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851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: „Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel, gesztenyés, bikkes és tölgyes erdőkkel koszorúzott
Mecsekhegy déli oldalán … a lakosok jövedelmében kútfeje a bortermesztés, mely
szép fekvésű szőlőhegyen igen becses fejér és vörös borral fizet.”
Pécsett már az 1880-as években voltak próbálkozások turistaegyesület
létesítésére.
1884-ben Fekete Mihály tiszti főügyész, Maléter Rudolf ügyvéd,
dr. Schaurek Bódog jogakadémiai tanár, Blum Gyula és Sándor Kálmán
próbálkozása azonban még nem járt sikerrel.
A sikerrel járó szervezést 1890 tavaszán Vaszary Gyula városi rendőrkapitány indította el. Az ő kezdeményezésére gyűltek össze Dischka Győző
főreáliskolai igazgató igazgatói szobájában Békeffy Remig, Bolgár Kálmán ügyvéd és újságíró, dr. Gerecze Péter tanár, Szuly János ügyvéd,
akik ekkor elhatározták az egyesület mielőbbi megalakítását. Rövidesen
Kiss József tanár és Németh Béla ügyvéd is bekapcsolódott a munkába.
A helyi újságok hasábjain ismertették az alakulandó egyesület célját és
feladatait. Az egyesület létrehozásának másik szempontja az egészséges
életmódra nevelés volt.
„Aki saját s a jövő nemzedék testi épségével komolyan törődik, aki a statisztikai
adatok elrémítő türkéből látja a jövőt, az meg fog bennünket érteni, az tudja,
hogy a testedző sportok bármelyikét is nem szabad kicsinyelnünk, az tudja, hogy
a turistaságnak mi a becse s az a kibontott zászló alá áll.”
Az egyesület alapszabályának első változatát is közölte a Pécs című
újság. „Pécs városának és legközelebbi környékének járható utakkal összekötése,
főképp fasorok és ültetvények előállítása, fenntartása. A város és képviselő-testületének tudtával és beleegyezésével magánjövedelemiből fasorokat, ültetvényeket, padokat, jelzőtáblákat s esetleg épületeket állít elő … vagyis szépíteni a
várost és a környékét, s fejleszteni a turista irányt.”

Requinyi Géza új alapszabály-tervezettel jelentkezett, amely lényegében
az előzőket tartalmazta, de kitért arra is, hogy „az egyesület tagja lehet
minden tisztességes férfi és nő, hatóság, intézet és társaság. …Az egyesület minden tisztviselője hivatalát tiszteletből viseli.”
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A szervezés eredményes volt, és 1891. április 30-án a pécsi Nemzeti
Casinóban Bánffay Simon városi közjegyző, ideiglenes elnök vezetésével
megtartotta alakuló közgyűlését a Mecsek Egyesület. Az egyesület létrejöttekor a tagok száma 162 fő volt. Ezen a közgyűlésen megválasztották a tisztségviselőket. Elnök Kardos Kálmán, Baranya vármegye és Pécs szab. kir.
város főispánja, alelnök Bánffy Simon közjegyző és Zsolnay Vilmos gyáros, igazgató Vaszary Gyula rendőrkapitány, titkár Kiss József főreáliskolai
tanár, míg a pénztáros Stern Károly ügyvéd lett. Ezenkívül 20 tagú választmányt hoztak létre, amelynek volt polgármester, iskolaigazgató, tanár,
újságíró, ügyvéd, kereskedő, gyáros, pap, mérnök, orvos lett tagja.

A Mecsek Egyesület jelvénye

A második választmányi ülésen elhatározták,
hogy egyesületi jelvényt készítenek. A Pécsi Figyelő így írta le a jelvényt: „A jelvény alakja azonos a M. K. E. (Magyar Kárpát Egyesület) jelvényének alakjával. Csokorban végződő tojásdad alakú
sárga fémszalag veszi körül a kék zománccal bevont
középrészt, amelyen a Doronicum Nendtvichi virágja (a növény helyes elnevezése kaukázusi zergevirág,
Doronicum caucasicum), (a szerkesztő megjegyzése,
Dr. Horvát Adolf Olivértől kapott információ alapján) van elhelyezve. A szalagon a Mecsek Egyesület,
s a csokron Pécs 1891 olvasható. A jelvény sárga és
kék színei városunk színeinek felelnek meg, s csinos
alakjával bizonyára közkedvelménynek fog örvendeni a tagok között.”

Az egyesület feltehetően legelső hivatalos levélét 1891. jún. 3-án Bánffay
Simon írta Suha Rezső erdésznek, amelyben a Mecsek Egyesület nevében felkérte – „programjához híven elhatározta, hogy szép vidékünk festői és
kirándulásra alkalmas pontjaihoz vezető utakat a kirándulások megkönnyítése
céljából jelölésekkel fogja ellátni” –, ezen feladatok elvégzésére, illetve intézkedésre. Az első évben kb. 25 km utat jelöltek ki a Jakab-hegyre, a Kisrétre, a Kantavárhoz, a Mélyvölgybe és Mánfára. A fiatal egyesületet a
város közönsége nagy szimpátiával fogadta és segítette. A joghallgatók
táncestélyt rendeztek az egyesület javára, és 101 forintot adtak át.
1892. május 15-én, alig egy évvel az egyesület megalakulása után ünnepélyes körülmények között megnyitották az első sétautat a Mecseken, a
parkerdőben. Bánffay Simon, az egyesület alelnöke avatta fel „vagy 600 főt
számláló intelligens kiránduló társaság jelenlétében. A társaságot az út kezdetén föl18
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állított diadalkapu előtt czigányzenekar várta s a fölavató beszéd után Hamedli fényképész lefotografálta a társaságot. Innét a kirándulók az új úton, a Dömörkapuig és a
még nem jó karban levő völgyi úton a Tettyére mentek.” Az új sétaút az egyesület
elnökének tiszteletére a Kardos Kálmán turistaút nevet kapta.
Az egyesületi közgyűlés jegyzőkönyvében ez olvasható: „1026 m hos�szú 160 cm széles kőalappal készült szerpentin út, mely a Kálváriahegyi (katonai térkép szerint: Krumplivölgyi kőbányánál kezdődve a városi faiskolánál ér
véget.” A sétaút mentén és a végén padokat helyeztek el. A kényelmes út
elkészülte után „ez évben több látogatója volt a hegyvidéknek, mint az út elkészülte előtt 10 év alatt összesen.”
1892. július 3-án a Jakab-hegyen átadták az István-kilátót. A kilátót
Szeifritz István pécsi kanonokról nevezték el, akinek az adományából
építették fel azt. Ugyanebben az évben a Zsongorkőnél vaskorlátot szereltek fel, amely azóta is a helyén áll.

István-kilátó

Zsongorkő

Az új utak elkészültének hírére az ország más turistaegyesületei is meglátogatták a várost és környékét. Az első kirándulók a Magyar Turista
Egylet budapesti csoportja volt. Két napig tartott a túra. Abaligeten és
Magyarürögben jártak, majd Pécsett néztek körül, meglátogatták a Zsolnay19
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gyárat és a szénbányát. Erről az eseményről az 1892-es egyesületi évkönyv
így emlékezett meg: „E kirándulás, mely tudtunkkal első ízben hozott idegen
turista társaságot városunkba, talán ezáltal bevonatik az induló idegenforgalomba.”

Jakab-hegyi romok

Jakab-hegyi vadászház

1892-ben kilátót építettek a Zengőn, a munkát Trestyánszky László Közalapítványi főerdész irányította.
Az egyesületet segítették a város polgárai és intézményei: például
Dulánszky Nándor püspök és a Pécsi Takarékpénztár 100-100 Ft örökös
tagdíjat fizettek, a Nemzeti Casinó helyiséget adott a gyűlésekre, Schönherr
Mihály, a Nádor Szálló akkori tulajdonosa hivatalos helyiséget biztosított.
A Kardos út felső részén Lakits Gyula építési tervei alapján egy kisebb
menedékházat, korabeli szóhasználattal élve pavilont építettek. 1893.
május 27-én mutatta be az egyesületnek a Lakits Gyula menedékház
tervrajzát, és december közepére már fel is építették a házat. Az 1894.
évi közgyűlésen így minősítették: „Lakits Gyula műépítész jó ízlését
dicséri az épület, csinos és szolid.”

Kardos úti ház

1894-től hideg ételeket, sört és bort
árusítottak az ide betérő turistáknak.
1893-ban volt az egyesület első nagy
külföldi túrája az Al-Dunához. Tizenöten vettek részt rajta, közöttük
egy nő is. Az útvonal: Pécs–Mohács–
Belgrád–Oravica–Orsova–Herkulesfürdő–Temesvár–Szeged–Pécs
volt. Hajóval, vonattal, kocsival és
gyalog tették meg az utat.

1894-ben Pécsett rendezték a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
Vándorgyűlését.
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A programot a Mecsek Egyesület szervezte és bonyolította. A találkozóra
ideiglenes kilátót építettek a Tubesen.
Az egyesület támogatásával a Jakab-hegyen ebben az évben régészeti ásatásokat folytatott Juhász László ügyvéd. Az itt előkerült anyag képezte a
később létrehozott Pécs Városi Múzeum anyagát. Az ásatás eredményeit
a Baranya megye és Pécs város régészete című kötetben adták közre.
A Bánffay út első kanyarjában felállítottak egy Mária-képet, ami a mai
állatkert kerítésének nyugati oldalán található. A képet Scholtz Gyula
pécsi sörgyáros ajánlotta fel az egyesületnek. (Gyula-pihenő) 1900-ban.
A képet Graits Endre pécsi festő készítette 1900-ban. Toll Ferenc körmenet keretében szentelte fel.

Mária-kép

Flóra-pihenő

1901-ben kilátó épült a Bertalan-sziklán. 1911ben átépítették a Hamerli testvérek édesanyjuk
emlékére, azóta Flóra-pihenő a neve.
Szigriszt-kereszt a Misinatetőre vezető út mentén. Állíttatta Szigriszt Lajos 1903-ban.
Kantavári menedékház (az egyesület saját
kiadású képes levelezőlapja) 1903. augusztus
15. Újra kátrányozták a ház tetejét, és elhatározták a Kantavári-forrás foglalását, amely
őszre el is készült.
21
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Miután az egyesület a Mecsek majd
minden szép pontját megközelíthetővé tette, most már a Tettye felé fordult. Napirendre tűzte annak rendezését. Elkészítették a Tettye rendezési tervét. A felújításhoz szükséges
pénzt a Tettyén rendezett népünnepélyekkel óhajtották előteremteni.
Reéh György városi tanácsos kettőt
is rendezett, aki a Mecsek Egyesület alapító tagja és 1903–1921-ig az
Kantavári ház
egyesület igazgatója volt.
1905. augusztus 21-én Pécs törvényhatósága a mecseki sétányokat, környező erdőrészeket parkerdőnek nyilvánította. Ez a mai
parkerdő területe 380 katasztrális hold.
Új turistaút építését kezdték el. Ez a Szaniszló
út volt, amely a Balog Károly úttól a Tettyére
vezet, és 122 lépcsőben végződik. 1905.
szeptember 5-én avatták fel a turistapihenőt.
Ez volt a Mecsek első épített turistapihenője.

Reéh György képe

Az Irma utat három hónap alatt készítette el
Szlopák Rezső vállalkozó.
1905-ben ez lett a Mecsek
egyik legszebb sétaútja.
Idős korára való tekintettel 1905-ben Kardos Kálmán főispán lemondott az elnökségről, Balog Károlyt, a pécsi királyi ítélőtábla elnökét választották meg helyette, aki nagy energiával dolgozott
az egyesületi élet fellendítésén.
Szaniszló-pihenő
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A Barlangkutató Osztály az Abaligeti-barlangban őslénytani kutatásokat végzett. Húsvétra látogathatóvá tették a barlangot. (1906)
A 1906-ban, a nyár folyamán ismét
megtartották a szokásos tettyei ünnepségeket. Ekkor nyitották meg a
tettyei mésztufabarlangot, amelyben
mesterséges világítást vezettek be.

Kardos Kálmán

Irma út képe

1907-ben a Mecsek Egyesület
a Pécsi Országos Vásár szervezőbizottságának aktív tagja volt. Felkészítették a Mecseket a turisták fogadására.
Az útjelzéseket felújították, a
menedékházat új felszereléssel látták el.
1908-ban elkészült Károlyi
Emil által tervezett, a város
főterén felállítandó meteorológiai pavilon.

Balog Károly

Kőlyuki barlang képe
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A mésztufabarlang bejárata

A meteorológiai pavilon képe

A Francia emlékműhöz vezető új turistautat építtetett a Mecsek Egyesület a szoboravatás idejére. (1908)
1908. szeptember 13. Misinai kilátó avatása.
A torony 18 méter magas, és 88 lépcső vezet a
tetejére. A toronyban lévő Zsolnay majolika
Zsolnay Miklós ajándéka. 1909-ben 44 m2-es
lakást építettek a toronyhoz. 1927-ben két szobával és egy terasszal bővítették az építményt.
1929-ben irányjelző táblákat szereltek fel az
erkélyen és a torony mellett.

A misinai kilátó képe

A Nagy-Tubesen 1910 nyarán elkészült az építmény, tervezője Rauch János, kivitelezője Mischl
József építőmester volt. János-kilátó, 1918-tól
lépcső vezetett a torony tetejére.

1912. március 31-ével sikerült elérni az 1903
óta a Közép-Mecseken levő lőtér megszüntetését. Az eddig a város közvetlen közelében levő katonai gyakorlóteret Patacstól északra, a
körtvélyesi magaslatra helyezték át.
A Pécsi Rotary Club a Mecsek Egyesület közelgő
40 éves (1931-ben) jubileumának alkalmából
egy 3,5 km hosszú körsétautat építtetett 1930ban, a Rotary utat. Az út a két Tubes-csúcsot
járja körül. A képen látható emlékkövet a Pécsi
Rotary Klub 1998-ban a klub megalakulásának
jubileumára állíttatta.
24
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A dömörkapui turistaház

Mecseki turistatérképek

1931. szeptember 15-én avatták a dömörkapui menedékházat, amelyen Nendtvich Andor polgármester mondott ünnepi beszédet, aki
1922–1946-ig volt az egyesület elnöke. A házat 1933-ban róla nevezték el
Nendtvich Andor menedékháznak.
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1934-ben Kiss Józsefet örökös tiszteletbeli elnöknek választották. 1934ben a Mecsek Egyesület elsőként a magyarországi turistaegyesületek
közül Természetvédelmi Osztályt alakított. Elnök: Reuter Camilló, titkár: Horvát Adolf Olivér, munkájuk nyomán vált Baranya első hatóságilag védett növénye a Nagyharsány közelében termő magyar kikerics.
1936-ban meghalt Kiss József.
1940-ben több száz madáretetőt állítottak fel a városi parkerdőben.
1941-ben elkészült az 1378 kötetes könyvtár és 668 dokumentumból álló
térképtár katalogizálása.
1942-ben megalakult a Fényképészeti Osztály, elnök Vadász István.
Azért hogy némi pénzhez jusson az egyesület, a hivatali helyiségeiket
megosztották a Dunántúli Erdészeti Egyesülettel és az Országos Természetvédelmi Tanács helyi bizottságával.
1943-ban elhatározták, hogy minden év júniusában „Mecsek Napot” tartanak – örömtüzeket gyújtanak a Misinán, a Jakab-hegyen, a Zengőn és
a Tenkes-hegyen.
1944-ben fokozatosan áttértek a számozott útjelzésről a színjelzésre, gondot okozott a festék beszerzése. A Nyugati-Mecsekben: 34 jelzett út, a
Keleti-Mecsekben: 22 jelzett út volt.
1945-ben jelent meg utoljára az egyesület évkönyve. Az egyesületet a
Nemzeti Sportbizottság feloszlatta és a Természetbarátok Turista Egyesületének adta át, ahol Mecsek Osztályként működött tovább.
1946-ban Nendtvich Andor idős korára tekintettel lemondott elnöki
tisztségéről: „Egyesületünk ismét fel fog virágozni, mert a Mecsek Egyesület
eszméi, céljai örök életűek.”
1948-ban meghatározták a következő évi rendes közgyűlés időpontját.
Ezt 1949. február 15-én tartották volna. Ezután nincs több bejegyzés a
jegyzőkönyvben. Ezek szerint ekkor még nem ismerték a Belügyminisztérium 1948. október 22. napján kelt 502.146/1948. IV. 3. BM. számú
rendeletét, amellyel feloszlatta a Mecsek Egyesületet. Idézet a rendeletből: „Ezért a fent említett egyesületnek törlését az egyesületekről vezetett nyilvántartásból ezennel elrendelem.” Háromévi bizonytalanság után
osztoztak a többi egyesület sorsában. 58 évi működés után megszűnt
létezni a Mecsek Egyesület.
Az 1948-as megszűnést követően az egyesület burkolt formában más
néven élte sajátos életét. Dr. Oppe Sándor megalakította a Mecseki Futó
Clubot, amelynek keretében a tagok együtt kirándultak, járták a Mecseket, fotóztak, tisztították a forrásokat, gondozták az épített turistapihenőket. Ilyen formában működött az egyesület az újjáalakulásig.
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Újjáalakulás

1

993. április 30-án tíz pécsi polgár alapító közgyűlésre gyűlt össze a
József Attila u. 10-ben, a Baranya Megyei Bíróság kis tanácstermében. Dr. Fekete Bálintnak, a Megyei Bíróság elnökének segítségével már
szinte kész alapszabállyal álltak elő a szervezők.
Ezt a megjelent alapító tagok (dr. Bachmann Zoltán építész, Balázs
Dezső bankigazgató, dr. Fekete Bálint, B. Horváth Csilla muzeológus,
Kovács Szabó János híradástechnikus, dr. Lénárd László orvosprofesszor, dr. Papp Tivadar erdőmérnök, dr. Páva Zsolt alpolgármester,
dr. Perczel Rita közjegyző és Somogyvári Imre bányamérnök) kisebb
változtatásokkal elfogadták.
Az egyesület öttagú választmányt hozott létre. Az egyesület elnöke
Somogyvári Imre, titkára Kovács Szabó János lett.

1993

A

z újjáalakult egyesület első közgyűlését 1993. szeptember 20-án a
városháza nagytermében tartotta, számos érdeklődő jelenlétében.
Elindultak az „Ötórai beszélgetések”.

1994

Á

prilisban a Szivárvány Gyermekházban rendezett, „A Mecsek
múltja és jövője” című nagyszabású kiállítással lépett az egyesület a város közönsége elé. Több előadás is elhangzott, mint például
„A Mecsek régészeti emlékei”, „A Mecsek természetvédelme”, „A barlangkutatás és a természetjárók élete” címmel. Megalakult a Természetvédelmi Osztály Horvát A. Olivér vezetésével. Fórumot rendezett az
egyesület a „Mecseki parkerdő jövője” címmel.

1995

F

órumot rendeztek a városházán a Pécsett megszűnő szénbányászat után maradt tájsebek eltüntetésének lehetőségeiről. Február
17-től március 30-ig a Hotel Kikeletben emlékkiállításon mutatták be
Nendtvich Andor egykori polgármester és a Mecsek Egyesület 25 éven
keresztül volt elnökének életét és munkásságát.
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1996

A

z év folyamán tisztújító közgyűlést tartott az egyesület. Az elnök ismét
Somogyvári Imre lett, alelnök Ódor Imre, titkár Kovács Szabó János.
Befejezték az Aranyeső-forrás felújítását a Balokányligetben.

1997

M

egjelent az újjáalakult egyesület évkönyve, mely 1993–97. év
összevont számként látott napvilágot Baronek Jenő szerkesztésében. A régi egyesületi kiadvány folyamatosságát biztosítva jogutódjaként
az 55. sorszámot kapta. A kiadvány tartalmazza az újjáalakulás óta végzett
munkát. Azóta minden évben az egyesülethez méltó évkönyv jelent meg.

2001

L

ejárt az egyesület vezetőségének megbízatása, ezért új vezetőséget
választottak. Elnök Somosi László, a PannonPower Rt. vezérigazgatója,
titkár Bóday Miklós, a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. munkatársa lett.

2003

A

Vörös-hegyen, a Cinka-tanya helyén emlékkövet állított az egyesület a négy barát tiszteletére.

Emlékkövek

A pécsbányatelepi ezeréves gesztenyefa helyén emlékkövet állíttatott az
egyesület, és gesztenyefát is ültetett. A hely nemcsak a gesztenyefa miatt
fontos, hanem a túrák kiindulópontja és befejezése volt sok évtizeden
keresztül a telken lévő vendéglő.
28

Baronek Jenő – A Mecsek Egyesület 120 éves

2007

E

mlékkövet állított az egyesület
Horvát Adolf Olivér örökös tiszteletbeli elnök emlékére.

2009

A

z egyesület segítségével újjáépítették a Fekete-Tisza forrását.
Emlékkő

Az újjáépített Fekete-Tisza-forrás

2011

F

ebruár 2-án tisztújítás következett, elnöknek választotta a tagság
dr. Páva Zsolt urat, Pécs város polgármesterét, aki egyik alapítója
az újjáalakult egyesületnek. Ismét a város első számú vezetője az egyesület elnöke, amely új fejezetet nyit az egyesület történetében.
120 év hosszú idő, talán két emberöltő, de az egyesület életében munkával telt el, Pécs város és a Mecsek „érdekében”, az ide látogatók és a
város polgárai számára.
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