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Erdõs tájainkon számtalan forrás tör a felszínre és számos
csermely, patak, kis vízfolyás viszi tovább e fakadó vizeket.
Sötétlõ árnyékok közt megbújó kisebb-nagyobb völgyfõk-
ben törnek maguknak utat, éppen csak szivárogva, lassan
csörgedezve vagy szilaj erõvel büszkén zubogva. 

Kevés hazai erdõtájunkon találkozunk magasra kiemelt fenn-
síkon e tiszta vízforrásokkal. A fakadó víz a hegytetõn külön-
leges érték és látvány, melyet nem csak ma értékelünk sokra,
hanem elõdeink is nagy becsben tartották a természet nyúj-
totta ajándékot.

A Mecsek hegység nyugati felének õrt álló bástyája –
Pécstõl alig egy macskaugrásnyira – a Kõvágószõlõs és Kõ-
vágótõttõs felett emelkedõ Jakab-hegy.  A Nyugati-Mecsek
legmagasabb hegycsúcsát felépítõ kõzettömeg egy része a
földtörténet ókorában, a perm korban alakult ki, jellegzetes
színû vörös homokkõ. A hegy déli peremén emelkedõ me-
rész sziklatornyok  – a Babás-szerkövek, mint például a
Zsongorkõ – is ennek a kõzetnek a késõbbi gejzírkitörések-
bõl származó, kovasavas oldatokból összecementált válto-

zatából jöttek létre, a szél és a csapadék válogató eróziós
munkája nyomán.

A homokkõ rossz vízvezetõ képessége és a közbetelepült
vízzáró agyagrétegnek köszönhetõen, ún. lebegõ vízkészlet
alakult ki a platós felszínrõl beszivárgó csapadékvizeket
összegyûjtve. Ez a különleges vízföldtani adottság tette lehe-
tõvé, hogy a magasra kiemelt hegytetõn többé-kevésbé állan-
dónak tekinthetõ vízkészlet tározódjon és ez egyben ivóvíz-
bázisul szolgáljon már a korai történeti korok emberének is. 

Az összegyûlõ víz a csapadékosabb idõszakokban a hegy-
csúcs mélyedéseiben kis tavacskákat alkotott. Erre az adottságra
már a kora bronzkor embere is felfigyelt, aki az elsõ lakott tele-
pet hozta létre, éppen erre a víznyerési lehetõségre is alapozva. 

A kora vaskorban a Kárpát-medence legnagyobb területû
földvára épült fel a Jakab-hegyen, melynek helykiválasztásá-
ban jelentõs szerepe volt az értékes ivóvíznek. A 6-10 méter
magasságú kõbõl épített mesterséges kõsáncok ma is jól lát-
hatóak. Impozáns méretei, kettõs rendszerû kialakítása, a kö-
zeli halomsíros temetõ is arra utal, hogy a római hódítás elõtt
jelentõs birodalmi központot hozott itt létre a halstatti kultú-
ra népessége. A IV. században a kelták elfoglalták és szintén
királyi székhelynek, hatalmi, közigazgatási és gazdasági köz-
pontnak használták. Mind addig, amíg a római hódítás el nem
érte e területet is.

Kultúrák jöttek-mentek, de az erdõvel borított hegytetõn az
értékes ivóvíz megmaradt. Jól jelzi ezt, hogy a korai Árpád-kor-
ban középkori falu élte életét a hegy magasán. Templomának
titulusa Szent Jakab lehetett, melyrõl a hegy a késõbbi nevét
nyerte. 1225-ben Bertalan pécsi püspök egybegyûjtötte a Me-
csekerdõben élõ remetéket és az Árpád-kori templomra ala-
pozva kolostor építésébe kezdett számukra a Jakab-hegyen.

Jelentõsége abban rejlik, hogy valószínûleg ez a rendház volt
az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok elsõ ko-
lostora. A szerzetesek is megbecsülték a hegy kincsét jelentõ
vizet és komoly mérnöki teljesítménynek is tekinthetõ kúthá-
zat és víztározót építettek. A rend története a magyar történe-
lemmel együtt hullámzott. A török kori Hódoltság idején szét-
széledtek, majd a 18. század elsõ harmadában újra szerzetesi
élet költözött az újjáépített falak közé. 1780-ban II. József ren-
deletére felszámolták a Jakab-hegyi kolostort is és a 19. század
elsõ felére a terület teljesen elnéptelenedett.

A víz a fák hûvösével borított hegytetõn ma is az erre járó
vándorok szomját oltja. Még kitart sok évezredes múltja elle-
nére akkor is, ha a XX. század nehéziparosítása a Jakab-hegy
oldalaiban felszálló karsztforrások vizét már régen elapasz-
totta vagy elszennyezte. Becsüljük meg mi is, ahogy õseink is
tették évszázadokon át, az életet adó forrásvizet odafenn
hegy magasában.
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A Pálos kolostor romjai a Jakab-hegyen

A vaskori földvár sánca




