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100 éve alakult 
a természetbarátok turista egyesülete 

Pécsi csoPortja

Baronek Jenő

A Természetbarátok Turista Társasága 1910. január 
22-ére meghirdette a toborzó túráját, ami Pomáz, 

Csikóvár, Lajos-forrás, Dömörkapu, Szentendre útvo-
nalon vezetett. Talán az első nyílt túra volt.
Alig két hét múlva, 1910. február 4-én megtarthatták az egye-
sület alakuló gyűlését. Ezt a Conti utca 8. alatti kávémérés-
ben hívták össze, amely Redlinger Adolf tulajdonában volt.
Király Albert vázolta az egyesület célját, a nemzetközi 
kapcsolatok előnyeit, és javasolta a TTE-nek megalakítá-
sát. Neumann Ede pedig ismertette az eddig foganatosí-
tott előkészületeket, mire a tárgy komoly megvitatása után a közgyűlés az 
egyesület megalakítását lelkesen és egyhangúlag kimondta. Ezzel megala-
kult a Természetbarátok Turista Egyesülete, a TTE.
Az új egyesület célként az jelölte meg: …„hogy a testi és szellemi megújulását 
munkásosztály körében a modern, népies turistáskodást terjessze. A népies turistásko-
dás alatt értjük a munkástömegekkel a szabadban, erdőben, mezőkön, hegyekben való 
tartózkodás és barangolás kellemeit megismertetni. …Ez úton pedig a természettudo-
mányos gondolkodás terjesztését, a nagy természet helyes értékelését kívánjuk elérni”…
Márciusban beterjesztik jóváhagyásra a belügyminiszterhez az alap-
szabályokat, és körlevél formájában közzéteszik „Felhívás a szervezett 
munkásokhoz” írást, ebben fejtik ki nézeteiket a természetjárásról, és 
agitálnak e sport mellett.
Az alapító vezetőség: elnök: Redlinger Adolf nyomdász, jegyző: Király Albert 
nyomdász, pénztáros: Neumann Ede nyomdász, ellenőr: Brumiller László 
nyomdász, szertáros: Stefáni Gyula nyomdász. Választmányi tagok: Mayer 
József és Mandl Emi nyomdászok. Számvizsgálók: Löwy Lipót és Weisz 
Jakab könyvkötők, Szuhodovszky Rezső nyomdász. Választmányi póttagok: 
Frisch Árpád, Szmolkra Szaniszló és Sonnenfeld Rezső nyomdászok.
A TTE hihetetlen gyors fejlődésnek indult. Az alapító 30 tag száma egy éven 
belül 2660 fölé emelkedett. Miután vidékről is több érdeklődő levél érkezett, 
felhatalmazta az egyesületet a közgyűlés a munkásturisztikának a vidéken 
való terjesztésére. Ehhez felhasználták a kettős ünnepeket. Az első vándor-
gyűlésüket december 10-én tartották Gyöngyösön, majd Kassa, Nagyvárad, 
Pécs és Miskolc következett, ahol egyben csoportok is alakultak.

Redlinger Adolf, 
a TTE első elnöke
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1911

1 911. március 19-én megalakult a Természetbarátok Turista Egye-
sülete (TTE) Pécsi Csoportja, amely a munkás természetjárás fej-

lesztését tűzte zászlajára.
Az alakuló ülést a Pécsi Munkás Otthonban tartották a Zrínyi u. 13-ban. 
A központ, a Magyar Turista Szövetség részéről megjelent Kisgadó Géza, 
mint az előkészítő bizottság elnöke, aki a mozgalom megindítója, vezetője 
és lelke volt. Jelen volt még Sziebl Antal, Beck József és Stengl Fülöp is. 
A TTE helyi csoportjának vezetői lettek: elnök: Rieger János, alelnök: Scheid 
József, pénztáros: Szabó Lajos, ellenőr: Ferter János, jegyző: Kisgadó Géza, 
szertáros: Nagy János lettek. Megállapodtak abban, hogy minden pénte-
ken összejönnek a Munkásotthonban, és az alakulást közzéteszik a „Mun-
kás”-ban. Elfogadták a programot is. Minden tavasszal a turistaidényt 
nagy túrával kezdte meg az egyesület. Rendszeresen szerveztek túrákat 
a Mecsekre, de az első hosszabb túrát Fiuméba tervezték május 12–13-án. 

A Városi Tanács 1911. május 29-én terjesztette fel az alapszabályt jóváha-
gyásra a BM-hez. Mellékelték a belépési nyilatkozatot, a jegyzőkönyvet és 
a központ igazolását. Ebben az időben csoportok működtek még Miskol-
con, Sopronban, Székesfehérváron, Egerben, és Budapesten a VII. kerület-
ben. A magántisztviselők csoportját Stromfeld Aurél vezette.
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1912

M egtartotta alakulása óta első közgyűlését március 29-én a TTE 
Pécsi Csoportja, amely ekkor 30 taggal rendelkezett. Beszámol-

tak az előző évi tevékenységükről, mely szerint 9 egész napos és 2 fél-
napos túrát szerveztek. Jellemző szegénységükre, hogy az előző évi 
bevételük 92 korona, kiadásuk 68,6 korona volt. Összehasonlításként: a 
Mecsek Egyesület (ME) közgyűlésén 14 főt vettek fel örökös tagnak, akik 
személyenként 100 koronát fizettek be a pénztárba. A választás során 
Krausz Arnold lett az elnök, Pintér József alelnök, Bech János a pénztá-
ros, és túrabizottságot alakítottak. A Munkásotthonra és a „Munkás” c. 
lapra a csoport 5-5 korona támogatást szavazott meg. Elhatározták, hogy 
a jó kapcsolat érdekében a csoport elvileg belép a Mecsek Egyletbe, és 
e célból kiváltottak egy tagsági könyvet is. Március végén a TTE buda-
pesti csoportja Pécsre látogatott, és együtt túráztak a Mecseken, majd 
vándorgyűlést tartottak. A pécsi csoport tagjai elhatározták, hogy egész 
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évben rendszeresen szerveznek túrákat. A TTE képviselői részt vettek a 
Pécsi Munkás Testedző Egyesület létrehozására összehívott tanácskozá-
son. Tavasztól késő őszig igen élénk volt a természetjárás is. Az ME és 
TTE szinte minden hétvégén rendezett túrát.
A Természetbarát 1. évfolyamának 2. számában a Pécsi Naplóból idéz: 
„A szervezett munkásság soraiban alakult meg nemrégiben a Természetbarátok 
Turista Egyesülete, amely Pécsett is megalakította fiókját.” – Méltatja még a 
fent jelzett lap célkitűzéseit, amely kizárólag a magyarországi természeti 
szépségek feltárásával foglalkozik. A TTE közgyűlésén határoznak, hogy 
belépnek a Mecsek Egyesületbe Kisgadó Géza javaslatára. Kétoldalas, 
kettő képes cikket közölt a lap „Két nap a Mecsek hegységben” címmel Ste-
fani Gyula (Budapest) tollából, Dubitzky István felvételeivel. A felvételek: 
az Éger-völgyi részlet, és Pécs, Tettye, háttérben a Misinával. Az ez évben 
induló Természetbarát című lapról a Pécsi Napló véleménye: „Érdekes 
megállapítani azt, hogy míg egyéb turistalapjaink túlnyomó számban svájci és 
egyéb idegen országbeli illusztrációkat és leírásokat hoznak, addig éppen ez a lap 
kizárólag a magyarországi természeti szépségek feltárásával foglalkozik.”

1913

1 913. március 30-án tartot-
ta közgyűlését a TTE Pécsi 

Csoportja, és beszámoltak az 
előző év működéséről. A beszá-
moló szerint nagyon fontosnak 
tartották „…hogy a munkássá-
got a kocsmáktól és a dorbézolás-
tól elvonva a természet szépségeit 
megismertetni velük”. Döntöttek 
abban, hogy a Munkás Test-
edző Egyesület (MTE) ala-
kuló közgyűlésén Weisz Pál 
képviselje őket. Valamint a 
csoport tagjaiból bevonultak 
hozzátartozóit kívánták segé-
lyezni. Ugyancsak egy létesí-
tendő menház javára 5 koronát 
szavaztak meg. A TTE az épülő 
mélyvölgyi turistaháza javára 
gyűjtőívet bocsátott ki. Nagyon 
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szerettek volna egy saját otthonhoz jutni. Március hónapban a Fővárosi 
Csoport (TTE) 20 tagja látogatott a Mecsekre, húsvéti ünnepek alkalmá-
ból. A közös túra a Jakab-hegyre, onnan – Szentkúton és Lapison át – a 
Misinatetőre vezetett, másnap a Dömörkapuhoz tettek sétát. A TTE veze-
tősége havonta ülésezett, és mint az MTE tagjai elhatározták, hogy Weisz 
Pál képviselje a csoportot a szakszervezetben és viszont. A szakszerve-
zettel közös kirándulást szerveztek a Jakab-hegyre.

A munkás sportegyesületekről – a TTE kivételével – s azok működésé-
ről nem sok maradt fenn. A „Munkás” c. újság hírül adja, hogy 1913. 
június elején a VFTK létrehozta túrakerékpáros szakosztályát. A pécsi 
kerékpáros sport újraélesztésével próbálkoztak, illetve néhány fiatalnak 
lehetőséget kívántak adni a kerékpársport űzéséhez. A természetjárás 
kiterjedését mutatja, hogy a Pécsi Iparos Olvasókör ifjúsága is kirán-
dulást rendezett Szentkútra. A pécsi katolikus legényegylet újból halla-
tott magáról, mert kirándulást szervezett a Jakab-hegyre. A Pécsi Iparos 
Olvasókör ifjúsága kirándulást szervezett Szentkútra.
1913. március 18-án megalakították az MTE-t (Munkás Testedző Egyesü-
let), amelynek természetjáró szakosztálya is volt.
A Természetbarát című folyóirat 2. évfolyamának 2. száma tájékoztat a 
TTE Pécsi Csoportja március 3-án megtartott közgyűléséről. Az egyesü-



316

Baronek Jenő – 100 éve alakult a TTE Pécsi Csoportja

let 5 korona tagdíjjal támogatta a Mecsek Egyesületet. A tagok számát 
20-ról 30-ra növelték. A Mecsek Egyesületről is tudósítás olvasható a Ter-
mészetbarát című újságban, a megjelent évkönyvéről (1912). Az évkönyv 
12 ív terjedelemben, szép műmellékletekkel jelent meg Kiss József szer-
kesztésében. Az ME 1912. évi taglétszáma: 1403 fő.

1914

A TTE Pécsi Csoportja 1914. február 9-én csoportgyűlést tartott a 
Munkásotthonban, ahol Várnai Mariskát díszoklevéllel tüntet-

ték ki, mert 143,75 koronát gyűjtött a menedékházra. A „Menedékház” 
alapra 2467,69 korona gyűlt össze, amit a Takarékpénztárnál helyez-
tek el. 1914. március 22-én tartották közgyűlésüket. Az elmúlt évben 26 
kirándulást rendeztek, de a résztvevők száma elég alacsony volt. Egy 
alkalommal elutaztak Fiuméba 7 fővel. A taglétszámuk emelkedett. 
A vezetőséget újjáválasztották, és a központ (TTE) engedélyével beléptek 
a Magyar Turista Szövetségbe. 1914. május 5-én újból tartottak csoport-
gyűlést, ahol elhatározták a fiata-
lok bevonását. Olyan fiatalokkal 
kívántak foglalkozni, akik utolsó 
éves tanoncok, illetve családtagok 
voltak. Minden hét végén vezettek 
egész vagy félnapos túrákat, ame-
lyeket Farkas Ferenc, Krausz Benő, 
Veovecz János, Wolf József és Kra-
usz Arnold vezettek. 1914. október 
végén a TTE Pécsi Csoportja ülést 
tartott, amelyen bizalmas jellegű 
témát tárgyalt a központi leirata 
alapján: a helyi csoport helyzete a 
háborús viszonyok között. A veze-
tőségből s a tagok közül többen 
bevonultak, így a központ java-
solta, hogy ha működésképtelenek 
lesznek, mit tegyenek. Miután az 
elnök is bevonult, Wolf József alel-
nök bejelentette, hogy a csoport még működőképes. A vagyoni helyze-
tükről leltárt vettek fel, és elhatározták, hogy a háború alatt a csoport 
nyilvános programot nem ad ki. A kivételes törvény miatt – a gyülekezés 
szabályozása – havonta nem üléseztek, csak szükség szerint.
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A PAC, PSC, PTE, valamint a többi 
sportegyesület – kivéve az ME és a 
TTE – megszűnt.

A Természetbarát 3. évfolyamának 
2. száma tudósítást közöl a TTE 
Pécsi Csoportjának március 22-én 
megtartott közgyűléséről, amelyet a 
Turistához címzett vendéglőben tar-
tottak. „Taglétszámuk 30 fő. A túrabi-
zottság jelentése szerint az elmúlt évben 
rendeztek 26 kirándulást, ebből 3 kétna-

pos, 14 egész napos, 9 félnapos és 1 ötnapos kirándulás volt Fiume környékére 
összesen 167 fő részvételével. Várnai Mariska ’Díszoklevelet’ kapott. A pécsi 
csoport címe: Várnai Mariska, Pécs, Kinizsi utca 3.”

1915

A megye és Pécs város sportéletét 
csak a természetjáró egyletek 

képviselték. 1915. február 21-én tartott 
közgyűlésen csupán 17 tag jelent meg, 
és azt követően minden évben meg-
tartották közgyűlésüket, sőt a TTE 
csoportja elhatározta egy kerékpáros 
osztály létrehozását is. Krausz Arnold 
elnök – aki bevonult katonának – 
távollétében a csoportot Wolf József 
vezette, pénztárosuk Beck József és 
Váradi Mariska voltak. Jól együtt-
működtek az ME-vel, és a TTE tagjai 
vállalták néhány mecseki út karban-
tartását. Az 1915. október 5-i ülésen 
megszavazták Wolf József javaslatát, 
hogy jegyezzenek 1500 korona hadi-
kölcsönt. Később, amikor Wolf József 
fia is meghalt a fronton, az özvegynek eladták a kötvényeket. A TTE a 
háború második évében 71 túrát vezetett. A csoport életébe bekapcsoló-
dott Magyar Lajos, a „Munkás” főszerkesztője, és vállalta, hogy a túrák-
ról rendszeresen tudósítanak. Ez meg is történt.
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1916

F ebruár 15-én tartotta ötödik, rendes közgyűlését a TTE, csekély, de 
annál lelkesebb gárda maradt itthon a hadba vonultak nélkül. A TTE 

Pécsi Csoportja ebben az évben 77 túrát vezetett 727 fő részvételével. 
A taglétszámuk: 39 fő. Meghalt az egyik alapító, Kisgadó Géza, Dittrichstein 
Miklós pedig öngyilkos lett és 16 koronáját a csoportra hagyta.

1917

A TTE Pécsi Csoportja február 27-én tartotta közgyűlését, ezen részt 
vett Krausz Benő szabadságon lévő hadba vonult. Megemlékeztek 

a háborúban meghalt Braurin Sándorról és Péczeli Ferencről. Mind lelkes 
tagjai voltak a TTE Pécsi Csoportjának. 1917-ben 57 túrát vezettek, 35 fél-
naposat, 19 egész naposat és 3 kétnaposat, amelyen 385-en vettek részt, 
151 férfi, 130 nő és 104 vendég. A közgyűlésen részt vett Kiss József, az 
ME titkára, és hozzászólásában méltatta a TTE munkáját. A közgyűlésen 
megköszönték a „Pécsi Napló”-nak és a „Munkás”-nak a közleményeket, 
a „Részvény” Nyomdának pedig az ingyenes munkát.
A menedékház alapra december 31-én 735,90 korona volt elhelyezve 
a pécsi Takarékpénztárba.
A TTE Pécsi Csoportja a világháború harmadik évében, február 25-én tar-
totta közgyűlését. A hadbavonult Krausz Arnold elnököt Wolf József alelnök 
helyettesíti. A menedékház alapra eddig 625,39 korona jött össze. Taglétszá-
muk 32 fő. A túrabizottság minden vasárnap rendezett kirándulást.

1918

A TTE 1918. január 20-án tartotta VII. közgyűlését, amelynek kereté-
ben Wolf József szép szavakkal emlékezett meg a munkások test-

kultúrájáról, turisztikájáról. Kérte a tagokat, hogy ismerősök körében 
terjesszék a turistaeszméket, kedveltessék meg az erdőbe való tartóz-
kodást. A természetjárók fokozott buzgalommal szervezték a túrákat. 
A TTE irodája átköltözött a Deák Ferenc utcába, jobb körülmények 
közé. Március 5-én ülést tartott a TTE vezetősége, és megállapították, 
hogy a menedékház alapra 976,66 korona jött össze. Május 5-én döntöt-
tek, hogy 10 koronával hozzájárulnak a kassai természetjárók üdülő-
telepének építéséhez. 1918. decemberben összejövetelt tartottak a TTE 
tagjai is. Wolf József meleg szavakkal üdvözölte a hazatért katonákat. 
Az ülésen felvetődött, hogy tartozzanak-e tovább is a TTE központhoz, 
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amikor abból semmi hasznuk nincs. A Szerb-Horvát-Szlován Királyság 
csapatai (SHS) megszállták Pécset és a megye négyötöd részét. Előtte a 
magyar katonaságot gyorsan kivonták Pécsről, ekkor a természetjárók 
csak a megszállt területen belül tevékenykedhettek. Ebben az évben 
35 túrát szerveztek, ezen részt vett 112 férfi, 85 nő a tagok közül, és a 
túrákon még részt vett 63 vendég is. Taglétszám 55 fő, a pénztárban 
471 korona volt. A menedékház alapra 1270 korona gyűlt össze, Krausz 
Arnold személyesen 200 koronát adott az alapra.

1919

A TTE tagjai 1919. június 1-jén megtartották VIII. közgyűlésüket az 
Mecsek Egyesület menedékházában. Wolf József alelnök a közgyű-

lésen erélyesen tiltakozott az ellen, hogy az ME a sajtó útján toborzást 
indított a munkások között. „Mi, akik majdnem mindannyian munkásem-
berek vagyunk, tiltakozunk ez ellen a propaganda ellen” – mondotta felhábo-
rodva Wolf József. 1919. december 7-én ülést tartott a TTE. Wolf József 
alelnök megemlékezett Krausz Arnold elhunyt elnökről, és javasolta, 
hogy a Mecseken építsenek egy „Természetbarát” pihenőt. A pihenőn 
Krausz Arnold-emléktáblát helyezzenek el. Ismertették a PMSC levelét, 
mely szerint az irodahelyiségüket minden héten egy napon átengedik 
a TTE-nek, amit örömmel fogadtak. Az 1919. november 27-i választmá-
nyi ülésüket, amelyen kiegészítették a választmányt – már ott tartották. 
Tagjai: Farkas Ferenc, id. Mauer Béla, Krausz Benő, Krausz Simon, Kétyi 
Aladár, Hillebrand Győző.

1920

A TTE február 22-én tartotta IX. rendes közgyűlését. Elnök Wolf 
József, alelnök Krausz Arnold, pénztáros Putz Mihály, jegyző 

Hillebrand Győző. Májusban belső vita támadt a TTE háza táján. Jelent-
keztek az inasok, hogy szeretnének belépni az egyletbe, de a tagdíjfize-
tésnél kedvezményt kérnek, és a rendes tagdíj felét fizetnék. Az egylet 
vezetése egyetért a szakmunkástanulók kérésével, de Wolf József elnök 
megköti magát, és kitart a teljes tagdíj mellett, végül ő kerekedik fölül, 
s a szakmunkástanulók elmaradnak. Így élik a maguk szerény életét. 
1920. június 27-én a „Gutenberg Dalkör” 10 éves fennállásának ünnep-
ségein zászlóavatást rendeztek, és a TTE egy emlékszeget ver a zász-
lórúdba. 40 tag jelent meg a tisztikaron kívül. A Mecsek Egyesület 100 
koronát adott a menedékház alapba. Az év úgy fejeződött be, hogy a 
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TTE meghirdette, hogy ettől az évtől kezdve téli túrákat is szervez-
nek. 44 túrát szerveztek 1609 fő részvételével, több forrást felújítottak. 
Kiépítették a Farkas-forrást és az Éger-forrást, míg a múlt évben kiépí-
tett Kantavári-forrást kijavították.

1921

M egtartotta X. rendes közgyűlését a TTE is 1921. február 20-án 
az Arany Hajó Szálloda különtermében. Wolf József beszámolt 

arról, hogy az elmúlt évben a tevékenység visszaesett, s a választmányt 
is többször össze kellett hívni, mire egyszer határozatképes lett. Elha-
tározták, hogy február végén díszközgyűlésen ünneplik meg 10 éves 
fennállásukat a tettyei vendéglőben, és erre meghívják az összes pécsi 
munkás egyesületet és egyletet, és a Megyek Egyletet. A Tettyén kaba-
réval egybekötött ünnepséget rendeztek, a Gutenberg Dalkör működött 
közre. A TTE rendszeres hétvégi túrái mellett – különösen húsvétkor – 
részt vett más városokban rendezett turistatalálkozókon, foglalkozott a 
gyermekek túráztatásával is. „…a TTE Pécsi Csoportja vasárnap, folyó hó 
23-án gyermekkirándulást rendez Kantavárra… Felhívjuk a tagság figyelmét 
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arra, hogy gyermekeiket elhozhatják a találkozóhelyre, de nem föltétlen szüksé-
ges, hogy a szülők részt vegyenek a kiránduláson, teljesen reá bízhatják a veze-
tőségre gyermekeiket, csak lássák el őket egész napra élelemmel és ivópohárral. 
A kiránduláson lesznek gyermekjátékok és egyéb szórakozások, a vezetőség min-
dent el fog követni, hogy a kis vendégeik jól érezzék magukat. A kirándulást a 
vezetőség még többször is meg akarja ismételni.”

A Pécsi Napló 1921. november 3-ai száma a TTE túrájáról adott hírt.
Az egyesület rendszeresen tartott összejöveteleket, vetítéseket, ter-
mészettudományos és földrajzi előadásokat a Pannonia pincében 
lévő helyiségeiben.

A TTE Pécsi Csoportja elérhető volt: ifj. Hillebrand Győző, Pécs, Vilmos 
utca 29.
Minden csütörtökön este fél 8 órakor volt pénztári és könyvtári óra, 
ugyanakkor tagösszejövetel. Hivatalos helyiség: Pécs, Király u. 3., az 
Arany Hajó Szálloda.
1921 nyarán azonban már mind több szó esett – bár a megszállók által 
cenzúrázott sajtó tagadta – Pécs és Baranya kiürítéséről. Az Antant 
befejezte a játszmát – megszületett a döntés a Horthy Magyarország-
hoz való csatolásáról. Horthy Miklós kormányzó többszöri időpont-
változtatás után 1921. október 6-án érkezett Pécsre, és tekintette meg 
a sportbemutatót, amelyről dicsérően szólt: „..a mi ifjúságunk rendkívül 
rátermett a sportra…eddigi olimpiákon már 6 aranyat szereztünk, pedig eddig 
csak a hivatalnokok sportoltak, most a vidék is részt vesz, ez reménykeltő. 
A katonai testnevelést is elfogadják végre…” Így ért véget Pécs és Bara-
nya sportéletében egy olyan jelentős időszak, amikor a háború pusz-
tításának utolsó évében újjáalakulnak a sportegyesületek, mint a BTC 
és PMSC (munkás sportegyesületek), s a Tanácsköztársaság hatására 
többségében munkásegyesületekké szerveződnek. A háború alatt is 
működött a Mecsek Egyesület és a TTE Pécsi Csoportja is.

A Természetbarát folyóiratban megjelent „A mi Mecsekünk” címmel 
Bihari Ödön tollából egy egész hasábos cikk. Leírja, hogy 35 éve lakik 
a Mecsek alján, de a természet szépségeit most fedezi fel. A látható 
panorámát csodálja a Jakab-hegytől a Zengőig, a csodálatos szőlőket, a 
kőzeteket, forrásokat dicséri a Mecsekben.
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1922

A z év elején jelent meg a TTE Pécsi Csoportja „Értesítő” című kiad-
ványának első száma. (Egy szerény kiállítású, de csinos kivitelű 

Opalographon előállított munka volt Hillebrand Győző szerkesztésé-
ben.) A tagtársak boldogan üdvözölték a kis kiadvány első megjelenését.
A csoportnak 80 000 korona értékű könyvtára volt, amely 269 könyvből állt. 
Az évben kiadott programfüzet, a gazdag programon felül a könyvtárban 
található könyvek jegyzékét is tartalmazta. Az első tudományos vetítettké-
pes előadás 1922. október 25-én volt, amelynek tárgya a Magas-Tátra volt, 
amelyhez az egylet központja biztosított anyagot, és Brunmiller László, a 
központ alelnöke tartott hozzá felolvasást. Az előadásokat Kun Kálmán, 
a polgári iskola igazgatója tette lehetővé az egyik tanteremben. A máso-
dik előadás november 28-án volt, amelynek témája: Három megye határa: 
Abaúj-Torna, Rozsnyó, Szomolnok, Gömör és Pelsőcz körletei kerültek 
bemutatásra. A menedékház alapra gyűjtésként több mulatságot rendez-
tek a Sörházban, a Tettyén, Szentkúton és a Pannoniában. Egyénektől is 
kaptak adományokat: Filkó Endre Amerikából küldött 1 dollárral váltotta 
meg igazolványát, ami akkor 820 magyar koronának felelt meg. Bednárcz 
Ferdinánd frankot küldött a csoportnak. A Mecsek Egyesület 3000 koroná-
val támogatta a menedékház alapot. A csoportba ebben az évben 332 ren-
des tag és 100 családtag iratkozott be. A budapesti testvércsoport látogatott 
Pécsre Loydl Ödön vezetésével, Wolf József elnök és Krausz Simon alel-
nök várta őket az abaligeti vasútállomáson, majd több csoportra szakadva 
Jakab-hegy–Remeterét–Tubes–Misina útvonalon keresztül összetalálko-
zás után érkeztek Pécsre. Wolf József indítványozta, hogy a csoport lépjen 
be a Mecsek Egyesület örökös tagjai sorába. Ezt a választmány elfogadta. 
A Kantavári-forrást újra foglalták, Mischl András keze által lett újjáépítve.
Az útjelzéseket is rendszeresen felújították Hillebrand Győző, Buche 
József, Franc Ignác, Darvas Géza, Hillebrand Lajos, Mészáros Dezső 
munkájával. Megjelent a csoport jubileumi évkönyve. A közgyűlésen 
rögtönzött gyűjtés alapján a menedékház alapra 966 korona jött össze. 
A csoport 2 háromnapos, 30 egész napos és 2 félnapos kirándulást 
vezetett 4604 fő részvételével.
A Dunántúl beszámolt: „Január 10-én a TTE bált adott a Pannoniában. 
A bál célja anyagi alap létesítése egy turista menedékház építésére. Január 
19-én műsoros estet rendeztek, szintén szórakoztató jelleggel. Az estek bevé-
teléből 2000 koronát adtak át a Mecsek Egyesületnek a mecseki utak rend-
behozatalára. Gyakori összejöveteleket tartottak a Pannonia pincében lévő 
helyiségekben, ahol vetítettképes előadások szerepeltek a programban. Az elő-
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adások jövedelmét szintén a saját turistaház építésére, illetve a mecseki utak 
rendbehozatalára és térkép készítésére használták.”
Március 1-jén a Dunántúl beszámol a TTE közgyűlésről. A beszámo-
lóban Wolf József elnök az alábbiakban értékelte az egyesület munká-
ját: „…a munkásságot a kocsmáktól és a dorbézolástól nagymértékben sikerült 
elvonni, és a természeti szépségeket velük megismertetni…” Március 15-én a 
Dunántúlban is és a Munkásban is megjelent az egyesület tagtoborzó 
felhívása. Az egyesület céljáról a következőket írták: „...a munkásokat és a 
zárt levegőjű szobákban dolgozó tisztviselőket turisztikára nevelje…, szívleljék 
meg a fentieket és aszerint cselekedjenek…, olyanok legyenek az új tagok, hogy 
barátsággal belekapcsolódjanak és tovább agitáljanak az egyesület érdekében…. 
mert nem elég az, ha sok tagunk van papíron... kirándulásainkon tömegesen 
vegyenek részt, mert csak így tudják megtartani egészségüket.” Április 16-án, 
húsvétkor a munkás turista egyesületek találkozóját rendezték meg a 
Misinán. A találkozón budapesti, miskolci és kaposvári turisták vettek 
részt. Szállásuk a Tettyén volt, a találkozó színhelyét, a Misinát öt túra-
vonalon közelítették meg (csillagtúra).
A jó idő beköszöntével rendszeresen vezettek nagy túrákat a Mecsekre. 
Május 7-én például a következő útvonalak közül lehetett választani.
I. Hadapród – Rácváros – Patacs – Cserkút – Kővágószőlős – Jakab-hegy; 
II. Pius internátus – Makár-hegy – Üszög – Égervölgy – Jakab-hegy;
III. Sétatér – Lapis – Remeterét – Vörös hegy – Jakab-hegy.
Vezette: Makay Antal. A túrák általában reggel 6 órakor, esetleg még 
korábban indultak.
A Természetbarát című folyóirat márciusi számában Bihari Ödön tollá-
ból cikket közölt a Jakab-hegyről. „A Jakab-hegy csúcsán az erdőkkel öve-
zett tisztáson a vadászlak mögött romokat találunk…” A „Húsvét a Mecseken” 
címmel csaknem 3 egész oldalas cikk jelent meg a mecseki kirándulásról, 
ahol a TTE pécsi vezetője kalauzolta a vendégeket.
„Pécs és Miskolc Budapesten” címmel közöl egy fényképpel illusztrált cik-
ket a folyóirat, amelyben részletesen ír a programról, a vendégszeretet-
ről és a barátságról, amely a természetjárókat összeköti.

1923

A TTE 1923-ban kiadta nyomtatott értesítőjét, forrásokat foglaltak, 
utakat jeleztek. A túra vigalmi, menedékház bizottságaik sora 

kiegészült a Fenyő Gárda kultúrcsoporttal. Juniálisokat, teadélutánokat 
tartottak, tagtoborzás, és nem utolsósorban bevételeik növelése céljá-
ból. Újszerű programjuk volt a gyermekek részére Kantavárra szerve-



324

Baronek Jenő – 100 éve alakult a TTE Pécsi Csoportja

zett kirándulás, melyen az első alkalommal már 50 gyermek vett részt. 
A TTE-nek 270 kötetes könyvtára volt, amelyet ebben az évben 448 eset-
ben látogattak a tagok. Az egyesület könyvtára folyamatosan bővült a 
tagság legnagyobb örömére. Az év folyamán 23 kirándulást szervezett a 
túrabizottság 1945 fő részvételével.
A Természetbarát című folyóiratban megjelent Bihari Ödön tollából 
a „Mélyvölgy, Mánfa, Máré-vár” című írás, amelyben méltatja a mély-
völgy, a mánfai templom szépségét, majd leírja, Hosszúhetény–Csurgón 
keresztül hogyan jutottak el Máré-várig (a magyar Svájcon keresztül).

1924

A TTE Pécsi Csoportja február hó 3-án (vasárnap) délután 2 órakor 
a Gambrinus vendéglő nagytermében a tisztikar, a választmány 

76 rendes és 30 családtag, valamint egy rendőrtiszt és két rendőr jelenlé-
tében tartotta meg évi rendes közgyűlését. Ügyvezető elnöknek Kocsis 
Józsefet választják. Wolf József kijelenti, hogy nem vállalja az elnökséget. 
A könyvtárban 468 kötet áll a tagok rendelkezésére. Megvásárolják 1924. 
július 5-én a Csurgó dűlői (istenkúti) telket, külön telekbizottságot alakí-
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tanak. Ebben az évben 1 tíznapos, 3 kétnapos, 6 félnapos, 29 egész napos 
túrát szerveztek 1669 fő részvételével. Túrák voltak Mohácsra, Zengőre, 
Hidashátra és Jakab-hegyre. Bár a meghirdetett túrák többsége a ház-
hoz vezető munkatúra volt, mégis jutott idő a Mecsek más tájaira vezető 
túrák szervezésére is. A TTE is kivette a részét az útjelzési és egyéb fej-
lesztési munkálatokból. Külön terület kijelölését kérték az ME-től, melyet 
azután már ők gondoztak, utakat jelölve, forrásokat foglalva.
A Természetbarát című folyóiratban Bobánovics Árpád tollából levél jele-
nik meg a pécsi TTE csoportról, amely tanúskodik aktív tevékenységükről.

1925

A TTE február 15-én tartotta közgyűlését, amely beszámolt a meg-
alakulás utáni 14. évről. Elkezdték a Csurgó dűlői (istenkúti) 

menedékház építését.

1926

A Pécsi Naplóban rendszeresen jelennek meg a csoporttal kapcso-
latos hírek, a Dunántúl című újság csak fizetett cikként hajlandó 

közölni azokat. Majálist tartottak a menedékház alap javára, amely 
3.500.000 koronát eredményezett. A menedékháznál tartottak taggyű-
lést, ahol adományokból több száz korona jött össze. Szentkútra családi 
kirándulást szerveztek, tekeversennyel egybekötve. A szervezett túrák 
többsége munkatúra volt, a menedékház építése kötötte le ez évben tevé-
kenységük, idejük nagy részét.

1927

K rausz Simon öreg tagtársnak köszönhetően Wolf József ismét elvál-
lalta az elnöki tisztséget. Alelnök: Bihari Ödön. A tagdíjat 3,20 pen-

gőben állapították meg. A testnevelési tanács csak menedékház építésére 
adott volna támogatást, de üdülőtelepre nem, így a Csurgó dűlői ház 
építését nem támogatták. Fehér János tagtárs felajánlotta, hogy az üdü-
lőtelepnél a kőművesmunkát elvégzi díjtalanul, csak a hozzávalókat és a 
segéderőt adja az egyesület. Elhatározzák, hogy 10 fillér legyen a Csurgó 
dűlői üdülőtelep (menedékház) belépti díja, hogy legyen miből a házat 
tovább építeni. A budapesti vendégek és Pécs lakossága – akik nem ter-
mészetjárók – csodájára járnak a Csurgó dűlőben történt építkezésnek.
A Pécsi Napló 1927. április 10-i számában az alábbi jelent meg:
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A Természetbarátok Turista 
Egyesülete is összeforrott közös-
ségként dolgozott már. 1927 hús-
vétján a TTE Újpest-ferencvá-
rosi csoportjait látták vendégül. 
A budapesti munkásturisták Aba-
liget vasútállomásig utaztak vo-
nattal. A pécsiek négy útvonalon 
indultak, s Abaligeten találkoz-
tak. Innen együtt indultak Pécs-
re. Vendégeiket otthonaikban 
szállásolták el. A találkozó utol-
só napján Tettye–Kisrét–Kanta-
vár–Melegmány–Mélyvölgy–Zsi-
dóvölgy–Tubes–Misina–Tettye 
útvonalon közös túrát tettek. Kü-
lönböző rendezvények bevételé-
ből, és saját munkaerejükkel épí-
tették istenkúti menedékházu-
kat. Érdekes a Pécsi Naplóban 
1927-ben megjelent farsangi nap-
tár, mely keresztmetszetét adja a 
– bálokon keresztül – a kor moz-

galmainak: Nemzeti Kaszinó bálja – Turistabál – Bőrgyári Dalárdisták 
bálja – Kereskedelmi alkalmazottak bálja.

1928

A z 1928-as esztendő a TTE életében is jelentős dátum. Elkészült 
Istenkúton a megye első munkás-turista menedékháza. A szept-

ember 8-i avatáson ünnepi beszédet mondott Papp Kálmán, a Magyar 
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Turista Szövetség főtitkára, részt vettek (a budapesti, pécsi, köztük az 
ME) szervezetek képviselői, és mintegy 500 főnyi turista természetbarát. 
A következő években a ház lett a fő bázisa az egyesületnek, ide vezették 

túráik jelentős részét. Közben nem feledkeztek meg a turistatevékeny-
ségükről sem, ezt bizonyítja az évi statisztika: 57 túra 1106 résztvevő-
vel, 4 félnapos, 24 egész napos, 2 kétnapos és 1 többnapos túra volt. Ettől 
kezdve főleg a Nyugati-Mecsekben a háztól vezető utakat festik, javítják, 
itt foglaltak forrásokat pl. Farkas-forrást. Az üdülőtelep és a menedék-
ház a berendezésekkel együtt 5646 pengőbe került, amelyből 1400 pengő 
kölcsönt vettek fel, amelyet egy éven belül kellett kiegyenlíteni.

1929

A pécsi csoport 30 pengő támogatást adott a Mecsek Egyesületnek, 
tovább ápolták a két egyesület nem mindig felhőtlen kapcsolatát. 

A Csurgó dűlő menedékházra felvett 1200 pengő hitelből 200 pengőt tör-
leszteni tudtak, és Pécs városától kaptak 600 pengőt a törlesztésre.
A túrabizottság jelentése szerint 3 félnapos, 22 egész napos, 3 kétnapos, 
8 munkatúra volt, és ezen 708 fő vett részt.

1930

H avonta tartottak választmányi, félévente taggyűlést, és a vezetőség 
koordinálta az egyesület munkáját. Törlesztettek tartozásukból 180 

pengőt. 1000 pengő támogatást kértek a várostól, de azt fedezet hiányában 
a város elutasította, a Mecsek Egyesületnek viszont 10 000 pengős támo-
gatást szavazott meg. Véglegesítették a Farkas-forrás építményét. A szerve-
zett túrákon 650 fő vett részt. A Pécsi Rotary Club szép körsétautat épített a 
Mecseken, amely megkerüli viszonylag egy szintben, 500 méter tengerszint 
feletti magasságban a két Tubes-csúcsot, és visszatér kiindulópontjára.
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1931

A pécsi csoport 20. jubileumi közgyűlését tartotta. A közgyűlésen 
egyik felszólaló megkérdezte, hogy a vezetőség miért nem szer-

vezett térképismertető és mászó tanfolyamokat. Wolf József lemond az 
elnökségről. Krausz alelnököt bízzák meg az ügyek intézésével. A Hűvös-
völgyben megtartott 20. évforduló jubileumi ünnepségén beszédet tar-
tott a szociáldemokrata Esztergár János és Dick György. Egyre nehezebb 
gazdasági és politikai körülmények között végezték munkájukat. A Pécs 
városhoz benyújtott segélykérelmüket elutasítják. A Pécsi Napló nem 
közölte híreiket. „Megkérdezték miértjét, a válasz: Az egyesület jelvényében 
szovjet csillag szerepel”. Május 10-én kimeszelték a menedékházat, hogy a 
vendégek jól érezzék a tisztaságban magukat. Éjszakai túrát szerveztek 
Abaligetre, ahonnan a vendégeket kalauzolták a Csurgó dűlői menedék-
házba. Bővítik turistaházaikat, szinte a semmiből, csak a tagság önzetlen 
adományozásából és rengeteg társadalmi munkával. Pl. Mészáros Dezső 
saját pénzéből kölcsönzött 500 pengőt az egyesületnek. Ezen felül mégis 
jutott idő és energia a sporttevékenység fokozására. Télen sítúrákat vezet-
tek, szánkót és sítalpakat kölcsönöztek. Ez az egyesület népszerűsítette a 
munkás sportölők körében a ródli- és sísportot. A téli időszakban folytat-
ták az oktatást, művelődést. A taglétszám: 85 fő volt.
Országos Magyar Turista Ki-
állítás volt Budapesten május 
16. és június 21. között, ame-
lyen részt vett az ME és a TTE 
is. A kiállítás része volt a Me-
csek hegység domborzati tér-
képe is 1:25 000 méretarány-
ban. Készítette: Kiss Béla. Egy 
üvegszekrényben a Mecsek 
Egyesület alkotásai lettek ki-
állítva: Wachter Jenő-emlé-
kek, külön a jégcsákánya és kötele, dr. Vigyázó János Mecsek Egylet-
béli díszoklevele, és az általa készített Mecsek hegység 1:75 000 méretű 
turistatérképe. Kiss József Pécs és a Mecsek részletes útikalauza.
A Természetbarát március–májusi száma a TTE pécsi csoportja fennállá-
sának 20. évfordulójáról tudósít, és felkéri a többi tagszervezetet, hogy 
pünkösdkor vezessenek túrát a Mecsekbe, ezáltal is szolgálják a termé-
szetbarát szolidaritást.
Túraprogrammal a pécsi csoport készségesen szolgál, sőt az elszálláso-
lást is biztosítja. A pécsi csoport 1000 koronát küldött a lapalapra.
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1932

1 932-ben örökös díszelnökké választják Wolf Józsefet, az új elnök dr. 
Balázs Győző lesz. Ügyvezető elnökké Mészáros Dezsőt választot-

ták, aki később feleségével együtt a pécsi munkaturizmus legendás alak-
jává vált. Ebben az évben, november 12-én avatták fel a „Béke-forrás”-t, 
az istenkúti turistaház udvarán, amely alkalomból Monus Illés „Ember 

és természet” címmel tartott be-
szédet. A világháborúban elhunyt 
tagtársak emlékére a Béke-for-
rás falán emléktáblát helyeztek el. 
A TTE taglétszáma 105 fő, a síelő 
csoport száma 30-ra emelkedett. 
Évi 100 túra indult. Hivatalosan is 
megalakult a síszakosztály Sziebl Antal vezetésével, ősszel szobaedzé-
sekkel készültek fel az idényre. Ez később kamatozik: az 1935-ös PAC–
PEAC lesiklóversenyt a TTE tagja, Katics András nyerte. Télen Sziebl 
Antal síoktatást tartott kezdőknek és a nők számára is. Miskolczy dr. 
elsősegély-tanfolyamai, majd a túrabizottság térképolvasó tanfolyamai 
jelentették a téli programot. Megkezdődött a Barátság-forrás építése a 
Páfrányosban, amely később túrák célpontja lett. A nyár folyamán pedig 
egy nagyon humánus kezdeményezés indult: szegény sorsú gyermekek 
ingyenes üdültetése az istenkúti menedékházban. 21 napon keresztül 
17 munkásgyermek élvezte a menedékház jó levegőjét, sok szép túraél-
ményt szerezve. 1446 vendége, 116 hálóvendége volt a menedékháznak. 
A forrás előtti park kialakítására a várostól kaptak 60 db fenyőfát, a rét-
re pedig hársfát és gesztenyefát ültettek. A várostól kérték a villany fel-
vezetését a házhoz, amit meg is kaptak 100 pengőért, a belső szerelés 48 
pengőbe került. A városnál Dich Győző intézte az ügyet.
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Pécsett az első sí távfutó versenyt a Mecseken 1932. február havában a 
TTE rendezte, közel 25 résztvevővel. A megindult munka azonban akko-
riban a síeléstől még idegenkedő pécsiek körében nehezen talált termé-
keny talajra. A harmincas évek elején Pécsett a PPTE és PSC-ben működött 
síszakosztály. Még e hónapban megalakult a Magyar Sí Szövetség Pécsi 
Kerülete: Mecsek Egyesület, TTE, PAC, PEAC és PSC tagegyesületekkel.

1933

A TTE sokat segített az úthálózat javításában. Abaligetről a Jakab-
hegyre, majd a Remeteréten át a Mecsek gerincén kilátók érintésével 

a dömörkapui menedékházhoz, a Tettyére, onnan a városba vezető útnak 
színnel történő jelölését végezték. A TTE pécsi csoportja 105-ről 145-re tudta 
növelni létszámát. Volt 37 egész napos gyalogtúra, 5 egész napos sítúra, 
23 egész napos munkatúra, 2 félnapos sítúra, 5 éjszakai gyalogtúra, strand-
túra, 1 egyhetes gyalogtúra, 2 monstre túra, 1 olaszországi túra, 10 napos, 
1 teadélután. Az összes résztvevő száma 988 fő volt. Már 31 fő síző van az 
egyesületben. A munkabizottság 23 munkatúrát szervezett, amelyen 262 
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tag és vendég vett részt. Felépítették a Barátság-forrást. 48,5 km utat jelez-
tek, ezek voltak a 0, 24, 9, 8, 5 számjelű utak, valamint Abaligettől a Tettyére 
vezető piros nyíl jelzésű út. Átvették az ME-től a Nyugati-Mecsek útjelzé-
sei és források rendben tartását. A Barátság-forrás Katics András tervezése 
és munkája, szeptemberben készült el, költségét dr. Kaufer ügyész adomá-
nyozta. A menedékházban 1545 látogató volt az előző év 1446-tal szemben, 
hálóvendég 137 az előző évi 116-tal szemben. A menedékház adósságából 
500 pengőt törlesztettek, ami a Balatonyi cég ajándéka volt. A felszerelésre 
a pénz Berkovits Mihály tagtárs adományából és gyűjtéséből jött össze. 175 
pengőért vettek egy rádiót. A várostól kaptak 10 mázsa szenet és 2 kocsi fát. 
A Béke-forrásra vasajtót csináltattak.

Elnök: dr. Balázs Győző, alel-
nök: Krausz Simon, ügyveze-
tő alelnök: Mészáros Dezső, 
ügyész: dr. Kaufer Imre, jegy-
ző: Hortnung Gyula, pénztá-
ros: Mészáros Dezsőné. Választ-
mány: Hillebrand Jenő, Gödöny 
László, Katics András, Sza-
bó István, Gyura Hanka, Lo-
vas Ferenc, Guttmann Vilmos, 
Wallensok Endre, Gella József, 
Sziebl Antal, Csaplár István, 
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Keltnecker Pál, Shóber Géza. Az új elnök programja a menedékház fej-
lesztése, a Mecsek Egyesülettel szorosabb kapcsolat kialakítása a többi 
szokásos program mellett. Az új vezetőség az ügyeleteseket egy hónap-
ra előre választja meg. Tolnai József indítványozza, hogy az egyesület 
küldöttsége keresse meg a polgármestert, hogy az egyesület részére se-
gélyt kérjenek, amelynek eredményeként kaptak segélyt a várostól.
A Természetbarát január–márciusi száma a pécsi csoportnál azt tudó-
sítja, hogy igen aktív munkát végzett, 11 mecseki forrást gondozott, 85 
km hosszú útjelzést vett kezelésbe. A csoport létszáma a gazdasági vál-
ság ellenére szépen növekszik.

1934

A TTE február 2-án tartotta közgyűlését. Weisz Pál a Magas-Tátrában 
lezuhant a Lomnici csúcsról.

A Magyar Turista Élet június 8-i számában „Tavasz a Mecseken” címmel 
jelent meg csaknem két egész oldalas cikk Péchy-Horváth Rezső tollából. 
A Svájcra emlékeztető Nagymélyvölgy–Kőlyuk–Mánfa–Magyarszék–
Sikonda–Mánfa–Melegmány–Kereszkunyhó útvonalon írja le a szép 
patakokat, forrásokat, és a Mecsek csodálatos tavaszi virágait.

1935

A TTE közgyűlését február 6-án tartotta, ahol a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére Gödöny László és Muskát Ede lett felkérve. 25 fővel csökken 

a létszám a múlt évhez képest. Ebben az évben 122 fő a taglétszám. Síver-
sennyel kezdték az évet február 17-én, melyen az első helyezett Katics 
András, TTE lett a vidékbajnok Kereszty előtt. A túraszakág jelentése sze-
rint vezettek 1 többnapos, 1 négynapos, 1 háromnapos, 9 hétnapos, 28 egy-
napos, 5 egynapos sítúrát, 3 éjszakai túrát, 24 munkatúrát, 1 strandtúrát, 
3 monstre túrát, 1 tíznapos külföldi túrát összesen 1271 résztvevővel. Fel-
hívják a figyelmet a túrák közbeni magatartásra, és hogy a túra vezetője a 
vendégek magatartásáért is felelős. 24 km utat jelöltek, és teljesen befejez-
ték a Barátság-forrás építését. A Barátság-forrás avatása a rossz idő miatt 
elmaradt, másodszori időpontban is kellemetlen volt az idő, ennek elle-
nére 31 tagtárs vett részt az avatáson. A 24 munkatúrán 352 fő vett részt, 
ebből 3 útjelző túra, 2 forrásépítő túra, 19 menedékház-építő túra.
A menedékháznál 200x70 cm hűtőt építettek, amelyen a forrás vize volt 
keresztülvezetve. A szokásos őszi nagytakarításkor mind a három helyi-
ség ki lett meszelve a menedékházban. A támfalakat meg kellett erősíteni, 
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mert félő volt, hogy a tavaszi olvadás kárt 
tesz benne, erre 500 pengő kölcsönt vettek 
fel, 200 pengőt kaptak a budapesti központ-
tól, 300 pengő privát kölcsönre is szükség 
volt. Megállapodtak, hogy tavasszal esővíz-
csatornát kell a házra vásárolni, és a feljárati 
lépcsőhöz villanyt kell szerelni. Ebben az 
évben 1492 fizető látogatója volt a háznak, 
ebből 181 volt azoknak a száma, akik több 
napot tartózkodtak a házban. Ismét kaptak 
a várostól két kocsi fát és tíz mázsa szenet. 
A Magyar Turista Szövetségtől kaptak 100 
pengő támogatást, amellyel a tartozásukat 

törlesztették. Dr. Balázs Győző jugoszláviai útjáról vetítettképes előadást 
tartottak, Kolacskovszky Lajos „A magyar hegyek betyárromantikája” című 
előadását Mészáros Dezsőné olvasta fel.
A Magyar Turista Élet július 1-jei száma „Vadvirágos Mecsek 1935 Pün-
kösdjén” címmel közöl cikket Kassovicz Artúr dr. budapesti ügyvéd, szö-
vetségi túravezető tollából. A cikkben szó van a dömörkapui házról, a 
Mecsek Egyesület segítségnyújtásáról. Szörnyülködik, hogy mi lesz a 
Mecsekből, ha minden rajongójának, jótevőjének emléket állítanak, ezt a 
temetőben tegyék a családtagok – mondja. Az útjelzéseket kusza össze-
visszaságnak tartja, az útjelzéshálózatot át kell dolgozni az egységes sza-
bályzat szerint – írja. A Keleti-Mecsek kilátópontjairól nem jó a kilátás, 
szerinte a Lencsekút-tető legnyugatibb pontjáról gyönyörű a kilátás.
A Turisták Lapja „Másfélnapos vándorlás a Keleti-Mecsekben” címmel hat 
képpel illusztrált cikket közölt Kolacskovszky Lajos tollából. Hármas-
hegy, Püspökszentlászló, Zengő, Máré-vári és óbányai völgy, Kárász 
útvonalon folytatott túra érdekességeit és szépségeit örökíti meg.

1936

A TTE január 19-én bált rendezett, amelynek bevételéből kifizették a 
felvett 200 pengős privát kölcsönt. Február 2-án tartották az éves ren-

des közgyűlésüket, amelyen Muskát Ede olvasta fel az új vezetőség névso-
rát. A választmány tagjai között találhatjuk Muskát Ede és Gödöny László 
nevét is. A taglétszám csökkenése volt tapasztalható, 67 rendes tag, 24 csa-
ládtag, összesen 91 fő volt tagja az egyesületnek. Ebben az évben meg-
szigorították a Mecseken a turistáskodást, mert nagyon sok kárt okoztak 
a nem természetbarátok a kirándulásaik alkalmával. Az igazi természet-
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járó tiszteletben tartja a tulajdonjogokat, és hálás annak az erdőtulajdo-
nosnak, akinek az erdejében bolyong. A helyi hivatalos lapban is reagált 
a TTE, hogy tagjai és azok vendégei a kirándulásokon tanúsított magatar-
tásukért felelősséget vállal. Felszólították tagjaikat, hogy tartózkodjanak 
a nem hivatalos túrázástól. Ebben az évben 9 sítúra volt népes résztvevő 
gárdával. Gyalogtúra 5 félnapos, 54 egynapos, 11 kétnapos, 5 többnapos 
és 5 munkatúra, valamint 4 monstre túra volt 1300 fő részvételével.
A Balaton-parton tizenkét sátorban nyaraltak a TTE tagjai. Az isten-
kúti menedékházban 1857 látogató volt, ebből 308-an a szállást is 
igénybe vették. Ebben az évben ünnepelte a TTE fennállásának 25. 
éves évfordulóját szerény keretek között. Pünkösdkor az időjárás nem 
kedvezett az aránylag kevés számú érdeklődőnek, akik részt vettek a 
jubileumi ünnepségen az istenkúti menedékháznál. Monus Illés kép-
viselte a budapesti központot, több budapesti osztály és a Mecsek 
Egyesület is képviseltették magukat az ünnepségen, akik meleg sza-
vakkal üdvözölték a jubiláló egyesületet. Számos köszöntőlevél érke-
zett más csoportoktól, sőt a megszállt területekről is. Az alapító tagok 
közül három fő ezüst jelvénnyel lett kitüntetve 25 éves tagságuk miatt. 
Wolf József, Krausz Simon és Weovetz János. Dr. Balázs Győző ötéves 
elnökségének elismeréseként emléklapot kapott. A megrendezett bál 
35 pengő jövedelmet hozott, amelyet azonnal tartozásuk fejében tör-
lesztettek. Az egyesület ebben az évben is kapott a várostól tíz mázsa 
szenet és egy öl fát, valamint 200 pengő segélyt, illetve támogatást. 
A Magyar Turista Szövetségtől 100 pengő támogatást kaptak. Ebben 
az évben 600 pengőt törlesztettek adósságukból a váltó tartozás még 
900 pengő, a központi tartozás pedig kb. 300 pengő volt.
A Magyar Turista Élet január 30-i száma Péchy-Horváth Rezső tollából cik-
ket közöl „A Mecsek hegység gyönyörűségei” címmel. Az írás a Keleti-Mecsek-
ről szól, csodálja szépségét, a Zengőn felépített új kilátótornyot dicséri, 
ahonnan ellátni a Bakonyig, sőt a Balatonig és a horvátországi hegyekig. 
Ebben az újságban jelent meg „A Mecsek gyönyörűségei” című cikk második 
része a Nyugati-Mecsekről. Leírja a Jakab-hegy tisztásán álló erdészlakot, 
amely egyben vendéglő is. Az Abaligeti-cseppkőbarlangról, a Misináról, a 
Kisrétről, Kantavárról ír, ahol palabánya működik, és az ott lévő házat rövi-
desen a természetbarátok veszik kezelésbe, turistaházzá alakítják.
A Magyar Turista Élet július 15-i számában „Hív a Mecsek…” címmel 
Péchy-Horváth Rezső cikkében a vadvirágos Mecsekre hívja fel a figyel-
mét a lap olvasóinak. Részletesen leírja, hogy a Mecsek mely része alkal-
mas pihenésre, és mely része kirándulásokra. Sikondafürdőről is ír, mint 
a Mecsekben lévő fürdési lehetőségről, ahol hatalmas építkezések vannak 
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tervbe véve, sőt vasútvonalat is terveznek ide, esetleg Komlóról villamos 
vasutat építenek a fürdőhelyig. A Mecsek Egyesület áldozatos munká-
járól is ír, kiemeli Kiss József tevékenységét, megírja, hogy a turistautak 
számozással vannak ellátva a könnyebb eligazodás segítése érdekében.
A Magyar Turista Élet szeptember 30-i száma „Pécs a Mecsek gyöngye” 
címmel írást közöl dr. Csury Jenő tollából. Pécset mint a száz forrás 
városát említi, a Harsányi hegyet „ördög szántotta hegy”-nek nevezi, 
és leírja érdekességeit. Pécs múltjáról ír a magyar sors szemszögéből. 
Ebben a számban „A Farkas laktól a Nagyregéig” címmel a jó tollú Péchy-
Horváth Rezső ír cikket, amelyben Terecsenypusztáról, Hollófészekről, 
Kánról, Melegmálról, a Nagyrege és Várkapu csúcsokról letérve Bodára.
Egy másik cikk „A Melegmányi völgy vízesésének titka” címmel tudomá-
nyos írást közöl Balázs Ferenc tollából. Rajzokkal illusztrált tudományos 
magyarázatot ad a mésztufa vízesések kialakulásáról.
A Magyar Turista Élet szeptember 30-i számában „Október 17-én másfél-
napos kedvezményes turistavonatot indít Pécsre a Magyar Turista élet” cím-
mel felhívást közöl.
A vonatok szombat délután indultak Budapestről Pécsre, és vasárnap 
délután indultak vissza. A szállás Abaligeten, Pécsett a Mecsek Egyesü-
let dömörkapui menedékházában, magánosoknál és szállodákban volt.
„A vadvirágos Mecsek tája turistát hívja, várja”. A hívó szóra figyeljen fel 
minden magyar turista, s ezen a napon legyünk csakugyan mindany-
nyian Pécsett és a Mecsekben – fejeződik be a felhívás.

1937

A Mecseken több síversenyt rendeztek, amelynek többségét a TTE 
rendezte, mert a természetjárók szívesen síeltek télen a gyalogtú-

rázás mellett. A mecseki síversenyek rendszeres résztvevői voltak a TTE 
tagjai is. Február 3-án tartották közgyűlésüket, amelyen dr. Balázs Győző 
elnök tolmácsolta a budapesti központ üdvözletét, ahol meg voltak elé-
gedve a pécsi csoport munkájával. A pénztári egyenleg az előző évről 5,51 

pengő volt. Ismét dr. Balász Győzőt 
választották elnöknek. Az üdülő-
szálló (Hotel Kikelet) építése miatt 
a város támogatás vonatkozásában 
elhanyagolta mindkét egyesületet, 
állapítják meg a jegyzőkönyvek. 
Mészáros Dezső a legaktívabb tag 
az egyesületben.
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1938

A z éves rendes közgyűlést február 9-én tartották. Az elnök megnyitó-
jában elmondta „A vadvirágos Mecsek szikláin kora tavasztól késő őszig, 

apró dalos madarak serege csengő nótaszóval üdvözli a természet gyönyörűségeit”. 
Gödöny László olvasta fel az új vezetőség névsorát, amely összességében 
nem változott. Gödöny László is bekerült a választmányba. Március 2-án 
Bulgáriáról dr. Balázs Győző tartott vetítettképes előadást. Fruska-Gorára 
szerveztek kétnapos kirándulást, javasolták az egyesület tagjainak, hogy 
minél többen vegyenek részt a kiránduláson, mert a jugoszláv TTE cso-
portja várja a pécsieket. A Balaton partján ebben az évben is nyaralhattak 
a TTE tagjai családostul, 22 sátor állt az üdülők rendelkezésére. Ebben az 
évben sokan bevonultak katonának. Az egyesület munkájára a kor politi-
kája rányomta bélyegét, a tagság ugyanolyan szétzilált volt, mint a világ 
körülöttük – mondták. A sítúrák kedvezőtlen hóviszonyok miatt megrit-
kultak. A gyalogtúrák száma nem csökken, csak a résztvevők száma volt 
kevesebb. A monstre túrák végcélja mindig az istenkúti menedékház volt. 
Túrastatisztika: 2 egész napos, 2 félnapos sítúra, 4 félnapos, 46 egész napos, 
12 kétnapos gyalogtúra, 6 fürdőtúra, 1 munkatúra és két monstre túra (a 
mai teljesítménytúra őse) összesen 721 résztvevővel. A menedékháznál 
különösebb változás nem történt, öt darab kútgyűrűt vásároltak, amellyel a 
kutat megcsinálták 100 pengő költséggel. Látogató 1938 személy volt, közü-
lük 146-an szálltak meg a házban. A menedékház egy jövedelmi forrása volt 
az egyesületnek, ebben az évben 552,59 pengő volt a bevétel és 492,64 pengő 
volt a kiadás. A pénztár egyenlege december 31-én 56,19 pengő volt.



339

Baronek Jenő – 100 éve alakult a TTE Pécsi Csoportja

1939

A z éves rendes közgyűlést február 8-án tartották. Dr. Balázs Győző 
elnök elfoglaltsága miatt nem jelent meg a közgyűlésen. Móró János 

felolvasta a budapesti központ meleg hangú üdvözlő levelét. Ezen a köz-
gyűlésen vetődött fel a menedékház építése a Darázs-forrásnál, ami soha-
sem valósult meg. Rajkovicz Dénest választották elnöknek, aki köszönetet 
mondott dr. Balázs Győző hét éven keresztül tartott elnöki munkájáért. 
Mészárosék kilencévi munkáját megköszöni az elnök, és ezt a közgyű-
lés jegyzőkönyvben ismeri el. Ebben az évben a Felvidék hozzáférhetővé 
vált a vándorsport számára, lehetőség nyílt arra, hogy megismerhessék a 
magyar turistaság bölcsőjét, a nagy hegyóriások vidékét, festői völgyeit, 
csillogó tengerszemeit. Megállapítják, hogy a turisztika nem duhajkodás, 
hazulról való kiruccanást jelent, hanem szórakozást, szellemi felfrissülést 
és sportot, amelynek rendes űzése közben tárja fel önmaga előtt a turista 
az eddig rejtett természeti szépségeket. Ebben az évben 57 túrát vezettek 
490 résztvevővel. Az év összes turistamegmozdulásán 2100 fő vett részt, 
amely az 57 fős taglétszámhoz viszonyítva nagyon szép eredmény. A TTE 
pécsi csoportjából 50 fő 9-20 napig a Balaton mellett, Golyódon táborozha-
tott. A menedékházat 1489-en látogatták, illetve keresték fel. Az egyesület 
adósságából 500 pengőt törlesztettek ebben az évben, és csak 100 pengő 
adósság visszafizetése maradt a következő évre. A felügyeleti hatóságok 
az ügyvitelt és a pénztárkezelést felülvizsgálták, és rendben találták.
Gödöny Lászlót megválasztották az istenkúti menedékház háznagyának.
A Magyar Turista Élet január 15-i számától folytatásos formában Papp László 
összeállításában „A turistaság Magyarországon” címmel közli érdekes formá-
ban a magyar turistaság eddigi történetét, azért érdekes formában, mert nem 
kronologikus a leírás, hanem történelmi fejezetek  formájában taglalja azt.
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1940

F ebruár 14-én tartották éves rendes közgyűlésüket. Rajkovich Dénes 
elnök üdvözölte a megjelenteket, Gödöny László alelnök számolt be 

az elmúlt év történéseiről. A tagok nagy részének katonai szolgálatra való 
bevonulása ellenére 57 gyalogos, 9 sítúrát rendeztek közel 600 fő részvé-
telével. A Csurgó dűlői (istenkúti) menedékházat tatarozták. A menedék-
háznak 1336 látogatója volt, 110 fő nyaralt a házban, 114 hálóvendég volt. 
Összesen 1560 volt azoknak a száma, akik a menedékházat igénybe vet-
ték, ebből egyesületi tag 1243 fő, vendég 317 fő. 138,2 pengő volt a decem-
ber 31-i pénzmaradvány. Az összes adósságukat visszafizették.

1941

A z egyesület február 26-án 
tartotta jubiláris közgyűlé-

sét. A 30 éves jubileum alkalmá-
ból tartott ünnepi közgyűlésen 
hangzott el, hogy rendkívüli ne-
hézségek közepette is, az egyesü-
let elért célját, megmaradt annak 
a turistarétegnek a szolgálatában, 
amelyből alakult. A közgyűlé-
sen a budapesti központ küldöt-
te Csapó Samu volt. A Mecsek 
Egyesületet Páldy Géza főtit-
kár képviselte. Páldy Géza hoz-
zászólásában kérte az egyesület 
tagjait a sporttársias, jó viszony-
ra az ME-vel, és az eddigieknél 
még szorosabb együttműködés-
re a Mecsek kultuszának érdeké-
ben. Az egyesületnek az elmúlt 
30 évben a tagdíjon kívül alig 
volt bevétele, de átvészelte az I. 
világháború időszakát is. Szeren-
csére soha nem az anyagiak, ha-
nem a mindenkori tagok lelkes 
és önfeláldozó munkája biztosí-
totta fennmaradását, amely min-
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den aranynál és nemes 
valutánál értékállóbbnak 
bizonyult. Elhangzott a 
közgyűlésen, hogy az 
egyesület keretén belül ki-
alakult az igazi természet-
barát szellem, egyetértés 
van és jó közösségi mun-
ka. A budapesti központ 
képviselője, Csapó Samu 
köszöntötte a közgyűlést 
a központi vezetőség ne-
vében, külön köszöntöt-
te azokat, akik 30 éven 
át hűségesen kitartottak 
a természetbarátok mel-
lett. Huszonöt éve tagja a 
TTE-nek Hillebrand Je-
nő és Könye Ferenc, akik 
ezüstkoszorús jelvényt 
kaptak a központi ve-
zetőségtől. Csapó Samu 

hozzászólásának befejező szavai voltak ezek: „Az ember lelkének virága, a 
dal egyformán virágzik öreg, fiatal, és ha ki-kivirul, ugyan ki haragszik a termé-
szetbarátokra és a virágokra?!”
Az istenkúti ház három teremből állt, amelyben 18 ágy volt elhelyezve. 
50%-os vasúti kedvezmény illette meg a turistákat. A háborús viszonyok 
miatt korlátozottak voltak a lehetőségek turista szempontból is, ennek 
ellenére vezettek 56 gyalogtúrát, 12 sítúrát, 7 strandtúrát összesen 432 
résztvevővel, valamint 8 gyalogtúrát. A munkatúrákon a szokásos mene-
dékházi munkák elvégzésén kívül a Kantavári-forrás és a Barátság-for-
rás átépítésénél voltak, valamint a Büdösvíz-forrásnál, amelyet csak a 
következő év tavaszán tudtak befejezni.
A TTE Pécsi Csoportja is ebben az évben ünnepelte 30 éves jubile-
umát, szól a tudósítás. A jubiláló csoport ez évben a Barátság- és a 
Kantavári-forrást teljesen újjáépítette, ezen felül megkezdte a Büdös-
víz-forrás kiépítését.
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1942

M árcius 18-án tartották közgyűlésüket. A tagdíj rendes tagoknak 6,5 
pengő, a családtagoknak 3,5 pengő, az ifjúmunkás tagoknak 4,5 

pengő volt. A szép Mecsek déli lejtőit vasárnaponként az emberek ezrei 
keresik fel. Az egyesület éves munkájára a háborús viszonyok meghatáro-
zók voltak. A természet igazi rajongói a bakancsos, hátizsákos, fegyelme-
zett turistákból tevődik össze, akik térképeztek, utakat jeleztek, forrásokat 
foglaltak és menedékházat építettek. Ebben az évben 36 egynapos, 2 kétna-
pos, 9 sítúrát vezettek, ezeken a túrákon rész vett 118 férfi, 35 nőtagtárs, 120 
férfi és 96 nő vendég. A túrákon a résztvevők száma összesen 369 személy 
volt. A túrák a Mecsek hegységre korlátozódtak ebben az időben. Az anya-
giak hiánya miatt nem került sor a Farkas-forrás átépítésére.
Az istenkúti menedékháznál kisebb tatarozásokat végeztek, az emésztőgöd-
röt átépítették, és április 4-től ismét rendszeres ügyeletet tartottak. A pénztári 
maradvány december 31-én 60,59 pengő volt. A menedékház látogatóinak 
száma 703 fő volt. Nyaralás céljából 25 személy 191 napot töltött a házban.
Az elkészült sípályán a város vezetősége – a síélet fejlesztéséért – kiírta 
Pécs város síbajnokságát. A versenyen 64 fő vett részt. A sípálya mel-
lett felépült sísáncon rendeztek Pécsett első ízben síugróversenyt, bár a 
hangsúly a stíluson volt, így is 10-14 méteres ugrások voltak a jellem-
zők. Említésre érdemes, hogy a Keresztkunyhói léniában kis faház állt, 
amely a TTE kezelésében volt, ahova rendszeresen kijárt Wolf József, 
Medovarszky György, Medovárszky László és Weller nevű suszter.
A Magyar Turista Élet január 20-i száma „Hazánk turistautjai” címmel 
Krizsán Endre összeállításában tájékoztatja olvasóit a Mecsek nyugati és 
keleti részének turistaútjairól.

1943

A közgyűlésen nagyon sok tagtárs nem volt jelen a háborús viszo-
nyok miatt. A turisztikában megindult nagy fejlődés a háború 

miatt visszaesett. Az elnökség februárban úgy foglalt állást, hogy a fűtő-
anyag-megtakarítás miatt a vasárnapi ügyeletek elmaradnak az isten-
kúti menedékháznál. A háborús nehézségek ellenére 23 egész napos, 
3 kétnapos túrát vezetett az egyesület 194 résztvevővel. Az istenkúti 
menedékházban 788 átvonuló, 42 nyaraló család 236 napot töltött. 
Kivágtak két elfagyott fát, és a sövénykerítést is kiszedték, helyére a 
város által adományozott cserjével újat ültettek. Az egyesület székhe-
lye ismét a Munkásotthonban volt.
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1944

A közgyűlést február 9-én a Munkásotthonban tartották. Elnök Tol-
nai József volt. Felemelték a belépődíjat az istenkúti menedék-

házba. A vezetőség B. Nagy Gusztáv javaslatára átír a városnak, hogy 
a Mecseken garázdálkodó vandálokat, akik a padokat és a forrásokat 
megrongálják, ítélje el, illetve büntesse meg. Mészáros Dezső szóvá tette, 
hogy a Mecsek Egyesület propagandát csinál magának, és erre javasolja, 
hogy a TTE is fejtsen ki saját érdekében a tagok toborzására megfelelő 
propagandát, elsősorban a helyi sajtó útján.

A belügyminisztérium a háború 
vérzivatarában 1944. április 15-én 
elrendelte a három és fél évtizedes 
TTE feloszlatását. A németek fel-
oszlatták az egyesületet, és az isten-
kúti menedékházat elkobozták.
Határozat: A vallás és közoktatá-
si miniszter úr a TTE-t feloszlatta. 
A feloszlatott pécsi egyesület pénz-
tárkönyvét és pénztári okmányait 
kiadva felhívom a belügyminiszter 

alá rendelt városi számvevőszéket, hogy a feloszlatott pécsi számadása-
it vizsgálja felül, állapítsa meg a csoport vagyonát, s erről nekem mielőbb 
tegyen jelentést. Pécs, 1944. május 6. Dr. Vörös h. polg. mester.
1944. március 26-án letartóztatta a magyar rendőrség Mészáros Dezsőt, a 
TTE titkárát. Internálták, soha nem tért vissza. Húsz éven át volt tagja és 
vezetője a TTE-nek, róla nevezték el az istenkúti menedékházat.

1945

P olgármester Úr!
Szíves tudomásulvétel végett bejelentjük, hogy TTE Pécsi Csoportja a régi 

vezetőség néhány tagja kivételével most már újból tovább folytatja munkáját. 
Pécs, 1945. április 17. B. Nagy Gusztáv.”
Május 10-én tartottak vezetőségi ülést, Gárdosi József elnökölt, köszön-
tötte Fellner Jenő budapesti tagtársat, aki a központot képviselte. Fell-
ner Jenő ismerteti az Országos Sportközponti átiratát, amelyben a 
Mecsek Egyesület feloszlatását és annak minden ingó és ingatlan vagyo-
nát a TTE-nek köteles átadni. Ezek után B. Nagy Gusztáv, Fellner Jenő, 
Móró János és Darányi Béla felkeresték Szécsey Bélát, a Mecsek Egye-

„
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sület titkárát, és közölték vele az ME 
feloszlatásának hírét. Fellner Jenő az 
ügyek lebonyolítására „hetes bizott-
ságot” alakított. A hetes bizottság tag-
jai: Gárdosi József, Móró János, Dorn 
Lajos, Darányi Béla, Katics Andrásné, 
Móró Imréné. A bizottságot már-
cius 10-én a TTE választotta meg, aki 
hivatott volt a TTE újjászervezésére, 
az ügyek vitelére, hivatalos óráikat a 
szakszervezeti székházban tartották.
Július 9-én a TTE vezetőségi ülése 
ismét foglalkozott a Mecsek Egyesü-
let átszervezésével. Jogi kérdés merült 
fel. Dr. Balla ügyvédet kérték fel ennek 
intézésére. A TTE részéről Gárdosi 
József, Darányi Béla és Móró János vett részt az ügyek intézésében, akik 
kötelesek voltak beszámolni Tolnay Józsefnek.

Az országos szervezethez tartozásért 25 pengő tagdíjat kellett az egye-
sületnek fizetni. Az istenkúti menedékház belépődíját a tagoknak egy 
pengőben, a nem tagoknak kettő pengőben határozták meg. Ebben az 
évben a „nyaralók” csak saját felelősségükre mehettek ki a házba, de 
ágyneműt kellett magukkal vinni.
A vezetőség úgy határozott, hogy minden kedden tartanak vezetőségi 
ülést. Az augusztus 14-i vezetőségi ülésen megtárgyalták azt a levelet, 
amelyet a budapesti központtól kaptak. Ismét adatokat kértek a Mecsek 
Egyesülettel kapcsolatban, mert csak akkor áll módukban az ügyet intézni.



345

Baronek Jenő – 100 éve alakult a TTE Pécsi Csoportja

Gárdosi József elnök javasolta új tisztikar megválasztását, mert az új sport-
törvény szerint 50 fő taglétszámnál csak teljes vezetőséggel működhet az 
egyesület. Ezután minden tagnak belépési nyilatkozatot kellett kitölteni, 
amely alapján pecséttel és fényképpel ellátott új igazolványt kaptak. Évi 
tagdíj 35 pengő volt, amelyet központilag határoztak meg. Gárdosi József 
bejelentette még, hogy a pécsi Nemzeti Sportbizottság a Mecsek Egyesület 
működését ideiglenesen felfüggesztette. A mecsekszabolcsi Mecsek Egye-
sület összes tagja át kíván lépni a TTE-be. Az újjáalakuló TTE közgyűlésén 
részt vett Dorn Lajos, Móró János és Gárdosi József is.
Augusztus 27-én tartott taggyűlést az egyesület. Ezen elhatározták, 
hogy tagtoborzásra a szakszervezeteket kívánják felhasználni, a rendes 
tagok tagdíját 120 pengőben, a családtagok és ifjúmunkás tagok tagdíját 
40 pengőben határozták meg. Az istenkúti menedékház belépője tagok-
nak 3 pengő, nem tagoknak 5 pengő volt. Jelölőbizottságot választottak: 
Mészáros Dezsőné, Sziebl Dániel, Rajkovits Dénes voltak tagjai.

Szeptember 18-án a TTE vezetőségi ülésének jegyzőkönyvéből kiol-
vasható, hogy a várostól egy öl fát kaptak, amelyet az istenkúti mene-
dékházhoz szállítottak.
Elhatározták, hogy megszerzik a Lóri vadászházat a turisták szá-
mára. Október 5-én rendkívüli közgyűlést tartottak. Az istenkúti 
menedékházat teljesen rendbe hozták, a Bőrgyár és a Zsolnay-gyár 
ott tartotta ünnepségét.
Kérvényt adtak be a polgármesternek, hogy a Darázs-forrásnál néhány 
hold erdőt kapjanak gyermeküdülő építésére. Móró János fontosnak tar-
totta az egyesület feladatára felhívni a figyelmet a források kitisztítására, 
a madárházak megjavítására.
Megválasztott új vezetőség: díszelnök: Wolf József, elnök: Tolnai József, 
alelnök: Gárdosi József, titkár: Móró János, pénztáros: Mészáros Dezsőné 
és Exner Miklós. Ellenőrök: Sziebl Dániel, Rajkovics Dénes, Jegyző: Móró 
Imréné és Darányi Béla, háznagy: Dorn Lajos, könyvtáros: Hollósy Teréz.
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Választmány: B. Nagy Gusztáv, Bischoff Pál, Gödöny Lászlóné, Berkovics 
Tibor, Domján Henrik, Katics Rezső, Katics András, Katics Andrásné, 
Hillebrand Győző, Tátrai Péter, Veller László, Hein József.
Október 24-én választmányi ülést tartanak. Megalakult a túrabizottság: 
vezetője: Hollósy Teréz, tagjai: Katics Rezső, Darányi Béla, Bódis János, 
Hillebrand Győző. Megalakult a munkabizottság: vezetője: Katics Rezső, 
tagjai: Darányi Béla, Martonfalvi Péter, Exner Miklós, Weis Adolf. A síszak-
osztályt is megalakították: elnöke: Sziebl Dániel, titkára: Mészáros Dezsőné.

A Sí és Hegymászó Sport című szaklap tudósít „Átfestik a Mecsek hegység 
útjelzéseit” címmel. A Mecsek Egyesület, az Országos Szövetség kíván-
ságának megfelelően, az ország más hegyeihez hasonlóan áttér a turista 
útjelzések színjelzésére. Az egyesület ezzel egy időben tervbe vette egy 
nyugat-kelet irányú tengelyszerű útvonal lejelzését. Az abaligeti vasút-
állomástól kiindulva a 9-es úton a Jakab-hegyre, onnan a 12-es, majd a 
22-es úton a Remeteréten keresztül áttér a 4-es útra a Lapisi vadászhá-
zig. Innen a 23-as úton a kozári vadászházig, majd a 7-es úton Zobákra. 
A folytatása a Keleti-Mecsekben az 1-es úton Püspökszentlászlóig, majd 
a 19-es és végül a 14-es jelzésen Pécsváradig. Az útvonalat piros színnel 
jelezték. Az egyesület a Nyugati-Mecsekben 34, a Keleti-Mecsekben 22 
számmal jelzett utat tart nyilván.

1946

E lkészült a vagyonleltár. A budapesti központnak felküldtek 2133 
pengőt és 80 db fényképes igazolványt érvényesítésre. Csányi Jenő 

egyesületi tag azt javasolja, hogy az istenkúti menedékház belépti díja 
úgy változzon, mint a villamos viteldíja az infláció miatt.
Az egyesület anyagi rendbetétele érdekében február 9-én bált szervez-
nek a nőegylet tánctermében, ahol a zenét a Mecsek Tánczenekar szolgál-
tatja. A bál megszervezésére hatos bizottságot választanak. Tagoknak 10 
000 pengő, kísérőknek 4000 pengő a belépődíj. A rendezők között találjuk 
Muskát Edét és Exner Miklóst is. A bál bevétele 10 300 000 pengő volt. Ezt 
az összeget borba és kukoricába fektették be, hogy értékét megőrizzék.
Április 26-án tartották rendes közgyűlésüket (35. közgyűlés). Az újjá-
alakulás óta másfél éve működik az egyesület. Az elmúlt évben túrát 
nem tudtak szervezni a felszerelés hiánya miatt. Új vezetőséget válasz-
tottak: díszelnök: Wolf József, elnök: Tolnai József, alelnök: Gárdosi 
József, titkár: Tátrai Béla, pénztáros: Mészáros Dezsőné, Móró János, 
Exner Miklós és Csányi Jenő. Választmány: Bódis János, Dorn Lajos, 
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Gödöny Lászlóné, Hillebrand 
Győző, ifj. Herr József, Vörös 
László, Katics Katalin, Katics 
Rezső, Muskát Ede, Tátrai Péter, 
Tészár Imre, Szabó István.
Az istenkúti menedékház adóját 
az infláció miatt babbal fizették 
ki. Megegyeznek abban, hogy a 
nyári estéken a választmányi ülé-
seket az istenkúti menedékház-

ban tartják. A túrabizottságban Muskát Ede, a munkabizottságban Exner 
Miklós és Gödöny Lászlóné tevékenykedik. A Stiglicfogdosónál lévő 
mozgatható fakunyhót megkapták a várostól, és azt a Darázs-forrásnál 
állították fel. Megigényelték a turisták használatára a mecseki menedék- 
és vadászházakat. Budapesti barlangászok érkeztek a városba, akiket a 
TTE tagjai kalauzoltak. A város helyreállíttatta az istenkúti menedékház-
nál a kőtámfalat és a hátsó vízlefolyást.
Ez évben 35 egész napos, 3 félnapos, 5 munka- és 4 sí-, valamint 3 bar-
langtúrát vezettek, amelyen 520 személy vett részt. A pénztár egyenlege 
december 31-én 448,51 forint volt.

1947

A z éves közgyűlésen új vezetőséget választottak, az elnök Tolnai 
József lett, alelnök: Sziebl Antal, főtitkár: Mészáros Dezsőné, tit-

kár: Tátrai Béla. Ezen a közgyűlésen vetődik fel először egy új menedék-
ház építése Fehérkúton. A budapesti központtól levél érkezett, amelyben 
leírják, hogy az új menedékház telkét az Állami Erdőhivatal 10 évre adja. 
Menedékház-építő bizottságot választottak, amelynek feladata volt az 
építkezés előkészítése. A bizottság tagjai: Hargitai G., Katics András, 
Dorn, Herr, Fischer, Mischl, Exner Miklós, Rajkovics Dénes. Gödöny 
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László hazatért a fogságból, és a közgyűlésen azt javasolta, hogy olyan 
menedékházat építsenek, amely elsősorban a turisták szemszögéből 
megfelelő. A közös elképzeléseket (hány szoba stb.) több mérnöknek 
mondják el, és a tervek elkészülte után a legjobbat válasszák ki. Addig is 
a rendelkezésre álló 3000 db téglából építsenek egy ideiglenes helyiséget 
a sízők, illetve télen túrázók részére.
Bejelentik az augusztus 6-i választmányi ülésen, hogy a főtitkár az új 
menedékház szerződését kézhez vette. A szerződés 25 évre szól. Évi 
telekár 10 forint, és 25 év után olyan állapotban kell visszaadni a terüle-
tet, ahogyan kapta az egyesület. Az ügyvédi vélemény szerint 25 év után 
a ház akkori értékét feltétlenül megkapja az egyesület kártérítésként. 
Elhatározták az év végén, hogy a maradék pénzükön anyagot vásárol-
nak az új menedékházhoz. Mészáros Dezsőné dr. Forster mérnökkel kint 
járt a fehérkúti menedékház telkén. A kárpitostól kaptak kilenc matracra 
való fasziácsot, ehhez gyűjtöttek a tagoktól zsákot.
A fehérkúti védkunyhó részére egy tűzhelyet vásároltak 70 forintért. 
Az egyesület engedélyt kapott a barlangkutatásra, amely kizárólag az 
egyesületet jogosítja fel a mecseki barlangok feltárására és kutatására.
Mészáros Dezső és Rajkovics Dénes a budapesti központtól ezüst-
koszorús jelvényt kapott 25 éves egyesületi tagságáért. A budapesti 
központ értesítést küldött az egyesületnek, hogy 25 pár bakancsot 
kaptak, amelyből egy párat tudnak küldeni 140 forintért. Muskát Ede 
azt javasolta, hogy vegyék meg a bakancsot, és a legtöbbet túrázók 
között sorsolják ki, és a szerencsésnek lehetőséget kell adni, hogy 
részletekben fizethesse ki az árát.
Dr. Szabó Pál Zoltán javasolta, hogy előadás-sorozatot kellene indítani pro-
pagandacéllal a természetről. A tél folyamán rendezett előadás-sorozatnak 
nagy sikere volt, a városháza közgyűlési termét mindenkor zsúfoltságig 
megtöltötték. Felkérték előadónak többek között dr. Horvát Adolf Olivért. 
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A könyvtár átvizsgálása vált szükségessé, mert nagyon sok a régi hasz-
nálhatatlan könyv. A nem szükséges könyveket értékesítették, és a 
kapott pénzen pedig újakat vásároltak. A taglétszám 20%-kal emelke-
dett. Az újjáválasztott vezetőségben találjuk Muskát Edét és Exner Mik-
lóst. Túra-, barlang-, munkabizottságba delegálják Exner Miklóst és 
Muskát Edét. Propagandabizottságba Exner Miklósnét és Muskát Edé-
nét. A város kereskedőinél tagtoborzó táblákat helyeztek el, és ott mind-
járt belépési nyilatkozatot is adtak annak, aki kért.
A túrabizottság jelentése szerint ebben az évben 13 egész napos, 1 kétna-
pos, 1 munka, 1 barlang, 4 egész és 1 félnapos sítúrát vezettek, valamint 
egy találkozón vettek részt. Összesen 23 túrán 351 férfi és 107 nő vett 
részt. Ebben az évben hat túrával többet szerveztek, mint a múlt évben, 
és 215 személlyel több vett rajta részt.
Istenkúton szükségessé vált a lefolyócsatorna és a támfal kijaví-
tása. A 25 éves egyesületi tagok részére az istenkúti menedékházban 
ünnepséget rendeztek. Az egyesületi tagsági igazolványra fürdő- és 
vasúti kedvezményt kaptak a tagok.
A szakszervezet által megvásárolt Corzó Kávéház épületében az egyesü-
let „végleges” elhelyezést nyert. Hetven forintért acéléllel ellátott sítalpa-
kat lehetett vásárolni. Az Istenkúti Szabad Művelődési Munkaközösség 
kérte vasár- és ünnepnapokon az istenkúti menedékházat használatra, 
de az egyesület nem bocsátotta rendelkezésre.
Novemberben elhatározták, hogy minden hónapban tartanak az isten-
kúti menedékházban tagestét, amelynek bevételéből fedezik az egyesü-
let kiadásait. Dr. Jakuts László és a pécsi Tátrai Béla vezetésével budapesti 
barlangkutatók jártak a Mecsekben. Tancsa János régész és Vértes László 
barlangásszal együtt megkutatták – egy hónapon keresztül – a mélyvöl-
gyi kőfülkét és az Anyák kútja feletti víznyelőt.

1948

A z egyesület ebben az évben a Magyar Sí Szövetséggel együtt – a 
honvédség segítségével – sícentrum kiépítését kezdte el. A Kisré-

ten a nyiladékban síugrósáncot építettek.
A taglétszám 340 fő volt. Az egyesület legnagyobb munkája a fehérkúti 
turistaház építése volt. Sok pécsi gyár, üzem segítette az építkezést fuva-
rokkal. Az építkezés sok-sok társadalmi munkával készült, az építkezés 
egyik fő szervezője Tátrai Béla volt. Október 31-én a Goldmark Teremben 
megbeszélés volt a Mecsek turistaútjelzéseivel kapcsolatban. A megbeszé-
lésen részt vett a Magyar Természetbarát Szövetség részéről Kováts Ferenc 
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szövetségi alelnök, az útjelző bizottság elnöke. A pécsi Természetbarátok 
Turista Egyesülete (TTE) részéről Hargitai Győző és Csokonay Sándor, az 
útjelző bizottság tagjai vettek részt. Alapos vita után úgy döntöttek, hogy 
a számjelzésről áttérnek a színjelzésre a Mecsekben is. Megállapodtak a 
jelzések elkészítésének módjában és az útjelzések vonalvezetésében is.

Érdekesség volt a szövetség részéről 
az a kérés, hogy az egyes turistautak 
a városból, an- nak főteréről indul-
janak, hogy a szegényebb rétegek, 
akik nem tud- nak igénybe venni 
közlekedési esz- közöket, azok a vá-
rosból indulhas- sanak a jelzett turis-
tautakon túrázni. Évekig még együtt 
volt használatos a Mecsekben a turistautakon a szám és a színjelzés.
Dr. Angyal Tibor visszaemlékezése szerint a Mária utca 34. sz. ház földszinti 
lakásában volt minden héten kedden az összejövetel, ahol megbeszélték a 
mindenkor aktuális tennivalókat, túrákat stb. Rendszeres előadások, megbe-
szélések voltak a természetbarát eseményekről és tervekről. Rendkívül aktív 
élet volt az egyesületben. Megtalálható volt a tagok között a gyermektől az 
aggastyánig, volt kitől tanulni, volt, aki irányított, vezetett nagy lelkesedés-
sel, amely a természet szeretetéből adódott. Megalakították a síszakosztályt.
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A Természetbarát szeptemberi száma tudósít, hogy a pécsi természetba-
rátok új menedékház építését kezdték meg a Pécsbányatelep feletti Boró-
katetőn (fehérkúti turistaház).
A Természetbarát novemberi száma a fenti hírről már részletesen ír. Az új 
menedékház építésén vasárnaponként csaknem valamennyi pécsi termé-
szetjáró önkéntes munkával vesz részt az építkezés munkálataiban, fejti a 
követ, ássa az alapot, termeli a fát. A házat még a tél beállta előtt át akar-
ják adni rendeltetésének. Az Újjáépítési Nemzeti Vállalat munkaerővel, 
az üzemek és gyárak fuvarral segítik az építkezést.

1949

A z egyesületen belül egyre aktívabb munka kezdett kibontakozni, 
megindultak az országos túrák is. Diósgyőr-Bánkútra vonattal 

indult a pécsi csoport. Dr. Oppe Sándor és Angyal Tibor vezetésével 
találkoztak az ottani TTE-tagokkal. Nagy élmény volt a turistatalál-
kozó, amelynek keretén belül meglátogatták a diósgyőri vasolvasztót 
is. Az egyesület egyre jobban elveszti gyűjtő egyesületi szerepét, mert 
tagjai egyre inkább – az alakuló – kisebb szakosztályokba léptek át, 
ami közelebb állt szakmájukhoz, foglalkozásukhoz. Ezek a szakosztá-
lyok általában szakmai csoportonként alakultak meg, de nem zártak ki 
maguk közül senkit sem, minden jelentkezőt szívesen láttak.
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A Természetbarát január 1-jei száma hírként tájékoztatott arról, hogy 
megalakult a pécsi TTE síszakosztálya, és a Magyar Sí Szövetséggel és a 
hadsereggel karöltve a magyar síélet centrumát akarja felépíteni. Tervbe 
vették a lesiklópálya meghosszabbítását, amelynek teljes hossza három 
kilométer, tehát az ország leghosszabb lesiklópályája lesz. A honvédség 
a Dömörkapu közelében műlesiklópályát és gyakorlóterepet létesít. A tél 
folyamán Pécsett több országos síversenyt rendeztek.

A Természetbarát június 1-jei száma tájékoztatja olvasóit, hogy Pécs 
város kulturális vezetői a város feletti menedékházban (Dömörkapu) 
múzeumot kívánnak létesíteni, amelyben összegyűjtenék a Mecsek jel-
legzetes növényeit és kőzeteit. A Természetbarát november 1-jei számá-
ban „Pécsi Képeslap” címmel fényképekkel illusztrált cikket közöl abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség különvonatot 
indított Pécsre. A turisták két napot töltöttek a városban és környékén.
„A mecseki táj és kultúra története” címmel dr. Szabó Pál Zoltán tollából 
képekkel illusztrált három egész oldalas, hathasábos cikk jelent meg a 
Mecsek kialakulásáról és történetéről.
„Olyan hegység ez, mint az ősi templom,
Csendet és békét zár magába.
A Mecsek évmilliók történetének templom.”
Simai Zoltán írása „Kantavára” címmel érdekes írást közöl a vár állapo-
táról, környezetéről és mondájáról.
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1950

Ebben az évben szűnt meg a TTE 
Pécsi Csoportja 7330/1946. ME. 

sz. rendelet alapján e tárgyban jel-
zett egyesület nyilvántartásból való 
törlését rendelem el, mert az egyesü-
let 1950. november 5-én beolvadt a 
Pécsi Magasépítési Nemzeti Vállalat 
sportegyesületébe. Kelt Budapesten 
1950. november 27-én. Aláírás Dinda 
Oszkár osztályvezető. A határozat 
megtalálható a Pécsi Levéltárban is.

Diósgyőri találkozó Bánkúton, 
pécsi résztvevőkkel (1949) Díjátvétel a mecseki standard versenyen

A mecseki standard verseny megnyitója 
(1950. május 28-29.)

Egri-Diósgyőri-Pécsi TTE turista-találkozó 
vendégei és fogadói Pécsett, a főpályaudvaron 

1949-ben
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A mecseki standard terepverseny 
1950. május 28-29. 
A verseny elnöksége

A mecseki standard terepverseny 
1950. május 28-29. 

Pihenő a fehér-kúti állomásion

A TTE diósgyőri találkozójának 
pécsi résztvevői (1949.)

Első sor: Muskáth Edéné, Krampfort Tibor, 
Muskáth Ede, Keller Károly, Hollósi Teri

Második sor: Beder Ilona, Szlobonyai Tibor, 
Angyal Tibor, ifj. Katics József, Tátrai Béla, 

Tátrai Béláné, Tátrai Péterné, Katics Józsefné

A mecseki standard terepverseny 
1950. május 28-29. 

Díjak

A mecseki standard terepverseny 
1950. május 28-29. 

Az Első Mecseki Országos Váltóverseny díjazottjai 
(középen a pécsi csapat)
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Első Országos Terepverseny – Biatorbágy, 1949.
A pécsi csapat. 

Balról jobbra: Csermely Vilmos, Krizmarics Gyula, Tátrai Béláné, Szlobonyai Tibor, Tátrai Béla

A fehér-kúti ház, 1950.
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A fehérkúti ház
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A szerző köszönetnyilvánítása

Köszönöm idősebb Gergely Tibornak, Kalmár Lacinak, Tátrai Beának, Karádi Kar-
csinak és Irénkének, Achátzné Áginak, valamint Nagy Balázsnak, hogy jelvények-
kel, korabeli dokumentumokkal, régi fényképekkel segítették az anyag elkészítését.

Köszönetet érdemelnek továbbá a Baranya Megyei Levéltár munkatársai.
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