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Titkári jelentés.
Mélyen Tisztelt Közgyűlés!

A második 3 éves ciklus leforgásával ismét meg
jelenünk Önök előtt m. t. tagtársak, hogy beszámol
junk működésünkről s ezzel tanúságát adjuk, hogy 
mint feleltünk meg annak a kitüntető bizalomnak, me
lyet Önök a múlt választásnál belénk helyeztek.

Az elmúlt 1896-ik év uj alkotásokkal nem gyara
pította az egylet eddigi tevékenységének maradandó 
emlékeit, s csak is a régiek fenntartására s azok
nak továbbfejlesztésére fordítottuk főgondunkat. Mint 
eddig, úgy a lefolyt évben is a Kardos-út volt az, 
mely tevékenységünket s anyagi erőnket leginkább 
igénybe vette.A viharokkal és elemi csapásokkal telt múlt 
nyári idényben, a hegyekről oly gyakran leömlő óriási 
víztömeg e szép utat annyiszor megrongálta, hogy 
annak fentartása jelentékeny pénzáldozattal járt, de 
tudva azt, hogy tagtársainknak s városunk lakosságá
nak mily kedvencz és nélkülözhetetlen sétahelyévé vált 
rövid pár év alatt szép Mecsekünk e kanyargó ösvénye : 
nem riadtunk vissza a tagtársak begyült nemes ado
mányának nagy részét az út fenntartására fordítani. 
Kitűzött tervünkhöz híven a Kardos utón a szükséges 
fásítást is erélyesen folytattuk, mert nehéz a harcz ott, 
hol a természet mostohasága ellen is kell küzdenünk. 
A sziklás talaj, a nap hevének kitett lejtős oldal, mely
ről a víz lefolyik anélkül, hogy áldást hozó cseppjei a 
szomju földbe szivárognának, nehézzé teszik a növény
zet megerősödését s épen ennek kell betudnunk, hogy 
évről-évre kivesz az elültetett csemeték egy része s 
hogy ezeket újból pótolni kell. A fo'yó évben is jelen
tékeny számban ültettünk új fákat s pár ezer orgován- 
csemetét is elhelyeztünk, hogy ezzel pótoljuk a hiányo
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kát, melyeket részben a természet mostohasága. részben 
a rosszlelkü emberek rosszakarata okoztak. Kedves 
kötelességünk megemlékezni e helyütt is Csarsch Jenő 
tagtárs úr azon szivessegéről, melylyel bennünket 100 
drb. fenyőcsemete ajándékozásával támogatni kegyes 
volt, — s Mayer Károly tagtárs fáradhatatlan munkás
ságáról, melylyel a Kardos-út jókarban tartását és az 
ottani munkálatok vezetését eszközölte. De különösen 
hálás szívvel említjük föl e helyütt Suha Rezső erdő
mester úr ama kiváló előzékenységét, hogy a Kardos- 
út kopár szomszédságát fenyőcsemetékkel dúsan be
ültette s ezzel a befásitás nehéz munkájában az orosz
lánrészt a maga és városunk vezetőségének részére 
biztosította. Legyen jutalma e jóakaratért egyesületünk 
minden tagjának igaz hálája !

A kardosuti pavillon és annak szép kilátást 
nyújtó előtérsége, a pompás levegőben fürdő kies tájék, 
az idén is kellemes találkozó helye volt a kiránduló 
közönségnek, mely a pavillonban, azonkívül hogy az 
menedékhelyül szolgált, még szerény ellátásban is ré
szesült. A pavillon előterét bőven befásittattuk, de sajnos 
hogy ott, az oly szükséges árnyékot mihamarább elő
teremteni nem áll hatalmunkban; a fák húst adó árnyékát 
csak évek múlva fogják igazán élvezhetni a kirán
dulók ; nekünk csak a munka gyönyöre jut osztály
részül, ők majd annak gyümölcseit fogják élvezni. De 
azért a kezdet nehézségének tevékeny munkásai irigy
ség nélkül, a megelégedés érzetével, örömmel fogják 
nézni mint élvezik mások a lankadatlan és önzetlen 
munkásság eredményeit. A Kardos út mentén, különö
sen a felső szakaszon elhelyezett padok számát sza
porítottuk, hogy ezzel is kényelmet szerezzünk a tag
társaknak, kik lassan-lassan felkeresik már annak a 
csúcsra vezető felső szakaszát is, hogy ne csak a dél 
tele nyiló síkságra, hanem az éjszak felé elterülő hegy
vidékbe is bepillantást nyerhessenek.

Ez út tovább építését, melyet a Tubesz csúcson 
felállítandó kilátó toronyhoz terveztünk, nem valósítot
tuk meg. Ennek egyik oka az említett csúcs távoli 
fekvése és elhagyatóttsága, másrészt az elég fárasztó 
terepviszonyok, melyek az odavaló rendszeres kirán



dulásoknak és sétáknak útját állják, a mit épen a nagy 
közönség köréből hallottunk különösen hangoztatni. 
Letettünk tehát egyelőre e tervről, melynek meg
valósítását magunk elé tűztük, mert az egyesület 
anyagi erejét nem akartuk teljesen kimeríteni egy ily 
nagyszabású építkezéssel, mely végeredményében nem 
hozta volna meg a kívánt sikert. Ha valamikor a csúcs 
közelében álló lapisi vadászházban rendes erdőőri lakás 
rendeztetik be, mint a kozári és jakabhegyi vadász
házakban is történt, s ha az elfáradt kiránduló itt egy 
pohár hűsítő italra vagy rossz idő esetén menedék
helyre talál : akkor magától is fel fog merülni annak 
szüksége, hogy vidékünk legmagasabb csúcsán egy 
tetszetős torony hirdesse messzeláthatólag az idegenek
nek azt, hogy Pécs környékén a természet szépségei
nek méltatása és a turistáskodás iránt meg van a kellő 
érzék. Vájjon bekövetkezik-e az említett eshetőség, — 
vájjon erdészeti szempontból szükséges e, hogy a lapisi 
vadászház állandóan ottlakó erdőőr tanyájává változ
tassák át ? nem tudjuk, de óhajtjuk s bízunk benne, 
hogy városunk hatósága a nagyközönség érdekeit is 
tekintetbe veendi, ha esetleg ilynemű változtatásoknak 
szüksége merül föl. Mert a mi nézetünk az, hogy a 
városi erdő nem csak azért áll fönn, hogy abból a 
szükséges famennyiséget évenkint előállítsák, hanem 
arra is kell szolgálnia, hogy a lakosság abban üdül
hessen is, hogy azt fölkereshesse, s hogy ott, — a 
megfelelő törvények és szabályok szemeltartásával — a 
fárasztó testi vagy szellemi munka utár. magának szó
rakozást szerezhessen. Lehet hogy ez a nézetünk 
tán tévesnek tűnik föl, de mi éppen a közegészség
ügyre való tekintettel, ezt a lakosság életbevágó érde
kének tekintjük. Nem elriasztani, hanem oda szoktatni 
kell a közönséget, mert hisz ott találja meg azt a friss, 
üde levegőt, mely egészségének fönntartására egy nél
külözhetetlen kellék. Nem kívánunk a művelt nyugát- 
nak példáira hivatkozni, hol mindent elkövetnek e czélok 
megvalósítása érdekében, a hol a vadonok legelrejtettebb 
zúgaiban és a legmagasabb hegycsúcsokon is modern 
hotelek és minden kényelem várják a kirándulókat, 
kiket a helyekre kényelmes sétautak vezetnek, melyek 
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gyakran az örökös hó és glecscserek birodalmában 
végződnek ; mondom : nem kívánunk ily távoli példákra 
hivatkozni, hisz hazánkban is látunk már erre példákat, 
sőt akárhány várost tudnánk elősorolni, melyek ha 
földrajzi fekvésüknél fogva hegyi kirándulóhelyek léte
sítésére képtelenek : legalább városi és mulatókertekkel 
igyekeznek eleget tenni a közegészségügy ezen jogos 
követelményének és a közönség ez irányú óhajának.

Örvendetes az, hogy városunknak van oly helye, 
mely egy üdülő hely minden föltételét egyesíti magá
ban, s mely a városhoz való közel fekvésénél fogva 
a kirándulók által könnyen is felkereshető, s ez a 
hely : a Tettye. Ez van hivatva arra, hogy tovább 
fejlesztésével és rendezésével egy régen érzett bajon 
segítsen. Egyesületünk a maga erejéből ennek átalakí
tását és rendezését meg nem kezdhette, de hatásköré
ben mindent megtett arra nézve, hogy a közönséggel 
ezen már-már elhanyagolt szép helyet ismét megsze
rettesse. A Kardos utat közvetlen összeköttetésbe hozta 
a Tettyével s e végből a sziklák közé szilárd tömör 
lépcsőket építtetett, a feljáratot s az utat szabályozta, 
a romok között korlátot vont, a fensikon és sziklákon 
padokat, helyezett el, hogy így a magaslatról kínálkozó 
gyönyörű kilátást a kirándulók teljes kényelemben 
élvezhessék. De ha eddig, egyes magánosok áldozat
készségétől eltekintve, e hely érdekében nagyobbszerü 
munkálatok nem is tétettek: van remény, sőt majd
nem bizonyosság arra nézve, hogy rövid időn a mu
lasztás pótolva leend, s az utóbbi évek bár csendes 
de mégis jelentékenynek mondható haladása után, 
rohamos fejlődésnek fog indulni e páratlan szépségű 
hely. E terv foglalkoztatja most már nemcsak a tár
sadalom különböző rétegeit és egyesületünket, de ko
moly tervbe vette ezt már városunk hatósága is s igy 
bízva bízunk abban, hogy ennyi tényező közös irányú 
működésének meg lesz a kívánt sikere. — A Tettye 
ma is kezdő — vagy végpontja a sétáknak és kirán
dulásoknak,. tehát mintegy gyűjtőpontja azoknak, kik 
napi fárasztó munkáik után a szabad levegőn való 
tartózkodásban keresnek üdülést; megérdemli tehát azt, 
hogy rája különös gond fordittassék.



Ez idei munkálkodásunkban súlyt helyeztünk arra 
is, hogy a kijelölt úthálózatnál tapasztalt hiányok ki
javíttassanak, a jelek újra átfestessenek s a fontosabb 
pontokon útmutató táblák függesztessenek ki. — Miután 
a roppant kiterjedésű úthálózat minden vonalát a vá
lasztmány tagjai személyesen be nem járhatták, a tagok 
között pedig ügybuzgósággal nem igen találkozunk, 
azért csak felfogadott munkásokkal kellett a javítás 
munkáját elvégeztetnünk. — S a ki tudja azt, hogy 
mily kevés érzékük van az ilyen dologban járatlan 
napszámosoknak a megjelölésre szükséges pontok ki
keresésében, azok bizonyára nem fognak csodálkozni 
ha még mais vannak lényeges hiányok. Újból és ismé
telten felkérjük tehát t. tagtársainkat, hogy a kirándu
lások alkalmával észrevett bármily tévedést vagy hiányt 
titkárunkkal közölni szíveskedjenek, hogy azoknak javí
tásáról vagy pótlásáról gondoskodhassunk, mert csak is 
közös munkálkodással adhatunk teljeset. S nagy hálára 
köteleznék azon t. tagtársak a választmányt, kik a 
munkában is segédkezet nyújtanának, mert hisz a vá
lasztmány munkás tagjai a legnagyobb erőfeszítés mel
lett sem képesek, amúgy is nagy elfoglaltságuk mel
lett, a teendőket elvégezni.

Megjelent a.z elmúlt évben a turista-térkép is, 
melyet a bécsi katonai intézet készített el azon remek 
kivitelben, melyet a jóhirü műintézettől joggal megvár
hattunk. A térképet megjelenése után azonnal szétküld
tük azon tagtársainknak, kik arra előjegyeztek, de 
az évi nyugtával és jelentéssel együtt a többi tag
társaknak is beküldöttük megtekintés végett. — A tér
képeket (vászonra húzva 1 frt 20 kr. papirlapban'l 
frt) a míg a készlet tart, a tagtársak a titkárnál vegyék 
át, mert könyvkereskedői utón azok az előállítási árnál 
drágábban adatnak el. A térkép a kimerítő kalauzzal 
együtt most már teljesen megismerteti tagtársainkkal 
a Mecsek hegyvidékét, sigy ezekkel egy biztos vezetőt 
nyújtottunk mindazoknak, kik a vidéket a maga ter
mészeti szépségeivel felkeresni akarják. E két művel 
ez irányú munkálkodásunkat teljesen befejezettnek is, 
tekintjük. Tagtársainkat ismételten figyelmeztetjük 
hogy erdei sétáik alkalmával tűzzék ki egyleti jelvé 
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nyűnket, mert csak az jogosítja fel az egyeseket az 
erdőségekbe való kirándulásra. A püspöki erdőkbe 
a jelvényen kivül külön engedélyjegy is szükséges, s 
ilyent a tagtársak Kiss József titkárnál s Mayer Károly 
tagtársnál átvehetnek.

Ha m. t. k. rövid visszapillantást vetünk az 
elmúlt hat évre, illetőleg az első év leszámításával, mely 
inkább csak előkészületekkel telt el, csak az utóbbi 5 
évre, s végig tekintünk az egyesület munkásságán, úgy 
annak nyomait megtaláljuk a Mecsek hegylánczának 
két őrszeme: a Jakabhegy és Zengő csúcsak közt 
mindenütt. Közbenjárásunkra épült fel a Jakabhegyi 
tömör kilátótorony s a Zengő-csúcsi kilátó, mi övez
tük vaskorláttal s Zsongorkő sziklaplatóját s kijelölt 
úthálózatokkal kalauzoltuk kirándulóinkat Mecsekünk 
rengetegeiben. — Egyesületünk áldozatkészsége hozta 
létre a szép Kardos-utat s az ott emelt csinos kis 
pavillont s ennek köszönhető a Dömörkapui kis mene
dékház is. Az egyesület megbízásából készült el a 
„Pécs és Vidéke“ cz. kalauz, és a pompás turistatér
kép s ugyancsak a mi buzdításunkra látott napvilágot 
a „Pécs és Baranya régészete“ cz munka is.

íme m. t. k. ezekben tártuk fel Önök előtt az 
elmúlt időszak eredményeit s azt hisszük ezeken végig 
tekintve az egyesület tagjai büszkén mondhatják el 
hogy önzetlen áldozataikkal a városi lakósság szükség
letein ez irányban hathatósan segítettek. S örömmel 
tapasztaljuk azt, hogy az egyesület ez áldásos mű
ködése méltánylásra talál, mert a lakósság nagy része siet 
felhasználni a nyújtott előnyöket s tömeges kirándulá
saival mutatja meg, hogy felismerte az egyesület mun
kásságának hasznos voltát. — Ékes tanúbizonyságul 
szolgálnak erre a Jakabhegyen és Kardos utón elhelye
zett vendégkönyvek adatai, melyek szerint a lefolyt 
évben a Jakabhegyen közel 500 kiránduló jegyezte be 
nevét s a Kardos utat a helybeli megszámlálhatatlan 
látogatókon kivül az ország minden részéből, sőt 
Drezdából, Berlinből, Bécsből, Abbaziából, Francziaor- 
szágból (Orleans),Sz.-Pétervárról (Oroszország), Klagen
furtból, Grázból, Fiuméból, Pólából, Londonból, Sera- 
jevóból is többen fölkeresték. Nem tartom érdektelennek 
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annak felemlitését sem, hogy tagtársaink közül többen 
távolabbi szép helyek fölkeresésével is megmutatták 
azt, hogy hódolnak a turistaság szenvedélyének. így a 
mint tudomásunkra jutott a f. évben a 2176. m. magas 
Dobratschot: Karynthia Rigijét a következő tagtársak 
keresték föl: dr. Madarász István családjával, Czvetkovits 
Gy. családjával, Kiss Ernő, Hinka László, dr. Modly 
B. és Kiss József nejével, kik ezenkívül még a Schmit- 
tenhőnét, a Karinger glecscsert és a Sonnwendstein 
magas ormát keresték fel, honnét dr. Wallerstein B. és 
neje is élvezték az elragadó szép panorámát. A Tátra 
gyönyörű fenyvesei s sziklabérczei is láttak M. E. tago
kat, kik közül többen megfordultak a Salzburgi és 
tiroli Alpesekben is. Örömmel említjük föl egyben, 
hogy az elmúlt év húsvéti ünnepein a Magyar Turista 
Egylet Tanító Osztályának egy kiránduló társasága is 
fölkereste városunkat s bár nem voltak is egyesüle
tünk vendégei, — mégis kötelességünknek tartottuk a 
város tanítótestületével karöltve őket ittlétük alkalmá
val kalauzolni s nekik munkálkodásaink eredményeit 
bemutatni, a miért ők az egyesület közbenjáró tagjai
nak irásbelileg köszönetét szavaztak. — Ez a látogatás 
tanúságot tesz arról, hogy működésünk szélesebb kö
rökben is méltánylásra talál, a mit megelégedéssel és 
örömmel constatálunk. — Hogy a figyelmet még job
ban városunk felé fordítsuk, részt vettünk versenyen 
kivül az idei millenáris kiállításon is és a turista cso
portban kiadványainkat és vidékünk és városunkat 
feltüntető fényképeket állítottunk ki, melyeknek szives 
átengedéséért e helyen is őszinte köszönetét mondunk 
Zelesny Károly úr tagtársunknak. — Egyesületünk 
iránti rokonszenvüknek mások is szép tanujelét adták. 
Első sorban hálával említjük itt fel a „Pécsi takarék
pénztár"-t, mely f. évben is 50 frt adománynyal segé
lyezte egyesületünk pénztárát, mely összeg a múlt évi 
adománynyal együtt külön alapként kezeltetik. — Kö
szönettel vagyunk még adósai a nemzeti casinó t. 
választmányának, mely a Casino helyiségeit gyűléseink 
alkalmával rendelkezésünkre bocsájtotta, Schönherr Mi
hály úrnak, ki hivatalos helyiségünket díjtalanul engedte 
át és a helyi sajtónak, mely egyesületünk érdekeit 
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mindig a legmelegebben istápolta. Kedvezményt nyúj
tottak még a tagtársaknak Dómján Izor könyvkeres
kedő úr, ki készpénzbevásárlásnál 10% és Hamedli 
Gyula fényképész úr, ki 15—20% engedményben s 
laboratóriumának dijtalan használatában részesítik a 
tagtársakat. Fogadják érte az egyesület hálás köszöne
tét! A gyógyszerész urakhoz az általuk visszavont 
kedvezmény ügyében átiratokat intéztünk, de mivel 
ők hivatalos felszólításunkra sem igenleges, sem nem
leges választ nem adtak, érintkezésbe léptünk Antal 
Gyula gyógyszerész úrral, ki az egyesület tagjait az 
eddigi 20% kedvezményben fogja részesíteni, mely jó
akaratért az egész közgyűlés köszönetét tolmácsolhatjuk. 
Utólag Göbel Kálmán gyógyszerész úr is felajánlotta 
az eddigi kedvezményt, mit őszinte örömmel hozunk 
a tagtársak tudomására.

Egyesületünkbe a f. évben is többen iratkoztak 
be, mindamellett tagjaink számában apadás mutatkozik, 
mert sokan részint a városból való elköltözködés vagy 
elhalálozás, részint önkénytes kilépés által megváltak 
egyesületünktől. De a legsajnosabb körülmény az, 
hogy tagtársainknak egy jó részét a tagdíjnak ismételt 
felszólításokra történő megtagadása következtében az 
egyesület tagjai közül törölni voltunk kénytelenek s 
ezeknek hátralékos tagdijait per utján fogjuk behajtani.

Tisztelettel felkérjük ez utón is a tagtársakat, 
hogy ismerőseik körében tagokat gyűjteni szíveskedje
nek, mert csakis kellő támogatás mellett leszünk képe
sek a fokozott igényeket kielégíteni. — A gyűjtés meg
könnyítésére a jelentéshez aláírási iveket mellékelünk.

Könyvtárunk, mely jelenleg 51 kötetet és 15 
füzetet tartalmaz, a folyó évben alig pár kis füzettel 
gyarapodott s egy-két tagtársunk áldozatkész ajándékán 
kivül csak a társegyletek folyóirataiból áll. — Tiszte
lettel kérjük fel újból a t. tagtársakat, hogy a hon
ismertetés és turistaság körébe vágó és általuk nél
külözhető munkák hozzánk juttatásával könyvtárunkat 
gyarapítani szíveskedjenek, mert tagtársaink szives 
támogatásával gyüjthetjük csak össze teljesen a turista
ság irodalmát, miután bevételeinket más kiadások veszik 
igénybe.
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Jelentésünk legszomorubb rovata — sajnos — az 
elmúlt évben sem maradt üresen, mert tagtársaink 
közül ismét többen hagytak el bennünket örökre, 
visszahagyva nekünk a kegyeletes megemlékezés fájó 
kötelezettségét. — Elvesztettük ez évben Blauhorn 
Antal, Czierer Lajos, dr. Gubicza Tádé, Kisfaludy 
Imre, Krausz Simon, MaksayZsigmond, Molnár Mihály, 
Zsinkó István tagtársakat. Áldás és béke hamvaikra!

M. T. K.! A múlt év egyesületünk beléletét is 
érdeklő változásokkal volt teljes. Az országos képvi
selőválasztások alkalmával Pécs szab. kir. város és 
Baranya vármegye főispánját, egyesületünk tisztelve 
szeretett elnökét, Kardos Kálmán úr Ő méltóságát, a 
pécsváradi kerület országgyűlési képviselőjévé válasz
totta. Ez a körülmény ama fájó eshetőséggel fenyege
tett, hogy a szeretet azon erős kötelékei, melylyel Ő 
méltósága e város minden lakosát magához fűzte, meg 
fognak lazulni s hogy a város és megye legelső pol
gárának távozásával nélkülözni leszünk kénytelenek 
az ő bölcs vezető kezét, mindenre kiterjedő figyelmét 
s minden szép és jó iránt érzékkel biró fenkölt gon
dolkodását. De a város és megye fényre kiváló, 
melegségben felülmúlhatatlan bucsuzásánál elhangzott 
nyilatkozatok, a nehéz lidércznyomásként keblünket 
leigázó aggályokat egy csapásra szétoszlatták, mint 
verőfényes napsugár a ködgomolyt. A bucsuzás fáj
dalmát enyhítették Ő Méltóságának ama reményt nyújtó 
szavai, hogy ő e várost tekinti otthonának s ha rövi- 
debb, hosszabb időre el is távozik tőlünk: ide fog 
visszatérni megpihenni s hozzánk mindig azt a szerető 
szivet fogja visszahozni, a melynek kiapadhatatlan 
jóságát és melegségét 10 éven át érezhettük. — A 
bucsuzásban az egyesület tagjai hivatalosan nem vet
tek részt, de mint magánemberek mindannyian együtt 
éreztük a válás sajgó fájdalmát. Nekünk több veszteni 
valónk volt mint másoknak ; mi mint városunk hű 
polgárai elvesztettük a kiváló tulajdonokkal felruhá
zott vezért, mint e város lakosai elvesztettnek véltük 
a nemesszivü polgártársat és mint M. E. tagok féltünk 
attól a gondolattól, hogy elvesztjük a kitűnő elnököt. 
De köszönet érte Ö Méltóságának, hogy megmarad 
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ezután is polgártársunknak s bízva bízunk benne 
elnökünknek is.S legyen meggyőződve Ő Méltósága,hogy 
ennek az egyesületnek kebelében — mely az ő bölcs 
vezetése alatt végezte eddigi 6 éves pályafutását — 
mindig igaz szeretettel lesz övezve s a tagtársak min
denha egyforma lelkesedéssel és szeretettel fogják 
hangoztatni, hogy Éljen Kardos Kálmán elnök !

Egy más fontos változás városunk ügyeinek 
vezetőségében állt be, mikor eddigi polgármesterünk 
Aidinger János úr Ő Nagyságának képviselővé tör
tént megválasztatása után a város törvényhatósági 
bizottságának tagjai tek. Majorossy Imre urat, eddigi 
főjegyzőt ültették a polgármesteri székbe. Egyesületünk 
választmánya tiszte'egvén az uj polgármester urnái a 
M. E.-et szives jóakaratába ajánlotta, mit is a polgár
mester úr a legkészségesebben megígért. Úgy hisz- 
szük, hogy a választmánynak az egyesület nevében 
kifejtett jókivánatai az egyesület minden tagjának 
érzelmeivel találkoztak s hogy őt, úgy is mint választ
mányunk legújabb tagját, szívből üdvözölve, kívánjuk 
azt, hogy sokáig éljen ! Ismerve azt a rokonszenvet, 
melylyel ő egyesületünk iránt viseltetik s azt a figyel
met, melylyel annak működését mindenha kisérte, erő
sen hisszük, hogy benne szép feladataink megoldásá
ban hathatós támogatóra számíthatunk. Egyesületünk 
egy buzgó választmányi tagját Sey László urat is 
kiváló kitüntetés érte ez évben, a mikor Ő Felsége kir. 
tanácsossá nevezte ki. Engedje az Egek Ura, hogy 
sokáig élvezze munkás életének e kiváló jutalmát s 
kérjük : éreztesse rokonszenvének jeleit ezután is egye
sületünkkel.

M. T. K. 1 Ezek után már csak az van hátra, 
hogy megköszönjük Önöknek azt a szives bizalmat, 
melylyel bennünket ezelőtt 3 évvel megtisztelni kegye
sek voltak. — Az Önök bölcsessége fogja megitélni 
azt, vájjon ennek a bizalomnak megfeleltünk- e vagy 
nem ? Legyen az Önök itélete bármilyen, egyet nem 
vitathat el tőlünk senki s ez az a jóakarat, mely
lyel az egyesület fölvirágzásán mindig munkálkodtunk, 
az az ügyszeretet, mely minden lépésünket és tettün
ket vezérelte. — Nyugodt lelkiismerettel tesszük visz- 
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sz.a az Önök kezébe a ránkruházott tisztséget s az 
egyesület jövő fejlődésének érdekében óhajtjuk hogy 
az uj tisztikart ha lehetséges még nagyobb ügyszeretet 
vezesse, mint a minővel mi a kezdet fárasztó küzdel
meiben egyesületünk ügyeit intéztük.

Most, mikor a magyar nemzet a második ezredév 
küszöbét lépi át, őszinte óhajtásunk az, hogy a nem
zet vigye magával összes erényeit, s egész tetterejével 
lásson hozzá, hogy az uj ezredévet még dicsőbbé 
tegye! A nemzet nagy feladataiban minden tényezőnek 
részt kell vennie; vállvetve kell azon munkálkodnunk, 
hogy a különböző téren elért eredmények közt meg 
legyen a kellő harmónia, hogy fejlődésünkben minde
nütt lépést tarthassunk. — A társadalom nagy osz
tályainak feladata társadalmi úton küzdeni azon tére- 
ken, melyek az államhatalom vagy hatóságok műkö
dési körén túlesnek. A mi egyesületünkre is nagy fel
adat vár, melynek a város, szükebb hazánk érdekében 
meg kell felelnie, mert csak igy lesz létjogosultsága 
abban a békés harczban, melyet a nemzet egy uj 
dicső ezredévért végig fog küzdeni. — S hogy e kul
turális tevékenységében az egyesület kellő erővel ren
delkezzék, arra m t. tagtársak az Önök erkölcsi és 
anyagi támogatása szükséges. Búcsúszóul azért csak 
azt a kérést intézzük Önökhöz : támogassák tovább is 
az egyesületet, hogy annak vezetői megfelelhessenek 
azon feladatoknak, melyeknek helyes megoldását tőlük 
jogosan megvárhatják.
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Saághy Ferencz 
Salamon József 
Sasvári Béla

365 Sável Kálmán 
Schabhüttl Hugó 
Schlauch Imre 
Schlesinger Mór 
Schmitz Soma

370 Schneckenberger Julcsa 
Schneider István 
Schnell János 
Schober István 
Scholz Antal

375 Scholz Gyula 
Schönwald Imre 
Schwabach Róza 
Schwabach Zsigmond 
Sebesy Ede

380 Dr. Sech Károly
Sey László 
Simacsek Alajos 
Simon Béla 
Simon János

385 Sipőcz István 
Sipőcz Istvánná 
Skoff Ferencz 
Dr. Sonnewend Frigyes 
Soóstó Gyula

390 Spiesz János 
Spitzer Béni 
Dr. Stein Henrik 
Dr. Stein Lajos 
Strasser Mihály

395 Strausz Béla
Streicher Lajos 
Szakváry Emil
Szebényi Simon 
Szegedy Fülöp

400 Szeibert Fülöp 
Szeifricz Antal 
Szekrényessy Béla 
Dr. Szekrényessy Ferencz 
Szelman Győző

405 Dr. Székely Ede 
Sziebert Nándor 
Szigriszt Ferencz 
Szigriszt Ferenczné



21

Szigriszt Lajosné
410 Dr. Szilasi Zsigmond 

Dr. Szilvek Lajos 
Szinkovics Károly 
Sztudinka Zsigmond 
Szvacsce Mihály

415 Taizs József 
Tauszig Ármin 
Tauszig Zsigmond 
Thaly Lujza 
Ternovszky Alajos

420 Dr. Toldy Béla 
Dr. Tolnay Géza 
Tolnay Antal 
Dr. Tolnay Vilmos 
Tőttösy Béla

425 Trixler Aladár 
Dr. Tróber Aladár 
Troli Ferencz 
Ujváry Kamilla 
Ujváry Miklós

430 Ullmann M. Károly 
Vaczes Miklós 
Valentin Ottó 
Varga N. István 
Várady Ferencz

435 Váry Gyula
Visnya Aladár
Visnya Ernő
Vogl Betti
Vörös Mihály

440 Wachauer Károly 
Dr. Wajdics Alajos 
Wajdics Gyula 
Walla Ferencz
Dr. Wallerstein Bődog

445 Weidinger Viktor 
Weiller N. János 
Wertheimer Jakab 
Werner Ottó 
Weszelszky Fcrenez

450 Wicha Jóxrsef 
Windisch Gyula 
Wittmayer János 
Wolf Miksa

Wotroba József
455 Dr. Wurster József

Zalay Mihály
Zavaros Péter
Zánkay Lajos
Zeisz József

460 Zelesny Károly 
Zelmsz Gyula 
Dr. Zöld Sándor 
Zsabokrszky Ferencz 
lfj. Zsabokrszky Ferencz

465 Zsiga László 
Zsilinszky Lajos 
Zsolnay György

Pécsváradon :
Driesz Lajos
Gállos Ede

470 Horváth Mór
Seeh Károly

Siklóson :
Dr. Darázsy Ödön 
Dr. Gojkovics Sabbas 
Pakuszi Gyula

475 Dr. Schlesinger Ernő 
Szivér István 
Dr. Troli Ferencz 
Visy Pál

Szabolcson :
Glanzer Gyula

480 Glanzer Gyuláné
Özszcsen 15 örökös, 49 alapitó 

és 480 rendes tag.
Elhaltak :

Blauhorn Antal
Czirer Lajos
Dr. Gubicza Tádé
Kisfaludy Imre
Krausz Simon
Maksay Zsigmond
Molnár Mihály
Zsinkó István
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Kivonat az erdőtörvényről szóló 1S79. 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 álló egyének, a cselédek, az iparos-tanonczok és 
a gyári munkások által elkövetett erdei kihágások 
eseteiben az értéknek, a károknak 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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megtéritésén felül 15 írtig . terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

A ki pedig az élőfa galyát vágy 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 büntettetik 1. a ki a 9. §. határozmányai- 
nak megsértésével az erdőben vagy annak közelében 
tüzet gerjeszt; 2. a ki az általa vagy hozzájárulásával 
avagy jelenlétében gerjesztett tüzet kellő felügyelet 
nélkül hagj'ja 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. §, 1. 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“, az erdei 

átjelzések részletes ismertetésével, 128 oldal, számos kép
pel. 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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Kedvezmények:
1. Antal Gyula és Gőbel Kálmán gyógyszerész 

urak készpénzbevásárlásnál 20% kedvezményt adnak.
2. Hamedli Gyula fényképész úr kis képeknél 10%, 

nagyobb felvételeknél 20% kedvezményt ad s a fény
képészettel foglalkozó tagtársaknak szívesen szolgál 
felvilágosítással, laboratóriumát pedig díjtalanul rendel
kezésükre bocsátja.

3. Dómján Izor könyvkereskedő úr könyvbevá
sárlásnál 10°/0-ot enged.

4. 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.

A püspöki erdőségekbe való kirándulásokhoz kü
lön engedélyjegyek szükségesek, melyek Kiss József 
titkártól, vagy Mayer Károly tagtárstól (Pécsi Takarék
pénztár) átvehetők.

1 Pécs város tanácsának 1303/1892. sz. határozata.
2 Ö Excellcntiájának 1892. május 22-én kelt 1599/1892. sz. 

engedélye.
3 A székesegyházi javak kormányzója Ő Nagyságának 1892. 

február 27-én kelt átirata.

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 jogosít — a 
bonként 80 kiért kaphatók.

Az egyesület helyisége Nádor 
alatt van.

pénztárosnál dara

szálloda 11. szám

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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