
A TURISTA EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 
 
1967-ben az ekkor már 47 fős szakosztály 
tagjai a Bükk-hegységben, Közép-
Garadnán a Hárskúti területen foglaltak egy 
forrást, amit 510 munkaóra ráfordítással és 
12 000 Ft költséggel kiépítettek, melyet 
Helyiipari-forrás névre kereszteltek. A 
forrásavatásra, október 8-án került sor. A 
hely tengerszint feletti magassága: 420 m. 
A Bükk hegység turistatérképének 1970-es 
VI. javított kiadásán, az úgynevezett plakát 
térképen jelenik meg először a Helyiipari-
forrás.  
  
 

1971-ben a Miskolci Helyiipari Sportkör 
Természetbarát Szakosztálya a 
Szentléleki Turistaházban ünnepelte 
fennállásának 10. éves évfordulóját. 
Ebből az alkalomból szervezte meg a 
szakosztály az Országos Helyiipari 
Természetbarát Találkozót.  Ekkor 
került sor a Miskolci Helyiipari 
Természetbarátok kulcsos házának 
átadására, a Helyiipari-forrásnál. 
Ezután megjutalmazták azokat a 
természetjárókat, akik társadalmi 
munkájukkal segítették a „kulcsos 
ház” építését.  

 
1983-ban az emlékpark kialakításának ötletét a megvalósítás követte. Az Országos 
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Észak-Magyarországi felügyelősége a 
következő levelet küldte a MHTE címére:  
„Megkeresésére közlöm, hogy a BNP területén a Közép-Garadna térségében a 
Hárskúti forrás körül kialakítani tervezett emlékpark létesítéséhez az alábbi feltételek 
mellett hozzájárulok. 

1. A területen keletkező forrás mészkő természeti érték, ezért a dorong-út és az 
áteresztő helyreállításán kívül, attól keletre ne végezzenek tereprendezést. 

2. A hétvégi ház, tájba illő átalakítását meg kell oldani. Erre vonatkozóan a BNP 
által kezdeményezett helyszíni szemlén leendő megállapítások lesznek 
irányadók.” 

1984 05. 01-én megkezdődtek a munkálatok, a már elkészített tervek és költségvetés 
alapján. 
Társadalmi munkával útépítés, tereprendezés, kaszálás, emlékműalapok kiásása, 
betonozás, faház összeállítása és facsemeték ültetése 23 092 Ft értékben. 
Kőműves szakmunka, szobrász munka (2 db dombormű készítése), híd anyaga és 
építése, erdészeti faház vásárlása, a régi kulcsos ház felújítása 81 500 Ft értékben. 
 
1984. szeptember 15-én avatták fel a Turista Emlékparkot hazánk természetjáró 
nagyjainak emlékére a Bükk-hegységben. Ferenczi Lajos ötlete alapján és vezetésével 



a helyiipari turisták alakították ki és építették fel a Pantheont. Ekkor három emlékművet 
állítottak fel: Dr. Téry Ödönnek a turizmus atyjának, Kühne Adolfnak a bükki 
természetjárás szervezőjének, és neves nagyjainknak (18 személy) emlékére.  
 

dr. Téry Ödön, (1856-1917) orvos, királyi 
közegészségügyi főfelügyelő, a magyar 
turistaság „atyamestere”. 
1891-ben szervezte meg a Magyar Turista 
egyesületet, melynek hosszú éveken át egyik 
vezetője volt. 1889-től első szerkesztője a 
Turisták Lapjának. 
Nevéhez fűződik a dobogókői- és a Magas-
Tátrában lévő Téry turistaház létesítése. Több 
magas Tátrai csúcs megmászója. 
Az MTSZ 1989-ben kimagasló szervezési 
tevékenységéért dr. Téry Ödön emlékérmet 
alapított. 

 
 
Kühne Adolf (1868-1912), biztosítóintézeti 
hivatalnok. Miskolcon a bükki turistaság, a 
szervezett természetjárás egyik alapítója. 
A Garadna – Szeszentléleki-völgy – 
Szenntlélek – Örvény-kő közötti utat 
kegyeletből Kühne Adolf útnak nevezték 
el. 
1982. 06. 06-án a Szentléleki-völgyben 
Kühne Adolf emléktáblát avattak fel, mely 
sajnos a vandalizmus miatt nem volt 
hosszú életű. 
 

 
A domborművek Pléh Zoltán szobrász-turista munkái 

 
 
NAGYJAINK 
 
Frőlich Dávid (1595-1648) tudós, a késmárki kollégium igazgatója. 
 
dr. Déchy Mór (1851-1917) a Kaukázus kutatója. 
 
Czárán Gyula (1847-1906) a bihari természetjárás atyja, Bihar grófja. 
 
Kossa István (1904-1965) több társadalmi szövetség elnökségi tisztét töltötte be. 
 
Király Albert (1883-1923) az első munkás turista egyesület alapítója. 
 
dr. Lóczy Lajos (1849-1920) geológus, geográfus, a Balaton vidék tudósa. 
 
Petrik Lajos (1851-1932) tanár, híres turista fotós, lelkes hegymászó. 
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Poprádvölgyi Döller Antal (1831-1912) őrnagy, a tátrai idegenforgalom megalapítója. 
 
Hunfalvi János (1821-1888) a magyar tudományos földrajz megalapítója, hegymászó.  
 
Báró Eötvös Lóránd dr. (1848-1919) világhírű tudós, egyetemi tanár, hegymászó.  
 
dr. Thirring Gusztáv (1861-1941) a MTA alapító tagja, turista szakíró. 
 
dr. Cholnoky Jenő (1870-1950) egyetemi tanár, az Országos Kék Túra szülőatyja. 
 
dr. Pattantyús Ábrahám (1857-1932), orvos, turista, menedékházak építtetője. 
 
dr. Jankovics Marcell (1847-1949), ügyvéd, író, kitűnő alpinista. 
 
Kolacskovszky Lajos (1891-1954) Bükk-kutató, barlangász, megyei levéltáros. 
 
Id. Buchholtz György (1643-1724) evangélikus lelkész, Tátra kutató, hegymászó. 
 
Ifj. Buchholtz György (1688-1737) fizikus, természettudós, Tátra kutató. 
 
Stromfeld Aurél (1878-1927) a munkásturizmus kiszélesítésében sikereket ért el. 
Az öntvény emléktáblát 2002. 04. hó végén ellopták az erdei vandálok. 
 
Az ünnepség 15 órakor kezdődött a Helyiipari-forrásnál, az avatási ünnepség 
programja 1. Himnusz /játssza a bányász zenekar/. 
  2. Elnöki köszöntő. 
  3. A három emlékmű felavatása. 
  4. Az emlékművek leleplezése és koszorúzás. 
  5. Üdvözlések. 
  6. Szózat. 
  7.Térzene 
 
A Turista emlékpark átadásáról és átvételéről 1984. szeptember hó 20-án készült 
jegyzőkönyvből olvashatjuk:  
Az egyesület tagsága társadalmi munkában, 2356 munkaórában elvégezte az alábbi 
munkákat: 
Épített 3 db emlékművet. Épített továbbá egy 90 méter hosszú szórt útalapú feljáró 
utat és egy patakhidat. Rendezte a területet (kb. 1 hektár), lekaszálta, gaztalanította. A 
már meglévő forrás építményt felújította. Vásárolt az Erdészettől egy 3x5 m-es faházat 
területvédelmi célra. Épített a feljáró út mentén a sziklafalba egy jelmondatos táblát, 
továbbá az emlékpark bejáratánál oszlopra helyezett jelzőtáblát alumínium öntésből. 
Fenti munkálatok elvégzésével az egyesület az emlékpark építésére vonatkozó 
vállalását teljesítette. 
A HVDSZ megyei Bizottsága a színvonalas avatási ünnepség keretében az emlékpark 
átvételét megtartotta és megőrzésre, gondozásra átadta a Miskolci Helyiipari 
Természetbarát Egyesületnek. 
 

Ferenczi Lajos titkár                                     Molnár János titkár 
          Az Egyesület részéről   a HVDSZ megyei Bizottsága részéről 
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1985. 07. 22-én az OKTH levélben értesítette az egyesületet, hogy a régi faház 
fennmaradásához hozzájárulni nem tud, azt le kell bontani. 
 
1986. szeptember 14-én ismét avatási ünnepségre került sor az emlékparkban, két új 
emlékművel gazdagodott a Pantheon.  

 
Dr. Hanák Kolos (1851-1923) ügyvéd, táblabíró. 
A Mátra Egylet, eredetileg a Magyarországi Kárpát egyesület Mátra Osztályának 
megalapítója (1887. 05. 15.). A Mátra egyik feltárója, az első Mátra útikalauzok 
szerkesztője. 
 

Dr. Zsigmondy Emil (1861-1885) 
orvos, az Alpok kutatója, világhírű 
hegymászó. 
Több mint száz, 3000 méternél 
magasabb csúcsot mászott meg. 
Egyik úttörője volt a vezető nélküli 
hegymászásnak. 
Nevét viseli az osztrák Alpokban Ottó 
öccsével az 1879. 06. 23-án elsőként 
megmászott csúcs (Zsigmondy kopf). 
A Dolomitokban menedékházat 
neveztek el róla. A francia Alpokban, a 
párkány ahonnét lezuhant és meghalt, 
azóta viseli nevét. 

 
Szeretettel meghívjuk a sporttársakat 

És a helyiipari vállalatok dolgozóit 
A HVDSZ 

Támogatásával épített 
TURISTA EMLÉKPARK és 

KULCSOSHÁZ 
Avatóünnepségére 

1986. szeptember 14-én (vasárnap) 11 órára 
a Helyiipari forráshoz 
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A Miskolci Atlétikai Kör Turista-Osztálya 1892. II. 28-án 
alakult meg.  
 
1992-ben, a centenárium alkalmából a Turista 
Emlékparkban egy emlékoszlop került felavatásra 
szeptember 20-án. Az emlékoszlopot székely terv alapján 
Kiss Pál fafaragó készítette.  
Erre az alkalomra felújították a park berendezéseit, 
valamint tűzrakó helyet építettek.  
 
 
 
 
 

 
 
1996-ban első 
alkalommal rendeztek 
közösen Megyei 
évadnyitó túrát, a  
megyei szövetség és a 
MHTE, a Helyiipari Turista 
Emlékparkban, ahol forró 
teával várták a 
vendégeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1997-ben a megyei szövetséggel 
közös első Mikulás túra is a 
Helyiipari forrásnál került 
megrendezésre. 
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1998. július 11-én felavatták Ferenci Lajos 
titkárunk emlékművét a Turista Pantheonban, 
melyet túratársaink Zabari László vezetésével 8 
munkatúrán építettek fel. 
1998 07. 11-től a Turista Emlékpark a Helyiipari- 
forrás melletti része Ferenczi Pihenő nevet kapta. 
 
1999-ben a Megyei évadnyitó túrán a Helyiipari 
Turista Emlékparkban, megkoszorúzták Ferenczi 
Lajos emlékművét. 
 

 
 

 

 

 
 
 
1999. 09. 15-én felavatták Lendeczky László 
emlékművét. 
 
 
Lendeczky László (1913-1991), több évtizeden 
át,  
A DVTK Természetjáró Szakosztály vezetője, a  
B.-A.-Z. Megyei Természetbarát Szakszövetség 
elnöke volt, mindkét poszton haláláig. 
 
2001-ben az év nyarán, a Helyiipari-forrást, 
valamint a pihenő asztalokat és padokat a 
Lillafüredi Erdészet felújította. 
  

 
 
2001-ben a Turista Emlékparkban 
10. alkalommal megrendezett 
Megyei Évadnyitó túrához első 
alkalommal kapcsolódott a Ferenczi 
Lajos emléktúra. 
A megnyitón a legfiatalabb turisták 
koszorút helyeznek el az emlékpark 
megálmodója és kivitelezőjének 
emlékére.  
Ilyenkor eljönnek a régi tagok, akik 
munkájukkal járultak hozzá a park 
megteremtéséhez. 
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2005 nyarán egy hatalmas fa rádőlt a házra, 
összetörte a tetőt és megrongálta az alatti 
lévő részeket. 
Munkatúrán, túratársaink helyezték fel a 
tetőre a megvásárolt palákat és javították ki a 
megsérült részeket. 
A nők pedig a szokásoknak megfelelően, a 
lekaszált füvet gereblyézték össze és hordták 
a megjelölt helyre. Évente legalább kétszer 
kell kaszálni, és rendbe tenni a forrás 
környékét. 

 
2005-ben a 45. évforduló alkalmából először próbálkoztak a HTE tagok, a 
napjainkban oly népszerű teljesítménytúra szervezésével és lebonyolításával.  
A túrát 3 távon: 45, 30 és 15 km-en indították. Október 22-én a hónap egyetlen ködös-
esős hétvégéje erre a napra esett. A hideg, a sár és a köd ellenére 45 km-en 41; 30 
km-en 33; 15 km-en 100, összesen 174 fő nevezett a versenyre. 

 
A 30 és 45 km-es távok teljesítmény túra útvonala. 
2006-ban az Évadnyitó túra 15. alkalommal került megrendezésre a B.-A.-Z. Megyei 
Természetjáró Szövetséggel közösen. A Szövetség elnöke Balkányi Ferenc 
köszöntötte a turistákat, és ünnepélyesen megnyitotta a 2006-os túraévet. 
Egyesületünk hagyományosan Ferenczi Lajos emlékére szervezett túra után érkezett 
a Helyiipari forráshoz és koszorúzással tisztelgett az Emlékpark megálmodója, egykori 
titkárunk emléke előtt.          
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2006. április elsején csatlakozott az 
MHTE a Megyei Szövetség Tavaszi 
nagytakarítás a Bükkben 
akciójához, 14 fő részvételével 
megtisztították a Herman Ottó 
Emlékpark – Dolka-gerinc – Csókás 
- Helyiipari-forrás - Garadna jelzett 
turista utat. 
 
 
 
 
 

 
2007. március 31-én szemétgyűjtés volt 
az Ómassa - Jubileumi-forrás - Szentlélek - 
Szentléleki-völgy - Helyiipari-forrás - 
Közép-Garadna útvonalon valamint a 
Helyiipari-forrásnál 28 fő részvételével. 
 
 
A Turista Emlékpark gondozása és 
karbantartása munkatúrák keretében 
történik.  
 

Káplár Mihály sporttársunk tavasztól 
őszig több mint 80 óra szabadidejét és 
fizikai erejét áldozta a terület 
kaszálására. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kulcsár János pedig a nagy ágak  
felaprítását végzi rendszeresen. 
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2010. év szélsőséges időjárása forrásunk környékét se kímélte. A rengeteg eső által 
felázott talajból egymás után dőltek ki a fák a kis ház tetejére és környékére. 
Munkatúrán távolították el a kidőlt fákat, de a helyreállítás másik napot igényelt. 
             

 

 
 
A biztosító ügyintézésére várva, az idő télire fordult, de a javításoknak nekifogott a 
lelkes társaság. A Mikulás túra időpontját választották, így egy napon két rendezvény 
is zajlott. A kicsik örültek a mikulásnak, aki még szánkózni is elvitte őket. A felnőttek 
pedig a bánkúti országúttól felcipelték a szükséges építési anyagokat. A férfiak 
nekiláttak a tető ácsolásának, de nem sikerült teljesen befejezni, mert besötétedett. 
Így a végleges helyreállítás a következő évre maradt. 
 

 
2014-ben ünnepeltük Turista Emlékparkunk 30 éves fennállását. 
Erre az alkalomra pótoltuk az ellopott fémből készült táblákat, az emlékművekről 
kiemelt arcképeket. Munkatúra keretében rendbe hoztuk az egész park területét. 
 
Részletek az engedélyezési iratból 1984. február 22-én. 
Kérelmére értesítem, hogy a beadott tanulmányterv alapján, engedélyezem a 
Helyiipari forrást körülölelő tisztáson tervezett emlékpark létesítését. 
A Miskolci Erdőfelügyelőség az 1984. január 30-i jegyzőkönyvben közölte, hogy az 
emlékpark létesítésével egyet ért, részükről hatósági engedélyre nincs szükség. 
Egyidejűleg értesítem a Lillafüredi Erdészet Vezetőjét tájékoztatás végett. 

Dr. Varga László igazgató Borsodi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság  
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A rendezvény főszervezői    Minden emlékművet megkoszorúztunk 
 
Emlékparkunk hagyományosan évről-évre ismétlődő rendezvényei: 
 
Évadnyitó túra és a turista idény megnyitója a megyei Szövetséggel karöltve. 

 
 
Koszorúzással és évindító beszédek 
meghallgatása után, a hagyományos meleg 
tea várja a megjelenteket.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Munkatúrák 
 

A park fennállásának ideje alatt háromszor dőltek fák az épületek tetőzetére, súlyos 
károkat okozva. Legnagyobb nehézséget az építőanyagok felcipelése jelentette. Egyik 
alkalommal havas idő járta és akkor szánkóval húzgáltuk fel a dolgokat. Még 
nehezebb volt az összetört palatetők 
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Mikulástúrák 

   
Vidám Ó-év búcsúztató 

 
A 2018 év kiemelkedő eseménye a Téry Ödön és a Hanák Kolos emléktúra 
megszervezése és lebonyolítása volt. 

 
Csonka Ilona felkutatta a gyöngyösi 
Hanák Kolos - és a pesti Téry Ödön 
társegyesületeket.  
Tagságukat meghívta, vezetőiket pedig 
felkérte az ünnepi beszéd megtartására. 
Az ünnepségen megjelent a Lillafüred 
Erdőgazdálkodás, az Országos 
Természetjáró Szövetség, A megyei 
Természetjáró Szövetség képviselője, 
valamint a Hanák Kolos Egyesület 
elnöke. 
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Dr. Téry Ödön emléktúra  
 
Útvonal:  
Ómassa –Jubileumi-forrás – Szentlélek – Látó-kövek – Örvény-kő – Köpüs-nyereg – 
Köpüs-kő – Köpüs-forrás – Szentléleki-völgy – Háromkúti-völgy – Pisztrángos tanösvény –
Turista Emlékpark  
Táv: 12 km Szint: 400m  
A túra befejezése után az Emlékparkban ünnepi megemlékezést tartunk:  
Köszöntőt mond Dr. Kocsis Edit, az MHTE elnöke.  
Dr. Téry Ödönre emlékezik a budapesti Téry Ödön Túra Club elnöke, Versegi Károlyné.  
Turista Emlékpark  
 

Dr. Téry Ödön  
Dr. Téry Ödön (1856-1917) orvos, királyi köz-egészségügyi főfelügyelő, a magyar 
turistaság „atyamestere”.  
A turistamozgalom kulcsfontosságú szervezőjeként már 1877-ben járt a Börzsöny és a 
Pilis mesés gerincein. Ez akkoriban még ritkaságszámba ment. Túrái során nemcsak 
bejárta, de fel is fedezte mindkét hegység mesebeli szépségeit.  
1891-ben szervezte meg a Magyar Turista egyesületet, melynek hosszú éveken át egyik 
vezetője volt. 1889-től első szerkesztője a Turisták Lapjának.  
Nevéhez fűződik a dobogókői és a Magas-Tátrában lévő Téry turistaház létesítése. Több 
magas-tátrai csúcs megmászója.  
Az MTSZ 1989-ben kimagasló szervezési tevékenységéért Dr. Téry Ödön emlékérmet 
alapított.  
Halála után a Magyar Turista Egyesület lelkes tagjai emlékművet állítottak róla 
Dobogókőn, ahol előszeretettel tartózkodott. 
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Dr. Hanák Kolos emléktúra 
 
Útvonal: Majális–park - Molnár-szikla - Szeleta-barlang – Lillafüred – Hámori-tó - 
Lencsés-nyereg - Helyiipari-forrás – Turista Emlékpark Táv: 9 km Szint: 410 m. 
A túra befejezése után az Emlékparkban ünnepi megemlékezést tartunk: 
Köszöntőt mond Dr. Kocsis Edit, az MHTE elnöke. 
Dr. Hanák Kolosra emlékezik Molnár Tamás, a Hanák Kolos Turistaegyesület elnöke. 
 
Dr. Hanák Kolos 
a mátrai turizmus megalapítója 
Hanák Kolos (1851-1923) Szurdokpüspökiben született, s Gyöngyösön végezte az 
elemi iskolát. Jogot Pozsonyban, Pesten és Egerben tanult. 
1872-től Gyöngyösön joggyakornok, majd 1875-ben ügyvédi vizsgát tett, s még ebben 
az évben meg is nősült. 25 évesen a gyöngyösi Takarék- és Hitelintézet ügyésze lett. 
A jogászi hivatás mellett sokféle közéleti szerepet is vállalt: egyleteknek és 
testületeknek az alapító tagja. 
1886-tól írásaival is népszerűsítette a Mátrát, majd 1887-ben megalapította a Kárpát 
Turistaegylet Mátra Osztályát, a mai Magyarország első turistaegyletét. Hosszú évekig 
az egyesület elnökeként szervezte a mátrai turizmust. Tevékenysége révén út épült 
Benére (ma Mátrafüred), s ő írta a Mátra első útikalauzát is. 
Javaslatára megalakult a Múzeumi Bizottság, amely később megalapította a Mátra 
Múzeumot. Szervezte a fiatalok turizmusát, s az ő irányításával készültek el az első 
jelzett utak is a Mátrában. Javaslatára feltárták az Ágasvár alatti Csörgő-lyuk 
barlangot. 
Közben jogi pályája is felfelé ívelt, s 1897-ben táblabíróvá nevezték ki, és Pestre 
költöztek. Néhány évig a Magyar Turistaegylet választmányi tagja, majd 1910-ben 
visszavonult. 
1880-tól abasári földeket vásárolt. 20 év kitartó munkája kellett, hogy ezt a köves, 
irtásos területet itt a Mátra lábánál virágzó mintagazdasággá alakítsa. 
Turista Emlékpark 
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