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Dr. Bátai István

A
 Mecseket járva természetesnek vesszük a jól jelzett turistautakat, 
a foglalt forrásokat, pihenőket, kilátókat és az országúthálózatot, 
amin rövid időn belül hegységünk legtávolabbi részére is eljuthatunk. 

Ma már el se tudjuk képzelni, hogy pontos, részletes térképek, barátaink 
elbeszélése, korábbi túráink tapasztalata, esetleg útleírások nélkül ter
vezzük meg a következő utat.
Hegységünkben kirándulás, természetjárás gyakorlatilag nem létezett a 
Mecsek Egyesület megalakulása előtt. Jelzett út, térkép, kilátó, kiépített 
forrás, menedékház, tapasztalat nem volt. Mindezeket rendkívüli szor
galommal és elszántsággal kellett előteremteni a semmiből. A nehéz
ségekhez tartozott a lenéző, akár ellenséges közhangulat. A turista a 
legjobb esetben is gúny tárgya volt. Érdemes elolvasni, mit ír erről 1929- 
ben dr. Thirring Gusztáv, (a Magyar Turista Egyesület egyik alapítója) 
aki átélte és végigjárta a természetjárás szervezésének, népszerűsítésé
nek és elfogadtatásának rögös útját.
„Lenézés, lekicsinylés, kigúnyolás volt az úttörők osztályrésze. A turistaruhá
ban megjelenő hátizsákos alakokra ujjal mutattak az utcán, gyerekek vihogása 
kísérte őket a pályaudvarig, s Bércmászó Aurél az élclap állandó - de elég szá
nalmas - alakja volt. " (1).
A Mecsek Egyesület megalakulása sem ment nehézségek nélkül, egyik 
napról a másikra, az időpont sem teljesen a véletlen műve. A szerve
zett túrázás születésének az 1857-es évet tekinthetjük, ekkor alakult meg 
Londonban az Alpine Club. Ezt követte az Österreichischer Alpenverein 
(1862), a Schweizer Alpen Verein (1863), a Club Alpino Italiano (1863) 
és a Deutsche Alpenverein (1869). Az Alpine Club után 16 évvel, 1873. 
augusztus 10-én Ó-Tátrafüreden megalakult a Magyarországi Kárpát 
Egyesület. Ezzel több, ma már jelentős „turista nagyhatalmat" megelőz
tünk, mint Franciaországot (Club Alpin Français, 1874).
Magyarországon az 1880-as évek vége felé sokat javult a természetjárás 
társadalmi elfogadottsága. Köztiszteletben álló emberek csatlakoztak az 
új „passzióhoz", a megindult Turisták Lapja (1889) érdekfeszítő túrale
írásokat közölt. Lassan divat lett kirándulni. Sorra alakultak az egyesü
letek: a Szász Kárpát Egyesület (1880), a Mátra Egylet (1887), a Budapesti 
Hegyvidéki TE (1888), a Bihari Kárpát Egyesület (1888), az Aradi Turista 
Egyesület (1889). A Magyarországi Kárpát Egyesületen belül kima
gasló munkát végzett a Budapesti Osztály (1888), ami később átalakult a
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Magyar Turista Egyesületté. Az 1891-es évben ért tetőfokára az egyesü
letalapítási láz: Mecsek Egyesület (április 30.), Erdélyi Kárpát Egyesület 
(május 12.), Magyar Turista Egyesület (szeptember 29.).
Az első egyesületek célja kizárólag a magashegységek megismerése, kiépí
tése volt. A később alakult MKE-csoportok, egyesületek, köztük a Mecsek 
Egyesület tűzte ki célul a közelükben levő középhegységek feltárását.
Tekintsük át, milyen feladatokat kellett megvalósítani a Mecsek Egye
sület első vezetőinek és tagságának, hogy valódi, jól működő turistaélet 
gyökerezhessen meg a Mecsekalján.
Először is szükség volt jelzett utakra. Az alapítás évében két útvo
nalat jelöltek 25 kilométer hosszan. Az egyik a Jakab-hegyre, a másik 
Dömörkapu, Kisrét, Kantavár, Mélyvölgy érintésével Mániára vezetett. 
A természetjárás népszerűsítése, elfogadtatása alapvető volt, hogy az 
új egyesület megerősödhessen. A távoli célokhoz vezető jelzéseket csak 
kevesek használták. Felismerték, hogy a tömegek figyelmének felkel
tésére városközeli, jó minőségű sétautak hálózatára van szükség, amin 
akár városi ruhában is végig lehetett menni. A Mecsek Egyesület meg
alakulása számunkra méltán történelmi dátum, de a fennmaradáshoz 
legalább ilyen fontos, és érdemes megemlékeznünk 1892. május 15-ről.

Kardos út £ Kardos úti lépcső

Ekkor adták át a Kardos utat, amelyen a város feletti szőlőktől eljuthat
tak a mai Roboz pihenőig. Innét eleinte valamivel nehezebben járható 
ösvényen Dömörkapuhoz, majd onnét a Tettyére. A Balogh Károly és 
az Irma út megépítésével a kényelmes, városból városba vezető út 1905- 
re vált teljessé. Népszerűségét (és így a Mecsek Egyesületét is) növelte 
a kirándulókat étellel, itallal váró Kardos úti menedékház és a Tettye 
vendéglője. A jelzett utak fejlesztése töretlenül haladt, 1894-re több mint 
160 km út készült el, 1918-ra a mait megközelítő hálózat alakult ki. Nem
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lehet eléggé hangsúlyozni, milyen hatalmas munka volt ez, amivel meg
teremtették a hegység bejárásának alapjait.
A jelzett utaknak természetesen megfelelő célpontokhoz kellett 
vezetni. Egyrészt adottak voltak a természetes látnivalók (Melegmány, 
Zsongorkő, Tubes, Óbányai-völgy, és még hosszan folytathatnánk a fel
sorolást), másrészt szükség volt épített célpontokra is. Jó döntés volt a 
kilátók hálózatának kiépítése. Az első teljes egyesületi évben, 1892-ben
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Kiss józsef-kilátó János-kilátó

Szaniszló pihenője y Hamedl ¡-pihenő az Irina úton

felépítették az István-kilátót a Jakab-hegyen, korláttal tették biztonsá
gossá a Zsongorkövet, és lépcsősorral látogathatóvá a Tettye feletti szik
lafalat. A sorban következett a Zengő (1895), Kiss József-kilátó (1908), 
János-kilátó (1910), Flóra-pihenő (1911).
A Mecsekért sokat tett emberekről elnevezett pihenők is vonzó helyek voltak. 
Elsőként a Szaniszló pihenője (1905), majd a Hamedli-pihenő (1910), az Emil- 
pihenő (1919), László pihenője (1926), Sári-pihenő (1928), és az Ilonka-pihenő 
(1934) épült meg. A tisztelet és szeretet szép megnyilvánulásai az édesanyá
ról, feleségről elnevezett Flóra-, Ilonka-, Sári-pihenő, az Irma, Miléva út.
Újabb továbblépést jelentettek a fedett pihenők, menedékházak. Az egy
szerűbbeket korabeli megnevezéssel pavilonoknak nevezték. Elsőként a
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Emil-pihenő 1..ászló pihenője

Sári-pihenő llonka-pihenő

Huntnvári nienedékliázLapisi vadászház
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Döntörknpui turistaluíz

legnépszerűbb sétaúton, a Kar
dos úton és a Flóra-pihenő helyén 
(1893), majd Kantaváron (1903), 
és a Kiss József-kilátónál létesül
tek. A vadászházak egy részét 
is alkalmassá tették turista ven
déglátásra (Jakab-hegyi, lapisi, 
kozári vadászház). Az építmé
nyeket a dömörkapui, Nendtvich 
Andorról elnevezett menedék
ház koronázta meg (1930).

A jelölt sétautak és ösvények, kilátók, pihenők, menedékházak megte
remtették a természetjárás alapfeltételeit, de önmagukban nem lettek 
volna elegendőek az egyesület fennmaradásához. Meg kellett alapozni 
az egyesületi életet, megalkotni az összetartozás jelképeit, és talán a leg
fontosabb, a turistáskodás mögé felsorakoztatni a város elismert, híres 
polgárait. Kezdjük a legutóbbival, a garanciát jelentő emberekkel. A Me
csek Egyesület alapításánál jeleskedők (Békeffy Remig, Bolgár Kálmán, 
Dischka Győző, dr. Gerecze Péter, Szuly János, Vaszary Gyula, Kiss Jó
zsef, Németh Béla) már sokat segítettek ebben. Ha megnézzük az elnö-
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kök (Kardos Kálmán főispán, Balog Károly 
bíró, Nendtvich Andor polgármester, Entz 
Béla egyetemi tanár), az alelnökök (Bánffay 
Simon közjegyző, Zsolnay Vilmos és Miklós 
gyáros, Walter Antal kanonok, dr. Igaz Bé
la nagyprépost, dr. Reuter Camilló egyete
mi tanár) és a titkárok, igazgatók, mérnökök 
(Kiss József tanár, Vaszary Gyula és Reéh 
György városi rendőrkapitányok, Gianone 
Virgil bányatanácsos, Rábay Gyula városi 
erdőmester, Angster Imre orgonagyáros, 
Rauch János városi mérnök) névsorát, érthe
tővé válik, hogy sikerült maguk mellé állíta
ni több ezer embert egy olyan korszakban, 
ahol a természetjárás addig szinte ismeret
len volt. A Mecsek Egyesület egyik nagysá
ga és jövője záloga volt, hogy egy Pécsett ad
dig ismeretlen, de nemes cél érdekében már

Meghívó közgyűlésre, 1900

a kezdetektől megnyerte a város világi és egyházi vezetőit.
Komoly feladat volt az egyesületi élet megszer
vezése is. Megalkották az alapszabályt, rendsze
res összejöveteleket tartottak, kialakult a „Kiss 
József Asztal". Az elvégzett munkáról, tervek
ről, kirándulásokról, tagnévsorról és a pénzügyi 
elszámolásról először jelentéseket, majd évköny
veket adtak ki, minden évben közgyűlést tartot
tak. Jelvényt terveztek, mely egyben belépőül 
is szolgált az állami, egyházi vagy magántulaj
donú erdőkbe. Könyvtárat és fotógyűjteményt 
hoztak létre. Mindezt tették egy állandó egye
sületi helység nélkül, többször változó helyeken 
(ezt a „hagyományt" az új Mecsek Egyesület is 
továbbvitte). Aktívan vettek részt az ország turis
taéletében, annak vezetéséből is részt kaptak.

/---------------------------- X

A Mecsek turista irodalmát is meg kellett teremteni. Első kiadványuk 
1894-ben jelent meg Kiss József: Pécs és környéke címmel. A 128 oldalas, 
több képpel illusztrált mű az első mecseki útikönyv. Az első Mecsek térké
pet (1:75.000) 1896-ban adták ki, a bécsi katonai intézet készítette.
A fentiekkel együtt döntő volt a tagok és érdeklődők rendszeres tájé
koztatása a hétvégi túrákról, új jelzett utakról, amit a helyi újságok 
segítségével értek el.
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A Mecsek Egyesület sokat tett a teli sportok meghonosítása érdekében is. Meg
építették a „Ródlipályát" (1934). A Kiss József-kilátótól vezetett a dömörkapui 
menedékházig, vonalvezetése nagyrészt megegyezett a mai sárga sávjelzés
sel. Kialakították a lesiklópályát és a kisréti gyakorlóterepet.
A természetvédelem területén is 
maradandót alkottak a parkerdő 
létrehozásával (1905). Elsőként hív
ták fel a figyelmet védendő termé
szeti értékeinkre (Kőlyuk, Ezer
éves). Kőbánya bezárását (Kálvá
ria-domb) és lőtér áthelyezését is 
elérték. A hegy déli, város feletti ol
dala fátlan, cserjés terület volt az 
1800-as évek végéig. Egyesületünk-

Kőbánya buszmegálló, 1930-as evek

nek köszönhetjük, hogy árnyas er
dőkben járhatunk, a mára nagyra 
nőtt fenyőket is ők ültették. Elindí
tották a szervezett madárvédelmet. 
Több száz odú kihelyezésével min
tatelepet hoztak létre (1934).
A120 éve még elvadult, kietlen Tettyét 
is a Mecsek Egyesület varázsolta az
zá, amit ma látunk. Az ügy fáradha
tatlan szervezője Reéh György volt. 
Az egyesület munkája kétszer tört 
meg. Először 1919-21 között, Pécs 
szerb megszállása alatt, másodszor a 
kommunista diktatúra idején. A Me
csek Egyesületet 1948-ban feloszlatták. 
Az újjáalakulásra 45 évvel később, 
1993-ban került sor. Kovács Szabó 
János és dr. Bachman Zoltán kez

deményezéséből 1993. április 30-án ült össze az Alapító Közgyűlés 
(Balázs Dezső, dr. Fekete Bálint, B. Horváth Csilla, dr. Lénárd László,
dr. Papp Tivadar, dr. Páva Zsolt, dr. Perczel Rita, Somogyvári Imre).
Az új Mecsek Egyesület feladatai, nehézségei sokban megegyeztek, de 
különböztek is elődeink gondjaitól. A természetjárás 1948 és 1993 között 
sem szünetelt, sőt, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a 
szakosztályok továbbvitték a megkezdett munkát. Az egyesület terem
tette értékek pusztultak is (Kiss József- és János-kilátó, madárvédelmi
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telep, könyvtár és fotótár), de 
több új alkotás is született (pl. Kis- 
Tubes-kilátó). Az úthálózat bővült, 
a természetjárás elfogadott időtöl
téssé vált, jó Mecsek kalauzok és 
térképek jelentek meg.
Alapszabályra volt szükség, mely 
kijelentette, az újonnan megalakult 
egyesület az 1891-1948 között azo-

EGr
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nos névvel működött egyesület örökösének 
tekinti magát, és hasonló szellemiségben 
kíván dolgozni. Az elnöki, alelnöki, titká
ri posztokat, mint korábban, most is város
unk elismert polgárai töltik be. Az egyesüle
ti élet fontos eleme lett az „Ötórai beszélge
tések". Az első előadó Horvát Adolf Olivér, 
egyesületünk örökös tiszteletbeli elnöke volt 
(1993). Ismét dolgoznak az osztályok, kima
gasló munkát végezve a Barlangkutató és a 
Munka Osztály. Tevékenységük során a föld 
alatti világ újabb részei tárulnak fel, illet
ve évente sok forrás újult meg Baumann Já
nos irányításával. Gyorsan bővült színvona-

A Mecsek Egyesület évkönyve las kiadványaink listája. Baronek Jenő szer
kesztésében gazdag tartalommal jelennek

meg az Évkönyvek, és több ismeretterjesztő könyv, kiadvány is szüle
tett (Baronek Jenő: Baranya megyei természetjá
rás története, Mecsek hegység forrásai, Villányi
hegység, Tettye, Jakab-hegy. B. Horváth Csilla: 
A Mecsek Egyesület története). Az egyesület ál
tal szervezett rendezvények közül kiemelkedik 
a két „Mecsek konferencia" (2005, 2007) és 120 
éves fennállásunk megünneplése. Mindig tar
talmas szórakozást ígér az évzáró koncert.
Az építmények közül legjelentősebb a Mecsek 
Egyesület által kezdeményezett új János-kilátó 
felépítése (2001), ami az alapító, Kovács Szabó 
János és sok segítője áldozatos munkáját dicsé
ri. Megszépült a Büdös-kúti kulcsosház és kör
nyéke, valamint az Ordas-tanya (Herma-hegy).
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]ános-kilátó Büdös-kúti kulcsosház

Fontos feladatot lát el a Mecsek 
Egyesület turistalétesítményeink 
és elődeink emlékének gondozásá
val (Reéh György-emléktábla, Cin
ke tanya és Horvát Adolf Olivér- 
emlékkő) és sírjainak ápolásával.
E rövid megemlékezés 120 eszten
dőt próbált felölelni a teljesség igé
nye nélkül. A Mecseket járva ne 
csak a túrát élvezzük, de gondol
junk azokra is, akik áldozatos mun-

Cinke tanya Horvát Adolf Olivér-enilékkö

kája nélkül ezt nem tehetnénk meg. Szellemiségük és alkotásaik álljanak 
előttünk követendő példaként, védjük örökségünket, folytassuk az alkotó 
munkát, és legyünk továbbra is méltók elődeink nyomdokain haladni!

Felhasznált irodalom

(1) Déry József. Négy évtized a magyar hegyek között. 1888-1928. Budapest, 1929. 
A Mecsek Egyesület jelentései és évkönyvei 1992-2010
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