely nemeslelküségének újabb jeleképen 50 forinttal 
gyarapította pénztárunkat, mely összeget külön alap
ként kezelünk, — a nemzeti casino t. választmánya, 
mely a casino helyiségeit gyűléseink alkalmával ren
delkezésünkre bocsátotta, Schönherr Mihály úr, ki hi
vatalos helyiségünket díjtalanul engedte át és a helyi 
sajtó, mely egyesületünk érdekeit mindig a legme
legebben istápolta. Kedvezményeket nyújtottak tag
társainknak Domján Izor könyvkereskedcí úr, ki 
készpénzbevásárlásnál 100/o s Hamedli Gyula fény
képész úr, ki 10—20% engedményben s laboratóriu
mának díjtalan használatában részesítik a tagtársakat. 
Fogadják érte az egyesület hálás köszönetét 1 A helyi 
gyógyszerész urak az eddig nyújtott 20°/o kedvez
ményt a folyó év közepén megvonták, de a választ
mány ama reményt táplálja, hogy a jövő évben kö
zülük egyik vagy másik ismét meg fogja adni az ed
digi kedvezményt, a miről annak idején a t. tagtársa
kat tudósítani fogjuk.

Könyvtárunkat a folyó évben Valentin Ottó és 
Kiss József urak, úgy a M. T. E. tanítói osztálya, a 
Délvidéki K. E. és a D. u. Ő. A. gyarapították szives 
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adományaikkal, melyekért a közgyűlés hálás köszö
netét fejezzük ki.

M. T. K. Még eddig minden jelentésünknek volt 
egy szomorú része, mikor elhunyt tagtársaink emlé
kének adóztunk igaz részvétünkkel. E szomorú köte
lesség teljesítésétől az elmúlt évben sem mentett fel 
bennünket a Teremtő kegyelme. S most, mikor egész 
városunk gyászt öltött, egyházmegyénk nemeslelkü 
főpapjának, dr. Dulánszky Nándor megyés püspöknek 
elhunyta fölött, mikor fájó szívvel állja körül a város 
lakossága az aranyszívű férfiú ravatalát, akkor kétsze
res gyász borítja el a mi sziveinket, mert hisz egye
sületünk örökös tagja és egyik legnemeslelkübb tá
masza és jóakarója szállt vele sirba. Érdemeinek föl- 
emlitése és méltatása nem tartozhatik egyesületünk 
jelentésének keretébe. Mily kincsesei gazdagította ő uj 
székesegyházunk fölépítésével s más alkotásaival vá
rosunkat, az más lapra tartozik; de egyesületünk tör
ténetében mindig maradandó emléke lesz az ő nevének, 
mert hisz ő benne egyesületünk mindenkor jóakaró 
barátot, nagylelkű támaszt birt. Ö nyitotta meg egye
sületünk kiránduló tagjainak, hegyvilágunk legszebb 
részét: a pécsi püspökség erdeit s anyagilag is támo
gatta törekvéseinket.

Isten áldása legyen a sokat szenvedett főpap 
emlékén, melyet mindannyiunk igaz kegyelete őriz !

Rajta kivül elvesztettük még a folyó évben Fodor 
László, Báró Ottinger G., Szász Gyula, Szucsics Károly, 
özv. Vésey Rezsőné és Vizkelety Imre tagtársainkat. 
Áldás legyen poraik fölött!

Ezekben számot adván, m. t. k. az elmúlt év ese
ményeiről szabadjon újólag azon kéréssel fordulni 
Önökhöz, hogy támogassák továbbra is az egyesületet, 
mely vidékünk szépítését tűzte ki feladatául s járjanak 
kezére a választmánynak, mely e feladat megvalósítá
sán minden erejével fog buzgólkodni.





A MECSEK EGYESÜLETTISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
1895-BEN.

Elnök:
Kardos Kálmán, Baranyavármegye és Pécs sz. kir. város főispánja.

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

Igazgató:
Vaszary Gyula, rendőrfő

kapitány.
Pénztáros:

Stcrn Károly ügyvéd.

Titkár:
Kiss József, főreáliskolai tanár

Mérnök:
Rauch János, városi főmérnök

Választmány:
Aidínger János, kir. tanácsos,

Pécs szab. kir. város pol
gármestere,

Dr. Ágh Timót, főgymnásiumi 
tanár.

Dr. Bodó Aladár, ügyvéd,
Cseh Bertalan, püspöki erdő

mester,
Dr. Czirer Elek, Pécs szab. kir. 

város főorvosa,
Dr. Daempf Sándor, kir. tábl. 

biró,
Dischka Győző, kir. főreálisk. 

igazgató,
Eibach Emil, takarékpénztári 

főkönyvelő,
Fekete Mihály, Pécs szab. kir. 

város főügyésze,
Gírtl Vincze, kápt. erdőmester,
Glatt Ignácz, székesegyh. ének- 

isk. igazgató,
Haksch Lajos, lapszerkesztő,
Halász Géza, áll. erdőfelügy.,
Herbcrt János, városi tanácsos, 
Hinka László, püsp. jogtanácsos 
Inczédy Dénes, főgymn. igazg.,

Kindl József, segélyegyl. vezér
igazgató,

Kovácsffy Kálmán, áll. főmérn., 
Koszits Kamill, megy, főjegyző, 
Lakits Gyula, műépítész, 
Lechner Antal, takarékpénztári 

vezérigazgató.
Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Matyasovszky Jakab, geológus, 
Maycr Károly, takarékpénztári 

hivatalnok.
Dr. Mendl Lajos, Baranyavár- 

megye főorvosa,
Nagy Jenő, megyei főügyész, 
Németh Béla, ügyvéd.
Németh Gyula, ügyvéd,
Dr. Nick Alajos, ügyvéd,
Rcch György rendőrkapitány, 
Schapringer Gusztáv, bankár. 
Sey László, ny. megyei árva

széki elnök,
Suha Rezső, városi erdőmest., 
Szeifricz Antal, borkereskedő, 
Szcifricz István, kanonok, 
Szigriszt Lajos, segélyegyleti 

pénztáros.
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Szily László, Baranyavármegye Valentin Ottó, könyvkereskedő,
alispánja, Várady Ferencz, lapszerkesztő,

Szuly János, ügyvéd, Dr. Wajdits Alajos, orvos,

Örökös tagok:
Bánffay Simon Pécsi takarékpénztár
Brázay Kálmán 10 Schapringer Gusztáv
Cackovic Milivoj Schapringer Mór (meghalt)
Dr. Dulánszky Nándor (megh.) Dr. Schwarz Frigyes

5 Förster Béla (meghalt) Szauter Gusztáv
Kardos Kálmán Szigriszt Lajos
Nemzeti Casino 15 Walter Antal
Gr. Pallavicini Majláth Etel

Alapító
Alt és Böhm 
Angszter József 
Dr. Blum Béla 
Dellimanich István

5 Dischka Győző 
Eisner Dóczi 
Erreth Antal 
Erreth János 
Erreth János

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

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

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

25 Littke József
Rendes

Abaligeten:
Biró Imre
Rák Imre

Budapesten:
Dr. Békeffy Remig
Dobrovszky Ágost

5 Dobrozsemszky Mátyás 
Egerszeghy Mihály

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

30 Dr. Pauncz Lipót 
Pintér József (meghalt) 
Póth Vilmos 
Dr. Schaurek Bódog 
Gr. 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 Rajmár 
Zsinkó István 
Zsolnay Imre 
Zsolnay Miklós 
Zsolnay Vilmos

tagok:
Dr. Gerecze Péter 
Gruber Gusztáv
Lőwinger Emil

10 Dr. Marinovich Imre 
Mártonffy László 
Vágó Ferencz

Bród :
Bornes Máté
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15

20

25

30

35

40

Dárdán :
Bihari Benő 
Kletzár Lajos 
Dr. Narancsik Károly

Doroghon:
Guttmann János

Előszálláson :
Mészáros Ármánd

Győrött:
Zoltán Vilmos 
Zoltán Vilmosné

Kátoly pusztán:
Czirer József

Kisteleken :
Országh Lajos

Kolozsvárt:
Dr. Lukács Adolf

Szt.-Lőrinczen :
Polgár Jenő

Mohácson:
Trixler Károly

Orfün:
Bokor Dénes

Pécsett:
Dr. Ágh Timót 
Altmann Géza 
Andretzky Ernő 
Angyal Pál 
Anhaltzcr Ede 
Antoni Gusztáv 
Áronffy Ilona 
Arnhold Nándor 
Auguszt Ferencz 
Ascher Adolf 
Asztalos János 
Babics Károly 
Bakos Imre 
Balogh Károly 
Bauer Zoltán 
Bcck Gyula

Beck Lajos 
ifj. Bedő Imre

45 Benczenleitner S. 
Berecz József 
özv. Berecz Károlyné 
Beretvás Sándor 
Berger Miksa

50 Bittér Illés 
Bittó Béla 
Blancz József 
Blaskovich István 
Blauhorn Antal

55 Blauhorn Izidor 
Bócz Alajos 
Dr. Bodó Aladár 
Bogyay Pongrácz 
Bolgár Kálmán

60 Bolgár Tivadar 
Dr. Bors Emil 
Borsitzky Imre 
Bőbei Ferenez 
Bőhm Ferencz

65 Böhm Manó 
Braun Ármin 
Brcining Leontin 
Breuer Miksa 
Brünn Lajos

70 Bubreg Nándor 
Buday Béla 
Buday Béla 
Budics György 
Burkert Antal

75 Buzássy Ábel 
Dr. Ceyka Zdenkó 
Chinorányi Géza 
Csarsch Jenő 
Cseh Bertalan

80 Csendes Alajos 
Cserny Stefánia 
Cserta Vincze 
Cséfay Flórián 
Csigó János

85 Csokonay Zsigmond 
Czenger Nándor 
Cziglányi Béla 
Dr. Czirer Elek 
Czirer József

90 Czirer Lajos 
Czvetkovics Gyula 
Daempf Imre 
Dr. Daempf Sándor
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Dr. Darányi Fercncz
95 Dr. Daróczy Aladár 

Dekleva Ignácz 
Denk Lajos 
Dcutsch Adám 
Dr. Dcutsch Antal

100 Dischka János
Dr. Dobszay Antal 
Dr. Doby Imre
Dóczy József 
Dollinger András

105 Dómján Izidor 
Donncvall János 
Dorner Henrik 
Döbrössy Alajos 
Dőmel Sarolta

110 Dőry István 
Drobáez Miksa
Duka Achill 
Dulánszky Lajos 
Dr. Egry Béla

115 Dr. Egry Béláné 
Eger Zsigmond 
Ehrentlcnzberger Gyula 
Eibach Emil 
Eíscnhut Antal

120 Eisenhut Jenő 
Eiser János 
Eizer Jánosné 
Eizner József 
Eizner Juliska

125 Eckhardt Antal 
Engel Lajos 
Engel Lajosné 
Engel Mihály 

Engel Soma
130 Engeszer Miklós 

Engeszcr Miklósnc 
Eötvös Gusztáv 
Erdőssy Bódog 
Erdőssy Lajos

135 Errcth Mari
Farkas Géza
Farkas Irma 
Farkas Gyula 
Fcilhauer Ignácz

140 Fekete József 
Fekete Mihály 
Dr. Fercnczy László 
Dr. Fent Fercncz 
Fischer Fercncz

145 Dr. Folly Hugó
Fon József 
Forray Iván
Forray Valér
Förster Béláné

150 Francsics Nándor 
Dr. Friedl Károly 
Dr. Frühmond Imre 
Fuchs Adám 
Futyma Sarolta

155 Füchsl Arnold 
Füchsl Gizella 
Dr. Fürst Győző 
Fürst Lipót
Gaál István

160 Gaiger Dezső 
Ganter Ferencz 
Gebhardt Fercncz 
Gerdenics József 
Geyer Oszkár

165 Gianone Sándor 
özv. Gianone Anna 
Gianone Virgil 
Girardi József 
Girardi Józscfné

170 Goldschmied Ödön 
Gőbel Kálmán 
Grcbeldingcr Miklós 
Grosz Miksa 
Grün János

175 özv. Grünhut Ignáczné 
Dr. Gubicza Tádé 
Guttmann Zsigmond 
Dr. Gyenes János 
Gyikos Péter

180 Gyimóthy Gyula 
Haas József 
Haksch Emilia 
Haksch Lajos 
Halász Géza

185 Hamedli Gyula 
Hamerli Imre 
Hamerli István 
Hanny Nándor 
Hanuy Fercncz

190 Hardy Sándor 
Hegedűs Imre 
Hckingcr István 
Herbert János 
Herdlein Lajos

195 Hillebrand Fercncz



21

Hippmann Károly 
Hirschfeld Sámuel 
Hofbauer József 
Hoffer Károly

200 Hoffmann Fcrencz 
Hoffmann Lajos 
Holler Béla 
Horváth András 
Horváth Antal

205 Horváth Géza 
Horváth Lajos
Hóser Ármin 
Höffler László 
Höffler Paula

210 Hölbling Viktor 
Huziák István 
Hügel Ede 
Igalics Kádó 
Dr. Igaz Béla

215 Igmándy I'crencz 
Inczédy Dénes 
Jaksch Ede 
Jankovics József 
Janovszky Hugó

220 Dr. Jellasich István 
Dr. Jellasich Lajos 
Jeszenszky Lajos 
Dr. Jobszt László 
Dr. Johann Béla

225 Jusztusz Mihály 
Jusztusz Miksa 
Kaffka József 
Kaminerer Fercecz 
Kann Ignáez

230 Kann Ignáczné 
Karch Géza 
Dr. Kaufcr Jenő 
Kaufmann Lajos 
Kaufmann Nándor

235 Dr. Kálmán Miksa 
Károly Ignáez 
Kelemen László 
Keller István 
Keller István

240 Kengl Gusztáv 
Kengyel Mór 
Kepes Kálmán 
Korholt Ferencz 
Kerbolt Pál

245 Dr. Kercky Mihály 
Kerese Miklós

Kész István 
Kisfaludy Imre 
Kiss József

250 Kiss József 
Kiss Zsigmond 
Kleidorfer Ferencz 
Klein István 
Klein Jakab

255 Klein Károly 
Klekner Alajos 
Klingenberg Jakab 
Klobucsár Mihály 
Knapp József

260 Koharics Fcrencz 
Koharics N. Iános 
Koharics Jánosné 
Kohl Ede 
Kohn Mór

265 Kopp Tivadar 
Dr. Kossutányi 1. 
Koszér János 
Dr. Koszits Ákos 
Koszits Kamii

270 Koszter Károly 
Kosztka György 
Kovács Antal 
Kovácsffy Kálmán 
Kovácsics J.

275 Kőmives István 
Kőnig Fcrencz 
Kőnig Károly 
Köszl János 
Dr. Krasznay Jenő

280 Dr. Krausz Jenő 
Krausz Simon 
Krautszak János 
Krauze Antal 
Krauzc Ignáez

285 Krauze Irma 
Krászonyi Fcrencz 
Kremling Károly 
Krigl József 
Kristóf József

290 Kuh Miksa 
Kühlburger Miklós 
Ladányi Sándor 
Lakits Ferencz 
Lakits Gyula

295 Dr. Lammer Károly 
Laschober Tofor 
Lauber Rezső
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Lauber Rezső
Lechner Antal

300 Lechner Gyula 
Dr. Lechner János 
Lechner Viktor 
Lcichncr Adolf 
Légár Hugó

305 Lcksza Károly 
Lenkei Lajos 
Leviczky Gyula 
Liebelt Ferencz 
Dr. Lieber György

310 Likl János
Lili István
Littko György 
Dr. Littkc Lajos 
Liszkay Bálint

315 Dr. Ludwig Ferencz 
Ludvig Károly 
Dr. Lőwy Ignácz 
Loewy Lajos 
Dr. Loewy Lipót

320 Lőwy Sándor 
Lukrics István 
Magdics Gáspár 
M. T. E. vasm. osztálya 
Majorossy Imre

325 Maksay Zsigmond 
Maleter László 
Maleter Rudolf 
Markovics Józsct 
Martinék József

330 Marx József
Marx Nándor 
Matyasovszky Jakab 
Mautner Mór 
Mayer Károly

335 Máté Ödön
Mestrics Imre 
Mihailovics Emil 
Mibálffy Árpád 
Mihálffy Vilmos

340 Mihálovics Antal 
Mike Géza 
Dr. Miltényi Miklós 
Dr. Mócs Szaniszló 
Molnár Mihály

345 Mussong Vinczc 
Muttnyánszky Béla 
Miillcr Antal
Dr. Miillcr János

Nagy Imre
350 Naschitz Adolf 

Nemes Tivadar 
Nendvich Andor 
Neumann Ignácz 
Neumann Soma

355 Nédler Lajos 
Németh Béla 
Németh Gyula 
Németh István 
Németh József

360 Nikkl Béla 
Notter Jenő 
Novák Félix 
Nyers Angyalka 
Oberhammer Antal

365 Obermayer Géza 
Obláth Adolf 
Opris Péter 
Oroszy Sándor 
Oszvalt Ferencz

370 Öertzen Gusztáv 
Parragh Antal 
Pataky Vilmos 
Paunz Vilmos 
Paunz Gábor

375 Pazsitzky József 
Peitler Imre 
Dr. Perls Ármin 
Persay Elek 
Pécsi János

380 Péhm Lajos 
Péter Ferencz 
Péter János 
Philipovics József 
Piacsek Gyula

385 Piacsek Virgil 
Dr. Pick Ignácz 
Pigctty Lajos 
I'ikler József 
Pintér Ferencz

390 Pintér Ferencz 
Dr. Pintér József 
Dr. Pintér Józsefné 
Pintér Józsefné 
Pintér Torka

395 Pleininger Ferencz 
Plichta Ferencz 
Plichta Gusztáv 
Pollák Soma 
Pörgesz Béla



23

400 Dr. Porgesz Miksa 
Poszek Vilmos 
Pracser Albert 
Preusz Adolf 
Pruckcr Károly

405 Ptácek Viktor
Pulcz Imre 
Raab Gábor 
Rappay Ignácz
Rath Mátyás

410 Rathmann Román 
Ratkovics Károly 
Raueh János 
Razgha Gyula 
Reberics Imre

415 Reberics Imre 
Reeh Aladár 
Dr. Reeh Dezső 
Reeh György 
Reich Oszkár

420 Reif Lajos 
Reinfeld Imre 
Reizner Nándor 
Renneberg Ernő 
Rencz Béla

425 Repics Gyula 
Repics Vincze 
Requinyi Géza 
Ribay Antal 
Ribás János

430 Romaisz Ferencz 
Romaisz Imre 
Rosenthal Adolf 
Roth Béla 
Rözge István

435 Rudolf István 
Ruh Ernő 
Rueprecht István 
Ruepprecht Nándor 
Saághy Ferencz

440 Salamon József 
Sasvári Béla 
Sávéi Kálmán 
Schabhüttl Hugó 
Scheurer Károly

445 Schibinger Ferencz 
Schlauch Imre 
Schmitz Soma 
Schneckenberger Julcsa 
Schncider István

450 Schnell János

Schober István 
Scholz Antal
Scholz Gyula 
Schönwald Imre

455 Schönwiezner Arthur 
Schwabaeh Róza 
Schxvabach Zsigmond 
Schwarz Miksa 
Sebesy Ede

460 Dr. Sech Károly 
Selényi Antal 
Sey László 
Simacsek Alajos 
Simon János

465 Sipőcz István 
Sipőcz Istvánná 
Skoff Ferencz 
Dr. Sonnewend Frigyes 
Spiesz János

470 Spitzer Béni 
Stankovits György 
Dr. Stein Henrik 
Dr. Stein Lajos 
Steinbach Géza

475 Stenge Ferencz 
Strausz Béla 
Streicher Lajos 
Szabó János 
Szakváry Emil

480 Szebényi Simon 
Szegedy Fülöp 
Szeibert Fülöp 
Szeifricz Antal 
Szekrénycssy Béla

485 Dr. Szekrényessy Ferencz 
Szelman Győző 
Dr. Székely Ede 
Szép Béla 
Sziebert Nándor

490 Szigriszt Ferencz 
Szigriszt Ferenczné 
Szigriszt Lajosné 
Dr. Szilasi Zsigmond 
Dr. Szilvck Lajos

495 Színkovics Károly 
Szivér István 
Szőke Béla 
Sztudinka Zsigmond 
Szvacsek Mihály

500 Taizs József 
Tauszig Ármin
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Tauszig Zsig'mond 
Thaly Lujza 
Ternovszky Alajos

505 Tieber Gyula 
Dr. Toldy Béla 
Dr. Tolnay Géza 
Tolnay Antal 
Dr. Tolnay Vilmos

510 Tőttösy Béla 
Trixler Aladár 
Dr. Tróber Aladár 
Troli Ferencz 
Ugrósdy Adolf

515 Ujváry Kamilla 
Ujváry Lajos 
Ullmann M. Károly 
Vaczes Miklós 
Valentin Ottó

520 Várady Ferencz 
Váry Gyula 
Végh János 
Visnya Sándor 
Vogl Betti

525 Vörös Mihály 
Wachauer Károly 
Dr. Wajdics Alajos 
Waidics Gyula 
Walla Ferencz

530 Dr. Wallerstein Bódog 
Weidinger Viktor 
Weiller N. János 
Weisz Márton 
Weisz Zsigmond

535 Wertheimer Jakab 
Werner Ottó 
Weszelszky Ferencz 
Weszelszky Ferencz 
Weszelszky Gyula

540 Wicha József 
Wiener Anna 
Windisch Gyula
Br. Wimmersberg Gedeon 
Wittmayer János

545 Wohl Lajos 
Wollmuth Ferencz
Wolf Miksa 
Wotroba József
Wranits György

550 Dr. Wurster József

Zalay Mihály 
Zavaros Péter 
Zánkay Lajos 
Zeisz József

555 Zelesny Károly 
Zelmsz Gyula 
Dr. Zöld Sándor 
Zsabokrszky Ferencz 
Zsiga László

500 Zsilinszky Lajos 
Zsolnay György

Pécsváradon :
Dricsz Lajos 
Gállos Ede 
Horváth Mór

565 Pritz József
Seeh Károly

Sásdon:
Kapun Aladár

Siklóson :
Benyovszky Manó 
Dr. Darázsy Ödön

570 Feiler Mihály
Dr. Gojkovics Sabbas 
Pakuszi Gyula
Dr Schlesíngcr Ernő 
Schmirmund Gyula 

575 Szivér István
Dr. Troli Ferencz
Visy Pál

Szabolcson :
Glanzer Gyula
Glanzer Gyuláné

Üszöghben :
Jezevics Ferencz

Összesen 15 örökös, 40 alapitó 
és 579 rendes tag.

Elhaltak:
Dr. Dulánszky Nándor 
Fodor László 
Báró Ottingcr G.
Szász Gyula 
Szucsics Károly
Özv. Vésey Kczsőné 
Vizkelcty Imre
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Kivonat az erdőtörvényről szóló 1879. évi 
XXXI. törvényczikkből.

9. §. Az erdőkben s azok közelében száz mé
ternyi távolságon belül — csak az erdőégések meg
akadályozására szükséges óvrendszabályok megtartása 
s idegeneknek még ezen felül csak az erdészeti sze
mélyzet engedélye mellett szabad tüzet rakni. (1. 109. §.)

A ki tüzet rak, minden esetben tartozik azt távo
zása előtt teljesen eloltani.

11. § A ki erdőben vagy annak közelében el
hagyott tüzet talál, tartozik azt lehetőleg eloltani, ha 
pedig azt eloltani már nem bírja, vagy ha erdőégést 
vesz észre, vagy annak tudomására jut, tartozik azt 
az útjába eső legelső ház lakosainak tudtára adni stb.

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

73. §. Ha az okozott kár összege 30 forintot felül 
halad, a cselekmény a büntetőtörvénykönyv értelmé
ben vétséget, illetőleg bűntettet képez.

75. §. Erdei kihágás miatt pénzbüntetés s min- 
denik kihágásért, valamint a kihágást elkövetett min- 
denik személyre nézve, külön tételben állapítandó meg.

84. §. A családtagok, a gyámság és gondnokság 
alatt állő egyének, a cselédek, az iparos-tanonezok és 
a gyári munkások által elkövetett erdei kihágások 
eseteiben az értéknek, a kárnak és a költségeknek 
megtérítésére nézve a családfők, a gyámok és gond
nokok, a gazdák s illetőleg az iparosok és gyárosok 
is felelősséggel tartoznak azon esetben, ha a köteles- 
ségszerü felügyeleti jog gyakorlását elmulasztották. 
Ezen esetben utóbb nevezettek az érték, kár és költ
ségek megtérítésében a tettessel együtt — viszkereseti 
joguk épségben tartása mellett — elmarasztalandók.

155. §. A ki élőfát le- vagy bevágás, megfúrás, 
gyürüzés, jelzés, lehámozás, fürészelés, a gyökerek 
feltakarása, gyantanyilások fel- vagy továbbszakitása 
vagy bármi más módon megrongál, az okozott kár 
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megtérítésén felül 15 írtig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

A ki 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 kárpótlást tartozik fizetni s 
azonfelül 10 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

109. §. Két forinttól húsz forintig terjedhető pénz
büntetéssel büntetetik 1. a ki a 9. §. határozmányai • 
nak 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 szük
séges és a létezett viszonyok közt eszközölhetővé vált 
intézkedéseket elmulasztja; 3. a ki a 11. §-nak eleget 
tenni elmulasztja.

112. §. Ha a 109. §. J. 2. 3. alatt meghatározott 
cselekmény vagy mulasztás folytán, gondatlanságból 
tűzkár származott: a cselekmény vagy mulasztás vét
séget képez s a büntetőtörvények rendelkezései szerint 
lesz büntetendő.

113. §. A ki az erdőben engedély nélkül kocsival 
tilos utón jár; a ki engedély nélkül uj utat tör vagy 
hat évesnél fiatalabb utánnövések közt jár, ötven 
krajczártól húsz forintig terjedhető büntetéssel bün
tetendő.

A Mecsek Egyesület kiadványai:
1. Juhász László: „Baranyamegye és Pécs 

város régészete“. Ára 1 korona.
2. Kiss József: „Pécs és környéke“, 128 oldal, 

számos- képpel. Bolti ára 2 korona. A M. E. tagjai 
részére a titkárnál 1 korona.

3. Pécs vidékének turista-térképe (1 : 75000) 
készítette a bécsi katonai földrajzi intézet. A vászonra 
húzott színes térkép ára a M. E. tagjai részére 2 kor. 
40 fillér. Kapható a titkárnál.
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A Mecsek Egyesület utjelzései
az egyesület kiadásában megjelent „Pécs és környéke“ 
ez. útmutató könyvben találhatók, melyből itt egy kis 
mutatványt közlünk.

Abaliget.

A Budapest-pécsi vasút állomása, 750 lakossal. 
Vendéglőjében szobát és olcsó ellátást találunk.

Mint plébánia már 1232-ben a pápai adóivekben fel van 
említve, de Pesty Frigyes szerint annak múltjáról az okmányok 
föltűnően hallgatnak.

A vasúton utazó részére közöljük a mostani menetrendet. 
Pécsről indul 8'-1, 1136 nappal és ll40 éjjel; érkezés Abaligetre 920, 
1245 és éjjeli l06 órakor Indulás vissza Pécsre : 355 órakor reggel, 
305 és 653órakor délután; érkezés Pécsre 512 reggel, 408 d. u. és 
744 este. Jelzés a falu és állomás között fekete és vörös színekkel.

Abaligetre két irányban vezetnek jelzések.
1. A Kardos-ut első szakaszának végén, balra, 

sárga jelzés vezet a lapisi vadászházhoz (3'3 km.) s 
innét nyugoti irányban piros jelzés a Remete-rétre, 
honnét ugyanazon szin kalauzol gyönyörű erdei séta- 
uton Orfilre (4 km.) Orfüről zöld szin fehér keretben 
jelzés után jutunk Abaligetre. Ez az ut kezdetben pár 
száz lépésnyire a községi legelőn vezet keresztül, majd 
fiatal vágás területen áthaladva (honnét szép kilátás 
van a vidékre) árnyas erdőbe kanyarodik. Mintegy 
háromnegyed órai erdei séta után kiérünk az Abaliget- 
től délre fekvő s a cseppkőbarlangot magában foglaló 
hegy tetejére, honnét a községre s környékére van 
festői kilátás.

2. A Makár-utcza végétől vörös-kék jelzés vezet 
az ürögl völgybe. A völgyet keresztülszelve s az ott- 
lévő malmot jobbkéz felől hagyva a temető mellett 
Magyar-Ürög községbe érünk, A falu felső részén, a 
hidon túl (balra) mintegy száz lépésre, nyugotnak a 
hegy felé kanyarodva ismét rátalálunk a vörös-kék 
jelzésre (egy darabig együtt tart a Jakabhegyre vezető 
fehér jelzéssel) melyet állandóan követünk. Útközben 
a vörös-kék jelzésű utat átmetszi a Szentkútról Jakab
hegyre vezető sárga szin, vörös keretben jelzésű ut,
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melyen jobbra le Szentkutra, balra pedig a Jakab
hegyre érhetünk. Tovább vörös keretben sárga szín
nel jelölt ut metszi át vonalunkat, melyet balra kö
vetve a Jakabhegyre, jobbkéz felé pedig Orfűre jutunk. 
Ettől a ponttól mintegy 1 km.-nyíre a vörös-kék jel
zés kétfelé szakad s balra a Jakabhegyre, jobbra pedig 
szép szálas erdőben Abaligetre vezet.

A barlang a falutól délre alig egy kilométernyire 
fekszik, s hála Chalupni János volt — és Bíró Imre 
jelenlegi abaligeti plébánosok érdeklődésének és áldo
zatkészségének, ma már teljesen és kényelmesen jár
ható. Az IV2 m. magas s vasrácsozattal elzárt bar
langbejáratból kristálytiszta viz habjai csörgedeznek. 
A barlang egész hossza mintegy 500 m.

Érdekesebb képződmények a korona, függőhíd, 
pisai torony, Mária-szobor, dóm, tabernaculum, kál
vária, szószék, függöny, sírkő, könyvtár stb. Az úgy
nevezett nagy dómban emberkéz által rakott fal ma
radványai s lépcsők láthatók, mik amellett szólanak, 
hogy itt valaha bejárat volt. A barlang végén van a 
pokol torka s ezen át jutunk a tóhoz, egy pár négy
szögméter területű víztükörhöz, melybe a tető szikla- 
kérge leereszkedvén, elzárja a továbbhatolást, pedig 
valószínű, hogy a tavon túl még folytatódik a barlang 
s tán, hogy éppen ott van annak csepkövekben gaz
dag része, miután az első részből azok nagyrészt szét- 
hordattak. Épen e körülmény okozza azt, hogy nem 
a cseppkőképződmények képezik a barlang vonzerejét, 
hanem a geológus előtt legérdekesebbek az évezredek 
óta dolgozó viz mesterművei, a vízmosás által csiszolt 
különféle mészkőalakzatok, minők a lovag, a bárd stb.

Régészeti tekintetben a barlang Wosinszky Mór 
által átkuttatván, a tudós régész abban az ősember 
ottlétének nyomaira bukkant.

A barlang bejáratától nyugotra eső legelőnek lej
tőjén római temetkezési halmok (tumulusok) láthatók, 
melyekből az 1889. márczius 19—22-én rendezett ása
tások alkalmával több urna emeltetett ki néhány bronz- 
maradványnyal (karperecz, meltű stb.) együtt.

(A barlangról először 1768-ban történik a plébánia történetében 
említés, mikor egy Mattenhcim József nevü bátor molnár több tár
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savai nyakig vízben gázolva hatolt be annak egy részéig. 1891-ben 
Kölesi Vincze ispán a barlangban emberi és állati csontvázakat ta
lált s ugyanő a barlangot a „Tudományos gyűjtemények“ 1820. 
évfolyamában le is irta. A harminczas években a nyílást egy főúr 
bővitette, hogy a barlang hozzáférhetőbb legyen, de épen ez volt 
a barlang szépségének megrontója, miután a barlang felügyelet nél
kül állván, a látogatók a cseppkőképződményeket barbár módon 
megrongálták és clhordották.

A barlangba szolgáló belépőjegyek a tanítónál 
válthatók. Belépőjegy személyenként 30 kr., egy lámpa 
10 kr., magneziumsodrony méterje 20 kr.; a vezetőnek 
egyszeri kalauzolásért bárhány személynél 50 kr. jár.

Kedvezmények.
1. Hamedli Gyula fényképész úr kis képeknél lO°/o, 

nagyobb felvételeknél 2O°/o kedvezményt ad s a fény
képészettel foglalkozó tagtársaknak szívesen szolgál 
felvilágosítással, laboratóriumát pedig díjtalanul rendel
kezésükre bocsátja.

2. Dómján Izor könyvkereskedő úr könyvbevá
sárlásnál 10%-ot enged.

3. Az egyesületi jelvény viselése feljogosítja az 
egyleti tagokat, minden külön engedély nélkül a városi1, 
a püspöki2, a káptalani és a székesegyházi3 erdősé
gekbe való kirándulásokra.

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

engedélye.
8 A székesegyházi javak kormányzója Ő Nagyságának 1892. 

február 27-én kelt átirata.

A püspöki erdőségekbe való kirándulásokhoz kü
lön engedélyjegyek szükségesek, melyek Kiss József 
titkártól, vagy Mayer Károly tagtárstől (Pécsi Takarék
pénztár) átvehetők.
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Az 1895. év folyamára tervezett 
kirándulások.

(Esetleges változtatások fentartva.)

Május 1. Kardos-ut, Tetye.
„ 10. Bányatelep.
„ 17. Jakabhegy.
„ 24. Harsányi hegy.
„ 31. Abaliget.

Jun. 7. Mélyvölgy—Mánfa.
„ 14. Zengő.
„ 21. Kozári vadászház.
„ 28. Szentkút.*)

A részletes programm minden kirándulást meg
előzőleg a lapokban és az egylet hirdető tábláján fog 
közöltetni. Felvilágosítást a vezető nyújt a kirándu
lást megelőző csütörtökön d. u. 6—7-ig Nádor-szálloda 
11. sz.

Ha a tervezetben változás állana be, úgy az ide
jekorán közöltetik a helyi lapokban.

Kérjük a kirándulási szabályzat szives figyelembe 
vételét.

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 egy
let igazgatója és titkára hivatalból tagjai a bizottságnak.

3. A kirándulási bizottság a kirándulási évadban 
havonkint ülést tart s itt a kirándulások sorrendjét 
legalább 5 hétre megállapítja s azt a hivatalos helyi-

») A kirándulások csak akkor fognak megtartatni, ha tag
társaink részéről a kellő támogatás biztosítva lesz. 
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ségben kifüggesztett lapon és a helyi hírlapok utján a 
tagok tudomására hozza.

4. Minden kirándulást a kirándulási vezető rendez, 
ki is a részletes programrnot megállapítva, elvégzi az 
előzetes intézkedéseket; tájékozódik a követendő útról, 
távolságról s a kirándulást érdeklő egyébb körülmé
nyekről; gondoskodik a netán szükséges kocsikról, az 
élelmezésről s általában oda törekszik, hogy a kirán
dulás jól sikerüljön.

5. A vezető az egyes kirándulásokat megelőző 
csütörtökön délután 6—7-ig a hivatalos helyiségben 
felvilágosítással szolgál minden, a kirándulásra vonat
kozó 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 
összes tagjai, családtagjaik s általuk bevezetett vendé
gek. Kirándulások alkalmával az egyesületi jelvény fel
tűzendő.

8. Ha valamely kirándulásban való részvételhez 
előleges jelentkezés vagy a költségeknek előleges be
fizetése kívántatik. A kirándulásban első sorban azok 
vehetnek részt s a jelentkezés, illetve az előzetes fize
tés által biztosított kedvezményekre (szállás, kocsi, ét
kezés stb.) első sorban azok tarthatnak igényt, kik a 
szabályzat ezen követelményeinek megfeleltek. Olyan 
kirándulók, kik előzetesen nem jelentkeztek, vagy ha 
jelentkeztek is, de az esetleg kívánt dijat nem fizették 
le, a kirándulásban részt vehetnek ugyan, de a bizto
sított kedvezményekben csak Akkor részesülhetnek, ha 
azok fölös számmal rendelkezésre állanak.

9. Ha valamely előre jelentkezett kiránduló a ki
rándulástól elmarad, az alőzetesen lefizetett összeg 
visszatérítésére igényt nem tarthat, hacsak elmaradását 
a kirándulás megkezdése előtt 48 órával be nem je
lentette. Amennyiben azonban a rossz idő hiúsítaná 
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meg a kirándulást, a befizetett összeg - az előkészí
tés körül felmerült költségek megfelelő hányadának le
vonásával — visszatérittetik.

10. Minden kirándulásra a jelentkezés a kirándu
lást megelőzőleg legalább 36 órával megteendő.

Egyéb tudnivalók.
Az egyesületet illető levelezések és írásbeli meg

keresések a titkár czimére (Király-utcza 37. szám) in- 
tézendők, a pénzküldemények pedig a pénztároshoz 
küldendők.

Egyesületi jelvények — melyeknek viselése az 
erdőkben való sétákra jogosit — a pénztárosnál dara
bonként 80 krért kaphatók.

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

Kérelem.
Kérjük t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik alkal

mával az utakról — különösen a fiatal ültetések kö
zött le ne térjenek.





Aláírási ív
Mecsek Egyesületi tagságra.

Örökös tagdíj egyszer s mindenkorra 100 kor.
Alapító tagdíj „ „ 20 kor. s évenként

4 korona.
Rendes tagdíj évenként 4 korona.
Pártoló tagok tetszés szerinti összeget fizetnek.

Kérjük t. tagtárs urat, szíveskedjék ez aláírási ivet 
a tagok névsorában még elő nem forduló ismerősei kö
zött köröztetni s aláírás után egyesületünk titkára czi- 
mére (Kiss József, Király-utcza 37.) visszaküldeni.
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