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E L Ő S Z Ó .

Munkám megírásában az a szempont irányított, 
hogy a hazai tunstamozgalom történetét a lehető 
legösszefoglalóbban, mindazonáltal a fejlődésben lé
nyegesebben közrejátszó események megfelelő ki
hangsúlyozásával vessem papírra. Mégis, nehéz volt 
döntenem, hogy az előre megszabott terjedelem 
korlátozottsága folytán mit hagyjak el a történések 
halmazából, hogy azután a lehető, — ha nem is kel
lő — részletességgel tárgyalhassam a természetjárás 
mai kifejlett állapotáig elvezető, a történelem tekin
tétében döntő vagy jelentéktelenebb, ám mégis em
lítésre méltó mozzanatokkal tarkított életutat. Nem 
véletlen, de nem is elfogultság, hogy a századelejei 
korszak tárgyalása, különösen 2—3 egyesület mű
ködösének részletezésére szorítkozik. Kétségtelen 
ugyanis, hogy az akkor hőskorát élő mozgalom elő
harcosai ezek az egyesületek voltak, úgy, hogy az 
ő történetük bizonyos fokig egyúttal az egyetemes 
magyar turistaság fejlődéstörténetét is jelenti.

A Magyar Turista Szövetség megalakulása után 
a túlságosan is elszaporodott egyesülések működése 
— éppen a szövetségi szervezet átfogó és irányító 
szerepénél fogva — részben nem szorulnak, részben 
még nem érettek meg a történetíró elbíráló, meg
határozó munkájára.
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Az utolsó 10 esztendőig az egyes egyesületek: 
történetét múltjukhoz, munkásságukhoz és tagiét
számbeli erejükhöz képest a megalakulás dátumánál 
külön, ha csak vázlatosan is ismertetem. Ettől kezd
ve a reorganizált csonkaországi turistaszervezkedés 
szellemében, a szövetségi irányítás áttekinthetősége 
már az események — így az új alakulások — puszta 
felsorolásának kronologikus rendszerét szabja meg.

A szakirodalmi vonatkozású eseményeknél, fő
lég azokat regisztráltam, amelyeknek különösebb 
jelentőségük volt; tisztára vagy nagyrészt turista
szerűségek mellett szakiró alkotása, illetve turista* 
egyesülés közreműködésével — kiadásával — láttak 
napvilágot. A világháború utáni korszak irodalmi 
alkotásait — minden becsességük ellenére — nem 
érintettem; azokról összefoglaló bibliográfiák vagy 
katalógusok állnak rendelkezésre, csupán a szak
vagy rokonirányú folyóiratokat említettem meg.

Lapozva az annalesekben, ma már bizony sok
szór kicsinynek tűnnek fel azok a törekvések, ame
lyek az elődöket eltöltötték. Túlhaladott elgondo
lások mellett azonban gyakran találkozhatunk tér
vekkel, amelyek most, több évtized múltán, mint 
új eszmék kerülnek felszínre. Nagy, átfogó gondo
latok merültek viszont a tehetetlenség homályába, 
legalább is% egyelőre. Végezetlen munkatervek, a 
közönnyel és rosszindulattal folytatott harcok köz
ben elbukott ideális elképzelések szunnyadnak mé
lyen valahol a lelkekben, amik a történelem számán 
ra nyomtalanok maradtak. Talán valósággá érnek, a 
túristaeszmének kedvezőbb körülmények között. . .

A forrásmunkák áttanulmányozása közben több
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szőr is ellentmondásokra találtam. Ilyenkor a lég
inkább valószínűsített adatok egybevetésének elvét 
követve, a plauzibilis lehetőséget fogadtam el tény
ként.

Szándékosan kerültem a személyek felsorolásé
nak túlságba vitelét, mert hiszen általában a kol
lektív megmozdulások birtak maradandó értékkel- 
Ahol azonban az egyéni munka döntő fontosságú 
volt az egyesület létrejöttében, vagy a magyar tu
ristamozgalom kiválóbb alakjairól, kezdeményezői
ről volt szó, ott felemlítettem őket. Ugy vélem, hé
zagpótló feladat lenne a honi turistaság és hegymá
szás prominens vezéreinek arcképcsarnokát külön 
megírni. Ugyanúgy — tekintettel a turistamozgal
mát lényegében mindig befolyásoló hatására — a 
hazai szakirodalom történetének megörökítése is ér
dekes lenne.

Az idők folyamán sok tervszerű vagy alkalmi 
egyesülés indult el telve reményekkel és bizakodás
sál, hogy aztán a felmerült nehézségekkel folyta
tott rövidebbíhosszabb küzdelem után nyomtalanul 
megszűnjön . . . Ugyanígy, a régi alkotásoknak is 
egy része ma már csak a múlté; leégett, kifosztot
ták, vagy az idő vasfoga rágta szét. A történelem
ben azonban szerepük volt, tehát éljenek továbbra 
is, legalább a Múlt lapjain.

A turistaság történetének szerves tartozója az 
a gigászi munka is, amit neves és névtelen, a turis
taeszméknek eléggé sohasem becsülhető munkásai 
végeztek. A természet milyen végtelen szeretete élt 
bennük, hogy rejtett kincseit és szépségeit mások
nak, a tömegnek is feltárják . . .  A felvidéki és er
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délyi hegyek ismeretlen dzsungeljeit járták ezek a 
nagyszerű férfiak; barlangokat, szurdokokat kutat? 
tak át, amelyek közül nem egy ma már a széles tö
megek látványosságául szolgál. De felfedezőjüket 
kevesen ismerik. Csak mi, turisták őrizzük meg azok 
emlékét, akik ösvényt tapostak a hegyek felé, akik 
a szó és írás fegyverével, új igéket hirdetve, ember
ezreket hódítottak meg a turistagondolatnak s akik 
szellemükkel most is vezetik a magyar természet
járók seregét.

Itt mondok köszönetét a Magyar Turista 6'zö
vétségnek, a Budapesti Turista Egyesületnek, válás 
mint a Pénzintézeti Sportegyletek Ligája Turistas 
osztályának, hogy e munka megjelenését, támogatás 
sukkal lehetővé tették.



B E V E Z E T Ő .

Az ember kapcsolata a természettel egyidős az 
emberiség történetével. Az ősembert a természet 
tanította meg és segítette hozzá az életnívó fenn
tartására; később az inspirálta a kultúrára. Primitív, 
inkább ösztönös, mint tudatos vonzalommal viselte
tett a létét biztosító természethez, egyedül ott ta
Iáivá meg az életlehetőséget, amely hosszú időn át 
egy volt testi igényeivel és szükségleteivel.

Hogy a kultúrálatlan népek lelki, vallási életé
ben mindinkább szerepet kaptak a nehezen elérhető, 
vagy elérhetetlen, magasan és magányosan emelke
dő misztikus hegyek, azt a mai társadalom város
lakó embere is könnyen megérti, mert időnként — 
lelki magábaroskadásakor — ő maga is érzi a he
gyek sajátságos hatását. Az ősi népek vallásos ra
jongása a hegyek iránt nem szűnt meg ma sem. Az 
ázsiai néptörzsek szent hegyei napjainkban is hatást 
gyakorolnak rájuk. A görög mithológia hegyei, az 
istenek lakta Olympos és Pamassus klasszikus pél
dái maradnak a hegyek és az emberek ősi viszonyá
nak, amelyben a hit, a ragaszkodás, csodálat és a 
babonás félelem elemei lelhetők fel. A különböző 
vallások történetében, majd mindenütt megtaláljuk 
a „nagy”, a „szent hegyet” , „ahonnan az áldás, a
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segítség, vagy a büntetés érkezik”. A hitregék sokas 
sága fűződik valamely hegyhez és szerepet kapott az 
Óí és Üjtestamentumban is (Arrarat, Sinai hegy, 
Krisztus Hegyi beszéde stb.), épúgy, mint akár az 
erdélyi népballadákban. A japánok szent hegye a 
Fuzsijama a kultúra korában is megőrizte misztikus 
hatalmát a felkelő nap fiai felett.

Ha a hegyek, vagy általában a természeti objek
tumok kapcsolata az emberrel régi is, mégsem állíts 
ható, hogy ez a viszony lenne egyben a túristaság 
megindítója. Az ősember, mert a természetben élt, 
— nem vágyódott utána. Pedig éppen a vágyódás 
érzése képezi a kultúrember turistáskodásának egy 
jelentős lelki motivumát. Mint ahogy a mai ember
nél a természetnyujtóttá fiziológiai javak mellett 
nélkülözhetelenül ott szerepel a telki és szellemi 
szükségesség is. S habár az emberiség történetének 
későbbi korszakaiban is még számos hegyi vonatkos 
zású esemény található, ezeknek az „ősi’’ turista
ság kezdeti korába való példaképpeni beállítása mé
gis túlzás.

Egyénileg mindenkiben többékevésbé ott rej? 
tőzik a természet iránti fogékonyság; tisztelet, bá
mulat a világmindenség legszublimáltabb megjele
nési formájával szemben. Se szeri, se száma azoknak 
a példáknak, amelyek az ember ősi vágyakozását 
világítják meg a természet iránt. Bizonnyal minden 
korban voltak olyanok, akik l’art pour Part keresték 
fel a szabad természetet, de mert az utódok csupán 
a történelmi szerepet játszó férfiak életének ilyen 
nem gyakori eseményeiről vehettek tudomást, az a 
téves hit kelt szárnyra, hogy először „csak a nagy



emberek’’, az átlagontúli férfiak ismerték fel a tér? 
mészetjárás jelentőségét.

A természet szeretete sokféleképpen definiál
ható, az ideális értelmű turistaság már kevésbé. Ép
pen ezért, erőltetett minden olyan felfogás is, amely 
szerint turistaősök azok, akik — különféle szándék
kai és szempontból — egykor, de majdnem mindig 
csak alkalmilag, kevésszer életükben felkeresték a 
hegyeket, vagy — a völgyeket. De nem volt turista 
a zergevadász, vagy a kincskereső, a favágó, pász? 
tor, a botanikus, geológus sem, aki hivatása közben 
került kapcsolatba a hegyekkel. Igaz viszont, hogy 
önkéntelen elősegítői voltak a hegyi világ megisme
résének.

Kr. e. 600ban a Gallok átkelése az Alpeseken, 
300 év múlva Nagy Sándor hadainak a Kaukázus 
hegytömegén való keresztülvonulása, vagy Iianni
bálnak 218ban végrehajtott átkelése az Alpokon, 
nagyszerű haditénynek számíthattak az akkori vi
szonyok között, ám semmi esetre sem lehet ma a 
turistáskodás kezdetének tekinteni. Éppen úgy nincs 
jelentősége a turistaság történetében annak, hogy 
Hadriánus császár Kr. u. 130ban megmászta az Et
nát, vagy hogy 800 táján Nagy Károly „építette fel 
az első alpesi menedékházat”, amely tulajdonkép
pen katonai őrállomás céljait szolgálta, akárcsak a 
hasonló, sík vidékeken emelt épületek ezrei. Kurio
zumok ezek, de nem régi vonatkozásai a modern 
turistaságnak, amely, bízvást állíthatjuk: kizárólag 
a legújabb kor egy átütő erejű és számos tényező 
által szinte törvényszerűen kitermelt nagyszabású 
társadalmi mozgalma.
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Akárhogyan is határozták meg már eddig a tu
ristaság fogalmát, kétségtelen, hogy túrista csak egy 
a modern kultúrában nevelkedett ember lehet, aki
ben az ősi ösztönök a kifinomult lelki alkotottság
gal harmonikusan párosulva, mint bizonyosfokú ön- 
célt gyakoroltatják a természetjárást. A turistás
kodás a természet felkeresése fáradság árán, tehát 
testedzéssel, lelki és fizikai felüdülés céljából; még? 
sem csupán könnyű szórakozásból, hanem ennél jó
val magasabb és emberibb igények kielégítése okás 
ból történik. Egyformán lelki, szellemi és fizikai 
sport, minden egyéb körülmény vagy cél (anyagi 
érdek, hivatás, kényszer, versenyzés stb.) nélkül. 
Azt lehetne még mondani, hogy a turistáskodás 
igazi tartalmának egyik feltétele éppen a természet 
utáni szüntelen vágyakozás, amely azt vonja maga 
után —• ha ez paradoxon is, — hogy rendszeresen 
bár, de csak időnként keressük fel a természet vi
lágát.

Sok szempontból lehetne vizsgálni a kérdést: 
meddig nyúlik vissza a turistaság története? Rous
seau I844íbcn megjelent hatalmas műve, az abból 
a köztudatba átment „Vissza a természethez” jel
mondat volt a múlt században a természetjárás kub 
túszának megindítója. Ha viszont a turistaság mai 
korszerű állapotát vesszük figyelembe, kétségtelen 
nül egyidős ^z első, kimondottan a természetjárás 
céljait a napjainkban meghatározott módszerrel szol? 
gáló első egyesület megalapításával, amellyel a kols 
lektív turistáskodás kezdetét vette.

A hazai turistáskodás ősi korszaka a messzi 
múltba vész el, de éles határvonalat húz a szerve
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zett és az egyéni alapon űzött turistáskodás közé az 
első egyesületalapítás ideje. Ekkor kezdődik a he
lyes irányba terelt modern természetjárás kara, 
amely az évtizedeken keresztül — ha lassú átmenet
tel is — végül tömegmozgalommá fejlődött.

A turistaságot a világon majd mindenütt egy
azon alapgondolat determinálja; egyformák a javai 
s az igényei. Ám a magyar turistaságnak speciális 
problémái is vannak, amelyek közül a mozgalmat 
mindinkább bénító „tilos területek” szinte rendszer 
rés szaporodása a legégetőbb. Ezt mégis — bár sok 
optimizmussal — átmeneti állapotnak kell tekinteni, 
mert amíg tőlünk keletre éppen a turistasport kéz
detlegessége miatt még nincs — legfeljebb szórvá
nyosan —, addig viszont nyugatra már nincs tilos 
hegyvidék. A nyugati államokban a turistáskodás 
jelentősége túlnőve a helyi érdekeket, már régebben 
szükségszerűvé tette a vele vonatkozásban álló kér
dések törvényes és közmegelégedést biztosító ren
dezését.



A H A Z A I  T U R Í S T A M O Z G A L O M  
J E L E N T Ő S É G E .

Áttekintve a magyarországi turistaság kezdeti 
állapotától napjainkig lepergő történetét, megállaz 
píthatjuk, hogy a mozgalmat szolgáló szervezetek 
működése nemcsak közvetve, hanem közvetlenüli 
is óriási befolyást gyakorolt egyes tudományos, gaz
dasági és sportágak fejlődésére, ezenkívül azonban 
népművelési és iparfejlesztő hatással is volt olyan 
időkben, amikor ezeket az érdekeket csak részben, 
— vagy egyáltalában nem — szolgálták intézménye
sen.

A Magyarországi Kárpát Egyesület első évei
ben csaknem kizárólag a környék lakosságának gaz
dasági és kulturális érdekeit támogatta; kiállításom 
kon mutatta be a kárpátaljai nép háziiparát, felka
rolta a tátrai fürdőtelepeket és évizedeken át pó
tolta másirányú tömörülések hiányát. Ugyanígy, 
hiányt pótló szerepet töltött be Erdély kultúrirá
nyú fejlesztésében az Erdélyi Kárpát Egyesület, az 
évtizedek folyamán mármár kommercionális terhek
kei vállalván magára többek között az akkor any
nyira elhanyagolt erdélyi fürdőügy megjavítását. A 
Magyar Turista Egyesület talán az első testület, 
amely a közgazdaságilag ma már oly fontosnak bi
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zonyult, a különböző magyar vidékekre egyfor# 
mán kiterjeszkedő idegenforgalom és belső vándor# 
forgalom jelentőségét nemcsak meglátta és hirdet# 
te, hanem annak alapját is megvetette. Régebben, 
ugyancsak ezek az egyesületek, majd követve né
hány újabb turista#alakulattói teremtették meg a 
falu és város közötti, a hazai társadalom életében 
ma is sajnálatosan elhanyagolt közvetlen kapcsola# 
tót. A falusi karácsonyfa ünnepélyek és egyéb ren# 
dezmények szociális és karitatív vonatkozásban je
lentenek értékes szolgálatokat. Ugyanezt a gondola# 
tót szolgálja a menedékházak üzembehelyezése s 
ezzel fogyasztó tömegek irányítása egy eladdig 
minden forgalmat nélkülöző, szegény népslakta vi# 
dékre.

Körülményes lenne felsorolni mindazokat a tu# 
dományos ágakat, amiknek fejlesztésében a turista# 
egyesületek és azoknak tagjai előljártak. Szinte fel# 
becsülhetetlen a meteorológiai megfigyelések, botas 
nikai, geológiai, régészeti kutatások, térképezések 
és nem utolsó sorban a palaentológia egy lényeges 
területén, a barlangkutatásban vállalt szerepük. Ez 
utóbbinak tudományos szervezete a Magyar Bán 
langkutatő Társulat a turistákkal ma is szorosan 
együttműködik.

A hazai sisport jelenlegi fejlettsége — bízvást 
állíthatjuk — nagyrészben a turisták érdeme, mert 
a magánosok kezdeményezése és szórványos, sokí 
szór időleges próbálkozása nem bírhatott annyi pro# 
paganda erővel, mint a turistacsoportok tömeget 
mozgató, több irányú, tehát a széles vidéket is 
érintő, rendszeres sítúrái. A Magyar Sí Szövetség
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bölcsőjénél ott álltak a túristatársadlalom akkori 
vezérei, turisták képezték hosszú időkön keresztül 
a versenyzői gárda nagy részét is s hogy ma már a 
sísport ilyen előkelő színvonalon áll, az nagymér
tökben tulajdonítható a háborúutáni kor fiatal tú
ristanemzedékének, amelynek a saját egyesületében 
megnyilvánult, turistafelfogás szerint méltányolandó 
„versenyellenes’’ állásponttal is szembe kellett he? 
lyezkedníe, hogy a fejlődő sísportot versenyszerű 
alapon szolgálja.

Az evezés fejlődésében szintén nagy érdemei 
vannak a turista sportnak; a vándorevezősök nagy
részt turisták, akik nyáron egyre inkább a vízen, a 
csónakot mint közelekedési eszközt használva, de a 
turistaság mindenütt és minden évszakra egyformán 
kötelező szabályait követve, keresik fel a természet 
tét.

A turista feltáróímunka nyomában virágzott 
fel a hazai üdülő intézmény. Szerény, egykor magás 
nyos menedékházak mellett emeletes szállók épül
nek, a régi, fáradsággal vágott ösvények mentén pe
dig autóutak szerpentmeznek az eddig ismeretlen, 
de ma már túlontúl felkapott kirándulóhelyek felé, 
jeléül a turistaság tájformáló hatásának.

A fotóművészeiben a turistafényképész — friss 
és lélekből fakadó meglátásaival — a természet
fényképezés határtalan perspektívával hozott a mo
dem fotografálásban egyre dominálóbb színt, nem 
is beszélve arról a különleges propagatív értékről, 
amit a turistas'ág a fényképészet elterjedése tekinte
tében jelentett.

A példák légióit sorolhatnék még fel, ha a ha
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zai turistamozgalom távolabbi hatásait akamók kel
lően megvilágítani. De így is hozzávetőleges képet 
nyerünk a szerény köntösbe öltözött, külsőségeket 
és reklámot kerülő természetjárás hazai jelentő
gégéről.

Az egyénre testileg és lelkileg gyakorolt befő
lyása közismert. A turista működési területe a sza
bad természet, ahol — ha viszonylagosan is, füg
gően a tereptől és a körülményektől — sokszor csak 
az emberi erő és önállóság teljes birtokában képes 
helytállni. Ez nemcsak szükségessé teszi a fizikai 
képességek hatványozott igénybevételét, hanem elő 
is segíti azoknak szinte automatikus kifejlődését.

A természet szemlélete a turista habitusában 
örök nyomot hagy. Megtanítja mindarra, amit a 
város falaitól eddig nem látott meg, feltárja előtte 
a természetes esztétikát, ellensúlyozza benne az ur
banitás túlzásait, cmberszeretetre és Istentiszteletre 
neveli.

A magyar turistaság különleges jelentősége, mim 
den egyében túl, honismertető, nemzetnevelö hivatá
sában rejlik. Az ezeréves magyar föld megcsonkított 
rajza kiben találhat döbbenetesebb visszhangra, mint 
a magyar turistában, aki a CsonkaHaza hegycsm 
csait járva, minden lépésekor a jelent, míg a hatá
rontúlra vetődő tekintetével a biztos jövőt lá tja . .. 
Egyébként látja, érzi és megérti, mert a magyar turis
tát öntudatos hazafivá nevelték a torz határvonalak 
ellenére is örökké integer magyar hegyek.



A H A Z A I  T U R I S T A S Á G  Ő S K O R A .

Az első tátrai és erdélyi kirándulások. — A búdat 
pestkörnyéki turistaság nyomai.

A hegyek iránti babonás félelem hosszú időkön 
át hatása alatt tartotta az embereket; csak lassan? 
lassan merészkedtek ebbe az ismeretlen világba. 
Előbb a kincskeresők, nyomukba ugyancsak szűk? 
ségből a pásztorok merészkedtek feljebb, túl a la? 
kott helyeken, a felső völgyekig. Követték őket a 
zergevadászok, majd a tudósok. És csak később 
akadtak olyanok, akik az akkori kezdetleges viszo? 
nyok között nagy fáradság árán s pusztán a termé? 
szetbcn való gyönyörködés kedvéért kezdték felke? 
resni a hegyeket.

A T á t r á b a n  mutatkoznak a hazai turista? 
ság első jelei. Jóval az alpokbeli hegymászás fejlő? 
dése előtt folyt itt már mai értelemben vett turis? 
táskodás. £gy 1807?ben megjelent késmárki kró? 
nika megemlíti, hogy 15ö5?ben Laszky késmárki vár? 
kapitány felesége nagyobb pünkösdi társaskirándu? 
lást rendezett a Zöldtó völgyébe. 1615?ben Frölich 
Dávid későbbi késmárki rektor tizenöt éves korá? 
bán végez Tátra?túrákat, amelyeket később latin?
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nyelvű földrajzában (Medulla geographiae practicae; 
Bártfa, 1639) megírt. Ez a Tátráról szóló első feh  
jegyzés. Ezekben az időkben Frölich csoportosan 
vezeti tanítványait a Tátra csúcsaira és az akkor 
még a legmagasabb pontnak hitt Lomnici csúcs első 
megmászása is — egyes kútforrások szerint — az ő 
nevéhez fűződik. 1640ben Augustini ab Hortis Kés 
resztély késmárki orvos részben tudományos célból, 
de a természet iránti szeretettől is vezérelve mászs 
sza a Tátra csúcsait. 1664sben Buchholz György 
evangélikus lelkész és társasága a Nagyszalóki csús 
csőn jár. 1683sban a Lőcsén nyomtatásban megjes 
lent „Ungarischer Simplicissimus’’ c. könyvecske egy 
sziléziai diák — Fröhlich tanítványa — háromnapos 
tátrai kirándulását közli, amely még 1640 körül ess 
hetett meg. Megemlíti a Késmárkbkosár menedéks 
helyet, ahonnan egy tátraalji tanító, egyébként hit 
vatásos vezető útmutatásai alapján indultak el kas 
landos túrájukra. Kölcsönkapott felszerelésük az aks 
kori idők technikai színvonalát tekintve, csaknem 
tökéletesnek volt mondható. 1724sben ifj. Buchhnltz 
György késmárki rektor szintén csoportos vándor
lást vezet a tátrai csúcsokra; ő rajzolja az első is
mert Tátraslátóképet (1717), amely a déli Tátrát 
Nagyszalókról tekintve ábrázolja és megnevezi az 
egyes csúcsokat. Ugyancsak tőle maradt fent a Des 
ményfalvi  barlang első leírása, tervrajzzal együtt.

 Ennek a feltevésnek ellentmond, hogy maga Fröhlich 
fentírt munkájában az utat ismertnek tartotta.

  A régi jég- és cseppkőbarlang teljesen elpusztult 
díszeivel mái csak a múlté. A ma ismert Deményfalvi 
barlangot 1921-ben fedezték fel, a régi barlangrendszer 
közelében.

2
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Ez utóbbi egyébként az első magyar barlangtérkép 
is. 1723ban Bél Mátyás írja le földrajzában különös 
pontossággal — többek között — a Liptói havaso
kát. 1774ben Czirbesz Jónás iglói lelkész újabb kuta
tásaival kiegészített Tátralcírást közöl egy bécsi tudó
mányos folyóiratban. 1783ban Buchholtz György fia, 
Buchholtz Jakab „Beschreibung des wundervallen 
Karpatischen Schneegebirges” címmel hosszabb dolgo
zatot ír a Késmárkon megjelenő Ungarisches Maga
sinban. Innen kezdve fokozottabb mértékben kezdik 
látogatni a Tátrát és a környéki hegycsoportokat; 
fejlődik a hegymászás technikája, már csoportos 
megmozdulások történnek és a XIX. század első 
éveiben a könnyen elérhető csúcsok legtöbbje meg 
van hódítva. 1830ban Sydow Albert a Tátra addig 
legpontosabb leírását közli; részletes bibliográfiát és 
az első Tátratérképet csatolja hozzá. Az aránylag 
bőséges Tátrasirodalom nyomán — amely újabb fej
lődést ért el Lohmeyer Károly első szakszerű Tátra
kalauzával (1842) — a külföldi hegymászók érdek
lődése a Tátra felé fordul. 1840ben Frigyes Ágost 
szász király a Krivánt mássza meg kíséretével. 1863
bán Heckenast Gusztáv kiadásában Fuchs Frigyes 
tollából „A központi Kárpátok és legközelebbi elő
hegységei’’ címmel német nyelvű könyv jelenik 
meg, amely már egészen hű leírása a Tátrának. 
Fuchs 1 : 75.860 méretű térképskéziraton örökíti meg 
az általa eszközölt hegyméréseket. Ugyanekkor ke
rül ki sajtó alól. mint Petermann közleményeinek 
12. füzete Korilska Károly egy Tátramüve, amely
hez mellékelt régi felvételű katonai térkép azonban 
megbízhatatlan. I865ben felépítik a két Tarpatak
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összefolyásánál NagyMagyarország első menedéke 
házét, a Zergeszálló mellett ma is ott álló Rüiner
kunyhót. (A Dcutscher und österreichischer Alpen
véréin első menedékháza csak évkkel ezután épült.)

E r d é l y b e n  a XVII. század közepe táján 
mutatkozik némi jele a turistáskodásnak. A hegye
két járó, kutatásokat végző kevésszámú külföldi tu
dóson kívül diákok keresik fel csoportosan a Bras
sói havasok csúcsait és hosszabb szünidei vándor
lásokat végeznek. Ettől kezdve azonban alig nyil
vánul meg az erdélyi vidékeken a hegymászás, ki
véve a külföldi utazók szórványos jelentkezését, 
egészen a XIX. század elejéig, amikor a — jobbára 
szászok kezdeményezte — túristáskodás élénkebb 
lendületet kap. 1866ban Csató János végez nagyobb 
túrákat a Retyezátban, amelynek a Kolozsvárott tar
tott előadásán igyekszik híveket szerezni. Rá egy 
esztendőre gróf Eszterházy Kálmán, Finály Henrik, 
Kiír János és Ilermann Ottó társaságában nyolc na
pos kirándulást hajt végre az Erdélyi Kárpátokban. 
1873ban báró Orbán Balázs „Székelyföld leírása” 
c. hatkötetes munkája nyomán a Székelyföld szép
ségei iránt is kezd tágabbkörű érdeklődés mutat
kozni.

A f ő v á r o s  környéke, a budai hegyek — el
lenére a lakosság nagy számának — csupán a XIX. 
század közepe táján kezdett „felkapott” lenni. Bár 
majálisok és hasonló alkalmi, a természetben lezajló

 A Halastó mentén még, 1804-ben épült védkunyhó nem 
Kimondottan a hegymászók céljait szolgálta, ilyképen az 
első túrista menedékháznak a Rayner-kunyhót kell tekin
tenünk.

2
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események akkor is voltak, a kirándulásokat csupán 
szórványosan és igen vontatottan kezdik űzni. 1822
ben Schams Ferenc „Vollstándige Beschreibung dér 
königl. freyen Hauptstadt in Ofen in Ungern'’ c. 
művében a budai hegyvidéket magasztalja, mint 
„nyaraló#, kertészkedő#, kiránduló és ünneplő he# 
lyet”. A Honmüvész című lap 1833#ban írja, hogy a 
„Svábhegy híres a kilátásáért, miért is oda már szó
kás társaságban felrándulni”. A Hasznos Mulatsá# 
gok 1836. évfolyamában Novak Dánieltől közöl 
egy hosszabb — a leírásból ítélve Lipótmező, Hű# 
vösvölgy, Pesthidegkút, Máriaremete, Szép juhászné, 
Disznófő, Zugliget, Svábhegy útirányú — kirándu# 
lást, amelyben az egykori krónikás színes tollal 
ecseteli a kirándulás szépségeit, ajánlva, hogy „föl# 
dieink közül többek tegyenek hasonló utazást a bu# 
dai hegyek között, megismeréséül a szép s mester# 
kéletlen természetnek. . Az 1865#ben megjelenő 
Feldmann#féle útikönyvek az akkori viszonyokhoz 
mérten már meglehetősen használható túraleírásokat 
tartalmaznak a budai hegyekről.

Később a Herkules című sportláp is foglalkozni 
kezd turista#kérdésekkel és több cikkben száll síkra 
azok érdekéért, 1884ben többek között megálla
pítja, hogy: „Még a napi dolgaink után való járká# 
lást is szégyeljük s a zöldbe nálunk gyalog csak az 
megy, kinek éppen nem telik a kocslravaló.. 
Ugyanekkor Csónak kirándulások című cikkében így 
buzdít az evezésre: „Igen jól tennék magyarországi 
egyleteink, ha minél több kirándulást rendeznének, 
de még ezelőtt gondolnának kényelmes, biztos csó
nakokról, melyekbe a nők is bizalommal ülhetné#
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nck. . . ” Ugyanez a lap évekkel később is még azon 
panaszkodik, hogy ,,nincs nálunk touristika,\  meg 
hogy „. . .  Nem divat manapság semmi fárasztó 
sport, csak a kényelmes semmittevés. . . ” S hogy 
mennyire közönyös volt az akkori fővárosi társadat 
lom a turistaság mozgalmával szemben, arra igen 
jellemző, hogy az olyan nagy író, mint Rákosi Vik? 
tor 1890?ben írt újságcikkében az akkori korszellem 
hü kifejezéséül gúnyos hangon pécézi ki a „fanati? 
kus emberek szektáját1.

Aránylag a fővárosi társadalom kezdte lcgké? 
sőbb felismerni a természetjárás ideológiájának mim 
den egymástkövető, de hamar letűnő s egyéb divat? 
mozgalmak fölé emelkedő belső értékét és társada? 
lomnevelő hatását. S széles Hazánkban a turista? 
szervezkedés legnehezebb munkája azoknak jutott, 
akik a múlt század végén a milliós város akkoriban 
az újszerűségek felé szívesen hajlamos, de attól 
éppen olyan egykedvűen elforduló polgársága köré? 
ben kezdték terjeszteni a természetjárás gondola? 
tát. Az első fővárosi turistaszervezetek sokkal köny? 
nyebben birkóztak meg a hegyek között végzendő 
fizikai, mint a városi, „túlfinomult” szellem felvilá? 
gosítását célzó, akadályokkal teli morális munka fel? 
adatával.



A S Z E R V E Z E T T  T Ü  R I S T  A S A  G
K E Z D E T E .

Megalakul a Magyarországi Kárpát Egyesület (1873) 
és annak Budapesti Osztálya (1888), a későbbi Mas 
gyár Turista Egyesület. —  Egyéb egyesületek.

A Kárpátok, de különösen a Magas Tátra üdülő? 
élete a XIX. század elejétől mind erősebb lendüle? 
tét vett és a század közepetáján a hegyek belseje 
is kezdett egyre ismertebb lenni. Mindinkább szűk? 
ségesnek mutatkozott, hogy a Kárpátok kultuszáért 
itt?ott folytatott egyéni törekvések egységesebb me? 
derbe terelődjenek és intézményesítve, hathatósabb 
eredményt tudjanak biztosítani. Többször is feive? 
tődött az egyesület?alapítás gondolata, de a kivite? 
lezésig, olykor teljesen lokális érdekek előtérbe? 
nyomulása miatt nem kerülhetett a sor. Többek kö? 
zött még 1870?ben a bécsi dr. Waldmann és társai 
nemzetközi alapon akartak egy kárpáti egyesülést 
létrehozni — eredménytelenül.

Végre Döller Antal ny. őrnagy fáradozásának 
meg lett a gyümölcse: 1873 augusztus 10?én Tátrát 
füreden megalakult a Magyarországi Kárpát Egyes 
sülét, 180 taggal. Ez a hazai első, kimondottan tu?



23

ristacélu egyesület 15 esztendővel a világ első hegyi 
egyesülete (Alpine Club, London; 1858) alakulása 
után létesült és még csak az osztrák Alpenverein, 
a Touristen Club, a svejci Alpenverein, az oiasz 
Club ALpino Italiano és a német Alpenverein előzte 
meg. Kis taglétszámmal és csekély anyagi felké
szültséggel kezdett a céljai megvalósításához, ame
lyek között elsősorban a Tátra feltárása és mégis
mertetése szerepelt. Első elnöke Görgey Gusztáv, 
pénztárosa, később alelnöke az alapító Döller lett, 
aki mellett többek között Weber Sámuel és Roth 
Márton vitték a fiatal egyesülés zászlaját. Szék
helye (1873—83) Késmárk, később (1884—1891) Lő
cse, majd (1892—1920) Igló. I888ban már közel 
5000 tagja van. Működése annyira szerteágazó, hogy 
csakhamar tekintélyes faktora lesz a kárpátaljai 
kultúrmozgalomnak. A Tátra és a környéki hegy? 
csoportok turistaszerü művelésén kívül mezőgazda
sági, ipari, kereskedelmi problémákkal foglalkozik; 
természeti, néprajzisgyüjteményeket állít ki, állat
és növényvédelmi akciókat indít.

A többször is újraalakuló, végül is a Magyar 
Turista Egyesület alapját képező Budapesti Osztá
lyon (1880, 1888; 1. ott is) kívül megszervezi a Besz
kid osztályt (1878), amely négy esztendő múlva 
a közben alakult Máramarosi Osztállyal Keleti Kár
pátok Osztálya néven fuzionál; a Gömöri (1881; 1. 
ott is), az Iglói (1882) és Szitnya Osztályt (1882; 
1. ott is), a Liptói (1884), a Mátra (1887; 1. ott is), 
Vasmegyei (1886), Magúra (1887), Sziléziai (1887), 
Zólyommcgyeií, Gölnicbányai (1889), Aldunai,
Fiúméi (1890), Egri (1891), Lőcsei (1896), Eper

#
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jesi? (1905), Branviszkói?, Fátra? (1917), Tátraalji? 
és Felsőtrencséni? (1918) Osztályokat.

Az egyesület a fürdőhelyek fejlesztésének érdé
kében hatalmas anyagi áldozattal megépíti a tele? 
pékét egymással összekötő Tátraskörútat. Az 1886? 
bán létesített Kárpáti Múzeuma ma már Európahírű. 
Osz-tályain keresztül a Felvidék majd minden hegy? 
ségét munkakörébe vonja, ahol utakat épít s a kilá? 
tők, védkunvhók, menedékházak egész sorát emeli. 
Tudományos kutatásokat végez és támogat (Sieg? 
meth K. és Szontag M. meteorológiai, dr. Roth Sá? 
muel, Münnich Aladár barlangi, geológiai, ősrégé? 
szeti kutatásai, felírásai stb.) és nagy szerepet 
kap az Aggteleki cseppköbarlang kulturálásában. 
A trianoni békediktátum alapjában, rendítette meg 
az akkor már közel félévszázados egyesületet: mun? 
katerületének legnagyobb részét elvesztette.

A Csonkaországban élő tagok 1920?ban újra 
szervezkedni kezdenek, szak? és vidéki csoportokat 
létesítenek. 1920?ban megalakul a Sí? és hegymászó?, 
1922?ben a Putnoki?, 1923?ban a Salgótarjáni?, 1924? 
ben a Pénteki?, a Rákospalotai?, 1925?ben a Sólyom?, 
1927?ben a Hatvani?, 1928?ban az Evezős?, a Dorogi?, 
1931?ben a Pásztói?, a Zagyvapálfalvai?, 1932?ben a 
Tapolcai?, Pápai?, I933?ban a Győri?, Veszprémi?, 
Szombathelyi?, Keszthelyi?, a Kriván?, 1934?ben a 
Siófoki? cs Egri osztályok, illetve asztaltársaságok. 
1937?ben alakul a fényképező csoport és a 
Hegyjáró asztaltársaság. Az egyesület még 
1925?ben megjelenteti Schermann Szilárd dr. szer? 
kesztésében a Kárpáti Lapok című folyóiratot, 
amely azonban négy év múlva megszűnik. Újabban
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az 1937ben megindult fátraosztályi közlöny, a 
Gyelán Győző és Hernádi János által szerkesztett 
Kárpáti Hangok végzi szerény külsővel az egyesük 
leti és az általános hírszolgálatot.

Az új egyesülés csakhamar belekapcsolódik a 
csonkahazai turistatársadalom közös munkarendjébe 
és különböző vidéki csoportjai nagy agilitással vesz
nek részt a turistaterületek gondozásában. Ma már 
számos védkunyhó, hat menedékház, egy víziház, há
rom kilátótorony és nyolc foglalt forrás jelzik szerte 
a csonka ország hegyvidékein, hogy a jelenleg Bu= 
dapesten székelő MKE kitartó akarása mélyen a 
Magas Tátra gránitjában gyökerezik . . .

Marosdéchei Déchy Mór, a kiváló Kaukázus
kutató és alpinista a Magyar Földrajzi Társaságban 
előadást tart a Monté Rosa déli falának általa végi 
hezvitt első megmászásáról. Ez tekinthető az első 
magyar szakelőadásnak, amely egyúttal a komoly 
tudományos körök érdeklődését is a hazai alpiniz
mus, illetőleg turistaság felé irányította.

1874.
A MKE propagandája nyomán Brassóban megalakul 
Siebenbürgischer Alpenverein. Annak ellenére, hogy 
szép számú és látogatott kirándulásokat rendez, há
rom év múlva megszűnik.

Megindul a Magyarországi Kárpátegyesület év
könyve, magyar és német nyelven. Tudományos és 
túrista vonatkozásban egyaránt hézagpótló; hivata
los egyesületi rovatán kívül útleírásokat és termé
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szettudományi értekezéseket közöl. 44. évfolyamot 
ér el és 1917?ben szűnik meg. Szerkesztői ezidő alatt 
Róth Márton, Posewitz Tivadar, Lövy Mór, Vikházy 
Frigyes, Karoliny Mihály, Kiss Albert, Marcsek An? 
dór, Wiese Gyula voltak.
A MKE a Tátra déli alján fekvő községekből 37 hi? 
vatásos vezetőt ír össze, megállapítja, a vezetői dí? 
jazást, hitelesített könyvecskével látja el őket és 
vezetői szabályzatot dolgoz ki. Utakat épít a völ? 
gyekben és az egyes csúcsokra felvezető útvonala? 
kát biztosító kapcsokkal látja el.

1875.
Déchy Mór, az Alpesekben végrehajtott és külföl? 
dön is feltűnéstkeltő túrái után a Tátra csúcsait 
járja.
A Rózsa?menedékház a Tarpataki völgyben és a Jó? 
zseLmenedékház a Csorbatónál (MKE).

1876.
Megalakul a Bánáti Alpinista Klub.
Dénes Ferenc, Téry Ödön dr„ majd Róth Márton 
végez csúcsmászásokat a Tátrában; nem sokkal utá? 
nuk Petrik Lajos, Déry József és Joidán Károly dr. 
keresik fel a Tátra sziklatornyait, pusztán hegymá? 
szás céljából. Őket követi a Tátra első magyar nő? 
hegymászója: Eggenhoffer Teréz.
Az első Egyedímenedckház a tátrai Weidaun (MKE).
Megjelenik Kolbenheyer Károly Magas?Tátra köny»
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ve német nyelven. Az alapos munka számos ki
adást ért el. A magyar átdolgozás Kovács Pál 
tollából 1882sben jelenik meg.

1877.
A MKE elkészítteti Kolbenheyer Károllyal részben 
a katonai felvételek alapján, de Kolbenheyer új mé
réseivel és átdolgozott nomenklatúrájával kiegészít 
tett 1 : 100.000 méretű új MagasTátra térképet.
Kilátó a poprádi Várhegyen (MKE).

1878.
A Hunfalvy menedékház a Felkai tónál és védkunv
hó a szalóki Háromtónál (MKE).
Megjelenik dr. Pelech E. János: A Sztracenai völgy 
és a Dobsinai jégbarlang c. könyve.

1879.
Felépül az első Mayláth menedékház a Poprádütó
nál (MKE).
Czárán Gyula a biharhegységi barlangokat és szúr
dokokat kutatja és tárja fel. A Szamosbazár sziklás 
rengetegét létrákkal teszi járhatóvá s a Meziádi 
cseppkőbarlangot jelzésekkel látja el.

1880.
Nagyszebenben 500 taggal megalakult az erdélyi 
szászság túristaegyesülete a Siebenbürgischer Kar?
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pathen Vérein (nov. 28), amely előbb rövid ideig, 
mint MKE Nagyszebeni Osztálya működött. Ági? 
litására jellemző, hogy két év múlva már kilenc 
osztályába tömörülve többezer tagja van, meghó? 
dítva a maga számára Erdély németajkú vidékeit. 
Tartalmas évkönyveket ad ki, azonkívül a Wande? 
rer című folyóiratot. Az egyesület a többi magyar? 
országi turista?alakulatokkal szemben meglehetősen 
zárkózott, közös?érdekű kezdeményezések iránt kö; 
zömbös és mint ilyen, nem mutat érdeklődést többek 
között később a szövctscgalakítás gondolata iránt sem. 
1895?ben Nagyszebenben múzeumot alapít, ahol mű; 
és háziipari tárgyakat, hímzéseket, edényeket, olaj? 
festményeket és fényképeket állít ki, azonkívül szé
kely, szász és román parasztszobákat rendez be. Az 
igen aktív egyesület csaknem kizárólagosan turista; 
irányú. Több hegyi objektumot létesít és még a 
múlt században tanfolyamokon szervezni kezdi a hi? 
vatásos hegyivezetőket. Jelenleg a Nagyszebeni?, 
Fogarasi?, Brassói?, Segesvári?, Szászrégeni?, Besz? 
terce Naszód?, Radnai?, Zsilvölgyi?, Décsi osztályain 
kívül számos képviselete működik mintegy 3500 tag? 
gal. Menedékházainak száma kisebb védkunyhókkal 
együtt: 32.

Először alakul meg Hunfalvy János elnökletével a 
MKE Budapesti Osztálya, amelynek szervezését még 
1877?bcn Budapesti Bizottság néven Déchy Mór is 
megkísérelte. Az osztály nehézségekkel küzd, a 450 
fővárosi MKE tag közül csupán 76lép be az új ala? 
kulatba s ilyen körülmények között képtelen a ko? 
molvabb működésre.
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Védkunyhó épül a Menguszfalvi völgyben (MKE), 
ugyancsak vcdkunyhók létesülnek a Vihorlátshegy? 
ségi Beszkidi tengerszemnél és a Szinnai kő alatt 
(MKE Beszkid O.) A MKE Bibliotheca Carpatica 
címmel 500 példányban megjelenteti a Kárpátokra 
vonatkozó bibliográfiát, amely 378 oldalon 5885 cik
két, könyvet, értekezést sorol fel.
Feltűnik a hegymászó világban a magyar származás 
sú Zsigmondi Emil dr., aki mint a külföldön mindin? 
kább elterjedő „vezető nélküli’’?eszmének zseniális 
előharcosa, egymás után mássza meg az Alpok ne
héz csúcsait.
Ezekben az időkben kezd ismert lenni az Alpokban 
a pozsonyi Tauscher Béla dr. és neje Geduly Her? 
min, aki többek között első női megmászója az 
Ortlemek a Hochjochon át. Geduly Herminnek 
több szakcikke jelenik meg a külföldi lapokban. Ma? 
gyár nyelven Utazásom a Montblancra e. füzet lát 
napvilágot.

1881.
A MKE Gömöri Osztálya (Rozsnyó) az Aggteleki 
barlang kezelését átveszi és annak további feltárásé? 
ba kezd. Az egyesület 10 évre, évi 120 forint bért 
fizet a barlangért, amelyben hidakat, utakat épít és 
az egyes szakaszokat térképezi. Az osztály az agg
teleki bejáratnál házat épít s elhelyezi benne a még

 Ez volt a Csonkahaza területén épült első menedék- 
ház, amelyet 1938-ban leromboltak, hogy ugyanakkor he
lyére emeljék a minden igényt kielégítő, modern turista- 
szállót. (1. 1938.)
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1835?ben felfektetett vendégkönyvet (jelenleg a Tű
rista Múzeum őrzi).
Felépül a Poprádi tónál, a leégett ház helyén a má? 
sodik Mayláth?menedékház (MKE).

Felépülnek Erdély első menedékházai a Negój és a 
Godian oldalán (Siebenbürgischer KV).

1882.

Megalakul a MKE Szitnya Osztálya Selmecbányán. 
Az új csoport szervezője és lelke Téry Ödön dr. bá
nyaorvos, aki első propagálója a modern középhegy? 
ségi turistaságnak. Az anyaegyesület hatalmas kul? 
túrirányú működésében — talán éppen nagyvonalú? 
sága miatt — aránylag kisebb területet foglal el a 
turistaság sportszerű művelése s ez is főleg a tátrai 
magas?hegymászásra terjed ki. Ez úgyan nem von le 
az MKE törekvéseinek értékéből semmit, hiszen az 
elsősorbani feltáró munkájával éppen a turistásko? 
dás lehetőségeit teremtette meg, de mégis mindin? 
kább hiánya kezdett mutatkozni a középhegységi, 
tehát a széles tömegeket érdeklő turistáskodásnak. 
Ezt az űrt töltötte be legelőször a Téry és id. Tirts 
Rezső által irányított Szitnya Osztály, amely meg
alakulásától kezdve, a mai értelemben vett turistás- 
kodásnak, a természet minden évszakban egyfor? 
mán való felkeresésének s korszerű szemléletének 
első kollektív úttörőjeként lépett fel.
Megalakul a Balatonfüredi Egyesület, amely a Ba? 
laton kutúrális fejlesztését, menedékházak stb. épí?
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tését tűzi ki célul, kirándulásokat ír ki és termény
kiállítást rendez.
Megalakul a Felkai Múzeum Egyesület, amely a 
Tátrakultusz szolgálatában lévő első, a Tátra vidék 
jellegzetességeit demonstráló múzeumot nyitja meg.
A MKE Iglói Osztálya kisebb menedékházat épít a 
SzepessGömöri Érceshegvségi Márkus kűtnál és ki
látót a Várhegyen. — A MKE Keleti Kárpátok Ősz
tálya Máramarosszigeten kiállítást rendez, ahol fős 
lég a környék háziipari cikkeit mutatja be. — Meg
kezdődik a MKE vezetői tanfolyama a környéki hi
vatásos vezetők számára. — A MKE Gömöri Ősz
tálya kezelésében átment Aggteleki barlang első évi 
látogató forgalma 415 személy.
Megindul a Selmecbányái Híradó (MKE Szitnya O.) 
— Megjelenik Kolbenheyer Károly: Die Hohe Tatra 
első magyar kiadása, A Magas Tátra.

1883.
Megépül az Antal menedékház a Vihorláton (MKE. 
KKO.)
A MKE tízéves jubileuma alkalmából megjelenik 
Dénes Ferenc tollából A Magyar Kárpát Egyesület 
alapítása, fejlődése és működése című munka. — 
Megjelenik: Dr. Szontagh Miklós: Üj Tátrafüred ég
hajlati viszonyai. — K. Nagy Sándor: A Székelyföl
dön és az Aldunán.
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1884.
Átépített menedékház a Magyar Érceshegységben, a 
Gedeon tárónál (MKE Szitnya O). Menedékház 
épül az Alacsony?Tátrában a Deményfalvi barlang? 
nál (MKE Liptói O). Menedékház épül a Ciblesen 
(MKE KKO). Felépül a második Egyed menedék? 
ház a tátrai Zöldtónál (MKE).
Báró Eötvös Lóránd számos nehéz csúcsot mászik 
meg a Dolomitokban. Első meghódítója a Croda da 
Lago?nak. Nem sokkal később lányaival, Ilona és Ro? 
landa bárónőkkel a Tofana via Eötvös?t mássza meg 
elsőnek.
Elindul Déchy Mór első Kaukázus?expediciója, 
amely amellett, hogy tudományos célú, turista szem? 
pontból is elsőrangú teljesítményt jelent. Déchy ez? 
után még három ízben vezet expedíciót a Kauká? 
zusba.
Megjelenik K. Nagy Sándor: Biharország.

1885.
Zsigmondi Emil dr. a magyar származású világhírű 
hegymászó, a „vezető nélküli’’ eszme vezére, a fran? 
cia Alpokban, a Meije faláról lezuhan.
Kiadványok. Szitnyay József, Tirts Rezső: Selmeci 
Kalauz.'— Mihalik József: Csorbai?tó.

1886.
Megalakul a Kőszegi Turista Egylet, mint a MKE 
egyik vasmegyei osztálya. 1892?ben a MTE?hez
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csatlakozik, majd 1914‘ben önálló szervezet lesz s 
mint ilyen működik jelenleg is. Az egyesület létre
hozásában többek között Markovíts József és Kő
szegi József fáradoztak, utóbbi ma is intézi az egye
sülét ügykezelését. Hasonlóan más hegyvidéki tu
rista testülethez, a KTE is jelentős szerepet töltött 
be a turistakultűra megteremtése mellett a helyi 
idegenforgalom kifejlesztésében. Az aránylag kis tag
létszámú turista csoport sokáig önállóan gondozta 
a Kőszegi hegyeket s csak később, a MKE Irottkő 
Osztálya megalakulása után osztotta meg azzal a 
munkát. Az Irottkő első, 12 m. magas fakilátó tor
nyát építette, majd annak újból való felépítése költ
ségeinek egy részét vállalta magára. A Hétvezér 
forrás, ma is példásan szép kőbefoglalása (1896) és 
a később rombadőlt óházi ezredéves emléktorony 
létesítése (1897) szintén a KTE buzgalmát dicséri. 
Jelenleg az Óházi torony újból való felépítésén fá
radozik. 1932ben menedékházat létesített a Stájer 
házaknál. Sajnos, érthetetlenül tartózkodik a Szövet
ségbe való belépés gondolatától.

Megnyílik a poprádi Húszparkban álló épületben a 
MKE Kárpát Múzeuma, amely a Magas Tátra, a 
Szepesség és környékének tudományos, nép, termé
szetrajzi és turista vonatkozású gyűjteményét fog
lalja magában. A Húsz Dávid és neje áldozatkész
ségéből alapított múzeum állandóan fejlődik s ma 
már Európahírű.

Menedékház épül a Mármarosi havasokban a Pop 
Ivánon (MKE KKO).

3
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Kiadványok. Siegmeth: Kassakömyéki, gömöri bar? 
langvidéki és keleti Kárpátok kalauza (MKE KKO). 
— Péchány Adolf dr.: Kalauz a Vág völgyében.

1887.
Megalakul Gyöngyösön a Mátra Egylet (május 15.), 
amely előbb, mint a MKE, majd 1891?ben csatlakoz? 
va a MTE?hez, mint annak Mátra Osztálya műkő
dik. Lelkes, a Mátra ügyét felkaroló férfiak, élükön 
Hanák Kolossal veszik kezükbe az új alakulat gyep? 
lőjét. Az eddig elhanyagolt Mátra hegységben uta? 
kát vágnak, forrásokat foglalnak; már az első esz
tendőben felépítik a Lapátstetőn a Hanák?kilátót és 
a Gyökeres forrás mellett a Nékám szállást. Mátra 
címmel folyóiratot bocsátanak ki.

1888.
Ismét megalakul a MKE Budapesti Osztálya (dec. 
28.), amelynek elődje a még 1877?ben, illetőleg 1880= 
bán (1. ott) szervezett csoport megfelelő vezetés hiá? 
nyában nem tudott eredményes munkát végezni. Az 
új osztály 273 taggal kezdi meg működését. Elnöké? 
vé báró Eötvös Lórándot választják meg, aki ak? 
kor már a világ hegymászó társadalmában előkelő 
nevet szerzett. Ügyvezető alelnök Téry Ödön dr. 
lett. A'Budapesti Osztály az eredeti elgondolás alap# 
ján a MKE többi, vidéki osztályaihoz hasonló, alap? 
jában véve helyi jelentőségű munkakörrel indul, de 
már az első esztendőben kitűnik, hogy többre híva? 
tott. Míg egyrészt a MKE fővárosi tagjai csak ki? 
sebb arányban lépnek az osztály kötelékébe s ezzel
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a passzivitással önkéntelenül is csökkentik erejét, 
másrészt az osztály vezetőségének körében mindin? 
kább hangot kap az a törekvés, hogy komoly, híva
tásához mérten önálló, országos egyesületté kell át? 
szervezni, budapesti székhellyel. Három esztendeig 
tart ez az állapot, míg végre 1891?ben (1. ott) az 
osztály megszűnik, hogy helyébe lépjen a Magyar 
Turista Egyesület.

Megalakul Nagyváradon a Bihari Kárpát Egyesület 
(dec. 18), amely négy év múlva mintegy 300 tagot 
számlál. Utakat létesít, jelzéseket eszközöl s két út? 
mutatót is kiad Belényes és vidéke, illetve Élesd és 
vidéke címmel. Ugyanekkor Erdély egyéb vidékein 
is mutatkoznak egyesület?alapítási törekvések.

Megalakul a Budapestshegyvidéki Turista Egylet, 
amely később a Svábhegyi Egyesület nevet veszi 
fel. A Svábhegy és közvetlen környékének turista 
és nyaraló kultuszát kezdi szolgálni.

Megépül az Ödön menedékház a szepes?magurai Ha? 
nusfalvánál (MKE Magúra O.). — A MKE Szitnya 
Osztálya közbenjárására Koburg Fülöp herceg az 
osztály védnöke újraépítteti a romokban heverő 
Szitnya pavillont. — Védkunyhó épül a mátrahegy? 
ségi Jávoros kútnál (Mátra E. vadászokkal együtt.)

Az ország más vidékein is folynak turistaszervez? 
kedések. Szusákon a Club Alpino dél Litorale 
croato, Fiúmében a Club Alpino Fiumano, míg Zág? 
rábban egy horvát nyelvű turistatestület folytat ki? 
ránduló?tevékenységet.

3
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Kiadványok. Dénes Ferenc: Tájékoztató a Magyar? 
országi Kárpátvidéken utazók számára (MKE). — 
ifj. Bodor Alajos, Czakó Kálmán dr., Kriesch János, 
Schafarzik Ferenc: Ásvány és földtani gyűjtésekre, 
magasságmérésekre, állat és növénytani megfigyelés 
sekre való utasítások. — Rozványi György: Bihar? 
hegység és Biharfüred.

1889.
Megindul az első folytatólagos szakközlöny, a Tu? 
risták Lapja. A MKE Budapesti Osztályának, a ké? 
sőbbi MTE?nek egyik — nemzeti és nemzetközi vi? 
szonylatban egyaránt — legbecsesebb alkotását je? 
lenti ez a folyírat. A TL a hazai általános vonat? 
kozásu folyóiratok között is elől van kiállításban és 
tartalmi színvonala csaknem egyedüálló a hazai tu? 
ristairodalomban. Cikkein és illusztrációin keresztül 
a természettudományok számos ágának népszerűsí? 
tője. A MKE Budapesti Osztálya, illetőleg a MTE 
célkitűzéseivel párhuzamos programmot követett s 
különösen magyarhoni ismertető cikkeivel szerzett 
érdemeket. Munkatársai nemcsak az egyesület, ha? 
nem az egész turistatársadalom legkitűnőbb szak? 
íróiból kerültek ki. Első szerkesztői Téry Ödön dr., 
Thirring Gusztáv dr. voltak, őket rövidebb?hosz? 
szabb ideig még Petri Lajos, Moussong Géza, Déry 
József Ó6 Zsembery Gyula dr. követték. Jelenlegi 
szerkesztője Peitler Gyula dr.
Menedékház épül a Szepes?Gömöri Érceshegységi 
Schullerlochban (MKE Iglói O.) — Felépül a kékes? 
tetői 21 m. magas küátótorony (Mátra E.)
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Kiadványok. Kirándulók kalauza a BudapesKSzent? 
endrei vasút menten c. zsebkönyv és a Kogutowitz 
által tervezett Budapest?környéki első turistaiérkép 
(MKE Budapesti O). Hanák Kolos: Mátra kalauz 
(Mátra E.) Sziklai János: Balatonvidéki kalauz. — 
Turisták cs fürdőzők könyve.

1890.
Védkunyhó épül a Magyar Érceshegységi Tirts fór
rásnál (MKE Szitnya Ö).
A MKE Budapesti Osztálya fényképkiállítást ren? 
dez, amelyet Ferenc József király is megtekint.
Kiadványok. Siegmeth: Az Aggteleki cseppkőbar? 
láng. —- Wittinger Antal: Kőszeg városa és környék 
ke (térképpel). — Kőszegi József: Kőszeg rövid le? 
írása. — Istenhegy és körnvéke térképe. (Svábhegyi
E.).

1891.
Megalakul a Magyar Turista Egyesület. A hosszabb 
idő óta folyó, egyre erőteljesebb akció, amely azt 
kívánta, hogy a MKE központja Budapesten székel? 
jen — nem járt sikerrel A MKE közgyűlése elveti 
ezt a már határozatba hozott elgondolást, amelynek 
következménveképen az MKE Budapesti Osztályé? 
bán a teljes reorganizációt kívánó mozgalom komoly 
stádiumba jut. Hosszú tárgyalások és viták után 
több vezetőségi tag — közöttük elsősorban Marino? 
vich Imre — felhívására az osztály szeptember 29?én 
kimondja a feloszlást. Ugyanakkor 152 taggal, br.
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Eötvös Lóránd elnökségével megalakul az önálló 
Magyar Turista Egyesület. Amíg a régi anyaegyesü? 
let, a MKE kizárólag a Kárpátvidék kultúráját istá? 
polja s gyakorlati iránya is főként magashegységi, 
addig a MTE alapítói a középhegységi és általában 
az egész ország területére kiterjeszkedő intézményes 
turista?mozgalom úttörőiként lépnek fel. A turista? 
Ságnak művelését abban az elképzelésben írják zász? 
lójukra, ahogyan azt az egyesület alapítója, Téry 
Ödön dr. hirdeti s ahogyan az később átmegy a mai 
turistatársadalom köztudatába. A MTE megalakulás 
sakor az egész ország turista? és üdülő területének 
feltárását, megismertetését veszi programmjába, ak? 
kor, amikor még a ma már nemzetgazdasági szem
pontból oly fontos helyet betöltő idegenforgalomról 
nem igen van másutt szó. Ezt a célkitűzést nagy? 
részt a Turisták Lapján keresztül szolgálja, amely 
az írógárdája által bejárt turistavidékeket ismerteti 
szóban és képekkel. Az egyesület erkölcsi, később 
anyagi erejénél s nem kis részben tagjainak társa? 
dalmi elhelyezkedésénél fogva tette népszerűvé és — 
igaz: sok küzdelmen keresztül — elismertté a tú? 
ristaságot a maga öncélúságával, úgy a hivatalos kö? 
rök, mint a közvélemény előtt. A céltudatosság méh 
lett az idők folyamán mindinkább gyökeret eresztő 
tradíció is irányította az egyesület vezetőségét, 
amely a személyek változásával is megőrizte az ala? 
pítók, Téry Ödön dr. és Thirring Gusztáv dr. ma 
már vitathatatlanul egyedül helyes szempontjait.

A MTE a turistaügy érdekében számos irány? 
bán fejtett ki tevékenységet. Már I900?ban ered? 
ménnyel síkraszállt a turistaterületek elzárása és ál?
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tálában az azokban az időkben is mutatkozó „tilos 
területek” rendszere ellen. Akciót indított a Maga9 
Tátra hegyvidékének nemzeti kincs gyanánt való 
biztosítása céljából, olyképpen, hogy a magános, — 
de főleg idegen kézben lévő birtokrészeket az állam 
vásárolja fel. Első nagyobbszabású nyilvános szerep? 
lése az 1896 évi ezredéves országos kiállításon való 
részvétele volt, ahol az ország különböző vidékei
nek fsnyképsorozatait mutatta be. Az országszerte 
népszerűvé vált vetítettképes előadássorozatában 
1890?tCl napjainkig közel 800?at bonyolított le, eze? 
ken számos kiválóságot szólaltatott meg.

Az önállósult fiatal egyesület egymásután ala? 
kítja meg osztályait, az ország különböző részein. A 
MKE néhány régi osztálya, így a budapestin kívül 
a Mátra (Mátra Egylet; 1.1887), Szitnya (1. 1882), 
Vasmegyei Osztályok nyomban a megalakuláskor 
csatlakoznak a MTE?hez, de ezeket sorra követik az 
új alakulások is, a Tanítói?, Vágvölgyi?, Tátra?, 
Fiumei?, Kőszegi?, Túrócvármegyei? (1892), Mis? 
kolci?, (Borsodi Bükkegylet, majd Miskolci Bükk? 
egylet (1894; 1. ott is), Egyetemi (1904; 1. ott is) ősz? 
tályok, amelyek nagymértékben gyarapítják az or? 
szágos egyesület erejét. Fejlődésére jellemző, hogy 
a megalakulás után 5 esztendővel taglétszáma meg? 
haladja a háromezret.

Több mint 50 esztendős működése folyamán az 
ország legkülönbözőbb vidékein, nemcsak saját cső? 
portjait szervezi meg, hanem több fővárosi és vidéki 
egyesület alakítását és további működését is kedve? 
zően befolyásolja. Szakosztályai és vidéki osztályai 
nagyrészt ma is aktív működést fejtenek ki, a meg?
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szállt területeken lévők pedig más egyesületek égi
sze alatt folytatják a MTE kebelében megindított 
munkát. A fenti osztályokon kívül sorrendben még 
a következők alakultak meg: Műkedvelő Fénvképfé
szék Köre (1893), Csütörtökiek (1898), Péntekiek 
(1902), Turisták Dalköre (1908), Szögesek (1911), 
Esztergomi (1911 1. ott is), Szegedi (1912), Márama? 
rosi (1913), Sb és Sziklamászó (1913; 1. ott is), Sas 
sok, Szörénységi (1914), Bihari, Tátra (1918), Tölgy, 
Börzsönyi, Rózsa (1919), Szentendrei, Fenyő, Pannon 
nia (1920), 30 Hollós Mátyás cserkész csapat (1921 1. 
ott is), Egri Bükk, Székesfehérvári, Kőbánya'., Vesz? 
prémi (1922), Váci, Nyírségi, Ajka?Csingervölgyi, 
Gyömrői, Evezős (1924), Vándorfiúk, Jávor, Balassa? 
gyarmati (1923), Keddi, Fecskék, Lomniciak, Sátor? 
aljaujhelvi (1926), Zsigmondi (1926 1. ott is), Tisztes 
Ipar (1927), Diósgyőri (1929), Debreceni (1930), Me? 
dikusok, Tapolcai (1932), Dobogókői Család, Ózdi, 
Hargitta, Csepeli (1933), Zirci (1935), Hemádvölgyi, 
Kecskeméti (1936) Osztályok, Asztaltársaságok, ille? 
tőleg Csoportok. Ezeken kívül még különböző nagy? 
vállalatok tisztviselőiből alakult külön csoportok is 
működnek az egyesület kebelében.

Jelenleg 22 menedékháza van, 16 forrást foglalt, 
7 kilátótornyot, 2 emlékművet emelt és még számos 
kisebb alkotás (védkunyhó, híd, emléktábla stb.) hir? 
deti munkáját a csonkahazai hegyekben. A Turisták 
Lapján, kalauz és kézikönyveken, térképeken, szá? 
mos propagandafüzeten, kirándulási programmokon 
felül 25, 40 és 50 éves jubileuma alkalmából emlék? 
könyveket adott ki.
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Megalakul 162 taggal a Mecsek Egyesület Pécsett 
(április 30). Ahogyan sok más vidéki alakulásnál, 
úgy itt is megnyilvánult Téry Ödön dr. inspirációja, 
akinek propagatív működése — ha közvetve is, mint 
aki Pécsett MTE osztályt akart létesíteni — döntő 
hatással volt a Mecsek Egyesület alapítására. Az 
eredeti terv szerint az egyesület Pécs város és a 
környező községek kultúrfejlesztését szolgálta vol? 
na, de már az alakuló közgyűlés azzal a módosított 
céllal ül össze, hogy az új szervezet a „turistairányt 
van hivatva fejleszteni”. Az alakulás óta szolgálja 
a Mecsek hegység kultuszát. Első titkára az egyik 
alapító, Kiss József lett. akinek több évtizedes mű
ködöséhez fűződik az egyesület felvirágozása. Még 
az alakulás évében ünnepélyt rendeznek a Tettyén, 
ahol Ferenc József is megjelenik és fogadja a ME 
tisztelgő küldöttségét. Ugvacsak a Tettyére építik 
az első turista utat, amit sorra követ aztán a többi, 
a Mecsek világát közelebb hozó út, illetve útjelzés 
és egyéb létesítmény. Barlangkutató?, madárvédő?, 
városszépítő osztályai működnek. Az egyesület foko? 
zott mértékben sínylődött a háborús és forradalmi 
évek alatt, amiknek borzalmait még hosszú időn 
keresztül követte a szerb megszállás nyomasztó le? 
targiája. A konszolidáció óta egyike a legtekinté? 
Ívesebb vidéki egyesületeknek. Kiadványai az ala? 
kulás óta — néhány év kihagyásával — megjelenő 
Évkönyvek.

Megalakul Kolozsvárott az Erdélyi (előbb: Erdély? 
részi) Kárpát Egyesület (jan. 12). Az Erdélyi Ma? 
gyár Közművelődési Egyesület szárnyai alól indul a
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MKEshez hasonló célkitűzésekkel, gr. Bethlen Bá
iint elnök és Radnóti Dezső titkár irányításával. Az 
első év végén már 8 osztállyal és közel ezer taggal 
rendelkezik. Ez a szám a munkás esztendők folyás 
mán állandóan emelkedik. Sorra szervezi meg az crs 
délyi helységekben vidéki csoportjait és elindítja 
Erdély című folyóiratát (1. 1892). Az egyesület az 
erdélyi kultűrfejlesztés egyik legtekintélyesebb té; 
nyczöje lesz, kezdeményezője számos ipari, kereske
delmi és kultűrális akciónak; néprajzi kutatásokat 
végez, fürdőtelepeket és gyógyforrásokat hoz üzem? 
be, hirdeti a diákturistaság jelentőségét és ennek 
jegyében iskolai kirándulásokat szervez, majd a közs 
lekedésügy érdekében száll síkra. Hogy a szoros ér? 
telemben vett turistaság — hosszú évtizedeken ke
resztül — csupán kiegészítője volt az egyesület szó
les területeket átfogó mozgalmának, az az ottani és 
akkori sajátos viszonyoknak tudható be. Az EKE 
ha nem is elsősorban turista, de természeti kultu
rát teremtett ott, ahol jobbára reáhárult a terme
szetl adottság rengeteg vonatkozású kiaknázása. 
Amellett hogy — mint mondottuk — nem volt pár 
excellence turistaegyesület, mégis az erdélyi Kárpá? 
tok nagy részét művelte ki turistaterületnek. Már 
a 900as években, amikor 35 osztályban mintegy 3500 
tag szerepelt, 12 kisebbmagyobb menedékházat 
mondhatott magáénak (Dobrina, Kiskirálykő, Deto
nata, Krepatura, Pilis, Ponor, Tordai hasadék, Gör
gényi havas, CsukásTészla, Rekiczel, kolozsvári 
Kányafő, Bükktető,) és számos helyen turista szál
lást rendezett be. A házak közül időközben több a 
tűz, de különösen a háborús idők viharainak áldoz
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ta lett. Erre a sorsra jutott az 19l0ben a Nagykő
havason épített menedékház is. 1909ben a kolozs# 
vári Bükkerdőn emeltek újabb turistaházat, amit 
I9l8ban kibővítettek. A házak mellett még számos 
kilátótorony és forrásfoglalás hirdeti az EKE turis
tairányú áldozatkészségét. Az idegenforgalom fel
lendítése érdekében útikönyveket, magyar és idegent 
nyelvű ismertetőket bocsátanak ki és tagjai — kö
zöttük kiváltkép a tudós túristák, Hermáim Antal 
dr. és Cholnoky Jenő dr. — által rendezett vetített# 
képes előadásokon országszerte, sőt külföldön is is
mertetik Erdély szépségeit. 1896ban a EKE részt
vesz a milleniumi kiállításon. Működésének talán 
legkiemelkedőbb értéke a kolozsvári Mátyáskirály 
házban megnyitott Kárpát Múzeum (1. 1902). Az 
EKE az összes hazai egyesületek közül talán a lég
súlyosabban érezte meg a világháborút. Eltekintve 
az 1914től mindenütt megnyilvánuló lanyhulástól, 
már 1916ban az első román betörés alkalmával úgy
szólván teljes szünet áll be működésében, amely vi
szontagságos idők után tulajdonképpen csak 1930
bán kezdett ismét megindulni (1. Megszállt terüle
tek).
Megalakul Temesvárott a Délvidéki Kárpát Egyesük 
let, Petheö János irányításával, aki hosszú ideig el
nöke is. Az egyesület 5 esztendő múlva közel 700 
taggal rendelkezik. A Délmagyarországi Múzeum ke
retcben saját osztályt rendez be és csakhamar me
nedékházat is épít.
Fakilátó épül a Kőszegi hegyekben az Irottkőn (Kő
szegi TE), amely 1909ben összedől. Helyébe 1913
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bán (1. ott) Rohonc község emel kétszobás kőtors 
nyot.
Megjelenik: Emke útikalauz Magyarország erdélyi 
részében (EMKE, majd EKE).

1892.
Megalakul Modoron, a Modori Turista Egyesület, fö= 
lég a környék nyaralási lehetőségének előmozdítása 
céljából. A vidék propagandasanyagával résztvesz a 
milleniumi kiállításon. A Kiskárpátok környékén út
jelzéseket létesít és 1896ban a város közelében ki
látót, majd „Uriház’’ néven nyaralót épít.
Megalakul a Miskolci Athletikai Kör Turista Osz
tálya (1. 1894).
Felépül az Oroszlánkö alatti Baross famcnedckház 
(MTE Vágvölgyi O.) — Jakabhegyi kilátó a Mê  
csckbcn (Mecsek E). — Vezetői ház az Aggteleki hars 
láng verestói bejáratánál (MKE KKO.)
Kiadványok. Thirring Gusztáv dr.: Turisták naptár 
ra (MTE). — Megindul „Erdély” címmel az EKE hivas 
talos lapja. Az 1918stól 1930ig szünetelő folyóirat, 
képzett és jótollú munkatársakkal áll az erdélyi 
ügyért küzdő természetjárók élén.

1893.
A bükkhegységi Szentléleki romoknál nyitott véd
kunyhó épül (Miskolczi Athletikai Kör T O.) — Pás 
villon épül a mecseki Kardosíútnál és a Dömör
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kapunál (ME). Az Erdélyi K E felavatja első mene? 
dékházát a Detonáta gerincén.

1894.
A Miskolci Athletikai Kör Turista Osztálya a Bors 
sodi Bükk Egylet nevet veszi fel s belép az MTEbe, 
mint annak miskolci osztálya. A jóhírű vidéki szer
vezet 1929sben nevét Miskolci Bükk Egyletre mó? 
dosítja.
Felépül a gallyatetői Samassa menedékház (Mát
ra E). A közben elpusztult faépület volt a Mátra 
első magaslati turistaháza.

Kiadványok. Kiss József: A Mecsek Egyesület ve
zető könyve Pécs városában és környékén. — We
bér Antal: A Délvidéki Kárpát Egyesület kalauza.

1895.
Megalakult Kolozsvárott az Erdélyi Síklub, Hangay 
Oktáv kezdeményezésére. A turasíelést propagáló 
egyesület későbbi működéséről nincs adat.
Felépül a Magas Tátrában, a Felkai tónál, a Sziléziai 
menedékház (MKE Sziléziai O.) — Menedékház
épül a Mármarosi havasokban a Hoverlán (MKE 
KKO.) — Menedékház a kisfátrai Krivánon (MTE 
Vágvölgyi O.)

Megindul Moussong Géza szerkesztésében a Turista 
Közlöny, a MTE Tanítói Osztályának, a későbbi
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Magyar Tanítók Turista Egyesületének folyóirata. 
Az illusztrált és hivatalos részében többnyire a tu
ristaívonatko'zású pedagógiával foglalkozó közlöny 
munkatársai között jónevü szakírók foglalnak he
lyet. A lap mintegy húsz esztendőn keresztül a tu
ristagondolat becsületes hirdetője. — Megindul az 
EKE kiadásában, Radnóti Dezső szerkesztésében az 
Erdélyrészi utikalauzsorozat.

1896.
A MTE Tanítói Osztálya eléri az 500as létszámot s 
Magyar Tanítók Turista Egyesülete néven önállósul. 
A szervezés és alakítás az MTE régi tagjának és a 
Turisták Lapja régi munkatársának Moussong Gé
zának az érdeme. Védnökül br. Eötvös Lórándot vá
lasztják meg. Az új egyesülés már az anyaegvesület
nek is egyik legaktívabban működő szerve volt és 
mint önálló testület céltudatos munkát fejt ki a tú
rista mozgalomnak a hazai pedagógustársadalomban 
való terjesztése ügyéért. Külön alapot létesítenek 
turistasirodalmi pályázatokra, előadásokat rendez
nek, de főtörekvésük a nagyobb szünidei és tanul
mányi kirándulások rendszeresítésére, valamint a 
díákturistaság biztos alapra való helyezésére irányul. 
Maradandó létesítményeik nem voltak, de a társ
egyesületek munkáit anyagilag támogatták. Az egye
sülét működése jelenleg szünetel és kétségtelenül 
nagy űrt hagy betöltetlenül, főleg a tanügyi testüle
tek turistairányú szervezése és a diákturistaság irá
nyitása tekintetében. Lapja, az 1895ben megindult 
Turista Közlöny szinten szünetel.
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Több fontos probléma (állami támogatás, szervezke? 
dés, tilos területek) rendezése céljából Országos Tus 
rista Kongresszust tart a MKE, MTE és az EKE, 
amelyen, felmerül a szövetségalapítás kérdése is.
Védkunyhók épülnek a SzepessGömöri Érceshegyi 
ségben lévő Redrich forrásnál (MKE Gölnici O) és 
ugyancsak e hegységben a Murányon (MKE Iglói 
O). Mindkét házat a helybeli vadásztársasággal 
együttesen létesítették!
Turistaszállást rendeznek be a mátrai Kaparóházban 
(Mátra E), majd azt később (1909) kibővítve, létesít 
tik a „Hanák Kolo-s” menedékházat.

1897.
Felépül a Frigyes menedékház a tátrai Zöldtónál 
(MKE) s a Daniháza Lőcse mellett (MKE Lőcsei O), 
menedékház a SzepeSíGömöri Érceshegységi GreL 
neren (MKE Iglói O; vadászokkal együtt!) és a 
Siegmeth menedékház a gutinhegységi Feketehegyen 
(MKE KKO).
Megjelenik az első, síeléssel foglalkozó könyv, 
Chernél Istvántól, A lábszánkózás kézikönyve 
címmel. A neves ornitológus az elsők között kezdi 
űzni hazánkban a sísportot.

1898.
A fővárosi turistatársadalom fontos dátuma: június 
hó 5. Ekkor avatja a MTE a Dobogókő csúcsán a 
„Br. Eötvös Lóránd” menedékházat, amely a budai



48

pestkörnyéki hegyek első turistatanyája és nagy 
mértékben járul hozzá a Pilishegységi turistaforga
lom fejlődéséhez. A kis faház már az első észtén
dökben szűknek bizonyul a Dobogókő egyre gyara
podó látogatói befogadására.

Kisebb menedékház épül a SzepesGömöri Érces
hegységi Trohankenen (MKE Gölnici O. vadászok
kai együtt).

Kiadványok. Posewitz Tivadar dr.: A MKE törté
nete, — ifj. Truskovszky Gyula: Bükkvidéki kalauz.

1899.
Megalakul az Aradi Turista Egyesület. Rövidesen 
síalosztálya is van, majd a Gainán kilátót, illetve 
menedékházat épít, amit 191 Eben Ferenc Józsefről 
nevez el. A háború előtt 350 tagja van, de szép mű
ködése ellenére később megszűnik.
Felavatják a MTE „Dr. Téry Ödön’’ menedékházát 
a tátrai öttó katlanában,. A Budapesten székelő 
egyesület ezzel az ország legmagasabban fekvő me
nedékházával bizonyságát adja, hogy hű maradt a 
tátrai kultuszhoz és többirányú, különböző vidéke
két istápoló tevékenysége mellett is tovább dolgo
zik a Tátráért.

1900.
Felépül a Bükkhegységben a Várkúti menedékház 
(MKE Egri Bükk O). — Felépül a mátrahegységi
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Dobogón a Kozmári kilátó (Mátra E) és a bükki 
hegységi Dolkatetőn a Zsófia kilátó (Borsodi 
Bükk E.).
Kiadványok. Thirring Gusztáv dr.: Budapestkömyéki 
kalauz (MTE). A merőben új szempontok szerint 
szerkesztett kalauzkönyvvel az illusztris szakíró 
egyúttal a modern magyar turistabaedeckersiroda? 
lom alapját is megveti. — Turistatérkép a Szitnya 
és környékéről (MTE Szitnya O).

1901.
Megalakul a Nyugat magyarországi Túrista Egyesük 
let Pozsonyban. 1904?bcn a Dévénytetőn, 1906?ban 
pedig a Zergehegyen épít nagyobb menedékházakat 
(utóbbi később nyaralóteleppé fejlődött), majd 
több régi erdészházban rendez be turistaszállást. 
Ütjelzései behálózzák a pozsonykörnyéki hegyeket 
és mindenképpen hasznos turistamunkát végez. Az 
összeomláskor létesítményei nagyrészt elpusztultak, 
ő maga pedig beleolvadt a Karpathen Vereinbe (1. 
Megszállt területek).

1902.
Felépül az alacsonytátrai Gyömbéren a Károly me? 
nedékház (MKE Zólyommegyei O). — Menedék?
ház épül a Gutinon (MKE KKO).

Megnyílik az Erdélyi Kárpát Múzeum Kolozsvárott, 
Mátyás király szülőházában (EKE). A múzeum az 
erdélyi magyarság és a többi nemzetiségek ősi és

4
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későbbi néprajzának szakszerű gyűjteményét öleli 
magába. Háziipari, szépművészeti, tájképi, fürdői 
ügyi, turista, növénytani és egyéb osztályok sora
koznak az évszázados — időközben restaurált — Má
tyás házban.
Megindul a Délvidéki Spovt, illetve később Délvi
déki Turista címmel a Délvidéki Kárpát Egyesület 
hivatalos közlönye.

1903.
Megalakul a Dunántúli Turista Egyesület Sopron
bán. Olyan területen hajt ki az egyesület fája, amely 
különösen fogékony a természetjárás eszméje iránt. A 
természctkultusz úttörőinek névtelen ősei éltek itt Sop
ronban már évtizedekkel az intézményesített turista
ság előtt, akik egyesületi keretek nélkül is serényen 
dolgoztak. A környező hegyek természetes szépsé
gét az emberi lélek megértő gyengédségével óvták 
és hozták közelebb a városi civilizációhoz. A sop
ronkörnyéki hegyekben már a múlt század közepe 
táján jól épített utak kígyóztak. Itt, — ahol akkor, 
még szintén nem ment át a köztudatba a mai érte
lembe vett turistaság — nem kellett küzdeni a meg
értésért, mert a hegyek kultusza a polgárság lelki 
cs eszétikai szükségességét jelentette. Hatvan Fe
renc és Muck András érdeme volt a 100 taggal 
megalakított DTE. A következő évben már közel 
300 a tagok száma. Ahogyan a Mecsek E. Pécs kör
nyékének, úgy a DTE az akkor még terjedelmes 
sopronkörnvéki hegyeknek, de ezeken kívül a Lán
zsér, Rozália és Lajta hegység vidékének is gondo
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zója lett. Mint még néhány vidéki alakulat, a DTE is 
állandó hirdetője a városmenti nyaraló#, üdülőikül# 
túsz sokfelé kiható jelentőségének. Hogy Sopron ma 
kifejlődött nyaralócentrum, az nem kis mértékben 
e patinás egyesületnek tulajdonítható. Még az egye# 
sülét első évében kiadják a Soprontól a Rozáliáig 
terjedő útjelzéshálózat térképét, majd a városban 
állítanak fel tájékoztató táblákat. Ezt követi azután 
a három és fél évtizedes történet folyamán sok 
egyéb alkotás. A háborús és forradalmi évek elmu# 
lása sem hozott nyugalmat a DTE számára, csu# 
pán az 192l#iki soproni népszavazást követő időben 
kezdett ismét lábra kapni. 1929#ben Győrött meg# 
alakította Bakony Osztályát. Most a Burgenland 
határa mentén, megfosztva működési területének lég# 
nagyobb részétől, dolgozik. Kiadványa: a Dunántúli 
Turista Egyesület Emlékkönyve (1903—1928).

Megjelenik Jankovics Marcell dr. Uttalan utakon 
című műve. Az Írásával már előbb jelentkező alpin# 
szépíró első önálló munkája méltó feltűnést kelt. 
Szakít az eddig követett iránnyal; hangja friss és 
meglátásaiban a hegyszeretet párosul az írásművé# 
szettel. Frázismentes, gondolatban és kifejezésben 
egyként modern és mégis nemes patinával bevont 
Írásaival egyszerre az alpin#írók élére kerül. Az út# 
leírások modoros, aprólékosan részletezett, sokszor 
se útmutató, se szépirodalmi értéke helyett mind# 
kettőt mesteri fölénnyel tölti be Jankovics, akinek 
hegyi#témáiú de az embert is szomjasan kereső 
írásai később (Sasfészkek, 1906; Az Alpesek, 1911) 
irányítóan nagy hatással voltak a fiatal hegymászó#

4
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írógárdára. Jankovics ma a felvidéki magyar iroda
lom egyik reprezentánsa; tagja a Petőfhtársaságnak 
is.
Kiadványok. Útikalauz Nagyszeben és környékén 
(Siebenbürgischer Karpathen Véréin). — Czárán 
Gyula: Kalauz a biharfüredi kirándulásokhoz.

1904.
Megalakul a Budapesti (Budai) Torna Egylet Turistát 
szakosztálya. A csoportot Holfeld Henrik alapítja, 
aki a nagyhírű budai tornász egyesületnek az egyéb 
sportágak terén is már hagyományos szellemében 
vezeti a szakosztályt. A „Budaiak’’ csak külsőségben 
léptek most a turistaság terére, mert már eddig is, 
éveken keresztül rendeztek kisebbmagyobb kirándu
lásokat. Egyébként, mint szakosztályi alapon való 
szervezet, az első Magyarországon. Később a MTSz 
megalakításakor, a szakosztályok felvétele tekintés 
tégen felmerült vitában, Holfeld révén, elvi jelentős 
ségü — ma is fenálló — határozatot harcol ki.
Serényi Jenő kezdeményezésére megszervezik a 
MTE Egyetemi Osztályát. Elnöke Karafiáth Jenő 
dr„ majd nem sokkal utána Zsitvay Tibor dr., fős 
jegyzője Serényi Jenő lett. Az új csoport főfelada
tául a jobbára tátrai magashegymászás kultiválását 
tekinti, de szakirodalmi téren is elől jár s mint ilyen 
megindítója később a Turistaság és Alpinizmus 
című folyóiratnak. Hegymászómüködésének iránya 
a Zsigmondi Emil szellemében gyökerező „vezetős 
nélküliség’ s tagjai egymásután győzik le — Wachs
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terrel, Serényivei, Hornnal, később a Komarnlcki 
fivérekkel az élen — a Tátra nehéz csúcsait. 1908
bán (1. ott) önálló egyesületté alakul át.
Megalakul a Vándordiák Egyesület, Gábor Ignác 
vezetésevek Megszervezi a középiskolás diákokat, 
hosszabb, 2—3 hetes szünidei kirándulásokat rendez 
tanári felügyelet mellett. Tíz éves fennállásakor ki
adja a Vándordiák Évkönyvet, de nem sokkal kés 
sőbb, a háború első hónapjaiban megszűnik.

1905.
Megalakul a Máramarosvármegyei Turista Egyesü
let Mármarosszigeten. Mint akkoriban sok helyütt, 
úgy ez az egyesület is a fürdőkultuszt volna hivat
va elsősorban szolgálni. Kirándulásokat rendez 
ugyan, de jelentősebb eredményt nem ér el és csak
hamar megszűnik.
Felépül a tátrai Tarajkán a Szilágviemlék kilátó és 
paviUon (MKE.)
Megjelenik: Czárán Gyula — A révi Zichy cseppkő
barlang.

1906.
Meghal Czárán Gyula, az Erdélyvidék nagy turista
kutatója. Intézményesített feltárómunkának nyoma 
sem volt, amikor Czárán már számos természeti 
objektum feltárásával és irodalmi megörökítésével 
ismertté tette a nevét. Munkájához fűződik a sza
mosbazári, rézbányái, turihasadéki, székelyjói., bi
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harfiiredi kutatások nagyszerű eredményein kívül a 
Mezidi, Révicseppkőbarlangok, a ponori Csodavár 
és még számos egyéb barlang, szurdok feltárása, lét
rákkal, korlátokkal való ellátása. Életének javát ál
dozta nemes munkájára, aminek elismeréséül még 
1900;ban az EKE tiszteleti tagjául választotta. Ha
lála után az erdélyi feltárások hosszú időn át stag
náltak, beszédes jeléül annak, hogy milyen mély űrt 
hagyott maga mögött a „Bihar grófja”.
A tátrai sietés kezdete. Jordán Károly dr. és Eggem 
hoffer Teréz alkalmazni kezdik a tátrai téli túrájuk 
alkalmával a síket. Nyomukban indulnak aztán fo
kozatosan a többiek, jórészt turistaegyesületi tagok, 
hogy elindítsák a turasielést, akkor még lassan 
ívelő pályáján.
Felépül a dobogókői „Báró Eötvös Lóránd’’ nagy 
kőmenedékház, amelyet az idők folyamán többször 
is kibővítenék (MTÉ). — Felépül a soproni Nyíre# 
sen a Muckkilátó (DTE). — Menedékház és ki
látó épül a Nagy Fátrában, a Rákóczihegyen 
(MKE Zólyommegyei O.).
Megjelenik: Epcrjessy István — Zugliget és vi
déke.

1907.
Súlyos csapás éri az izmosodó magyar hegymászó
gárdát. Áz „Egyetemiek’’ egyik büszkesége Wach
tér Jenő, Serényi Jenővel és Horn K. Lajossal vég
hezvitt túrája közben augusztus 8 án lezuhan a 
tátrai Simontoronyról.
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Megjelenik: Czant Hermán — Téli turisztika. Téli 
aiplnizmus és katonai szolgálat hegyvidékeken.

1908.

A MTE egyetemi osztálya és az anyaegyesület kö# 
zötti, főleg a hatáskör tekintetében beálló nézetek 
térések a csoport önállósításához vezetnek. A Budas 
pesti Egyetemi Turista Egyesület nevet veszi fel és 
most már, mint autonóm testület folytatja munkás# 
ságát. Még ugyanez évben síversenyt rendez a Geo 
téri, amelyet az eddigi egyéb, jelentéktelen próbál# 
kozásoktól eltekintve (pl. 1896#ban Szabadka és Uj
vidék között 103 km?es távon kerékpárosok és sí# 
élők között rendeztek versenyt) az első sportszerű 
síversenynek kell tekinteni Magyarországon. Az 
egyesület 1929.#ben Barlangkutató szakosztályt ala# 
kit, amelynek sorából kerülnek aztán ki a hazai 
túrista#banlangkutatók legnevesebbjei. Kiadványai: 
a Turistaság és Alpinizmus I—III évfolyama, az 
1904/9, 1910/13, 1914/1931. BETE évkönyvek. A Si# 
monytoronyról lezuhant tagjuknak, Wachter Jenő# 
nek emlékezetére emléktáblát létesítettek a Tátrá# 
bán.

Megalakul a Munkás Testedző Egyesület Turista 
Osztálya. Az agilis munkás#sportklub szakosztályba 
tömörült tagjai a sísportban válnak ki különöské# 
pen, de szorgalmas munkásai a turistatörekvések? 
nek is. Nagyszénási menedékházukat csaknem tel# 
jesen a tagok fizikai munkájából építették fel.
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Megalakul a Magyar Si Club, mint a sportszerű 
síeléssel aktivan foglalkozó alakulat. Turistáirányű 
működése szerény, annál inkább jelentékeny a hazű 
síelés propagálása tekintetében. Nem sokkal alakú
lása után felépíti a kisfátrai „gr. Révay menedék
házat” és 2 szobát rendez be a körmöcbányai Skal
kán álló épületben. Már a 900as években eljár a 
fővárosnál a budai hegyvidéken (Normafa, Anna
kápolna) való síelés biztosítása érdekében. A Mas 
gyár Turista Szövetségbe 1926.ban lép be 100 tag
gal.

Megalakul az Anonymus Turista Egyesület, amely 
a Pálvölgyi cseppkőbarlang feltárását végzi néhány 
évig. Jelentékenyebb eredményt azonban nem tud 
elérni s még a háború előtt megszűnik.
Felavatják a fertőtavi fürdőtelepet (DTE), amely 
ugyan később a Hanság csatorna meghosszabbítása 
után a szegényes vízviszonyok miatt megszűnik, de 
maradandó sikerrel propagálja az addig ismeretlen 
Fertő vidékét. — Felépül a mecseki Misinán az 1916
bán Kiss Józsefről elnevezett kilátó (ME).

1909.
Felépül a kassai Várhegyen a Rákóczikilátó (MKE 
KKO.)
Megjelenik Hanák—Széki—Stiller: Mátrai és gyón
gyösi kalauz (Mátra E.) — Lejtényi Sándor: Arad 
és környéke (Aradi Turista E).
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1910.
Megalakul a Természetbarátok Turista Egyesülete. 
A turistasport hazai szervezetei eddig főként a 
középosztály köréből kerültek ki. Eltekintve a már 
előbb turista?osztá,lyt alkotott Munkás Testedző 
Egyesülettől, a szegényebb néprétegnek mindezideig 
nem volt komolyabb turista alakulata. Ezt a hiányt 
lett hivatva pótolni a Természetbarátok T E, amely 
az osztrák Turisten Vérein „Die Naturfreunde” min? 
tájára alakult meg. A hazai munkásság e legnagyobb 
turistaszervezete az alakulást követő évben már 2600 
taggal rendelkezik s sorra alakítja meg vidéki — 
aradi, kassai, gyöngyösi, miskolci, pozsonyi, pécsi, 
resicai, temesvári, verseci, egri, kaposvári, komáro? 
mi, Selmecbányái, fiumei, nagyváradi, szombathe? 
lyi, üjpesti, erzsébetfalvai — csoportjait. Trianon 
után a vidéki alakulatok részben elszakadnak az anyai 
egyesülettől, amelynek anyagi helyzete is annyira meg
rendül, hogy gyökeres átszervezés válik szükséges? 
sé. 1920stól fokozatosan több új osztály, helyi, vi? 
déki és szakcsoport kezd működni, melyek közül a 
régiekkel együtt, különösen a pécsi, győri, újpesti, 
óbudai, kispesti, soproni csoportok fejtenek ki ko? 
moly turistaműködést. Kisebb — de anyagi viszo? 
nyaikat tekintetbevéve áldozatos — létesítményeiken 
kívül 8 turista?, vízi?, illetőleg menedékház hir? 
deti kitartó akarásukat. Barlangkutató tevékenység 
gük, főleg a pilisi Legénybarlang feltárásával és az 
egri osztályon, illetve Dancza Józsefen keresztül a 
bükkhegységi barlangkomplexum jelenleg is folyó 
kutatásában merül ki. Az egyesület kiadványa több
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turistavonatkozású füzet, propaganda irat, és hiva
talos közlönye a Természetbarát (1. 1912.)
Felépül a János kilátó a mecseki Tubesen (ME).
Megindul a Turistaság és Alpinizmus című folyóirat. 
Az alapítók intenciói szerint általános érdekű, egyes 
sülcti szempontok fölé emelkedett orgánum, amely
nek munkatársai az akkor feltűnő fiatal hegymás 
szónemzedék szakíróinak színesjava. Szerkesztői az 
idők folyamán .Serényi Jenő dr., Vigyázó János dr., 
Komamiczki Gyula dr., Komarniczki Román dr., 
Hensch Aladár, Horn K. Lajos, Schermann Szilárd, 
Reichardt Géza. Az első 3 évfolyamtól eltekintve. 
— amely idő alatt, mint a BETE alapítása, ezen 
egyesület lapjaként működik — a Magyar Turista 
Szövetség, a Magyar Sí Szövetség, majd a legtöbb 
hazai egyesület hivatalos szócsöve lesz. Hosszú időn 
keresztül küzd a Turisták Lapjával együtt az esz# 
műért; népszerűsíti az alpinizmust, a turista és sí
sportot. Ügy a Turistaszövetség, mint a Síszövetség 
megalakításában kezdeményező és végrehajtó szere
pet lölt be. A kalauz és szakirodalmat sorozatos 
kiadványaival gazdagítja: megindulásától folytató
lag 67 szakkönyvet, útikalauzt és közel 30 túrista
térképet ad ki. A kiadványok szerkesztésében a 
fentemlítetteken kívül Barcza Imre és Thirring
Gusztáv dr. működtek tevékenyen közre. 1935. óta 
a gazdasági helyzet okozta kényszerítő körülmények 
folytán szünetel a működése.
Megindul az Aradi Turista Egyesület hivatalos köz
lönye, az Aradi Turisták Lapja. — Megjelenik, 
Szutorisz Frigyes: Eperjesi túristakalauz.
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1911.
Megalakul a Budapesti Turista Egyesület. A kispol
gárság egyik tömörülése. A kezdeti szerény tagiét
számban folytonos emelkedés áll be és a második 
esztendőben már többszáz taggal rendelkezik. 1913
bán (1. ott) a Szentendre melletti Sztaravodánál 
menedékházat létesít. Ugyancsak 19l3ban megindít
ja a Hegymászó című folyóiratát. A negyedéven
ként megjelenő közlöny a háború kitörésével meg
szűnik és csak jóval később, 1932ben jelenhet meg 
ismét rövid időre. Az egyesület egyéb kiadványa 
propaganda füzeteken, röplapokon kívül a Húsz 
év című jubileumi évkönyv, a Solymári barlang 
kalauza és jelen munka. Az 1923ban alakult Alpin
osztálya — amely a Solymári barlangot kezeli — 
és több asztaltársasága működik. Menedékháza és 
barlangháza van a budai hegyekben, valamint vizi
telepe Horányban.

Megalakul az Esztergomi Turista Egyesület, mint 
a MTE Esztergomi Osztálya. 1919íben rövid ideig 
az egyesülettől különválik, majd ismét csatlakozik 
hozzá. Azóta is lelkes szerve a MTE^nek. Menedék
háza van az esztergomi Vaskapúhegyen.
Menedékházak létesülnek a lőcsedublói hegyekben 
a Röhrgrundban és a Kienwaldban (MKE Lőcsei O.)

Megjelenik Thirring Gusztáv dr.: Sopron és a Ma
gyár Alpok útikalauza (DTE), amelyet egy év műi
va követ annak németnyelvű kiadása.
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1912.
Elhúnyt Döller Antal, a MKE alapítója s a tátrai 
turistaügy megszervezője. A MKErnek hosszú éve
ken át ügyv. elnöke, majd a Tátra E (MTE Tátra O) 
alelnöke. Téry mellett a hazai természetjárás kiasz
szikus korának legkiemelkedőbb alakja. Osztrák 
származása dacára, életének nagyobb felét a magyar 
Kárpátok szolgálatának szentelte.
Megalakul a Gyopár Turista Egyesület. Turista és 
társadalmiíirányú tevékenysége egyformán ered
ményes. Utóbbi révén a polgárság széles rétegeiben 
kelti fel a turistaság iránti érdeklődést. 1919ben 
megszervezi miskolci, 1922ben újpesti osztályait, 
amelyek később az ottani turistaszervezetekbe oh 
vadnak bele. Néhány évig dalkara is működik. 
Három menedékházat létesít, forrásokat foglal a 
Pilis, majd a Gerecse hegységben, az utóbbi hegy
csoport nagy részének feltárója és gondozója. Egy
ideig „A Gyopár T.E. közleményei’’ címmel házi 
újságot ad ki. Kiadványai között szerepel még: Ju
bileumi díszközlöny (10 év) és A Gyopár T.E. 
1912—1937 évkönyve, valamint a jelenlegi, egyesületi 
híreket tolmácsoló sokszorosított közlönye. 1937ben 
csikóváraljai mlencdékházánál Turistaországzászlöt. 
állít fel.
Kiadványok. Megjelenik az első korszerű szak
könyv, Serényi Jenő: A Sisport címmel, ezt követi 
a Sziklamászósiskolák Budapest környékén (1913) 
és az alpinkalauzirodalomban nagy feltűnést kel
tett 3 kötetes Tátrakalauz (1934). ,



61

Megindul a Természetbarát című folyóirat a TTE 
kiadásában. A szerény köntösben megjelenő lap az 
egyesületi híreken kívül túraleírásokat, népszerűén 
fogalmazott természettudományi cikkeket közöl és 
aktuális turistaproblémákat tárgyal.

A Magyar Turista Szövetség 
megalakulása.

Az intézményes turistáskodásnak kezdetét ered
ményező MKE, majd a belföldi természetjárás alap
ját megteremtő MTE alakulása után a legfontosabb 
lépés történik; megalakul a Magyar Turista Szövet
ség. Tulajdonképen régi, megoldatlan kérdés nyer 
ezzel elintézést. Több oldalról merültek fel kívánsá
gok az esztendők folyamán, egy, az összes hazai 
egyesületet magába tömörítő, azokat s így a turista
ügyet hatóságokkal, közületekkel és a társadalommal 
szemben kellő súllyal képviselő fórum megszervező
se iránt. Történtek is kísérletek (többek között már 
I896ban Serényi dr. és társai részéről) ilyen testű
let megalapítására, azonban mindeddig eredményte
lenül. Az ország különböző vidékein léteztek ekkor 
már kisebbnagyobb egyesületek, amelyek egymás 
céljairól, tevékenységeiről mitsem tudva, minden 
központi irányítás nélkül működtek és amelyek en
nélfogva több, a turistasportot érintő kérdés megöl
dására; egyáltalában: hatásosabb akciókra képtele
nek voltak. Feltétlenül szükség mutatkozott tehát 
egy közös, az egyleteket magába tömörítő szervre, 
amely helyi érdekeken felül állva s csak az általá
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éveken át húzódó kérdés megoldása főként a na
gyobb egyesületek magatartásán múlott, amelyek 
idegenkedtek az olyan tömörüléstől, ahol — úgy 
vélték — az elégtelenül működő kisebb alakulatok 
csupán elvonják az eddig is eredménnyel dolgozó 
nagy egyesületek elől az erőket. Különösen a MTE 
képviselte ezt a nézetet, hangsúlyozva többek kö
zött, hogy a maga vidéki csoportjaival és tervsze
rűen kiépített szervezetével méltán jelenti a magyar 
turistaság megfelelő tekintélyű és erősségű fórumát. 
A szövetségi eszme azonban tovább is terjedt, végül 
is győzött ,s most már éppen magasabb turistái 
szempontból nem maradhatott ki a MTE sem, ahol 
közben szintén hangot kapott az az álláspont (Thirs 
ring Gusztáv dr.), hogy a MTE által képviselt te
kintélyes erőt nem szabad kivonni a közös célokért 
induló szövetségi szervezetből.

Végül is a Turistaság és Alpinizmus felhívására 
az 1913 november 29.sén összehívott Országos 
Nagygyűlés megállapodott a Szövetség szükségessé
gében, majd ezt követően november hó 3Ü.án a 
Magyar Turista Szövetség megtartotta a hazai tús 
ristamozgalomban döntő jelentőségű alakuló közs 
gyűlését. A közgyűlésen 11.662 turista képviseleté
ben a következő egyesületek és azok osztályai je
lentek meg:

Álba Sí C lu b ...........................................  52 tag
Anonymus T E ...........................................  60 „
Aradi T E .....................................................  600 „
Budapesti Egyetemi TE ....................... 100
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Bpesti T E .................................................
Dunántúli T E ..........................................
Gyopár TE ..........................................
Magánalkalm. T E ...................................
Magyarországi K E ...................................
Magyar Tanítók TE ............................
Magyar TE ..........................................
Mecsek E .................................................
Nyugatmagyarországi T E .....................
Természetbarátok T E ............................
Bpesti (Budai) TE TO .. ..  .. . .
Selmecb. Főisk A C T O ............................
Munkás TE TO ................................... .
Fővárosi SK T O .....................................
Sportkedvelők KTO
M. Ált. Hitelbank SE TO . ’ . 
Riegler S C T O ............................................
Szakosztályok, csoportok .......................

200 tag 
520 
100 „

70
3000
800

2416
1400
150
800
200

t

t
tt

t t

tt

tt

9 9

70 „ 
60 „ 

ISO „ 
80 
20 „ 
30

754

A Szövetség elnöke gróf Teleki Sándor, ügyve? 
zető elnöke Thirring Gusztáv dr. lett.

Még az alakulás előtti hónapokban jelent meg 
az első turistavonatkozású törvény, a turista alapról 
szóló 1913. évi XÍIÍ. t. c., amely a totalizatőríjöves 
delem testnevelési célokra rendelt 2%?ának Vŝ öd 
részét turista célra biztosította.

A Szövetség megalakulásával egyidejűleg a 
kormányhatóságok, minisztériumok és a főváros vé
leményező szerve lett. A turistaság ügyét egyesületi 
szempontokon felül intéző Szövetség tulajdonképeni 
működése a háborús és forradalmi évek miatt csak 
1920.íban indulhatott meg. Ilyképen hatásköre is
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már csak a Csonkaország területére terjedt ki. Az 
alapító egyesületek közül többen még az első esz? 
tendőben megszűntek s helyükbe újabbak léptek. 
1934.?ig különösebb akadályok nélkül kapcsolódhat? 
tak be a Szövetségbe az újonnan alakult egyesületek 
és szakosztályok. Ekkor már azonban —- éppen a 
régi turistaszervezetek érdekében — egyéves, más 
egyesületek égisze alatt töltendő próbaidőhöz szab? 
ták az új alakulatok felvételét. Később, egyéb meg? 
szigorításokkal is igyekeztek korlátozni az időköz? 
ben gombamódra szaporodó, sokszor erőtlen újabb 
és újabb csoportok felvételét.

A MTSz szerteágazó, a turistaság ügyét számos 
vonatkozásban szolgáló munkáját különböző (alpin 
és turasíelő?, egészségügyi?, jogügyi?, irodalmi?, mű? 
szaki?, sajtó és propaganda?, túra és utazási?, 
útjelző?, vezetőképző?, barlang?, vizi?, fegyelmi?, 
ifjúsági?, külügyi?) szakbizottságok intézik, ezek irá? 
nyitását a Tanács, illetőleg az Elnökség látja el.

Immár 25 esztendős működését teljes egészében 
ismertetni jóformán lehetetlen. Az egyesületek épít? 
kezéseit, kalauzok és egyéb szakkönyvek kiadását 
a Turista Alapból, majd 1921.?től a Testnevelési
Alap turistacélra kiutalt összegéből támogatja. Uta? 
zási és egyéb kedvezményeket eszközöl ki a tagjai 
számára, akiket automatikusan balesetre, illetőleg 
halálesetre biztosít. — Állandó harcot folytat a túra? 
területek felszabadításáért. — Hirdeti a turista? 
ügyet a közvéleményben (sajtó, rádió, film) s kép? 
viseli a felsőbb hatóságoknál. — Kölcsönös kedvez? 
mény?megállapodást köt külföldi egyesületekkel. — 
A szakirányú nevelés érdekében előadásokat, veze?
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tőképző tanfolyamokat rendez, nevelő célú szak
könyveket, füzeteket bocsájt ki. — Fénykép és iro
dalmi pályázatokat hirdet. — Turi&tamúzeumot éw 
könyvtárat létesített és azt állandóan fejleszti. — 
Felügyeletet gyakorol a tagegyesületei felett, azok 
túristairányú működése érdekében. — Évenkénti, az 
ország különböző vidékein tartandó vándorgyűlésein 
terjeszti a turistagondoiatot s úgy a lakossággal, mint 
a helyi hatóságok vezetőivel kapcsolatot teremt, — 
Hírei, közleményei hivatalos lapjában a Magyar 
Turista Szövetség Hivatalos Értesítőjében jelennek 
meg (1. 1926).

A Szövetség kötelékébe tartozó egyesületek 
Csonkamagyarországon eddig több, mint 4400 km. 
hosszú útjelzéshálózatot, 65 kisebbnagyobb mene
dékházat, 11 viziházat, 9 védkunyhót, 26 kilátótor
nyot, 10 emlékművet, 23 pihenőt, 9 történelmi em
ióktáblát, 11 egyéb objektumot létesítettek és 91 
forrást építettek ki.

A MTSz elnökei, ügyvezetői, illetőleg másodéi
nőkéi és főtitkárai:

Elnökök: gróf Teleki Sándor 1914), Thirs 
ring Gusztáv dr. (1917—1923), Zsitvay Tibor dr. 
(1924—1926), Gally János (1928—929), Puky Endre 
dr. (1930—1931), Hódossy Gedeon dr. (1932), ZslU 
vay Tibor dr. (1933—).
ügyvezető elnökök, másodelnökök: Thirring Gusz
táv dr. (1914—1917), Hoifeld Henrik (1918—1923), 
Gally János (1924—1927), Prém Lóránd dr. (1928— 
1929), Zsembery Gyula dr. (1930—).
Főtitkárok: Votisky Zoltán (1914—1916), VU 
gyázó János dr. (1917—1922), Dobrovits Károly

&
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(1923), Zsembery Gyula dr. (1923), Prém Lóránd
dr. (1924—1927), Dobiecki Sándor dr. (1928—1935),
Keller Ferenc (1936—).
Tiszteletbeli elnökök: gróf Teleki Sándor (1918—),
Thirring Gusztáv dr. (1924—). Védnök: Zsitvay
Tibor dr. (1927—).

A MTSz jelenlegi tagegyesületei és azok lét#
száma:

BSzKRT SE t. o............................................  120
Börzsöny TE .................................................... 120
BSE t. o........................................................... 325
Bp. Elektromos T ........................................  170
Bp. Közs. Takp. TSE t. o..........................  240
B B T E .............................................................. 220
B E T E .............................................................  100
Bp. K e ra k ......................................................  101
B O T É .............................................................  503
BTE .................................................................. 453
LtoC t. o..........................................................  100
DTE .................................................................. 325
Encián T ........................................................... 44
ETC t. o..........................................................  100
Gyopár T E ......................................................  300
Hungária TE ...................................................  80
M O S Z .............................................................. 100
M. Á. Hitelbank TSE t. o..........................  302
M. Á. Takp. TSE t. o....................................  100
MHE .................................................................. 100
MJSE t. o.........................................................  100
M M TE.............................................................. 57
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MAE ................................................................. 327
M. Pénz. Liga t. o............................................... 410
M. Ruggyantaárugyár Emergé T ................  145
MTE ................................................................. 2000
M K E ..................................................................... 1897
MÁVAG SK t. o...............................................  100
Mecsek E. ....................................................... 1152
Munkás TE t. o.................................................  200
PTE ................................................................. 112
PénzügyisBudagyöngye SC t. o.......................  103
Phöbus SC t. o................................................  109
Postás SC t. o..................................................  75
RÁC t. o............................................................   92
Sólyom TE ...................................................  173
Spárta AC t. o................................................. 100
SKK AC t. o......................................................  294
TTE ..................................................................... 1765
TIT ................................................................. 205
Törekvés SE t. o...............................................  97
UTE t. o.............................................................  100
USTT .......................................................... 100
ÜSE t. o.............................................................. 130
ÜTE ................................................................. 180
Vándorkedv TE ............................................ 100
Vándorok T E ................................................... 103
Vértes TE ...................................................  56
VÁC t. o.........................................................  70

1913.
A MTE kezdeményezésére Tátraszéplakon megala
kul (dcc. 28) a Tátrai önkéntes Mentő Bizottság,

5
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azzal a rendeltetéssel, hogy a tátrai mentés ügyét 
szakszerű alapra fektesse. Az alakuló ülésen a tu
rista egyesületek közül a MKE, MTE és BETE van 
jelen. A TÖMB mentőtanfolyamokat rendez 6 
gyűjtést indít a mentőállomások felszerelésére. A 
fővárosban a Mentők rendezésében folynak le a kur?«r

zusok, a budapesti egyesületek tagjainak érdeklő
dése mellett.
A Kőszegi hegységben, az Írottkőn a még 1909ben 
összedőlt Árpád fakilátó helyén Rohonc község 
Kőszeg városa és a Kőszegi TE hozzájárulásával 2 
szobás kőtornyot emel.
Megjelenik a Magyarhoni Földtani Társulat Bar
langkutató Szakosztálya folyóirata a Barlangkuta
tás 1. száma, Kadic Ottokár dr. szerkesztésében. A 
jórészt tudományos értekezéseket tartalmazó folyó
irat gazdasági okok miatt 1927től szünetelt és csak 
1938ban indul meg ismét. — Szűcs Gyula: Pilis
szentkereszt és környéke. — Thirring Gusztáv dr.: 
Sopron és környékének kis kalauza.
Megalakul a MTE 67 és Sziklamászó Osztálya. Ma 
már — mint ahogy a hasonló turistaégisz alatt mü
ködő sícsoportok általában — lecsökkent jelentőségű, 
do komoly hivatást töltött be a síversenyzés fej
lesztése terén. 1937bcn nevét Si és Kajak Osztály?ra 
módosítja.
Megalakul a Magyar Si Szövetség. Az eddig csupán 
a turistaszervezetek által mozgatott sísport önálló 
irányítást kíván. Serényi Jenő dr. akciójára a síelést 
kultiváló — jelentékeny arányban turista — egye
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sületek július hó 15.én megalakítják a Magyar Sí 
Szövetséget. Hogy hazákban a síelés mai magas 
színvonalát elérte, az csaknem teljes egészében a 
MSSz érdeme, amely a versenyzés mellett, a túrás 
síelés ügyet is felkarolja.
A Szentendre melletti Sztaravodánál régi épület át> 
alakításával menedékház létesül (BTE), amit azon
bán I921ben — szerződésbeli alaki hiba folytán — 
vissza kell szolgáltatni.

A világháború 
és a forradalmak.

A háborús esztendőkben az egyesületek élete 
csaknem teljesen megbénul. Az ügyeket intéző tas 
gok — kevés kivétellel — a fronton szolgálják a Ha> 
zát, a turistaügy hosszú időkön keresztül irányítás 
nélkül marad. A menedékházak üresek, tagdíj nem 
folyik be. Ittsott úgyan történnek jóakaratú kísérlem 
tezések, néhány szerényebb létesítmény is jelzi, 
hogy az élet nem szűnt meg teljesen, általában azon
bán úrrá lesz a dermedtség és a látszólagos mükös 
dés mögött a csend ül. Azok a kevesen — lelkes 
turisták — akik itthon maradtak, még így is igye
keznek áldozni a hazafiasság oltárán: sok egyesük 
let vagyonát hadikölcsönbe fekteti. A Magyar Tus 
rista Egyesület a háború első hónapjaiban északke
léten történt orosz betörés nyomán tönkrement fals 
vak újraépítésének akciójába kapcsolódik bele. 
Gyűjtést indít a „Turistafalva” felépítésére, ehhez
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több egyesület jelentős összeggel járul hozzá. A 
régi síelők a Tátrában rendezett katonai sítanfolya
mokon, mint oktatók szolgálják a nagy ügyet.

Nehezen múlnak az esztendők, de mégis elmúl
nak. Már akkor meghozta a turistatársadalom a 
maga legnagyobb áldozatát; a vezérek legkiválóbb
jai közül a csataföldön maradtak: Serényi Jenő dr., 
Csepcsányi Tibor dr., Dobrovits József, Bernáth 
Károly, Zuber Frigyes és sokamsokan azok közül, 
akik csak mint „szürke’'’ turisták járták a hegyeket 
és ünnepnapjaikat a nagy természet csarnokában 
töltötték.

Véget ért a háború, de a föld alattról előtörő 
forradalom újabb csendet parancsol ott, ahol az 
Igazat cs a Szépet keresik . . . Ismét szörnyű meg
próbáltatások következnek. Még nagyobb a letargia, 
közben pusztulnak a turisták alkotásai; a magányos 
menedekházakat erre?arra fosztogatják, máshelyütt 
felgyújtják. Idegen hadak lepik el a Végeket s a 
Kárpátokban tilost intenek a magyar szónak. így 
telik el az 1919. esztendő . . .

1914.
A MTE 25 éves jubileumát ünnepli. Az immár or; 
szágos szervezet negyedszázados születésnapján ott 
vannak a magyar és osztrák rokontestületeken kívül 
mindazok a tudományos intézmények, amelyeknek 
működésében hathatós támogatást jelentett az 
egyesület eddigi munkája. Megjelennek a kormány 
és az egyéb hatóságok képviselői, akik a jubiláló 
egyesület történetének keresztmetszetéből először
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vesznek tudomást a turistaság közérdekű jelentősé
gérői. Azóta ugyan számos hasonló turistaeseménye
ken ott láthatók a hivatalos tényezők, de kétség
télén, hogy a MTE 25 éves ünnepe elsőízben foglal
koztatta behatóbban a fővárosi társadalmat. Ebből 
az alkalomból jelenik meg az egyesület 25 éves tör
ténetét tárgyaló vaskos kötet, Thirring Gusztáv dr. 
és Déry József szerkesztésében.
Megalakul az Encián Turisták 1914. Már a háborús 
hónapokban tartunk; a baráti, régi turistákból álló 
társaság tagjai majd mindannyian bevonulnak és 
csak a háború végén jönnek ismét össze, hogy be
lépve a MTSzsbe (1919), részt kérjenek a közös 
munkából. Az intellektuelekből álló kis egyesület 
tagjai a szakirodalomban és a fényképezésben tűn
nek ki; pályázatokat, vitaelőadásokat tartanak. A 
háborúban elesett tagjuk emlékére Körtvélyespusz
tánál a közben elpusztult Veres Gyurhpihenöt léte
sítik. 1931.ben átveszik a hegyestetői, szövetségi 
mintaterület kezelését. Zebegénynél kisebb túrista
házat rendeznek be. Kiadványaik az Encián Élet c. 
házi közlönyükön kívül az „Encián Turisták Évköny
ve 1914—Í924”, a hegyestetöi mintaterület térképe és 
a szövetségi vezető vizsga céljaira összeállított Kom
pendium.
Megalakul a Vándorkedv Turista Egyesület és be
lép a Szövetségbe. Szerényebb keretek között mű
ködő kislétszámú egyesület, amely azonban rend
szeres kirándulótevékenvséggel hódol a turistasport
nak. 1924—25ben Vándorkedv címmel értesítőt ad 
ki. Menedékháza van Pilisszentlászló határában.
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Létesítmények. Menedékház az esztergomi Vaskapu 
hegyen (MTE Esztergomi O). — Menedékház a 
Kassai havason (MKE Kassai O). — Menedékház a 
kassai Barlangtetőn (TTE Kassai O).

Kiadványok. Vigyázó, Heftv, Mervay, Konr.arniczs 
ki, Serényi: A Magas Tátra kalauza. — Horusiczky 
Siegmeth: A Magyar Barlangtani irodalomról 1540 
—1913üg. — Pázmány Lajos: Vágvölgyi kalauz. — 
Besztercebánya és vidéke kalauza (MKE Zólyomi 
O . )

1915.
Megalakul a Magyar Amatörök Országos Egyesüs 
tele, amelynek turistavonatkozású tevékenysége a 
még 1904íben a pálvölgyi kőfejtőben felfedezett 
cseppköbarlang feltárásában merül ki. I9l8ban PáU 
völgyi Barlang T ár saság címmel átszervezkedik, 
1919sben pedig a Pannónia Turista Egyesületbe oh 
vad.

1916.
Kisebb menedékház épül Modor mellett (TTE Po« 
zsonyi O.)

1917.
A magyar turistamozgalom nagy gyásza: szeptem
bér ll.íén meghalt Téry Ödön dr. Nála a turista
ság gyakorlása és a gondolat tanítása valósággal élet
cél lett. Nem csupán a MTE alapítója és lelke, ha
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aem az univerzális hazai turistamozgalomnak is 
megteremtője, apostola, aki még a MTE megalakul 
lása előtt, felvidéki működése során, — szegénye
aebb lehetőségekkel is, mint később háta mögött 
a többezres testülettel — már megkezdte eszméi 
terjesztését, amelyekkel jóval megelőzte korát. Bár 
maga is kitűnő hegymászó (Jordáncsúcs, Téry hor
hős, Középorom, Fecsketorony első megmászója), 
később síelő volt, mégis hirdette, hogy a turistaság 
fizikai módszereit csupán kiegészítő eszközök, lehe
tőségek túlzásnélküli igénybevétele jelenti az ideális 
aan űzött természetjárást. A túristaság eszményi 
értelemben legalább annyira lelki, mint testi tényei 
ző az ember életében. Köteteket lehetne írni Téry 
fáradhatatlan propagátori működéséről, cikkei, elő
adásai felsorolásával. A tátrai gorál épúgy ismerte, 
mint a dömösi révész a mindenkit lebilicselő egyes 
niségű turistavezért. Emlékét a Dobogókőn álló 
bronzreliefje mellett ünnepli évenként a hazai tu
ristatársadalom.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület és az Aradi Turista 
Egyesület, amelyek eddig távol tartották magukat 
a szövetségi munkától, belépnek a MTSzsbe. A be
kapcsolódás azonban, tekintettel a keleti ország
rész közbejött román megszállására, csak képletes 
marad.

Meghalt marosdécsei Déchy Mór. Neve a Kauká
zusban többízben vezetett expedíciója és tudomás 
nyos kutatásai revén világszerte közismert lett. 
Mint alpinista, az Alpesekben, majd több külföldi
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magashegységben és a Magas Tátrában véghezvitt 
elsőrendű teljesítményeivel, úttörője volt a magyar 
hegymászásnak.

1918.
A MTSz első vándorközgyülése Sopronban (szép
tembcr 29.)
A MTSz kibocsátja a turistaság fizikai és etikai sza? 
bályait magába foglaló közismert „Turista tízparam 
csolaV'íOt, az egy esztendővel előbb kiírt pályázat 
nyomán.
A földmívelésügyi minisztérium kiutalja az első ált 
lamsegélyt, 52.000 koronát, amit 8 egyesület között 
(MKE 15.000, MTE 15.000, EKE 5.000, TTE 5000, 
ME 5000, DTE 5000, NyTE 1000, ATE 1000) oszta? 
nak szét.
Megalakul Jankovics Marcell dr. elnöksége mellett 
a Magyar Hegymászók Egyesülete. A jórészt még a 
BETE hegymászó tagjaiból szervezett egyesület ki? 
zárólag alpimirányú és a megfelelő magashegymá? 
szó múlttal bírókat felszólítja a belépésre. Vezetői 
nagy szerepet játszanak a Szövetség irányításában, és 
közöttük a hazai hegymászógárda legképzettebb 
egyéniségei foglalnak helyet. Főleg szakirodalmi mű? 
ködésükkel tűnnek ki. Az egyesület a háború után 
elsőnek épít menedékházat (Galyatető, 1924).
A MagyaF Jogász S E TO belép a MTSz?be. Műkő? 
dése tulajdonképpen I910?ben kezdődött, amikor 
már csoportos kirándulásokat rendezett.
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1919.
Meghalt báró Eötvös Lóránd. Azonkívül, hogy a vU 
lág tudósai között első helyen szerepelt, a nemzet
közi hegymászóítársadalomban is tekintély volt
Számos Dolomitscsúcsnak első megmászója, testben 
és lélekben egyaránt kiváló alpinista. A magyar tu
ristasport egyik vezére, aki, mint a MTE első el
nöke és a Magyar Tanítók Turista Egyesülete tisz
teletbeli elnöke is előljárt a túristamozgalom terjesz
tésében. A turistaságról szóió, egyik elnöki megnyi
tójában szereplő meghatározása ma éppen olyan ta
láló, mint akkor volt: „Turista az, aki útra kél azért, 
mert foglalkozásának egyformasága, gondjainak so
kasága közepeit álmaiban feltűnik előtte egy olyan 
szebb világ, melyben zöldebb a fű, kékebb az ég, ma
gasabbak a hegyek, szebbek vagy különösebbek a há
zak, barátságosabbak az emberek s aki ez álomkép 
eredetijét fáradságtól vissza nem riadva keresi, ke
resi s mert hiszen e földön élünk, talán soha meg 
nem találja, de azért jókedvét el nem veszti, hiszen 
örömét éppen ez a keresés teszi’.
Meghalt gróf Teleki Sándor a MTSz első elnöke, ké
sőbb díszelnöke, a MTE, majd 1911MŐ1 a MKE eb 
nöke. A Tátradigy kiváló propagátora volt, aki 
turistaszerü működésén kívül nagy szolgálatokat 
tett a Magas Tátra kulturális fejlesztése terén.
A Magyar Turista Szövetség a Magyar Sí Szövet? 
séggel együttesen felemeli tiltakozó szavát a ma
gyár hegyek erőszakos megszállásával és Hazánk
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megcsonkításával szemben és szózattal fordult „min
den művelt nemzet turistáihoz és síelőihez’’.
A MTSz által összehívott Turista Nagygyűlés (jan. 
18), ahol részletes memorandumban kérnek a kor
mánytól turista érdekeket védő intézkedéseket, egy; 
úttal a turista szempontokat megvédeni hivatott 
kormánybiztos kiküldését javasolják.
Megalakul a Pannónia Turista Egyesület. Tulajdon; 
képen már 19l2#ben kezdett működni, de mindmáig 
csupán baráti alapon, alapszabályszerű keretek 
nélkül. Az egyesület kezdetben különösen a síver; 
senyzés terén tűnik ki. Barlangkutató szakosztálya 
a esonkaországi első szervezett barlangos csoport. 
Barlangháza a még 1913#ban a Pálvölgyi barlang 
mellett létesített épület, amely mellé később új há; 
zat épít. Az óbudai Dunaságban vízi haza van. 1925; 
ben (1. ott) a Mátrában is létesít menedékházat. 
i920;ban lép a Szövetségbe.
.Megalakul a Tavasz Turista Egyesület, mintegy 506 
taggal, újpesti központtal, pesti;, budai#, rákcspalo; 
tai osztályokkal. 1920;ban beleolvad a MKE#be.

Trianon
és a megújhódott turistaság.

%
Minden megpróbáltatást egy még szörnyűbb 

csapás követ: Trianon. A z  ezeréves ország turista# 
szerveit elszakítják egymástól, a megszállt területe; 
ken működő egyesületeket betiltják, vagyonuk, me#
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nedékházaik veszélyben, vezetőiket kiüldözik . . .  A 
megcsonkított földön maradottak pedig hegyek nél? 
kül . . . Ügy látszik, a magyar turistaság mindenét 
elvesztette. De a kétségbeesés fölött lassandassan 
úrrá lesz ismét a turistaakarás; bizakodás kezdi eb 
tölteni a turistatábort, amely felfedezi, hogy a Csőn? 
kaország megmaradt középhegységei is értékes tu? 
ristaterületeket képeznek. A szebb jövő hitével lát 
hozzá azok feltárásához, rendszeres terv alapján 
szervezkedik szerte a kis országban, sőt a síkvidé? 
ken is megveti a lábát. Később az eddig csupán 
hegyjárást jelentő turistaság szélesebb fogalmat kap, 
új területeket kezd felölelelni: kifejlődik a téli (sí)?,, 
barlang? és vizituristáskodás, amelyeknek egyre 
több hódolója akad. A turista?szervezetek építő 
munkássága most már ezeket is szolgálja. És mintha 
a sors kegyetlenül sújtó keze új erőt adott volna, 
még fokozottabb energiával fog az újraalkotó mun? 
kához. Ehhez járul még a turistatársadalomnak, kü? 
Ionosén az 1925 utáni esztendők folyamán soha nem 
tapasztalt arányú gyarapodása, amikor is hatalmas 
tömegek kapcsolódnak a természetjárók táborába.

1920.
Megalakul a Természet Imádók Társasága, amely 
később a Turisták lnóci Társasága nevet veszi fel. 
Egy év múlva belép a Szövetségbe. Az egyesületnek 
nagy része van a Börzsönyi hegység feltárásában és 
szabaddátételében, ahol az útjelzések létesítésén ki? 
vül forrást foglal és két menedékházat emel. Inter? 
venciójára épül ki később a hegység szívébe ve? 
zető s a községeknek létérdekét jelentő autóút.
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1921.
A MTSz vándorgyűlése a szerb megszállás alól feli 
szabadult Pécsett és 4 napos propagandatúrája a 
Dunántúlon.
Az 1913.ban létesített Turistaalapot, amelyet eddig 
a földmívelésügyi minisztérium kezelt, az 1921. évi 
Lili. t. c. rendelkezésére beolvasztják az Országos 
Testnevelési Alapba. Ezzel a turistaság önállósága 
megváltozik és az Országos Testnevelési Tanács, il
letve a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium fenn
hatósága alá kerül. Az OTT turistaügyekben véle
ményező szerve a Turistaszövetség lett.
Megalakul a MÁVAG SK Turista O. A szerény 
taglétszámú, de feltűnően aktív csoport egy észtén
dő múlva már belep a MTSzbe. Előbb a Cser
hát, majd a Börzsönyi hegységet kultúrálja, a kör
nyéki községben népkönyvtárakat állít fel, emlék
müveket, pihenőket létesít, forrásokat foglal, felépíti 
az ország első turistakápolnáját és két menedékhá
zat emel. Kiadványa a Tizenöt év a turistaság szol
gálatában c. füzet, Papp Kálmán szerkesztésében.
Megalakul a MTE 30. Hollós Mátyás cserkészcsap 
pata. A cél: a turistagondolat erőteljesebb átplántá
lása a cserkészmozgaíomba, illetőleg a két eszme 
gyakorlati útjának harmonikus egybeillesztése. Ki
próbált vezetők irányítása alatt — a sok nehézség 
ellenére, is — eredménnyel működik.
Létesítmények: Védkunyhó a sopronhegységi Asz
talfőn (DTE.) — Kisebb védkunykó a pilishegységi



Macska?barlangnál (MKE Budai O.) —• Kilátó a Do? 
bogokon (MTE Szentendrei O.)
i

1922.
A MTSz Badacsonyba tervezett vándorgyűlése a 
balatoni vihar miatt elmarad.
Az Újpesti Torna Egylet Turista Szakosztálya 100 
taggal belép a MTSz?be.
Létesítmények: Fabarakk a mátrai Gally atetőn 
(MHE.)

1923.
A MTSz 10 éves fennállásának jubileumi közgyűlése 
(szept. 29.)
Megalakul a Budapest Sport Egylet Turistaszakoszs 
tálya, amely két év múlva belép a MTSz?be. — A 
Postás SETO  belép a MTSz?be.

1924.
A MTSz vándorközgyülése Salgótarjánban (szép? 
tember 28.)
A Törekvés SETO  és a Magyar Üsző Egyesület 
TO belép a MTSzsbe.
Létesítmények: Felépül az összeomlás utáni első me» 
nedékház a Gallyatetőn (MHE.) — A soproni he? 
gyekben a Károly magaslatnál szánkópályával kap?
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csolatos melegedőház épül (DTE.) — Kisebb turista? 
célú ház a NagyszábSzarvashegy tövében (MTE. 
Váci O.)

1925.
A MTSz vándorgyűlése Tihanyban (szept. 6.)
Megalakul a Magyar Munkások Turista Egyesülete. 
A kis taglétszámú, jobbára ipari munkásokból álló 
alakulat születésétől kezdve aktív harcosa lesz a tu? 
ristatörekvéseknek. Ott van mindenütt, ahol mun? 
káról van szó, s bár anyagi helyzete a legszűkö
sebb, a munkaterületül megkapott s addig elhanya? 
golt Vérteshegység feltárását kézbevéve, hamaro? 
san alkotásokkal lep a turistatársadalom elé. Fórrá
sokat foglal, pihenőket létesít s mindezek betetőzés 
seként a Gesztes?vár ódon romjai közé stilszerű me? 
nedékházat épít. A vidék nyaralóforgalma érdeké? 
oen propagandát indít. A MTSzsbe 1926?ban lép be. 
Létesítmények: A csikóváraljai menedékház a Pilis 
hegységben (Gyopár TE.). — ,,Báró Hatvány Endre 
menedékház’’ a mátrai Ágasvár nyergében lévő er? 
dészépület átalakításával (Pannónia TE.) — Nagy? 
kovácsi határában a Putz majorban berendezett tu
ristaház (MTE Sasok). — „Vörös Tihamér kilátó? 
torony’’ a váci Nagyszál tetején (MTE Váci O.)

1926.
Megindul a MTSz Hivatalos Értesítője. 1935-ig csu
oán a szövetségi élettel szoros vonatkozású híreket, 
jelentéseket közli. A Turistaság és Alpinizmus meg?
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szűnésétől kezdve, (amelynek addig állandó melléke 
letét képezte) fokozatosan bővülő terjedelemben, a 
turistaság hírein kívül a rokonsportok (síelés, alpi
nizmus, barlangkutatás stb.) eseményeit is hozza, 
időnkint ülusztrálva, sőt szakirányú, szépirodalmi 
cikkeket, díjnyertes pályamunkákat is közöl. Első 
szerkesztője Prém Loránd dr., akkori szövetségi fős 
titkár volt, 1928stól Dobiecki Sándor dr. alelnök 
szerkeszti. A havonként megjelenő értesítő egyúttal 
a Turisták Lapja állandó mellékleteként is megje
lenik.
Megalakul a Magyar Barlangkutató Társulat, ChoU 
noky Jenő dr. elnöklete és Kadic Ottokár dr„ ügy
vezetése mellett. A hazai barlangok tudományos ku
tatásán kívül programmjában szerepel azok turista.' 
szerű feltárása és látványossá tétele is. Tudós tagja
in kívül turistasbarlangkutatóink jórésze is a Társ 
sulat kebelében működik.
Megalakul a MTE Zsigmondi Asztala. Tagjai ko
moly képzettségű hegymászók, akik Zsigmondi Emil 
szellemében űzik a vezetőnélküli alpinizmust. Első
rendű hegymászósteljesítményeiken kívül eredmé
nyes szakirodalmi működést fejtenek ki.
A M. Kir. Kereskedelemügyi Minisztérium SE TO  
100 taggal belép a MTSzbe.
Létesítmények: „Dr. Győző Dezső menedékház” a 
budai Csúcshegyen (BTE.) — „Szabó Imre mene
dékház’’ a pilisi Nagyszénáson (Munkás TE TO.) 
— A Felsőtárkány melletti Várkúton a még 1900
bán épült s most újjáépített „Isaák Gyula menedék

6
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ház” (MTE Egri Bükk O.) — A mátrai Kékestetőn 
az átrenovált „Vass József kilátótorony’’ s mellette 
nyitott védkunyhó (MTE Mátra O.) — Az Aggte
leki barlang verestói kijáratánál álló régi vezetői ház 
újjáépítése és az aggteleki bejáratnál egy kisebb pa
viílon létesítése (MKE Putnoki O.)

1927.
A MTSz vándorgyűlése a Mátraházán (okt. 2.).
Megalakul és belép a MTSzbe a Budapesti Orvo
sok Turista Egyesülete. Egyik hirdetője a turista
továbbképzés fontosságának; az első egyesületek kö
zötti vezetőtanfolyamokat rendezi, (1. 1930), amíg 
aztán a Szövetség saját kebelében intézményesíti a 
vezetőképzést. Munkaterületén, a visegrádi hegycso
portban mintautakat és jelzéshálózatot épít ki, 
ugyanott létesíti menedékházát. Kiadványa: A vi
segrádi Dunazúg és Nagy villámhegy.
Megalakul és belép a MTSzbe a FTC TO  100 tag
gal. A keleti Mátra feltárásával végez jelentős műn
kát. — Megalakul a Magyar Siketnémák TE  s a 
Dobogókő északi letörése sziklafalában lourdesi 
Szűz Mária szobrot avat.
Létesítmények: Menedékház a klastrompusztai va
dászlak átalakításával (MTE.) — „Hatvan Ferene 
turistaházF a soproni hegyekben a Károlymagas
latnál álló melegedőház nagyszabású átépítésével 
(DTE). — Menedékház a mecseki Szentkútnál 
(TTE Pécsi csoport.) — „Széli József kilátótorony’’ 
a Sátorhegyek közötti Magashegyen (MTE Sátorai
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jaújhelyi O.) — Turistát ábrázoló szobor a mátrai 
Gyökercs?forrásnál (Budapest SE TO.) — Strandte? 
lep a velencei?tavi Gárdonyban (TTE Székesfehér? 
vári csoport.)
Nagyszábású fotókiállítás az Iparművészeti Múzc? 
umban (MTE Keddi Asztala.)

1928.
A MTSz vándorgyűlése Kőszegen (szept. 30.)
Az Aggteleki barlang harmadik bejárata Jósvafő? 
nél, a Kaffka Péter által irányított áttöréssel elkc? 
szül (MKE.)
Létesítmények: JFritsch menedékház’’ a Zsíros? 
hegyen (MTE Pénteki A.) — Menedékház a Ke? 
véiynyergén (TTE). — Menedékház a bükkhegységi 
Felsőtárkánynál (TTE.)— Menedékház a börzsöny? 
hegységi Kisinóc alatt (TIT).

A legutóbbi 
tíz esztendő.

E korszak első évei példátlanul nagyarányú 
munka jegyében telnek el. A turistaság hatal? 
más fellendülésével párhuzamosan testet öltött a 
motívumaiban olykor hasonló, ámbár lényegében 
nem egészen közelálló weekend?gondo!at is. Erre az 
időre esik az egyesületek — főként a gazdasági kon? 
junktúra adta — nagy építkezési is. A Szövetség ál?

6 
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tál felosztott munkaterületeken serény kultúrmunka 
folyik, a még nem is olyan régen teljesen elhanya? 
golt hegyvidékek menedékházakkal gazdagodnak, de 
megindul a turistaforgalom a fővárosi egyesületek 
helyi osztályai révén sok sík és vízmenti vidéken is. 
A turistaság ily nagyfokú népszerűségének kísérő je? 
lensége lett, hogy meglévő egyesületekből sokszor 
egyéni okokból kivált tagok számtalan új egyletet, 
szakosztályt alapítottak. Igaz, hogy több régi, nagy: 
gyá nőtt egyesület annakidején szintén kiválás út
ján szerezte meg önállóságát, de ezeknél komoly 
okok indokolták a szeparálódást. Nem úgy az újabb 
időkben, amikor is szokszor csupán a személyes ér? 
vényesülés felé való törekvés indította meg az új, 
anyagi és szellemi eszközök hiányában teljesen erőt? 
len egyesületet. Bár egyes, főleg szakmaszerinti ala? 
kulásoknál kellő indokul szolgált a homogén alapon 
való nagyobb munkaképesség lehetősége, több ki< 
sebb egyesület létrejöttében kicsinyes szempontok 
forogtak fent és később is csupán tagjaik társadalmi 
igényeinek kielégítsésére váltak képessé, anélkül, 
hogy a turistaság közös érdekű ügyeit szolgálták 
volna. Ezt a körülményt igazolta, hogy az idők fo? 
lyamán sok kisebb egyesület feloszlott, vagy a Sző
vétség volt kénytelen őket elégtelen működésük mi? 
att tagjaik sorából törölni.

A tíz év alatt a következő egyesületeket vette 
fel a MTSz tagjai sorába: Börzsöny TE, Pénzinté? 
zeti Központ SE T O (1928), V A C T  O, Váci TE 
T O, KERAK T O (1930), Duna S C T O, Uránia 
STT, Pilis TE, Emergé, Községi Takarék T S 
E T O, Belvárosi TVC T O, MAC (1930), Sólyom
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TE (1930 1. ott is), Sport Club Wacker T O, Buda
foki Keresztény Ifjak E T O, Hungária T E, Ma? 
gyár Ált. Takarék T S E T O, Kispesti Ifjúsági 
E T O, Elektromos Művek T S E T O, Magánmér
nökök O Sz T O, Budapesti Keresztény Ifjak T O, 
Ulrich S C T O, Pénzügyi Tiszviselők Budagvöngye 
S C T O (1931), Vándorok T E, Ügyvédek T E, 
Ügyvédek S E T O, Pátria T E, Magyar Amatőr
fényképezők O Sz T O, Kereskedők A E T O 
(1932), Pénzintézeti Sportegyletek Ligája TO (1932 
1. ott is), Vértes T E (1933), Magyar Újságírók 
T E, Rendőrtiszti A C T O, BESzKRT S E T O, 
Magvar Osztrák A E (1934), Phöbus S E T O, 
(1936), Spárta A C T O. (1937).

A súlyosbodó gazdasági viszonyok 1934 után, a 
turistaalkotómunkát is észrevehetően befolyásolják. 
A megkezdett és anyagilag még előbb biztosított 
építkezések befejeztével már lanyhult ütemben való
sulnak meg a tervek, hosszabb idő alatt fejeződik 
be egvegy menedékház, másutt a régi épületek rés
taurálásával és — az igények fokozódása követkéz
tében — modernizálásával merül ki az egyesületek 
munkája. A turistaszerű feltárótevékenvség nvo
mán kifejlődött nyaraló, üdülőkultúra nagyobb mé
retü terjeszkedése, autóutak létesítése, a turistasport 
gyakorlását is szőkébb területre korlátozzák és 
mindezek betetőzéséül egyre szaporodnak a tilos te
rületek, amelyek hovatovább alapjában látszanak 
veszélyeztetni a turistaságot. Parlamenti felszólald
sok is történtek a turistaügyre káros anomáliák meg
szüntetése érdekében s több ízben is folytak tárgya
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lások turista? és vadászérdckeltségek között — ered' 
ménytelenül.

A MTSz erejéhez mérten igyekszik kiharcolni a 
turistaügy igazát; fáradozása azzal az egyelőre csu? 
pán látszólagos eredménnyel járt, hogy az erdőtör? 
vény keretében egy, a turistaságot is szabályozó sza? 
kasz (1. 1934) vétetett fel, amely azonban végrehaj? 
tási utasítás hiányában még nem lépett életbe. Alá? 
sik, nemkevcsbé súlyos sérelem a turistacélú állam? 
segélyek fokozatos csökkentése, amely szintén befő? 
lyást gyakorolt az építőmunkára. Végül, szomorú je? 
lensége az utóbbi idők kiéleződött hangulatának az 
egyes fegyveres vadász és erdész?személyek részéről 
a védtelen turistákkal szemben megnyilvánuló inzul? 
tusok egész sora.

A Szövetség működésének egyik újabban ki? 
emelkedő mozzanata a viiághiressége mellett eddig 
elhanyagolt Aggteleki?cseppkőbarlang ügyének ren? 
dezése (1. 1934), amely amellett, hogy a barlang kö? 
rüli hosszú esztendők áldatlan viszályának vetett vé? 
get, a biztos fejlődés alapját is jelenti.

A szakirodalom szintén lépést tart a fejlő? 
dés?szabta kívánalmakkal. Az év? és szakkönyveken, 
folyóiratokon kívül egymásután jelennek meg a ha? 
zai hegyvidékek kalauz?könyvei, az Állami Térképé? 
szeti Intézet pedig megindította egyéb új kiadva? 
nyal mellett a Kirándulókat érképe és a Vizisf  érkép 
sorozatot, amely a térképtechnika minden korszerű? 
ségével készült, könnyen olvasható lapokon, sziszte? 
matikusan .öleli fel a csonkahazai hegységek és vizek 
-vidékeit.

Az 1938. novemberi, minden magyar szívet meg?
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dobogtató események, a bécsi döntés alapján vissza? 
tért Felvidék feletti öröm a turistatársadalmat talán 
legközvetlenebbül érte. A régenvárt felvidéki he? 
gyek egy része, közel két évtizedes idegen uralom 
után ismét magyar lett és új turaterületekct adott a 
hazai természetjáróknak. A MTSz a visszacsato? 
lás után óvómban hozzáfog a felvidéki csoportok 
beszervezéséhez és az ottani rendezetlen állapotok? 
diktálta reorganizációhoz. Ennek keretében a két 
legrégibb egyesület, a Felvidékről származott MKE 
és MTE is érintkezésbe lép a visszatéit turistaszer? 
vekkel, hogy azokkal a közös eredet tradíciója alap? 
ján ismét egyesüljön. A formális, de lélekben és 
szellemben már a hazatérés pillanatában meglévő 
egyesülés 1939. januárjában következik be (1. Ha? 
zatért Felvidék).

1929.
A MTSz vándorgyűlése Sátoraljaújhelyen (okt. 20.)
Meghalt Hatvan Ferenc (jan. 16.) a Dunántúli Tu? 
rista Egyesület egyik alapítója, elnöke, a MTSz?nek 
alapítása óta egyik társelnöke. Nevéhez fűződik a 
dunántúli turistamozgalom megszervezése és az or? 
szágos munkába való bekapcsolása.
Zsitvay Tibor dr. igazságügyminiszter, a MTSz 
védnöke a képviselőházban nagyhatású beszédben 
teszi szóvá a természeti kincsek megóvása és a tu? 
ristaügy törvényhozási úton való rendezése ügyét.
Országos turistaértekezlet a minisztériumok és az 
egyéb érdekelt testületek képviselőinek részvételé?
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vei (febr. 27). Az itt elfogadott törvénytervezetet a 
MTSz az OTT útján felterjeszti a kormányhoz.
A MTSz egységesíti az átjelzések módszerét s erre
vonatkozó szabályzatot dolgoz ki.
Létesítmények: Menedékház a cserháthegységi Ma? 
gyarkútnál (MÁVAG S K T O.) — Szmrecsányi kis 
látó az egri Várhegyen (MTE Egri Bükk O.)

1930.
MTSz vándorgyűlése Veszprémben (okt. 12.)
A szegedi Első Országos Testnevelési Kongresszus 
són Zsembery Gyula dr. szövetségi másodelnök a 
Turistatörvény címen tart feltűnéstkeltő előadást, 
amelyben a turistaság egyéb jelentőségén kívül, an? 
nak a belső nyaralási és idegenforgalmi érdekeket 
szolgáló hivatását és ezzel kapcsolatban nemzete 
gazdasági szerepet vázolja.
Nemzetközi Alpin Képkiállitás a MTSz és a Nem? 
zeti Szalon Egyesület rendezésében, a Nemzeti Sza; 
Ionban. A nemzetközi vonatkozású nem csupán tu? 
rista, alpin, hanem művészi eseményt is jelentő tár? 
latot a Kormányzó Ür őfőméltósága nyitja meg. A 
kiállításon 11 ország 293 művésze, közel 1300 művel 
szerepel.
A MTSz felosztja tagegyesületei között a turista? 
vidékek mtinkaterületeit.
Az első, egyesületközi vezetőképző tanfolyam a 
BOTÉ rendezésében. A megnyitó előadást Prém
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Lóránd dr. tartja (okt. 8.)) „A túravezető köteles# 
ségei’’ címmel. A következő évben ismét megrende# 
zik a nagysikerű előadássorozatot, majd ezután a 
MTSz saját hatáskörében intézményesíti a tanfolya# 
mókát, illetőleg az ezeket követő vizsgákat.
A MTSz beadvánnyal fordul az OTT#hoz, amely# 
ben rámutat egy, a turistaság minden kérdését fe# 
lölelő, jogokat és kötelességeket szabályozó külön 
törvény szükségességére. Egyúttal részletes javas# 
latot is csatol és kéri, hogy azt az OTT a kormány# 
nál terjessze elő.
A MTSz a Testnevelési Házban (Alkotmány ucca 
3.) saját helyiségében rendezkedik be.
Megnyílik a MTSz könyvtára, amely fokozatosan 
fejlődik ki mai állapotáig. 1936#ban a könvvtárállo# 
mányról nyomtatott katalógust adtak ki. A könyv# 
tár jelenleg több, mint 7000 drb könyvet, folvóira# 
tót, térképet, kéziratot tartalmaz.
Megalakul a Sólyom TE 150 taggal és belép a 
MTSz#be. A fodrásziparosok — jobbára régi turis# 
ták — alakulata csendes, de céltudatos munkát fejt 
ki. Turistaházuk van Makkosmárián.
Megalakul a Magyar Kajak Egyesület, amely ugyan 
nem lesz tagja a MTSz#nek, de élénk összekötte# 
tést tart vele. Az új egyesülés első komolyabb szer# 
vezkedése a hazánkban örvendetesen fejlődő, esz# 
ményi irányú vizituristáskodásnak.
Létesítmények: Turistahősök emlékműve a mátrai 
Saskön (MTSz.) — Felépül a gyöngyösparádi műút
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mentén a 120 ágyas, folyóvízzel és villanyvilágítás
sál ellátott „Mátraháza’’ (MTE Mátra O.) — Mene
dékház a bükkhegységi Bánkútnál, amely az egyik 
legideálisabb turistaszerű objektum az országban 
(MTE.) — Turistaház a Sátorhegyekben a Szárhegyi 
völgyben (MTE Sátoraljaújhelyi O.) — „Antony 
Béla menedékház’’ a gerecsehegységi Mogyorós
bányán (MTE Esztergomi O). — ,,Telekessy István 
menedékház” a bükkhegységi Bélkő alján (MTE 
Egri Bükk O.) — Régi malomépületben berendezett 
menedékház a börzsönyhegységi Tolvajárokban 
(MTE Vándorfiúk A), amely I937ben megszűnik. — 
Turistaház a miskolci Avason (MTE Miskolci O.) 
— Menedékház a Csíki hegyekben a Frank;hegyen 
(TTE.) Nappali melegedőépület a svábhegyi Norma
fa mellett (Székesfőváros). — Turistaszállások 
Veszprémben (MTE Bakonyi O) és Szentendrén 
(MTE Szentendrei O.) — Vízimenedékház Sziget
monostor határában (Uránia STT). — Hősi emlék
mü a mátrai Galyacsurgón (BETE). — Kilátó a 
Sopron melletti Várhelyen (DTE.) — Víziturista
ház Szigetmonostornál, a szentendrei Dunaágban 
(MKE Evezős és Sí O.)

1931.
MTSz vándorgyűlése Nyíregyházán (okt. 4.)
Országos Turista Kiállítás a Technológiai Múzeum; 
bán (május ló—június 21.) A páratlanul nagy kere
tek között megrendezett kiállításon, majd vala
mennyi hazai egyesület részt vett. A turistafejlő
déstörténelem becses rekvizitumain kívül létesítmé



91

nyék modelljei, képek, domborművű térképek, stb. 
dúsgazdag anyagát állította össze a rendezőség.
Nemzetközi Turista Kongresszus Budapesten (szept. 
7.), amelynek előzetes propagandája egész Európára 
kiterjedt. Francia, svájci, német, osztrák, lengyel, 
cseh, erdélyi és felvidéki turistaszervezetek részvé
telével folyik le a nagyszabású esemény és sikerét 
igazolja, hogy e tanácskozások nyomán alapítják 
meg aztán a már régen nélkülözhetetlennek mutat
kozott nemzetközi szervezetet: a Turista Szövet
ségek Nemzetközi Egyesülését.

Turista Múzeum létesítése. A nagyrészt még az 
Országos Turista Kiállításon szerepelt anyagból 
állandó múzeumot létesít a MTSz és azt a Testne
velési Ház (Alkotmány ucca 3). harmadik emeletén 
egy 10X5.50 m.es teremben helyezi el. A Vörös 
Tihamér igazgatása alatt működő múzeum azóta ál
landóan gyarapodik és méltóan dokumentálja a has 
zai turistamozgalom sokirányú kultúrmunkáját. A 
múzeum tájképeket, diapositiv, térkép és jelvény
gyűjteményt, turistaalkotások (menedékházak, kilá
tók, források stb.) modelljeit, emléktárgyakat, dóm
gorműveket, festményeket, rajzokat, irodalmi rekvi
zitumokat foglal magába.

A MTSz 10 évre megszerzi a nagymarosi Korona
uradalomtól a Hegyestetö vadászbérletét (ezt idő
közben újabb 10 esztendőre meghosszabbították). 
A 2000 holdas erdőség vadászati jogát kiadja és a 
„mintaterület’’ gondozásával az Encián 19l4et bíz
za meg. Az agilis kisegyesület csakhamar hozzáfog
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a munkához és jelzésekkel, műtárgyakkal példaszerű 
turistaterülette műveli a Hegyestetőt, amit köny? 
nyen olvasható újszerű térképekkel is propagál.
Létesítmények: „Dr. Nendtvich Andor menedék? 
ház” a mecseki Dömörkapunál (Mecsek ME.) — 
Kilátó és menedékház a Somlóhegyen; utóbbi ké? 
sőbb megszűnik (MTE Ajkacsingervölgyi O.) -—
Menedékház a debreceni Guthy?erdőben (MTE 
Debreceni O.) — Menedékház a pilishegységi Kő? 
hegy alatt (KISOK, majd a MKE, ill., Beszkárt SE 
kezelésében). — Hősi emlékmű a Dobogókőn 
(MTE.) — Rothermere emlékmű Magyarkútnál 
(MÁVAG SK T O.)
Megindul a Magyar Barlangkutató Társulat kiadá? 
sában, Kadic Ottokár dr. szerkesztésében az éven? 
ként négyszer megjelenő Barlangvilág című nép? 
szerű barlangügyi folyóirat.

1932.
MTSz vándorgyűlése Sopronban (okt. 16.)
A MTSz első kegyeleti túrája a mátrai Saskőn fel? 
állított Turistahősök emlékművéhez (okt. 30). Az 
azóta hagyományossá vált kegyeleti túrákat a Sző
vétség vagy annak megbízásából valamelyik társ# 
egyesület évenként megrendezi.
Megalakul a Pénzintézeti Sportegyletek Ligája Tu? 
rista Osztálya. A banktisztviselő?turisták már ko
rábban is élénk működést fejtettek ki és egyesüle
teik közül a Sportkedvelők Köre (Angol Magyar
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Bank) s a Magyar Általános Hitelbank turistái ott 
voltak a Szövetség bölcsőjénél. Azóta több bank
tisztviselő?egyesulet alakult, illetve bekapcsolódott 
a MTSzsbc, míg most az erő egységesítése céljából 
újraszerveződött 17 bankegyesület, mint a Banksport 
Liga Turista Szakosztálya ‘lépett ismét a Szövetség 
kötelékébe. Az osztály működése igen aktiv; szak
előadásokat rendez, egyesületközi nyilvános fény? 
képi és irodalmi pályázatokkal járul a szakképzés 
előmozdításához, ágyalapítványokkal támogatja az 
egyesületek építkezéseit s magának is tekintélyes 
menedékház alapja van már. Egyideig a Turista 
Híradó címen sokszorosított folyóiratot adott ki, 
jelenleg a Banksportban hozza közleményeit. A 
Maróti hegyekben a Miklósdeák völgyében foglalt 
Kádárkát és a mellette lévő Wlassichspihenő hirdet 
ti a Liga közel 400 turistájának alkotókészségét. A 
kebelébe tartozó Postatakarékpénztári Sportegylet 
Túrista Osztálya a Balaton mentén álló Horthy 
Miklós kilátót és a Tormay kilátót építette fel.

Létesítmények: „Gróf Eszterházy Móric menedék? 
ház’’ a vérteshegységi Gesztesvár romjai között 
(MMTE.) — Átalakított menedékház az Aggteleki 
barlang josvafői bejáratánál (MKE). — Kisebb me? 
nedékház a gerecsehegységi Peskő alján (Gyopár 
TE.) — A bükkhegységi, szentléleki régi famenedék? 
ház átépítése (Miskolczi Bükkegylet). — „Hatvan 
Ferenc menedékház’’ a régi melegedősépület átépítés 
sével a soproni Károlvmagaslaton (DTE.) — „Dr. 
Thirring Gusztáv menedékház” a Kőszegi hegyekben, 
a Stájerházaknál álló erdészépüietben (Kőszegi TE.)
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Felavatják a Deberdóról hazahozott Serényé Jenő 
dr. síremlékét a farkasréti temetőben (okt. 29.) Se
rényi a fiatal magyar hegymászói és turistagárda 
egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt. Szakíró, 
számos kézikönyv és a Turistaság és Alpinizmus szer
kesztője, a MTSz és a MSSz alapításának zászlós 
vivője. Mint az akkori ifjú nemzedék egyik vezére 
írta be nevét a hazai turistaság hőskorának arany
lapjaira.

Kessler Hubert dr. nagyjelentőségű felfedezése az 
Aggteleki barlangban. Kutatásai során megállapítja, 
hogy az akkor még megszállt területen lévő Domica 
barlang összefügg az Aggteleki barlanggal és egy 
rendszert alkotnak (aug. 21.). Ezzel a barlang is
mert hossza mintegy 22 km lett.

1933.
A MTSz 20 éves jubileumát Turista Hét (okt. 8—15
ig) keretében ünnepük meg, amelynek kiemelkedő 
mozzanata a Nagy villámon tartott vándorgyűlés és 
a szövetségi „Zsitvay kilátótorony’’ 3000 turista je
lenlétében történt felavatása (okt. 8.). A jubileumi 
hetet az okt. 13iki ünnepi közgyűlés, sorozatos 
rádióelöadások és szövetségi mintatúra teszik emlés 
kezetessé.

A MTSz felterjesztése a Földmívelésügyi Miniszte
riumhoz a készülő erdőtörvény tervezetével kapcsos 
latban, amelyben a természetvédelem és a turista
ügy szabályozásának módozatait jelöli meg.



95

A MTSz vezetöTvizsga intézménye megkezdi műkő
dósét. Az első évben 50 vezetőt képesítenek, cgvúts 
tál megalakítják a Vezetői Testületet. Utóbbinak 
jelenleg mintegy 250 tagja van, külön, könyvtárral 
rendelkezik és saját kebelében továbbképző előadás 
sokat rendez.
Megindul Drachfeld Húgó dr., később Ankner Béla 
szerkesztésében az egyesületektől független Magyar 
Turista Élet című kéthetenként megjelenő folyóirat, 
amely aktuális híreket, riportokat és egyesületi érte? 
sitéseket közöl. A hézagpótló lap több turistaérdekü 
akció megindítója és keresztülvitelezője lesz az idők 
folyamán, egyúttal a MTSz utazási ügyeit bonyo? 
Htja le.
Létesítmények: „Czibulka János menedékház’ a pl? 
lishegységi Kőhegyen (MTE Szentendrei O.) — Me? 
nedékház a budaishegységi Máriamakkon, régi épü? 
let felhasználásával (Sólyom TE.) — „Zsitvav kilátó? 
torony” a pilishegvségi Nagy villámon (MTSz.) — 
Menedékház a pilishegvségi Feketehegyen (MTE 
Esztergomi O.) — Menedékház a Soproni hegyek? 
ben az Istenszéken (TTE.) — Turistakápolna Ma? 
gyarkút mellett (MAVAG SE TO.) — A nagyvillá? 
mi turistaút mentén több egyesület, összesen 42 pa? 
dót helyez el. — Vízitelep Horányban (TTE.)

1934.
A MTSz vándorgyűlése Egerben (okt. 7.).
Az Erdőtörvény képviselőházi tárgyalása során 
Zsitvay Tibor dr. a MTSz védnök?elnöke hatalmas



96

beszédben száll síkra a turistaérdekekért. Ennek 
nyomán az erdői és természetvédelmi?törvényjavas? 
latot a turistaügyeket magábafoglaló új 312. §?sal, 
az u. n. „Zsitvay szakasszal’’ együtt elfogadják. A 
törvényt az 1935. évi IV. t. c. gyanánt közben szem 
tesítette a Kormányzó, azonban annak életbelépését 
jelentő végrehajtási utasítása csak részben jelent 
meg.

Az AgglelekUBaradla barlangot a MTSz kezelésbe 
veszi. Ezzel az ország egyik legbecsesebb természeti 
kincsének sorsa végre megfelelő kezekbe jut.

A másfélszáz év előtti irodalomban is szereplő 
(Towson 1793., Bartholomaeides 1805.) barlangot 
először Raisz Keresztély gömöri földmérő térképez? 
te (1801) az akkor ismert Vaskapuig. Vass Imre 
ugyancsak gömöri mérnök foglalkozott később a 
barlangrendszer tanulmányozásával és sikerült is & 
Vaskapun túl jutva a Pokolig felfedeznie a jelenlegi 
jósvaföi ág egy részét. Ma is kiváló térképe I831?ben 
jelent meg, a barlangról szóló munkájával együtt. 
Ezután 50 éven keresztül a teljes nemtörődömség 
uralkodott a barlang körül. A bérlőtársaság észsze? 
rütlen vezetése mellett a könnyebben megközelílhe? 
tő ágakban letördelték a csppkődíszeket, a falakat 
összekormczták és befirkálták. 1881?ben (1. ott) a 
MKE Gömöri Osztálya veszi bérbe a barlangot, a 
bejárat mellett menedékházat, bent pedig utakat, 
hidakat, lépcsőket épít. A munka rövidesen újból 
abbamaratl, majd a MKE más osztályai kapcsolód? 
nak bele. A régi tervet (hogy az eddigi kényelmet? 
len helyzetet — amikor az utat oda?vissza kellett
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megtenni — megszüntetendő egy új bejáratot léte
sítsenek) 1890ben Münnich Kálmán a verestói lép
csősbejárat megépítésével hajtja végre. A verestói 
bejáratnál lS92sben, majd 4 év múlva ismét kisebb 
házat emeinek a vezetők számára. Hosszú évek tel
nek el, de a legszükségesebb beruházásokon kívül 
nem történik komolyabb lépés. A MKE anyagi hely
zete nem igen engedi a nagyobb áldozatokat, de 
mindent elkövet, hogy legalább a kezelés folytonos
ságát biztosítsa. Az összeomlás után a MKE kebe
lében újabb gömöri osztály alakul a barlang keze
lésére. 1922ben Kaffka Péter társaival együtt felfe
dezi a Pokolomtúli ágat, 1928ban (1. ott) végrehajt
ja a jósvafói harmadik bejárat áttörését. Kessler 
Hubert dr. is eredményesen kutat a barlangban és 
több kísérletezés után I932ben (1. ott) a Styx med
rén keresztül bejut az akkor még megszállt terüle
ten lévő Domicábs, ezzel bebizonyítva a régen sej
tett összefüggést. Ezalatt az adminisztrálás terén ál
datlan harcok indultak meg az érdekelt testületek 
között. Hiába sikerült több ízben is nagyobb állami 
és városi, (Budapest, Miskolc), segélyt szerezni a 
barlang karbantartására, az ellentétek nem szűnnek 
meg. A gömöriek nem hajtják végre a központ uta
sításait, sőt egv ízben a helyzet annyira kiéleződik, 
hogy a megyehatár alatt elfalaztatják a barlangot 
(!). Az abaujiak viszont csendőri fedezet mellett 
romboltatják le a közlekedést gátló akadályt . . .  A 
barlang közben szenvedi a viszályt . . . Ennek az ab
szurd állapotnak vet véget hosszas előzetes tárgya
lások után a MTSz, amely a MKEvel mcgállapo&= 
va, átveszi a barlang kezelését.

7
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A kereskedelemügyi minisztérium anyagi támo
gatása mellett kezd hozzá a részletesen kidolgozott 
munkaterv kidolgozásához. A következő évben 
megalakul Zsitvay Tibor dr. elnöksége mellett, 
az érdekelt minisztériumok, hatóságok, vala
mint a MTSz képviselőiből álló Baradla Nagy? 
bizottság, amely perfektuálja a barlangnak a Sző
vétség kezelésébe történt átvételével járó jogügyié
teket és külön költségvetés keretében nagyszabású 
építő és propagandatevékenységet indít meg. A 
barlang igazgatójául Kessler Hubert d r.t nevezik 
ki s az ő irányításával folynak a barlangi utak, hidak 
átépítési munkálatai, a villanyvilágítás bevezetése 
és az aggteleki bejárónál tervezett új turistaszálló 
építkezése.
Dénes Ferenc elhúnyt. A MKE alapító tagja és tisz
teletbeli elnöke volt, aki hervadhatatlan érdemeket 
szerzett a Tátravidék feltárásában és megismerteté
sében. Egyformán tudós és hegymászó, doktriner és 
gyakorlati turista. Mint a kárpáti gondolat egyik 
legfáradhatatlanabb apostola lett ismert. Nevét a 
tátrai Dénes csúcs és a mátramuzslatetői kilátó 
őrzi.
Létesítmények: Menedékház a pilishegységi Nagy
villámon (BOTÉ). — „Darányi Ignác menedékház’’ 
a Szentgyörgvhegyen (MKE Tapolcai O.) — Mene
dckház a Nógrád melletti Madarason (MÁVAG 
SK TO). — Uj épület a bükkhegységi Várkúton, a 
régi menedékház mellett (MTE Egri Bükk O.) — 
„Wachter Jenő”, ,,Serényi Jenő”, „Laufer Ist
ván” — pihenők a Mátrában (Emergé Turisták).
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— „Döllcr Antal kilátó’’ a pilishegységi Bölcső? 
hegyen (MKE), amit a terület új tulajdonosa nem 
sokkal utóbb leromboltat. — Vízituristaház a szent
endrei Cunaágnál, Szigetmonostor határában (Vér? 
tes TE.)
Megindul a Magyar Osztrák Alpesi Egyesület ki
adásában az 1—2 havi időközönkint megjelenő Ali 
pesi Kurír, amely egyébként nivós cikkeitől eltekinti 
ve az osztrák idegenforgalom érdekeit szolgálja. A 
lap 3 év múlva megszűnik.

1935.
A MTSz vándorgyűlése Salgótarjánban (okt. 20.).
Tunstaegyesületek közös vacsorája (jan. 9), Zsitvay 
Tibor dr. tiszteletére, abból az alkalomból, hogy az 
Erdőtörvény parlamenti tárgyalása során a turista
ügyet hathatósan képviselte.
Az Aggteleki barlang két bejárati ágában (Aggte? 
lek, Jósvafö) a villanyvilágítás működésbe lép (jú? 
lius 28.).
Jubileumi turistakiállítás (TTE).
Az első terepi és tájékozódási gyakorlat több tu? 
ristaegyesület résztvételével, a Duna SC TO rende? 
zésében. A gyakorlatozás — amely a cserkészmoz? 
galomban régen elterjedt és hosszú idő óta siker
rel alkalmazzák — a turistáskodásban az elméleti és 
technikai módszerek fejlesztését van hivatva szol
gálni. Szabályai teljesen alkalmazkodnak a turista? 
ság azon főfeltételéhez, amely szerint a verseny? 
zés, mint olyan elkerülendő, de módot adnak a

7 
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sport gyakorlati ismereteinek fokozottabb elsajáth 
tására. ; j1)
Létesítmények: Menedékház a karancssmedvesi Sál? 
góvár alatt (MKE Salgótarjáni O.) — „gróf Merán 
Fülöp menedékház” a vérteshegységi Csókakő alatt 
álló vadászházban (MKE Fátra O.) — Kisebb me
nedékház a gerecsei Berzsekhegynél, az iparvasut 
épületének felhasználásával (Gyopár TE.) — Kisebb 
menedékház Bakonybélen, meglévő épület fehaszná
lásával (MTE Veszprémi O.) — „Dénes Ferenc kis 
látó’’ a mátrai Muzslatetőn (MKE Salgótarjáni O.)

1936.
Horthy Miklós Kormányzó úr öfÖméltósága meg? 
látogatja és megnyitja az Aggteleki barlang villanyi 
nyal világított szakaszait (május 21). Ebből az als 
kálómból az eddigi Óriások termét Horthy Miklós 
teremnek nevezik el. A barlang ügye ezzel az ese? 
ménnyel országos érdeklődés középpontjába kerül.
Az MTSz vándorgyűlése Pécsett (okt. 18.).
Létesítmények: „Rodostó menedékház” a Bada? 
csonyshegyen és a hegytetőre vezető „Bujdosók lép
csője” ugyanott (MTE.) — „Dr. Bársony János 
menedékház’’ a börzsönyhegységi Királyházán átalas 
kított épületben (MTE Medikusok.) — Barlangház 
Solymárnál, átalakított épületben (BTE Alpin O). — 
Védkunyhó a Karancson (MKE).

1937.
A MTSz vándorgyűlése Bugacon. (szept. 19.).
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A MTE, MKE, TTE közös ankét ja, amely az állam? 
segélyek, a tilos területek és a turistaszervezés prob? 
lémáival foglalkozik. Pontosan ezekben a kérdések? 
ben tartott kongresszust három nagy egyesület 1896
bán is (1. ott), tehát több, mint 40 évvel ezelőtt.
Nemzetközi fénvképkiállítás a fővárosi 
(MKE.)

Vigadóban

Létesítmények: Menedékház a Hörmann forrásnál 
(MKE Irottkői O.) — „István menedékház’’ a sop? 
róni Nyirescn (DTE.) — Üdülőház a Dobogókőn 
(Rx\C). — Menedékház a bükkhegységi Ujhu?
tán, a régi épület mellett (TTE.) — Kilátótorony a 
bakonyi Kabhegyen (MTE Bakonyi O.)

1938.
Szent István turista vándorlás (márc. 19—jún. 6.). 
A MTSz fenállása óta leghatásosabb megmozdulás 
sa, a Szent István év országos ünnepségeibe, mérés 
teivel méltóan belekapcsolódó Szent István vándor? 
iás. Az egész szövetségi szervezet — támogatva az 
ország majd valamennyi turistatestülctcitől — köz? 
reműködött a 885 kilométeres kollektív vándorlás 
lebonyolításában. A Csonka?Haza keleti és nyugati 
határaitól körülbelül egyidőben indultak el a cső? 
portok és 431, il,., 454 km utat, megtéve, egyszerre 
értek el a Dobogókőn álló, első csonkaországi me? 
nedékházhoz. A  szakaszokra osztott útvonalon 58 
vezető felváltva vitte a kecskeméti gyümölcsfából 
remekbe faragott vándorbotot. Az „országos kék 
átjelzés” mentén, nyugatról a Kőszegi hegyek, Kis? 
alföld, Balatoni Felvidék, Bakony, Vértes, Gere?
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cseGete, Pilis; keletről a Sátorhegyek, Cserehát, 
Galyaság, Bükk, Mátra, Cserhát, Börzsöny gerince
in, völgyein, lapályain, és vizein átvonuló túrán 853 
szervezett turista vett részt rövidebbdiosszabb ide
ig. A hatalmas vándorlás sorrendjét számos elő
adás, létesítményavatás, ünnepély, vándorgyűlés 
tette változatossá és hírverőértékűvé.
MTSz vándorgyűlése Esztergomban (jún. 12.).
A Felvidék visszacsatolása alkalmából a hegyvidé
kék kiemelkedő csúcsain a turistaegyletek üröme 
tüzeket gyújtanak (nov. 12.). A hagyományos Km 
rácsonyfasünnepélyeket — minden turistaegylet be
vonásával — a visszatért Felvidék szlovaknyelvü 
községeikben rendezik meg. — A MTSz felveszi a 
közvetlen kapcsolatot a felvidéki turistaszervekkel 
(1. Hazatért Felvidék).
Létesítmények. Modern turistaszálló az Aggteleki 
barlangnál, a még 1881ben, az aggteleki bejárat 
előtt épített ház helyén (MTSz), mesterségesen duz
zasztott tó a barlangban és kilátó a barlang feletti 
sziklafal peremén (Hungária TE). — Kisebb mene
dékház Péliföldszentkcreszt mellett (Elektromos 
T). — Menedékház a börzsönyhegységi Törökme
zőnél (M. Alt. Hitelbank TS TO). — Turistaotthon 
a vérteshegységi Kápolnapusztán (MKE Fátra O). 
Kisebb menedékház a pilishegységi Bányahegyen 
(Vándorkedv TE). — Kilátótorony a börzsönyhegy
ségi Hegyestetőn (Encián T.)



M AG YAR TERMÉSZETJÁRÁS A M EGSZÁLLT
TERÜLETEKEN.

Erdélyvidék.

Az erdélyi turistaság a háborút megelőző évek
ben még valósággal gyermekcipőben járt. Kivételt 
legfeljebb a Siebenbürgischer Karpathen Véréin 
működése képezett, amely már az 1880. évi megalas 
kuláskor helyes turistairányba indult. A többi egye
sülctek célkitűzései nem mindenben fedték a turista
gondolat szempontjait, gyakorlati turistaságról pe
dig alig volt szó. A háború előtti legnagyobb egyes 
sülét az Erdélyi Kárpát Egyesület, egyébként nagy
szerű kultúrtevékenysége mellett, csaknem kizárólag 
a fürdő és nyaralóügy érdekében munkálkodott e 
vidéki szervei is ebben a szellemben működtek.

Igv, a megszállás utáni időkben az újjászervezi 
kedés nem a régi csapáson indult meg, hanem a 
feléledt, vagy az új egyesületek legtöbbje — igen 
helyesen — már a közben kialakult korszerű turis
taság művelését vette programmjába. Ezt kezdték 
szolgálni azok a komolyabb tömörülések, amelyek, 
úgylátszik, ma már túljutottak a kezdet nagyon sok
szór leküzdhetetlennek látszó nehézségein.

A helyzet azonban még korántsem rózsás. A 
magyar alakulatok — súlyosbítva kisebbségi helyze
tűkkel — bármennyire is rendelkeznének szakkép
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zett, kiváló vezéregyéniségekkel, egységes, átfogó
erejű szervezet hiányában képtelenek kimagaslóbb 
eredményekre. Pedig működési területük valóságos 
kincsesbányai Szinte dúskálhatnak a természeti szép? 
ségekben. 2000 méteren felüli csúcsok, barlangok, 
szurdokok jórészt ősi eredetiségükben pompáznak, 
de — hozzáférhetetlenek a turisták és különösen a 
természetkultusz meghódítandó tömegei számára. 
Útikalauzok, de még a legszükségesebb térképek 
dolgában is rosszul állnak. A régi, katonai térképe? 
két elkobozták, újakat nem adnak ki és ha a magyar 
egyesületek részéről történnek is elvétve kísérletek 
új térképek kibocsájtására, a legmerevebb sovinisz
ta állásponttal keil — különösen a nomenklatúra te
kintctében — mcgbirkózniok. Állami támogatást 
csak az I926ban alakult Román Tourlng Club él
vez. A németnyelvű Siebenbürgischer K V  szintén 
részesül támogatásban, csupán a magyar egyesületek 
maradnak — kivéve a szórványosan jelentkező ki
sebb városi segélyeket — anyagi támasz nélkül.

A hegyi kultúra hatalmas területeken szegényes, 
de — talán éppen emiatt — alig van tilos terület! És 
még egy jellemző tünet: az egymásiautaltság barát? 
ságot biztosít turisták, vadászok és erdészek között. 
Hasonlóan a békeidők egyéb területeihez, pl. a Fel
vidék egyes vidékeihez, ahol turisták és vadászok 
együtt építettek menedékházakat, vagy akár a pest
környéki Pilishegység kezdeti kultúrálásához, amely
nek ügyéérta MTE tagjai és az erdészeti vezetők 
annakidején közösen munkálkodtak.

A háború után Erdélyben is jelentkeztek az it? 
tenihez hasonló tünetek a kisebb, céltalan, ad hoc
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alakulások tekintetében. Rengeteg alkalmi társaság, 
egyleti szakosztály használja a „turista” jezőt, az 
időnkinti kirándulásoktól eltekintve, minden komo? 
lyabb működési lehetőség, illetőleg szándék nélkül. 
Közös kezdeményezés, egyöntetű fellépés csak 2—3 
egyesület részéről szokott — körülményes tárgyalás 
sok után, — mutatkozni.

A fejlődés azonban mégis kezd megnyilvánulni. 
A vasúti kedvezményeket sok huzavona után végre 
kiterjesztették a magyar egyesületekre is. Az ellen
tétes, egymást követő rendelkezések által megnene
zíve bár, de a helyi vidékek művelése a magyarok 
munkaterületén is folyik. Tagjaikat vezetőképző tan
folyamokon nevelik, a nagyközönség körében pedig 
kiállítások révén igyekeznek népszerűsíteni a turista
eágot. Ilyen volt többek között az 1933íban Kolozs
várott rendezett Országos Turista Kiállítás és az 
ugyanez évben Sepsiszentgyörgyön megtartott Me
zögazdasági Kiállítás keretében, bemutatott Turista 
Osztály,- amelyet az EKE, a Brassói TE, a csiki és 
udvarhelyi turistaegyesületek szerveztek meg.

Az erdélyi turistasággal párhuzamosan kifejlő
dött sísport legaktívabb művelői és terjesztői ott is 
a turistaszervezetek. Az erdélyi síversenyek nagyré
szét turistaklubbok rendezik (ebben különösen elől 
jár a Brassói TE), siútakat és ugrósáncokat építenek.



Az Erdélyi Kárpát Egyesületet a megszállás 
Chótnoky Jenő dr. ügyvezetése idején érte. A cső
portos túrákat a hatóságok betiltották, magánosán
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mégkevésbé volt tanácsos a hegyek közé merész# 
kedni. Csukás! és kiskirálykői menedékháza a tűz 
martaléka lett, egyéb létesítményei is pusztultak. 
Cholnoky dr.#nak I920ban távoznia kellett az EKE 
éléről, amelynek működése is teljesen megáll. Csak 
1930ban, amikor sikerül új alapszabályait jóváha# 
gyatnia, kezdhet megint a munkához. Ismét megjele# 
nik hivatalos lapja az 1918#tól szünetelő Erdély, tag# 
létszáma gyarapodni kezd és hozzáfog a közben tel# 
jescn tönkrement átjelzések rendbehozásához. Hars 
mine éve fennálló néprajzi múzeumát felfrissíti, új 
szakosztályokat szervez, amelyek közül különösen 
az aradi Czárán Gyula Osztály fejt ki komoly tu# 
ristamüködést. Egymásután alakuló képviseletei még 
a mármarosszigeti, szászrégeni, zilahi, dévai, oravi 
cai, háromszéki, nagyenyedi, boksánbányai, temesvá
ri, dicsőszentmártoni ozstályok.

Az egyesület 1927sben részt vesz a három érdé# 
lyi nemzetiség Berlinben rendezett néprajzi és 
1928#ban Bukarestben rendezett balneologiai kiáll!# 
tásán. Régi kerékpáros szakosztályukat újra alakít# 
ják, menedékházakat építenek és kiadják a Kolozs# 
vári Utikalauzst. A regi vezetők közül Merza Gyula, 
Orosz Endre, de mellettük különösen Balogh Ernő 
dr. és Tulogdy János dr. buzgólkodnak az egyesület 
érdekében. I935.sben ismét súlyos megpróbáltatáso# 
kon megy keresztül az EKE, amely közben az Arad# 
Hegyalján, az Egyeskőn és a Tordai#hasadéknál épí# 
tett menedékházaival újabb jelét adta alkotókészsé
gének. Vagyonát lefoglalják, múzeumának nagy ré# 
szét elkobozzák és végül kiteszik a tulajdonát képe# 
ző Mátyás királyházból. Egy év múlva nevét Tran#
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jzilvámai KEre, lapjáét pedig Transzilvániara kell 
megváltoztatnia. Utóbbiak tekintetében ugyan 1937
ben visszatér a régi állapot, de az egyesület megpró
báltatásai csak lassan szűnnek. Taglétszáma jelenleg 
1500; menedékházainak száma: 8.

A Brassói Turista Egyesület (régebben az EKE 
Brassói Osztálya) 1927ben alakult. Az ideális tu
ristaszellemben működő egyesület aktív munkássá
gára jellemző, hogy 1928ban már menedékháza áll 
a Nagykőhavason és újabb két esztendő múlva, 
ugyancsak itt, hatalmas turistaszállót épít. Később 
még Bolnokon létesít menedékházat. I929ben meg
indítja komolynívójú lapját a Halász Kálmán és 
Székely Géza által szerkesztett Erdélyi Turistát, 
amelyet azonban elterjedtsége ellenére is három év 
múlva kénytelen beszüntetni. Taglétszáma állan
dóan növekszik; jelenleg közel 1600 tagot számlál. 
A BTE érdeme többek között, hogy a turistaság 
iránt — Csíkszeredái osztálya révén — a Székelyföl
dön is sikerült érdeklődést keltenie.

A Bihari Turista Club néven 1932ben az addig 
egymástól külön működő nagyváradi turistaalaku
latok egy táborba tömörültek. 1933ban már mene
dékházuk áll Buharfüreden és osztályokat szervez
nek vidéken. 1936ban az egyesület egyik legaktí
vabb irányítójának, Papp Lajosnak — aki előbb 
Déhány esztendeig a Bihar ország, majd a Turista 
Élet című folyóirat szellemi vezetésével igyekszik a 
turistagondolatot terjeszteni — hirtelen távoznia 
kell Nagyváradról. Ezzel súlyos veszteség éri a Bi
har kultúrájáért küzdő turistafrontot.

Apróbb egyesületek még nagy számban működ
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nek Erdélyben. Közülük a kolozsvári Gyopár TE 
és a Kolping Turisták, a brassói Encián Si és Tu
rista Ej az Aradi Torna ETO  és a nagyváradi Sasok 
Turista E. fejtenek ki eredményesebb tevékenység 
get.

Az erdélyi szakirodalom, sajnos, csak egészen 
kis mértékben mutat fejlődést. Áll ez különösen 
a folyóiratokra nézve, amelyek csak szomorúan rö
vid ideig képesek fenntartani magukat. Pedig jós 
tollú, képzett munkatársakban nincs hiány. Jelens 
lég az EKE Erdély c. lapján kívül magyar nyelven 
csupán az 1935sben Brassóban megindult Encián c. 
havi folyóirat jelenik meg, Hild János szerkesztésé
ben.

Felvidék
m

A trianoni békeparancs következtében a más 
gvar turistamozgalom bölcsője, a Felvidék cseh— 
szlovák fenhatóság alá került. Legnagyobb tömörüs 
lését a MKEst egyik napról a másikra feloszlatta a 
megszálló hatalom; vagyonát lefoglalta.

Karpathenverein. A régi tagok Karpathenverein 
néven kezdenek ismét szervezkedni és új néven, új 
alapszabályokkal, de a Kárpátok iránti régi kedvs 
vei, szeretettel fognak megint a munkához. I921s 
ben sikerül a KVrnek visszakapnia közel 50 éves 
működésének gyümölcseit: a menedékházakat, ame

 Részletes ismertetése Schermann Szilárd dr.: Sz5- 
gescipök nyomai a Kárpátok bércein c. 1937-ben meg
jelent művében.
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lyek a zavaros időkben jórészt kifosztva, elhagyat
va már a pusztulást várták. A KV romokat újjá
építő missziójában lelkes és tehetséges vezérre lelt 
Guhr Mihály dr. személyében, aki minden turista
törekvés iránti határtalan áldozatokkal irányította 
az egyesületet. Sikerült is az idők folyamán, a régit 
legalább is megközelítő pozíciót biztosítania a KV 
számára, a felvidéki turistakultúrmunka területén.. 
Guhr Mihály dr.nak 1933ban beállott halála után 
Szontagh Miklós dr. vette át az egyesület vezeté
sét.

A Késmárkon székelő „új’’ egyesülethez sorra 
csatlakoznak a MKE régi szervei közül még élet
képes osztályok. A nagymultú késmárki Tátra Egy
let (korábban a MTE Tátra asztala) mindent elkö
vet, hogy megőrizze önállóságát és hogy a Budapes
ten székelő anyaegyesület egyik legértékesebb alko
tását, az öttavi Téry menedékházat megmentse. Az 
államhatalom először a Csehszlovák Turisták Klub
jára (KCsT) bízza a többször is kifosztott mene
dékház gondozását és bár hosszas harc után egy 
időre sikerül azt a Karpathenvereinnek megkapnia, 
végül is az állam a lejárt szerződésre hivatkozva 
„végérvényesen megvált ja’’ és a cseh egyesület tu
lajdonába engedi át.

A megnemértés és üldözés korszakában a test
véri érzéstől áthatott lengyel egyesületek több íz
ben is az elnyomott magyar egyesületek mellé áll
nak, felemelve tiltakozó szavukat. Igv történt a 
mostoha viszonyok között tengődő, 2000ről 200
tagra gyengült Tátra Egylet esetében, is, amely a 
megszállt területről kiutasított vezéreitől elhagyat
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va, végűi 1920ban beleolvadt a KVbe. Régi, nemes 
versenytársak találkoztak ezzel ismét össze, maguk
ra hagyatottságukban.

1920ban a KVhez csatlakozik még a A1TE 
egyik legerősebb felvidéki szerve, a Szitnya ősz
tály, 1922ben pedig az 1921 óta egy esztendeig Kis 
Kárpátok Turista Egyesülete nevet viselő két évti
zedes Nyugat magyarországi TE, amely már eddig 
jelentős tevékenységet fejtett ki a pozsonykörnyéld 
turistamozgalomban. De a KV nem áll meg a már 
régebben meglévő turistatestületek reorganizálásá
nál, hanem a korompai (1920), rimavölgyi, murány
völgyi, körmöczbánvai (1922), zemplémi, losonci, 
bodvavölgyi, Keleti Böszkidek, Keleti Kárpátok 
(1923), dobsinai (1924), beregszászi (1925), szepes
olaszi (1928), nagyszőllősi (1935) és még több ki
sebb csoport, osztály megalakításával új képviselete
két létesít. Kiterjeszkedik Csehország, sőt Német
oiszág területére is, ahol 1929ben Máhrischostrau
bán, 1934ben Prágában, illetőleg 1927ben Mül
heimRhurban, 1928ban Dresdenben, 1932ben pe
dig Berlinben szervezi meg osztályait.

1937ben a kezdeti 500 tagú egyesület már kö
zel 5000 taggal bír, osztályai száma: 34.

A munka tekintélyes részét a régi menedék
házak és egyéb építmények üzembetartása foglal
ja le. Renoválja a sziléziai házat, kibővíti a zöld
tavi menházat és a Poprádi múzeumot (1926). Meg
építi a Guhr sísáncot s a tarajkai Guhrotthont. Fel
sőtrencséni osztálya révén kezelésbe veszi a kis
fátrai Hleb oldalán álló, régebben a Magyar Sí 
Klub tulajdonát képező Révay menedékházat (1924).
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De az osztályok egyéb alkotásokkal is gazdagítják 
az eredményeket. A zólyomi osztály a nagyfátrai 
Rákóczi?hegycn állott régi m.?házat építi újjá (1922), 
az iglói osztály a szepesgömöri?érceshegységi Me? 
nedék?kőn állítja fel Hajts menedékházat (1922), 
a Kis?Kárpátok Osztály néven működő Nyugatma? 
gyarországi TE átépíti a Dcvénytető m.?házat 
(1924, majd kibővíti 1934. és 1935.), a felvidéki visz
szacsatolás alkalmával közénktért kassai osztály 
a kassai havason építi fel Konrádi Lajos m.?házát 
(1925, majd kibővíti 1927, 1934), ugyancsak a kassai 
osztály védkunyhót létesít a Szepesgömöri Érces? 
hegységben a Tarkőn és a Királykútnál (1926), kilá? 
tót a Kassai havason, (1928), majd a llernád völ? 
gyében Hernádiak néven viziházat (1931), a gölnici 
osztály a szepesgömöriíérceshegységi Kojsói hava? 
60n (1926) és a Thurzó hegyen (1930), míg a rima? 
völgyi osztály a Hradekon épít menedékházat (1934). 
A Garam? és a Sajó?völgye által határolt Csunta? 
ván álló régi vendéglő épületét a dobsinai osztály 
alakítja át menedckházzá (1934). A KV?nek egyéb 
létesítményein kívül jelenleg közel 25 menedékháza 
és védkunyhója van.

Az anyaegyesület legfőbb célkitűzése, — híven 
a MKE régi programjához — továbbra is a Kárpá? 
tok, de különösen a Magas Tátra kultuszának fej? 
lesztése maradt. Tagjai nagyszabású propagandát 
fejtenek ki a Tátra vándor? és nyaraló?forgalma ér? 
dekében.; magyar? és németnyelvű rádióelőadásokon 
és 1932?ben a berlini osztály által készített filmmel 
hirdetik a Magas Tátra szépségeit.

Az egyesület szellemi tevékenységét az 1918?
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tói 1923dg Késmárkon megjelenő Turistik und A h  
pinismus, 1924től I928ig a Turistik, Alpinizmus und 
Wintersport, az ezek mellékleteit képező Mitteiluns 
gén és Közlemények (1927—1933), 1934től a TurUs 
tik, Alpinizmus, IFznfersporf alcímet viselő Die 
Karpathen, valamint az ugyanakkor Kassán megin
dúlt magyarnyelvű képes közlönye A Kárpátok dU 
csérik. A Selmecbányái osztály (volt MTE Szitnya 
O.) Selmecbánya és környéke kalauzát (1926). a 
kassai osztály pedig Kassa környékének turistatér
képét (1923) adta ki.

Kassai Turista Kör. 1931ben, nagyrészt a 
KV kassai osztályából kivált tagok Kassai Turista 
Kör néven alakítanak mintegy 350 főből álló egye
sületet. Hivatalos nyelve magyar és mint ilyen, a 
megszállás alatt az egyetlen, a felvidéki magyar tus 
ristatömörülésck között. Már az alakulás utáni év
ben több kisebb házat létesít munkaterületén, a kas
sakörnyéki hegyekben.

Természetbarátok Turista Egyesülete. Tria
non óta a felvidéki csoportok központja Pozsony
bán székel. Több osztály szűnt meg és alakult az 
idők folyamán; közülük különösen az eperjesi és az 
azóta visszatért kassai csoport fejtett ki élénkebb 
működést. Előbbi a branyiszkói hegyekben mene
dékházat, utóbbi pedig a kassai Barlangtetőn mene
dékházat a Csermelyvölgyben pedig üdülőtelepet 
létesített, (1925), húszéves jubileuma alkalmából 
(1931) magyar németnyelvű emlékkönyvet adott 
ki s 1935íben, ugyancsak magyar nyelven megjelen
tette Természetbarát c. folyóiratát.
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Hazatért
Felvidék.

Az 1938. novemberében visszacsatolt magyarlakta 
Felvidék hegyei, a Kárpátok büszke koszorújának 
csak végvárait képezik ugyan, de magasságban így 
is túlszárnyalják a csonkaországi csúcsokat. A visz
szatért ormok közül az 1286 méteres ökörhegy 
(V'oiovec) lett, — reméljük: egyelőre — Hazánk lég
magasabb csúcsa. A visszakapott terület természeti 
szépségei, kincsei, jórészt már kulturált állapotban 
kerültek közénk, amiben a magyar turistaszervek? 
nek a megszállás idején kifejtett ügybuzgalma — 
különösen itt — nagy súllyal bírt.

A trianoni határ által eddig kettéválasztott 
Aggteleki barlang a Domica?szakasszal és annak be? 
járatánál álló turistaszállóval gazdagodott, 22 kilo
méteres hosszával a világ legnagyobb cseppkőbars 
lángja lett.

A turistaszervezetekkel folytatott tárgyalások 
után, azok a jogfolytonosság elvénél és a lélekben 
mindig fenállott érzelmi kapcsolatoknál fogva, jó
részt a MKE és a MTE kötelékébe léptek. A MKE? 
be olvadt a KV addigi Kassai (1. ott) és a Rimas 
szombati Osztálya; előbbinek kezelésébe egyelőre 
az Ottilia és a szádellöi menedékházak tartoznak. A 
két régi, felvidéki testületen kívül a tornaijai, a 
pelsöci, füleki és jolsvai turistákból szervezett cső
portok is a MKE?hez csatlakoztak. A MTE, a Kass 
sai Turista Kör (1. ott) tagjainak egy részéből ala

S
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kította meg Kassai Osztályát, és Felsögömöri Oszs 
tály címmel Rozsnyón is megszervezte képviseletét.

A Természetbarátok TE Kassai Csoportja (1. 
ott) szintén visszacsatlakozott budapesti anyaegyes 
sületéhez. Egyelőre a Cser mely ̂ völgyi üdülőtelepét 
kezeli.



Tárgyilagosan nézve a hazatért és a még meg
szállt Felvidék magyarvonatkozású turistatevékeny
ségét, megállapítható, hogy az minden — tényleges 
eredményeket felmutató — aktivitása mellett is, 
csak egy — sajnos — szerény részét képezi az ot
tani hegyfeltáró munkának. Ha azonban figyelem
be vesszük, hogy mennyire egyenlőtlen lehetőségek 
szabják meg minden, magyar részről megnyilvánuló 
akció sikerét, akkor a magyar turisták áldozatos, 
köztámogatást és buzdítást nélkülöző, pusztán a sa
ját —. anyagilag annyira szerény — erejükre utalt 
munkájukkal legelői vannak.

Az azelőtt csupán Csehországban működő Klub 
Ceskoslovenskych Turistov a megszállás után a Fel
vidékre is kiterjesztette működését, amelyet az ál
lám bőséges anyagi segítséggel támogat. Majd min
den komolyabb turistacentrumban felállította ősz
tályait, jelenleg egyedül a Felvidéken 80 osztállyal, 
ezekben helyetfoglaló mintegyr 15000 taggal és kö
zel 75 kisebbnagyobb menedékházzal, turistatanyá
val rendelkezik. Az útjelzéshálózat kibővítését és 
karbantartását majdnem teljes egészében magának 
tartja fent. A Tátra és környékén még a Club AU
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pistu Ceskoslovenskych nevű cseh hegymászóegyee 
sülét is lejt ki működést.

Ilyen körülmények között dicséretreméltó s je« 
jelentős sikernek számít még a legegyszerűbb, de 
magyar kezek által emelt védkunyhó építése is.

A Karpathhenverein által mingyárt a megalakul 
lásakor indított hírverés eredménye lett, hogy most 
már nemcsak az államilag oly rendkívüli módon 
támogatott cseh egyesület, hanem egyes városok, 
sőt magánosok vállalkozásai is gazdagítják a hegyi 
kultúrát. S hogy ez a kultúra a természeti szépségek 
felvidéki paradicsomában ma európai színvonalon 
áll, az legelsősorban is annak a pionirmunkának tu
lajdonítható, amelyet a Felvidék bűvösbájos föld
jéből kihajtott, ott sokáig virágzó törzs, a Magyar? 
országi Kárpát Egyesület s annak ma már oly iz
mos ága a Magyar Turista Egyesület évtizedeken 
át eredményezett.

Amikor húsz esztendővel ezelőtt vandál 
kezek lerombolták a Legnagyobb Csúcs gránit
pereméről az ezer esztendőre emlékeztető táb
lát, akkor már el voltak hintve a hegyszeretet mag® 
vai a magyar lelkekben. A magok rózsákká is éi
tek. 5 azért becses minden ilyen felvidéki virágszál, 
mert nem üvegházi, mert most egyedül, elhagyatva, 
naptalanul, viharok között és mostohán is színesedni 
tud , . .

8
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feltétele az okszerű táplálkozás. Könnyebben 
b ír ja  a fáradalm akat, az idő járás v iszontagsá
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