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Utazás a Magas-Tátra körül

Szent-Iványi -  Csorba-tó (Csorber See; Strbské pleso)

A Csorba-tó

A déli oldal legnagyobb területü, legmélyebben fekvő és legismertebb tava a 
Csorba-tó. A tó panorámájának hátterét azok a csúcsok alkotják, melyek a Mlinica- 
völgyet közrefogják. A tó déli partjától előre tekintve teljes pompájában áll előttünk a tó 
felett nyíló völgy képe. Balról a Szoliszkó (2119 m) déli nyúlványának törmelékes kúpja, 
jobbról pedig a Pátria (2205 m) széles háta képezi a völgy két oldalát, míg velünk 
szemben, a völgy hátterében a Csorbai-csúcs (2385 m) kupolája emelkedik. A Mlinica- 
völgyböl zúdult alá az a hatalmas jégár, melynek homlokmorénájából a jégkorszakban a 
Csorba-tó óriási gátja és fennsíkja felépült. A Csorba-tó tehát nem tengerszem, hanem 
tipikus moréna-tó. Területe 16 hektár, legnagyobb mélysége 29 m. Érdemes még 
megemlíteni, hogy a Csorba-tó az európai fő vízválasztó hátán fekszik. Lefolyása a 
Mlinica-patak, mely két ágra szakad, ebből az egyik a Poprádba, a másik a Vágba folyik. 
A nyugatra folyó Vág a Dunával a Fekete-tengerbe ömlik, míg a Menguszfalvi-völgyben 
eredő Poprád keleti irányban -  egyesülve a Dunajeccel -  a Kárpátok északi oldalán a 
Visztulába folyik, mely a Keleti-tengernek adja át vizét. így a Csorba-tó a bifurkációnak 
szép példája, mert vizét két tengernek küldi.

A tó délnyugati pontjánál egy kis félsziget alkotta öbölben tőzegláp képződött, 
mely tözegmohából állt. Ha ezt a mohlápot zavartalanul hagyták volna, idővel kitölthette 
volna a tó teljes medencéjét. Ezt az állapotot érte el a Csorba-tótól délkeletre fekvő 
medence, melynek tőzeglápja a vízszint fölé növekedett, s a tavat teljesen elborította. A 
kis lápmedence partján felépült Móry-telep érdekében a láp tőzegét kitermelték, és az 
egykori tavat Ujcsorba-tó néven felújították. Sajnos, ezzel ritka természeti értékek 
mentek véglegesen tönkre.

Az üdülőtelep

A tó és a telep egykor a Szent-Iványi család tulajdonában volt. Id. Szent-Iványi 
József az 1860-as években építtetett a tó mellé lakóházat, amelyet nyáron a látogatók 
rendelkezésére bocsátott. A Magyarországi Kárpátegyesület 1875-ben létesítette a 
József-menedékházat. Ezt Szent-Iványi négy év múlva az egyesülettől megvette, s ettől 
az időtől kezdve a birtokos évről évre gyarapította a telepet, így egyre több vendégnek 
nyújtott szállás- és pihenési lehetőséget.
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1 Nagyszálló
2. Diákszálló
3. Auguszta-lak
4 Fogaskerekű végállomása
5 Móry-telep 
6. Tivoli
7 József-lak 
8. Gömör-lak

10. ábra - Szent-Iványi-Csorba-tó



45

A magyar kincstár 1901-ben Szent-Iványitól megvásárolta a Csorba-tavat és 
közvetlen környékét. A Vázsec és Csorba községek határában lévő, mintegy 300 ha 
eladásakor a birtokos kikötötte, hogy a tó neve "örök időkre" Szent-Iványi-Csorba-tó 
legyen. Az állam a tó körüli telep kialakításához, illetve az üdülőhelyet övező erdők 
egységes kezelése érdekében a menguszfalvi erdőbirtokosoktól is vett területet. (A 
vásárlásokról, a "Kárpátok gyöngyének" megszerzéséről az 1902. évi VIII. te. 
intézkedett.)

Az üdülőtelep állami (házi) kezelésére a vásárláskor még nem gondoltak, hanem 
azt a Nemzetközi .Hálókocsi Társaságnak adták 30 évre bérbe. A szerződést azonban a 
lejárta előtt felbontották, majd a bérletet Klimó József liptószentiváni gazdálkodó kapta 
meg. 1913-ban újra bérlöváltozás következett, egy, a telep kezelésére alakult 
részvénytársaság próbálkozott az üzemeltetéssel és a fejlesztéssel. A részvénytársaság 
azonban a bérletet albérletbe adta, aminek következményeiről Liptó vármegye 
közigazgatási bizottsága így írt: "A telep nem egy épülete düledezö, a vendéglő 
felszerelése hiányos, árai azonban világfürdökre emlékeztetnek, a hosszabb tartózkodásra 
érkező közönség szórakoztatására semmi eszköz rendelkezésre nem áll, kávéháza és 
uszodája pedig oly állapotban van, hogy annak használatát a rendőrség közbiztonsági 
érdekből kénytelen volt betiltani." Végre 1916-ban a kincstár házi kezelésbe vette az 
egész telepet.

A telep épületei közül a Nagyszállót 1905-ben építették, amelyet 1917-től 
kezdődően újabb szárnnyal és kávéházzal bővítette. A terveket a Szepesváralján született 
HOEPFER GUIDÓ műépítész készítette. Az egykor HAUSZMANN ALAJOS mellett 
tanult művész a magas-tátrai gyógyhelyek szállodáinak (Ótátrafüreden és Tátralomnicon 
tervezett még hasonló célú épületeket) építésekor mérsékelten eklektikus stílusban 
dolgozott. A korszak divatos stílusát aztán a Magas-Tátra néhány más épületénél is 
alkalmazták, bár mind a középületek (állomások, posták, stb.), mind a magánvillák 
esetében inkább délnémet, svájci üdülőhelye épületeit igyekeztek utánozni. így a svájci 
stílus rányomja bélyegét a tátrai üdülőhelyek összképére. Ugyanakkor még harmadik, 
illetve negyedik építészeti megoldásokat is megfigyelhetünk. Ez a településeken kívüli 
menedékházak, vadászházak stílusa. Az előbbiek építésében MÁJUNKÉ GEDEON 
szepesszombati műépítész munkássága volt a legjelentősebb, akinek nevéhez például a 
Téry-menedékház tervezése és építése fűződik. A vadászházak, kisebb erdei melegedők 
építésében az ország más részein is szokásos boronafalas megoldást követték. Ezek az 
épületek általában a helyi ácsmesterek munkáját dicsérik. A kincstári építkezések 
kivitelezésében, ellenőrzésében századunkban CLEMENT KAROLY erdömémök 
szerezte a legnagyobb hírnevet. Ő a Földművelésügyi Minisztérium, a kincstári erdők, 
illetve fürdötelepek ügyosztályainak megbízásából beépítési és kivitelezési terveket is 
készített.
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A magas-tátrai üdülőtelepek építésekor szólnunk kell még a parkosításokról. A 
villák és helyenként a középületek környékének kialakításakor az angol parkokat 
tekintették irányadónak. Néhol viszont sziklakerteket létesítettek, illetve a hegyoldalra 
felkúszó utakat fenyőtől elütő lombfákkal (legtöbbször juharokkal) fásították.

A Csorba-tó körül kialakult telep épületei közül megemlítjük még a tó keleti 
partján álló Prónay-lakot, amelyet diákszállóvá alakítottak át. Ez már az újabb igények 
felmerülését jelezte, azaz századunkban megnőtt az országjáró iskolai csoportok, diákok 
száma, akik részére olcsó tömegszállást kellett kialakítani.

A Szent-Iványi-Csorba-tótól délkeletre egy másik üdülőtelep is létesült, az 
Újcsorba-tó vagy Móry-telep. A telepet Móry Károly építesz alapította egy kétemeletes 
épülettel, amit később még néhány ház követett. Az építésztulajdonos a Szent-Iványi- 
Csorba-tóból eredő Mlinica-patak mentén kialakult mohláppal fedett tó partján kezdett cl 
építeni. A mohlápot kitermelték, így nyílt víztükröt kaptak, az Űjcsorba-tavat. A tó 
tengerszint feletti magassága 1325 m, azaz a nagy tónál mintegy 25 m-rel mélyebben 
terül el.

A Csorba-tó közlekedési szempontból a Magas-Tátra "nyugati kapuja" volt. A 
kassa-oderbergi vasút "Csorba" állomásáról 1896-ban fogaskerekű vasutat építettek a 
tóig. A fogaskerekű hossza 4,6 km, a két végállomás közötti szintkülönbség pedig 
mintegy 430 m. A 30 percnyi menetidejü vonat megállt a Móry-telcpen is. Ugyancsak 
Csorbától kiindulva építette ki előbb séta-, majd műutat a Csorba-tóig, amely kb. 11 km 
hosszú.

A tátrai villamosvonal 1912 augusztusában érte el a Csorba-tavat, ezzel lehetővé 
teve az átszállás nélküli utazást Poprádig, illetve Tátralomnicig.

A Szent-Iványi-Csorba-tó mellöl indul a tátrai körút, amelyet ezen a szakaszon 
Klotild-, majd Mária Terézia-útnak neveztek. Az eleinte csak gyalogos forgalomra 
készült utat századunk első évtizedében kocsiúttá alakították.

Bejárásunk során a továbbiakban ezt az irányt követjük. (A villamosvonal is végig 
az úttal párhuzamosan halad. A tó után az egykori Liptóból Szcpes vármegyébe érünk át.

A Csorba-tó mellöl felkapaszkodhatunk a felső körútra, a Magisztrálára is. Ez 
kimondottan turistaút, a Magas-Tátra legismertebb és legforgalmasabb turistaútja. A 65 
km hosszúságú, piros jelzésű út a fögerinccel párhuzamosan végighalad a hegytömb deli 
oldalán. Keresztezi az összes déli völgyet és lejtőt, a legszebb kilátás innen nyílik a 
tátraalji településekre. Podbanszkóról indul, Háromforráson keresztül a Csorba-tóhoz ér. 
Innen a Poprádi-tóhoz, majd a Batizfalvi-tóhoz és a Felkai-tóhoz juthatunk el rajta. A 
Tarpatakot keresztezve a Köpataki-tó és a Zöld-tó a kővetkező fontosabb állomás, s 
végül a Nagy-Fehér-tónál ér véget.
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Mind a tátrai körút, mind a magisztrális út kialakításában alapvető szerepe volt a 

Magyarországi Kárpátegyesületnek (MKE). Tevékenységéről néhány jelentősebb dolgot 
itt megemlítünk.

A Magyarország! Kárpátegyesület

A Magyarországi Kárpátegyesület 1873-ban alakult Késmárk székhellyel. Feladatának 
tekintette mind a szervezett turistaélet kialakítását, mind a Magas-Tátra turisztikai 
feltárását. A turistaélet, -szemlélet meghonosítását összejövetelekkel, közös utakkal, 

kiadványokkal és nem utolsósorban az 1887-ben Poprádon felépült egyesületi múzeum 

látnivalóival kívánta szolgálni.
A  Magas-Tátra járhatóvá tételét utak és ösvények készítésével, színjelzések 

festésével, hegyikalauzok kiképzésével és menedékházak, esőbeállók építésével segítette 

elő. Ugyanakkor az MKE sokat tett a vidék nevezetességeinek védelméért is. Elég csak a 
tátrai zergék és a havasi gyopár megóvására tett akcióit megemlítenünk. Az egyesület 
működése, az évek során megszerzett tekintélye nagyban hozzájárult a Tátra 
fejlesztéséhez azzal, hogy mind a kormány, mind a Tátra-kömyéki birtokosok egyre 

nagyobb lehetőségeket láttak az idegenforgalomban.
Az MKE taglétszámának növekedésével, a szervezet terebélyesedésének 

osztályokban dolgozott. Az iglói, lőcsei, tátraalji és liptói osztályai valamennyien a 

Szepességbe, és így a Magas-Tátrába irányuló forgalmat szervezték.
Az 1892-ben Budapest székhellyel alakult Magyar Turista Egyesület Tátra- 

osztálya szintén a tátrai idegenforgalomért, a tátrai turisztikai célpontok megközelítéséért 
munkálkodott. Az említett két egyesület és a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület 

1913-ban létrehozta a Magyar Turista Szövetséget. Ugyanebben az évben a XIII. cikként 
bejegyzett törvény intézkedett a turisztika (és a testnevelés) fejlesztéséről. A törvényhozás 

ezen határozatától a Szövetség tagjai a Magas-Tátra további fejlesztését várták. Az 1918- 

ban beadott memorandumokban vázolták a továbbképzésre vonatkozó elképzeléseiket, 
így a tátrai körút nyugati, a Csorba-tavon túl terjedő szakaszának megépítését, a 
Magisztrála már meglévő szakaszainak összekötését, azaz a felső körút teljes kiépítését, a 
csúcsokra vezető utak kiegészítését, kiépítését, menedékházak, esőbeállók, kilátók 

létesítését és további diákszállók kialakítását is felvázolták.
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Kirándulási lehetőségek

A sárga jelzésen egy körutat tehetünk a hegység nyugati tömbjének belsejébe. A  
Mlinica-völgyön fölfelé kapaszkodva a hegytömb belsejében több csodálatos tó 

tárul szemünk elé, köztük a Wahlenberg-tó. A Csorba-tóhoz vissza a Furkota- 
völgyön át ereszkedünk le.

b. A kék jelzést (majd az erős kapaszkodótól a pirosat) követve a Szoliszkóra (2093 
m) tehetünk rövid kirándulást. A kék jelzésen déli irányban Tátracsorbára 
ereszkedhetünk le.

c. A piros jelzésen (tátrai Magisztrála) nyugati irányba indulva a Vázseci-(Handel-)
völgynél elérjük a kék jelzést, amelyen a Krivánra lehet feljutni. Ha a piros 

jelzésen északi irányba haladunk, akkor a Menguszfalvi-völgyben kényelmesen 

eljuthatunk a Poprádi-tóhoz.

Az alsó tátrai körúton legelőször a Menguszfalvi-völgybe (Poprád völgyébe) 

jutunk be, majd tovább folytatva utunkat a Nagyzúgó-patakot (Hauschbach; Velky Sum) 
keresztezzük, s megérkezünk Felsöhágira.

Felsöhági ( -  ; Vysné Hágy)

A telep a Máriássy család birtokán alakult ki, maga Máriássy Ferenc építtette az 

első két épületet 1891-ben. Amikor aztán a Máriássy-birtokot 1897-ben Hohenlohe 

herceg megvásárolta, néhány évig még fejlesztette, majd a további, turisztikai célú 

építésekkel mégis leálltak. A herceg ide vadászparadicsomot álmodott: őz - és 

szarvastelepítésekbe kezdett, erdész- és vadászházakat építtetett. A vadászati célú 

hasznosítás pedig nem engedte meg a zajos turisták bebocsátását, így a telep fejlődése 
megállt. A herceg a néhány turisztikai célú épületet bérlővel üzemeltette, így az itt szállást 
kapó üdülök valóban csendet, nyugalmat találtak.

Kirándulási lehetőség

A sárga jelzést északi irányba követve a Batizfalvi-völgyben haladunk fölfelé. A 
piros jelzést (tátrai Magisztrála) keresztezve hamarosan a Batizfalvi-tó tárul szemünk elé. 
Déli irányban a sárga jelzés Alsóhágiba ereszkedik le.
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1. Szanatórium 2. Fürdőház 

4. Millennium 5. Állomás

7 Hermina-lak

3. Tivoli 

6. Kávéház
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Felsöhágiról indulva legelőször a Száraz-víz ( ; Suchá voda), majd a Kahul- 
viz ( -  Kahulvoda, Batizovsky potok) keresztezi utunkat. Ezután a "Daniello" 
vadászkastély mellett, illetve a Stósz-víz ( -  ; Stosvoda, Hromadná voda) és a Felka- 
patak ( -  ; Velicky potok) medrén áthaladva érünk Tátraszéplakra.

Tátraszéplak (Schönau, Weszterheim; Tatranská Polianka)

A telepet a Máriássy-örökösöktöl megvett birtokon a nagyszalóki Weszter és 
Guhr, továbbá a kakaslomnici Nitsch családok 1888-ban alapították. Nagy fejlődésnek 
indult a tátrai kőrút (Klotild—út) kiépítése után. Az üdülőhelyet gyógyhellyé tették, ahová 

leginkább sziléziai német családok látogattak el szívesen. Hamar, már századunk első 
évtizedében gondoltak a telep téliesítésére, úgyhogy Tátraszéplak nemcsak gyógyhely, 
hanem a téli sportok központjává is vált. Az országos síbajnokságokat itt tartották az első 

világháború kitöréséig.
Épületei közül a Szanatóriumot emeljük ki, amely 1907-ben épült, majd a 

következő években bővítették.

Kirándulási lehetőség

A zöld jelzés bevezet a Felkai-völgybe, ahol a Felkai-tóban gyönyörködhetünk, 
tovább kapaszkodva pedig a Lengyel-nyeregre (2200 m) érünk. A zöld jelzésű út 
betorkollik a kék jelzésbe, mely Tátralomnicról indul, s egészen Lysa Polanaig vezet. A 
nyeregről induló sárga jelzésű turistaút a Keleti Viszoka (2428 m) csúcsára visz.

A tátrai körúton folytatva utunkat a Vörös-patakon (Rothbach; (kérvény potok) 
haladunk át. Itt találjuk az 1912-ben létesített tátraotthoni szanatóriumot. (Tátraotthon 

első épületét több nem követte, így önálló teleppé akkor nem fejlődött.) A továbbaikban 

az Anna-patakot (Annawasser; Slavkovsk^ potok) keresztezzük, majd Újtátrafüred első 
házai következnek.

Újtátrafüred (Neu Schmecks; Novy Smokovec)

Az üdülőhelyet 1875-ben idős dr. Szontagh Miklós alapította, aki tulajdonosa és 

üzemeltetője volt a telepnek, s munkáját örökösei folytatták. Újtátrafüred a legfontosabb 

gyógyüdülője az egész Tátra térségének, amely szanatóriumaival már a századfordulón



1 Nefelejcs 
2. Récsey-villa
3 Lengyel-villa
4 Éttermek
5 Szontagh-gvógyintézet 
6. Európa
7 Erika 
8. Templom 
9 Szontagh-tó

10. Szontagh-villa 
11 Sziklássy-villa
12. Korniss-villa
13. Szevera-villa 
14 Genciana
15. Ciklámen
16. Polvák-villák
17 Bruchsteiner-villa
18 Gróf Teleki-villa

13. ábra - Újtátrafüred
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nemzetközi hírnevet szerzett. A telep, s jórészt a Magas-Tátra vidékének gyógyhatásút is 

a kővetkezőkben foglalták össze.
A természetadta gyógyító tényezőt az éghajlat és az itt található ásvány- és 

forrásvizek jelentették. Ezek hatását kihasználandó fekvő- és mozgáskúrák, lég- és 
napfürdözés, különböző vízgyógymódok, törpefenyö- és szénsavas fürdők, masszázsok, 
étkezési kúrák történtek, amelyeket természetesen megfelelő pszichikai kezelés kísért. A  
gyógyítás legfőbb elveként vallották: "... elősegíteni a vendég gyógyulását, és nevelni, 

iskolázni, hogy a szanatórium elhagyása után is megfelelő fegyelem és önuralom által 
egészségét megtartsa."

A Szontagh-féle gyógyintézetbe -  eltérően más tátrai szanatóriumoktól -  
tüdőbetegeket is felvettek. Megfelelő elkülönítéssel, illetve a rend és tisztaság 

fenntartásával érték el, hogy a telepen a megfertöződés veszélye nélkül fogadhattak 

egészséges, csak üdülni, pihenni vágyó vendégeket is. (A tisztaság fenntartásának 
érdekében a tátrai üdülőtelepekre általában kutyát sem lehetett bevinni.)

Újtátrafüreden a Szontagh-féle szanatórium lakója volt Ady Endre és Tóth Árpád.
A gyógyítási lehetőségek továbbfejlesztésére, illetve a férőhelyek bővítése 

céljából 1917-ben elkezdték a Palota-gyógyintézet építését. (Az intézet csak a háború 
után készült el.) Az épület tervezésekor a korabeli építészeti és gyógyászati szempontok 

legigényesebb kielégítését érvényesítették. Például a délre néző betegszobák teraszainak 
lépcsőzetes kiépítése lehetővé tette minden szoba lakója számára a teraszon történő 

napozást.
Az épülettel kapcsolatban érdekes utalni még arra, hogy Újtátrafüred egyike volt 

annak az öt tátrai helységnek, ahol villatelkeket osztottak. így tehát nemcsak 
szanatóriumok, hanem magánvillák is épültek.

Újtátrafüredröl rövid sétával érünk át Ótátrafüredre.

Ótátrafüred (Bad Schmecks; Stary Smokovec)

A Magas-Tátra legrégibb telepének története -  eltérően a többi üdülőhelytől -  
tulajdonképpen évszázadokra nyúlik vissza. Az itt fakadó savanyúvízforrásokat régóta 

ismerték, s már a XVIII. században nyomtatásban is megemlékeztek róluk. A terület a 
Csáky grófok birtoka volt, akik itt vadászatok alkalmával álltak meg, gyűltek össze. Gróf 
Csáky István 1797-ben ide épületeket emeltetett, majd Csáky Károly a XIX. század 
elején a telepet továbbfejlesztette. Fellendülés azonban csak a Füredet bérbe vevő 

szepesszombati polgár, Rainer János György 1833-tól kezdődő időszakában következett 

be. Az új épületek és az 1840-ben létesített vízgyógyintézet a környező szepességi
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1. József fhg.-villa
2. Sikló
3. Csendőrlaktanya
4. Dr. Degenfeld-villa
5. Rk.Templom
6. Zsedényi-emlékmű
7. Tündérlak

8. Nagyszálló
9. Dr Jármay villa
10. Szilágyi villa
11. Kápolna
12. Flóra
13. Vízgyógyintézet
14. Vasúti állomás
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polgárok kedvelt helyévé tette Füredet, amelynek birtokjogát Malompatak község 1846- 

ban megszerezte.
A telep modem kiépítését az 1868-tól bérlő két szepesi születésü bécsi vállalkozó, 

Schwarz és Rebel kezdte el. Ők az épületek, utak létesítése mellett állandó fürdöorvos 
félfogadásáról is gondoskodtak. 1873-tól kezdődően a Borsod-Miskolczi Mümalom 
Társulat volt a bérlő, akiknek idejében, 1878-ban került Ótátrafüred híres orvosa, dr. 
Jármay László, a telepre. 1891-től kezdődően a bérlet jogát a Szepesi Hitelbank szerezte 
meg. Ekkor épült ki Ótátrafüred úgy, hogy évente többezer látogató, üdülő számára 

nyújtott szállást, gyógyulást, először csak a nyári időszakban, majd télen is.
A község és a hitelbank szerződését 1898-ban 35 évre hosszabbították meg. 

Ebben a bérlő vállalta, hogy minden, a fürdötelepen létrehozott építményét és 

berendezését a szerződés lejártakor (1933-ban) Malompatak községnek átadja. A  
kortársak úgy látták, hogy a bérlet rövid ideje alatt talán a hitelbank nem is törekszik 
tartós, időálló épületekre, berendezésekre, hiszen úgyis elöbb-utóbb minden a községé 
lesz. Mégis, az ekkor létrehozott épületek időállóknak bizonyultak, sőt, stílusukban és 

elrendezésükben a többi tátrai telep házainak is modellül szolgáltak.
A szepesi származású budapesti műépítész, HOEPFNER GUIDÓ tevékenysége 

meghatározó volt az ótátrafüredi épületek kialakításában is. Az ö tervei alapján készült el 
1904-ben a Nagyszálló, majd a Fürdöház és vízgyógyintézet és a Tátra-szanatórium.

Ótátrafüred kiépülésében, fejlődésében fontos szerepet játszott a vasútvonal és a 
villamosvasút megépítése. A kassa-odenbergi vasút 1872. évi átadását kővetően élénkült 

meg a tátrai forgalom, majd a villamospálya megnyitása gyors és kényelmes 
összeköttetést teremtett Popráddal, illetve a többi tátrai üdülőhellyel.

Tátrai Helyiérdekű Villamosvasút (THÉVV)

A Magas-Tátra feltárásában, idegenforgalmában alapvető fontosságú 

villamosvonal első szakaszára az építő, a Phöbius Rt. 1906 decemberében kapott 

működési engedélyt. A Poprádtól Tátrafüredig meglévő pályát 1909-ben kezdték 

bővíteni, s a Tátralomnictól Tátraszéplakig terjedő szakaszt 1911 decemberében nyitották 
meg. A vasút a Csorba-tóig 1912 augusztusában készült el. Ezzel a két tátrai végállomás 

között egyenlejtésü, 310 m szintkülönbséggel rendelkező, 23 km -es villamospálya állt 
rendelkezésre, amelyről a közforgalmú vasútra a Csorba-tónál (fogaskerekű vasút), a 
Tátrafüredeknél (az említett villamosvonal első szakasza) és Tátralomnicnál (szintén 
helyiérdekű vasút) épült ki csatlakozás.

Az 1 m -es nyomtávú vasút mellett a telepek egyéb épületeihez illő állomások, 

megállóhelyek készültek. A kornak megfelelő, modem villanykocsikat elektromos 
fűtéssel látták el. Az energiát a vasúttársaság Poprádon épített hőerőműve szolgáltatta. A
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két, egyenként 600 lóerős turbinák működtetéséhez sziléziai bányákból származó 
feketeszenet használtak. Ugyanezen turbinák, illetve a hozzá kapcsolódó kisebb 
vízierőművek szolgáltatták a települések és az üdülőtelepek villanyvilágításához is az 

energiát.

A vasút és a települések igényeinek növekedése, továbbá a vasúti szénszállítás 
akadozása arra indította a vasúttársaságot, hogy az első világháború éveiben vízierömü- 
építésbe kezdjen. Legelőször a Nagytarpataki-völgyben szerettek volna erőmüvet építeni. 
Ehhez meg is szerezték az illetékes közigazgatási bizottság, a Szepes vármegyei 
hozzájárulását, de a Földművelésügyi Minisztériumban KAAN KÁROLY 
megakadályozta a terv kivitelezését. Az 1913. évi vízjogi törvény ugyanis lehetővé tette a 

vízierömű-építés állami vétóját. 1917-ben KAÁN KÁROLY élt ezzel, mert a Tátra 

természeti értékeit előbbre valónak tartotta, mint a gazdasági érdekeket. A következő 
évben a vasúttársaság a Poprád folyó határvízi szakaszára kérte az erömüépítési 
engedélyt, de ahhoz meg Sáros vármegye hozzájárulását nem szerezte meg.

A tátrai vasút állomásaiban, illetve a felső vezetékben az 1915. novemberi 
szélvihar komoly károkat okozott, a helyreállítás hónapokig elhúzódott.

Szintén a T H É W  üzemeltette az Ótátrafüred-Tarajka siklót, amelyet 1909-ben 
helyeztek üzembe. A 2 km hosszú, az 1280 m magasra sikló menetideje 15 perc volt. A 

téli szánkópálya a sikló felső állomásától indult, így a sikló télen is üzemelt.
A Tarajka ( -  Hrebienok) körül kialakult telepet századunk elején 

Tarpatakfürednek kezdték nevezni. A Magyarországi Kárpátegyesület már 1875-ben 
épített itt menedékházat, majd a terület tulajdonosa, a szepesszombati erdöbirtokosság azt 
megvette. Itt építette fel a Tarpataki Szállót. Tarpatakfüred 1244 m -es tengerszint feletti 
magasságával a legmagasabban fekvő tátrai üdülőhely volt.

Kirándulási lehetőségek

Nyugati irányban a sárga jelzésen a Felkai-völgybe érünk, ahol turistautunk 

csatlakozik a zöld jelzésű úthoz, mely a Felkai-tóhoz vezet.

b. Az északnak induló kék jelzésű turistaút félúton nyugatnak fordul, s a 
Nagyszalóki-csúcsra (2452 m) visz fel.

c. A  szintén északra tartó zöld jelzésen a Tarpatak-völgyébe, illetve a Tarpataki- 
vízeséshez jutunk, s itt rátérhetünk a piros jelzésre (tátrai Magisztrála), illetve a 

Tátralomnicról Lysa Polanára vivő kék jelzésre. A zöld jelzésen továbbhaladva a 

Kistarpatak-völgyében emelkedve az Öt-tót éljük el, a Kisnyereg-hágón (2372 
m) átkelve pedig a Jávor-völgyben Javorinára érünk.
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Ha a tátrai körúttól kissé délre térünk, s követjük a poprádi villamos vonalat, 
hamarosan megérkezünk Alsótátrafüredre.

Alsótátrafüred (Unter Schmecks; Dolny Smokovec)

A telepet a Késmárki Bank fejlesztette ki. A MÁJUNKÉ GEDEON által épített 
házak mellett található mohlápot használták -  elsősorban a nőbetegek -  lápfürdöként. 

Alsótátrafüredet a banktól 1916-ban a Magyar Királyi Rokkantügyi Hivatal vette meg, 
ahol rokkant katonák számára tüdőbeteg-szanatóriumot rendeztek be. (A háború után itt 
akarták kiépíteni az állami tisztviselők üdülőtelepét.)

Visszatérve a tátrai körútra, folytatjuk utunkat kelet felé. Legelőször a 
Tátra kilátás (Die Aussicht; Homy Smokovec) nevezetű helyen haladunk át (itt 
villamosmegálló is volt), majd átkelünk a Vörös-patakon (Rothbach; Cerveny potok). (Ez 

egy másik Vörös-patak, nem azonos a Tátraszéplaknál említettel!) Elérjük a 
Felsöerdöfalva (-; Tatranská Lesná) megállóhelyet.

Kirándulási lehetőség

A Tarpataki-völgy ben a sárga jelzésen könnyű gyaloglással a Tarpataki- 
vízeséseket éljük el. Utunk jórészt a patak mellett halad.

Felsöerdöfalva megállóhely után átkelünk a Nagytarpatak (Grosscr Kohlbach; 
Studeny potok) hídján, majd a felsöerdöfalvi út elágazása után hamarosan beérünk 
Tátralomnicra.

Tátralomnic (Tatra-Lomnitz; Tatranská Lomnica)

Feljegyzések szerint Lomnic helyén már a XIII. században létezett, a Bcrzcviczy 
család Metler nevű őse által alapított helység, amely aztán a következő században 

elpusztult. A kincstár 1892-ben a Spóner és Szelényi családoktól mintegy 550 ha területet 
110 ezer forintért vett meg. A kormányt ebben az elhatározásában az vezette, hogy "a 
külföldre utalt, a külföldre szokott közönségnek idehaza kellemes nyári üdülőhelyet 
teremtsen, a Tátra-vidék természeti szépségeit a tourista közönség előtt feltárja és 

hozzáférhetővé tegye, ezáltal külföldről is közönséget vonzzon hazánkba, s végül, hogy 

az ottani szegény népnek új kereseti forrást nyisson."
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A vétel után elkészítették a kincstári üdülőtelep beépítési tervét. Ennek során 
kialakítottak 25 villaterületet, amelyeket magánosoknak ajánlottak fel. A kedvezményes 
áron (2 kh 450 négyszögöles parcellákért 2000 forintot kértek) értékesített telkek 
eladásakor kikötötték, hogy az "csupán nyaraló czéljaira használható, s hogy ezen sem 
vásárló, sem jogutódai által szálloda, vendéglő, gyár vagy más hasonló épület nem 
építhető... és ezen részlet egy kát. holdnál kisebb nagyságú részletre nem osztható."

A beépítési kötelezettséggel 1904-ig a 25-böl csak 19 tulajdonos élt, úgyhogy a 

telkek egy részét a kicstár visszavette és újra eladta. Ugyanakkor a további jelentkezők 
igényeinek kielégítésére még újra parcelláztak, így összesen a telepen 102 helyrajzi 
egység jött létre. (Ebben a számban benne vannak a középületek, parkok is.) A  

telektulajdonosok jelentős része (pl. herceg Odescalchi, gróf Teleki, gróf Bethlen, báró 

Lipthay) az ország előkelő urai, másik része pedig a pénzvilág képviselői (pl. Jausner 
Ármin, Wohl Janka) közül kerültek ki.

A felépítendő villa nagyságába, stílusába a hatóság nem szólt bele, de kikötötték, 

hogy a kertet megfelelő módon parkírozni, gondozni kell. Építőanyagot részben helyben 
(két telken homokbányát nyitottak), részben kis távolságról (kőbánya a teleptől mintegy 
400 m-re, táglaégetö Hunfalva határában volt) lehetett beszerezni.

A magánvillákon kívül templomépítésre is alakítottak ki parcellákat. Ezeket 
kedvezményesen (a katolikus templom 693 négyszögöles telkét például 64,95 koronáért) 
bocsátották az egyházak rendelkezésére. A reformátusok és az evangélikusok 
megegyezése révén közös protestáns templomot létesítettek, amelynek építési költségeit 

gyűjtésből biztosították.
A nagy telkek lehetővé tették a telep "szellös" beépítését, azaz az épületek nem 

zsúfolódtak utcaszerüen össze. Közöttük kellemes sétára, üldögélésre és napfürdözésre 
volt lehetőség.

Az állami tulajdonú épületek felépítése meghaladta a kincstár pénzügyi 
lehetőségeit, úgyhogy 1903-ban a telep kincstári részét, illetve épületeit bérbe adták a 

Nemzetközi Hálókocsi Társaságnak. Ők építették ki a Palotaszállót, sőt a korábbi 

épületeket (Lomnic Szálló, Bethlen-ház) is modernizálták. Kiépítették az elektromos 

hálózatot, mintakerteket létesítettek, és Tátralomnicot a téli sportok egyik fő helyévé 
tették. A 30 évre kötött bérleti szerződést 1908-ban mégis felbontották, így az egész telep 
visszakerült a kincstár házi kezelésébe. A Földművelésügyi Minisztérium X. 3. 
ügyosztálya, a kincstári fürdőkkel, nyaralótelepekkel és a turistasággal foglalkozó, az 
évekig CSÍK IMRE erdömémök által vezetett részlege irányította a tátrai munkákat, 
szolgáltatásokat.

A Palotaszálló HOEFNER GUIDÓ és GYÖRGYI GÉZA tervei alapján készült. 
Az építészek az épület külső megjelenésében a kor (mérsékelt) eklektikus stílusát 
követték, belső kialakításában pedig a mintának tartott, nagy tengerparti szállodákat. Az



1 Széchenyi-villa 5. Palotaszálló 9 Am brózy-villa 13 Rósch-villa 17 V ízgyógyintézet 21 Vasúti végállomás
2. Schmidtbauer-villa 6. Evangélikus templom  10 Zichy-villa 14 Pejachevich-villa 18 Lomm c Szálló 22 Orczy-villa
3 N ém ethy-villa 7 Róm. kát tem plom 11 D essew fy-villa 15 Gerevich-villa 19 Kislomnic Szálló 2.> Pachner-villa
4. Erdööri lak 8. Lipthay-villa 12. Haberern-villa 16. Kóczán-villa 20. Villamos-végállomás 24. Cornides-villa
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ízlésesen berendezett lakószobákat és családi lakosztályokat gőzfűtéssel melegítették, a 

fürdőszobákban hideg-meleg víz állt rendelkezésre. A szálloda csarnokából 
folyóiratolvasó, dolgozószoba, bár, szalonok nyíltak, ruhatár és lift működött, a csarnok 
előtt pedig veranda volt. Ugyancsak a csarnokból nyílt az étterem is, amelyet a kincstár 

szintén házi kezelésben üzemeltetett. A szállóban postahivatal is helyet kapott.
A gyógyulást keresők a közeli vízgyógyintézetbe sétálhattak át a kezelésekre, 

kúrákra. Itt leginkább a különféle idegbántalmakra ajánlottak gyógymódot, míg a tébécés 
betegeket igyekeztek Tátralomnictól távol tartani.

A Palotaszálló építését nem követték a kiszolgáló személyzet elszállásolását 
biztosító további épületek. így a "czigányok, pinczérek, mosónék" a garázsokban, illetve a 

vendégszobákban kaptak helyet, úgyhogy a fürdöigazgatóság újra és újra kérte a 

minisztériumot: építsen ezeknek az embereknek szállást. A  személyzet ugyanis a 
rendelkezésre bocsátott részt tökéletesen "lelakta".

Ugyancsak nem voltak a telepen gazdasági épületek. (Garázsokat, illetve a saját 

fogattal érkezők számára istállókat ugyan létesítettek.) Ezek hiányát különösen a háborús 
években érezték. Hiszen például a kisbéri ménesbirtokról érkező vajszállítmányok a 
háborús viszonyok között gyakran nem értek el Lomnicra. így az igazgatóság "liba-, 

sertés- és tehénólak" létesítésére kért 1918-ban engedélyt, amit azonban a minisztérium
-  hivatkozva a telep üdülő jellegére -  nem adott meg.

A háborús viszonyokat jelezte, hogy a szövetséges államok zászlóit kitűzték, azok 
indulóit felvették a zenekarok repertoárjába, majd a Palotaszálló tiszti szanatóriumként 
működött. 1918 decemberében aztán a szálló berendezésének egy részét Budapestre, a 
Vajdahunyadvárba menekítették.

A Palotaszállón kívül a Bethlen-ház, a Lom nic- és a Kis-Lom nic Szállodák is 

kincstári kezelésben voltak. 1914-15-ben a Prónay-lakot diákszállóvá alakították át, "a 

tátrai turisztika fejlesztése céljából, illetve az iskolák és tanintézetek hallgatóinak és 
növendékeinek a tátrai turisztikát lehetővé tétele céljából".

A telepen a Palotaszálló körül alakítottak ki -  állami kertész által gondozott -  
nagy parkot, továbbá megemlítésre érdemes a Bethlen-park és a Lipthay-tó mentén 

kialakított sétány is. Ez utóbbi mellé tervezték a tátralomnici alpinétumot.
Már 1901-ben foglalkoztak egy havasi kert kialakításának gondolatával. A kérdés 

1910-ben újra szóba került, amikor az előkészítő munkákat Vadas Jenő vette kézbe. "A 

báró Lipthay-sétány felöl -  írta a tervezett kertről -  létesített havasi növénykert a 
közönségnek új látványosságot nyújtana, mely a maga nemében páratlan volna, mert a 

Magas-Tátrát nevezetesebb csúcsaival, a maga jellegzetes alakjával természetes miniatűr 

domborzati képben mutatná be a rajta megfelelő, természetszerű elhelyezéssel tenyésző, 
fajokban gazdag havasi flórát". Az alpinétum kiképzését, a helyszín felmérését, utak, 
kerítések építését 1918-ban kezdték el, de az év novemberében a munkák abbamaradtak.
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Tátralomnicon a sportjátékokra golf-, teke-, krikett- és teniszpályákat alakítottak 
ki, továbbá é lő - és agyaggalamblövö verseny rendezésére is volt mód.

Nevezetes volt a kakaslomnici lóversenytér. 1894—töl tartottak itt jelentősebb 
versenyeket, majd az 1897—töl kiírt "Kárpát-díj" különösen nagy rangot adott a 

kakaslomnici pályának. Századunk első évtizedében azonban a fontos versenyek a 
fővárosba, illetve annak környékére kerültek, így 1911-től Kakaslomnicon csak kisebb 
jelentőségű "vidéki", kétnapos versenyek lebonyolítására vállakoztak, a háború idején 

pedig már arra sem.

A lóversenytér a Tátralomnici Helyiérdekű Vasúton lehetett lejutni. Ezt a 
vonalat az állam 1894-ben építette ki azért, hogy a kincstári fürdötelep Poprádról vonattal 
megközelíthető legyen. A vonat a "Tarpatak" megállóhelyig (Kakaslomnicig) a Poprád- 
völgyi vasút pályáján haladt, majd itt eltért észak felé, Tátralomnicnak. Kakaslomnic után, 
a vasúttól jobbra terült el a lóversenytér. A "Kakaslomnici versenytér" megállóhelyet 

aztán a versenyek abbamaradása után, 1916-17-ben megszüntették. A tátralomnici 
vasútállomás bővítésére viszont 1918-ban nagy elképzelések születtek.

A téli sportok szempontjából nagyon fontos esemény volt a bobpálya 1909-10. 
évi kiépítése, amely pálya alkalmas volt nemzetközi versenyek lebonyolítására is. A bob
illetve szánkópályához elektromos felvonót is építettek. A legfeljebb 1 m/másodperc 
sebességgel közlekedő felvonó pályája mentén "pályafelvigyázók" segítették a sportolni 
vágyók balesetmentes feljutását. A két pályát SZÁNTÓ ZÉNÓ erdömémök tervezte.

Kirándulási lehetőségek

a. A nyugatnak induló kék jelzés a Magas-Tátra egyik leghosszabb turistaútja. A 

Nagy tarpatak-völgyében kapaszkodva a Hosszú-tónál (1898 m) északkeleti 
irányba a sárga jelzésű út ágazik ki, s ezen az Öt-tóhoz érünk. Innen a zöld 

jelzésen a Kistarpatak-völgyében visszaereszkedhetünk a piros jelzésű turistaútra 

(tátrai Magisztrála). Ha a kék jelzésen haladunk tovább, rövidesen a Rovátkára 

(2288 m) érünk. Innen a Litvorovy-völgyön ereszkedünk le, hamarosan egy 
másik, az északnak nyíló Poduplaszki-völgyben juthatunk el Lysa Polanara. 

Utunk végig a Bialka-patak mentén vezet.

b. A zöld jelzésű turistaút a függövasút "start" állomásáig visz. Innen a kék jelzésen a 
Kis-Morgást (1561 m) kerülhetjük meg, s a Köpataki-tóhoz juthatunk. A 

Köpataki-tónál áthalad a piros jelzésű turistaút (a tátrai Magisztrála) is. A zöld 

jelzésen pedig a közkedvelt Lomnici-csúcsra (2632 m) kapaszkodhatunk fel.
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Tátralomnic központjából továbbhaladva a tátrai körúton jobbról érdemes 

megnézni az egykori erdööri lakot, majd a go lf- és teniszpályák és a galamblövötér 
helyét. Lomnictól mintegy 1,8 km-re balról Tátramatlárháza (Matlarenau; Tatranské 
Matliare) egy jellegzetes épületét, az egykori Morgásszállót látjuk. A valamikor 
mindössze öt épületből álló telepet 1884-ben Loisch Mátyás alapította. Kezdetben csak 
nyári időszakban üzemelt, de az 1917-ben itt berendezett leányotthont már téliesítették, 
így az idény egész éven át tartott.

Kirándulási lehetőség

A kék jelzésen északnyugati irányba Késmárki-Fehérvíz-völgyben fölfelé 

haladva a Nagy-Fehér-tóhoz, illetve a Bélai-dombhoz (1832 m) érünk. A Kopa-hágón 
(1749 m) átkelve a Hátsó-Rézaknák-völgyében a Bélai-havasokat érintve Javorinára 
ereszkedhetünk le.

Tátramatlárházánál keresztezzük a Köpatakot (Steinbach; Skalnaty potok), majd 
továbbhaladva a Fehérvizet (Weisswasser; Kezmarská Biela voda). A Fehérvíz hídján 
áthaladva hamarosan feltűnik a Késmárki-itató (Kesmarker Tránke; Kezmarské Zlaby). 

Itt a késmárki vadásztársaság vendégházai, illetve Késmárk város és Hohenlohe herceg 
vadászháza volt.

Kirándulási lehetőségek

A Fehérvíz és az országút kereszteződéséből induló sárga jelzés sokáig a 
Késmárki-Fehérvíz-völgyben emelkedik, majd délnyugatnak kanyarodva a Zöld

tóhoz (1545 m) érünk. Innen tovább kapaszkodhatunk a Fehértavi-csúcsra (2229 
m).

b. Az északnak tartó kék jelzésű turistaút könnyű sétát ígér Barlangligetig.

A tátrai körúton folytatva utunkat, áthaladunk a Feketevízen (Schwarzwasser; 
Cicma voda), majd a Zúgó-forráshoz ( -  ; Sumivy prameft) érünk. (A kocsiút valamivel 
délebbre halad, s torkollik bele a Szepesbélától Javorinára vezető útba.) A forrástól 
közvetlenül a barlanghoz, illetve Tátrabarlangligeire mehetünk.
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Tátrabarlangliget (Tatra-Höhlenheim; Tatranská Kotlina)

A telep kiépítését az 1881-ben itt (újra)felfedezett Bélai-cseppköbarlangnak 
köszönheti. Egy kis vadásztársaság medve után tnyomozott erre, amikor rábukkantak a 
barlang bejáratára. Mivel a terület Szepesbéla városához tartozott, a város azonnal 
megragadta az alkalmat: saját tátrai üdülőhely kialakításába fogott. 1917-ben már 36 
épület állt itt, amelyből 6 szálloda volt. A város az egész telepet bérletben üzemeltette.

Barlangliget idegenforgalmi vonzerejét növelte, hogy a Szepesbélai Vadásztársulat 
és a Szepesbélai Halászati Egylet kitűnő vadászati és halászati (horgászati) lehetőséget 
biztosított az idelátogatóknak. A vadállomány megfelelő gondozása mellett ezen a 

vidéken érvényesültek a kincstár és Hohenlohe herceg vadtelepítései is, amelyre a 

vadásztársulat a vadászok toborzásakor szívesen utalt. A halászati egylet viszont maga 
gondoskodott a pisztrángállomány szaporításáról, hiszen Barlangligeten már az 1890-es 
évek végén költöházat létesített. (A pisztrángtelep a Sárberek felé vezető út mellett volt.)

A telepről -  ha nem a Zúgó-forrás felöl érkezünk -  fel kell kapaszkodnunk a 
sárga jelzésen a Kobold-hegy oldalába, s így jutunk a Bélai-cseppköbarlanghoz (Bélaer 
Höhle; Belianská jaskyna).

A barlang a földtörténeti másodkor mészkövében alakult ki. Két egymásba nyíló, 
meredek sziklahasadék között a vízkimosás hatására üregek keletkeztek. Sárgás, sőt 
néhol rózsaszín cseppkövekben a legkülönfélébb alakzatokat vélik felismerni. így például 
a kápolnát, dómot, pálmát, mammutfogat, sőt a Sínai-hegyet és a pisai ferde tornyot.

A barlang bejárata 890 m-rel van a tenger színe fölött, legmélyebb pontja 879 m -  
re, a legmagasabb pedig 1001 m-re. A  barlang átlagos hőmérséklete 5-5 ,8  °C, amely 
lehetővé teszi a denevérek téli itt-tartózkodását. A tavacskákban a Bathynella chappnisi 
Delachaus nevezetű aprótermetü rákféle él.

A látogatók által bejárható útvonal mintegy 1000 m hosszú.

Kirándulási lehetőségek

A kék jelzésű turistaút visszavezet a Késmárki-itatóig.

b. A kék jelzéssel együtt induló, majd hamarosan különváló zöld jelzés a Bélai- 

havasok oldalában a Nagy-Fehér-tóhoz ér, ahol a piros jelzésű (tátrai 
Magisztrála) és Javorínát Madárházával összekötő kék jelzésű turistaút találkozik.

Barlangligettöl a Béla-patak ( -  ; Biela) folyását, a Katlan-völgyet ( -  ; Kotlina) 
követjük és hamarosan feltűnnek Zár első házai.
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Zár (Zsdgyár; Morgenröte; Zdiar)

A Magas-Tátra legrégibb és legnagyobb kiteijedésü települése. Az első írásos 

említése a XV. század elejéről származik, de a falu kiépülése a XVII. századhoz köthető. 
Jellegzetes, a Tátrától északra elterülő Podhalét idéző házelrendezésü település. A házak 
nem alkotnak utcákat, hanem a hozzájuk tartozó mezőgazdasági terület központjaként, 
szétszórtan állnak. Tipikus szórványtelepülés. Az itt lakók közül kerültek ki a Tátravidék 

pásztorai. Zár néprajzi emlékeiről a helyi múzeumban láthatunk bemutatót. Külön is 

felhívjuk a figyelmet a régi építési formát őrző házakray amelyeknek ajtajai, ablakai mind 
délre néznek. így védekeztek ugyanis az itt gyakran tomboló északi szelek ellen.

Zárral kapcsolatban meg kell emlékeznünk a katonai sítanfolyamokról is, 
amelyeknek terepéül már 1905-től kezdődően a településtől északra húzódó lankák 
szolgáltak. Az első világháború éveiben aztán az egész Magas-Tátra katonai 
sítanfolyamok színhelye volt, míg az üdülőhelyek szállodái gyengélkedőknek, 
szanatóriumoknak adtak otthont. A sítanfolyamra vonatkozóan az egyik emlékező -  

akinek osztagát egyébként Tátraszéplak fölött, a Sziléziai-házban szállásolták el -  leírta: 
(a tanfolyam során) rettenetes szigorúsággal kezeltek bennünket, hogy azelőtt, ha 

valaki ezt mondta volna, azt feleltük volna rá, hogy bolond, hisz' azt még egy állat sem 

bírná ki." A szigorúság célja természetesen a nagy fizikai igénybevétellel járó rövid 
tanfolyam sikeres elvégeztetése volt. A katonák két hétig az előkészítő foglalkozásokon 
vettek részt, majd a következő két hétben már komoly távolságokat tettek meg. Délelőtt 
(lőfegyverrel és részleges menetfelszereléssel) felvonultak a starthelyhez, ahonnan 

délután kettőkor kezdték a lesiklást -  napról-napra ügyesebben.

A mintegy 7 km hosszú Zár települést elhagyva a Priszlop-hágón kelünk át a 

Javorina-patak ( ; Javorinka) völgyébe. Itt hamarosan elérjük a patak hídját, ahol 
Zúgó ( Podspády) erdész-vadásztelepet találjuk. Hohenlohe herceg egykori
birodalmában járunk már, akinek itt egy gazdasági központja volt. Zúgóról eszünkbe jut 
vitéz Somogy vári Gyula "Ne sárgulj, fűzfa" című regénye. Az író ehhez a telephez 

kapcsolta egy frontkatona csodálatos téli szabadságát.
Zúgót elhagyva, a Javorinkával párhuzamosan, fölfelé haladva jutunk el a 

Hohenlohe-uradalom egykori központjába, Javorinába.

Javorina (Urlgárten; Javorina)

Javorina eredetileg a Palocsai Horváthok birtoka volt, akiktől 1875-ben a 

Salamon család örökölte. A XVIII. századtól kezdődően a környező erdőségek
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hasznosítására itt vaskohót és hámorokat építettek. A vasércet Igló kornyékéről 
szállították, de a késztermék magas ára így is nyereségessé tette a vállalkozást, egészen az 

1870-es évekig. Akkor a kiépült vasút szállítási díjaival a javorinai szekéren szállított 
nyersanyag, illetve készáru már nem tudott versenyezni. Maga a Salamon család is nehéz 

pénzügyi helyzetbe került, úgyhogy a birtok értékesítése mellett döntöttek.
A Javorina körüli erdőségeket a Hohenlohe hercegi család vette meg. 

(Hohenlohéknak a Tátra vidékén mintegy 100 ezer hektár birtokuk volt). Az uradalmat, 
különösen pedig annak vadászati hasznosítását Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély 
herceg 1879-ben kezdte el. A faluban (az úttól jobbra) vadászkastélyát láthatjuk, továbbá 
az úttól balra, a kápolna melletti temetőben helyezték el a síremlékét. Az öreg herceg 

ugyanis 1925-ben meghalt, s ekkor birtokát az állam megvásárolta. Az egykori 
Hohenlohe-birtok állami kézbe kerülése jelentős lépés volt a mai nemzeti park 
megteremtése felé.

Ha Javorinánál az országúiról letérünk balra, s követjük a Javorinka-patakot, 
hamarosan a hercegi vadaskertek központjához, a podmurányi erdészházhoz érünk.

Mint az utunk során már említettük, Hohenlohe herceg nagy gondot fordított 
mindenhol a vadállomány megfelelő kíméletére, szaporítására és természetesen a 

vadászatárarTöbb helyen (például a Zúgó és Javorinka fölött) zárt vadaskertet is létesített, 
ahol vadtelepítésekkel kísérletezett. Ez a murányi telep volt a vadtelepítések központja.

A herceg a legtevékenyebb vadhonosító volt egész Magyarországon, de nem a 
legsikeresebb. Telepítései ugyanis a legtöbbször nélkülözték az alapvető biológiai és 

környezeti ismereteket. Csak példaképpen említjük meg, hogy a világ legkülönbözőbb 
tájairól hozatott vadkecskéket, amelyeket együtt helyezett el. Azok egymással (és a 

házikecskékkel) kereszteződtek, majd az egész állomány lerühesedett és elpusztult. 

Ugyanígy hozatott szibériai özet és különböző helyekről (Ázsiából, Amerikából) 

szarvasféléket. Némi sikert a bölény (vissza-) honosításában ért el. Az európai-amerikai 
keresztezésü bölényeiből néhányat vendégeivel lövetett le, s maga is élvezte költséges 
kísérletei eredményét: vadászott rájuk. (Egy, az ö vadaskertjéböl származó bölénytrófea 

most a szepesszombati múzeumban látható.) A herceg vadhonosításainak máig ható 

tanulsága, hogy csak megfelelően meggondolt és előkészített módon, s elegendő ismeret 
birtokában szabad bármiféle vadfaj telepítéséhez hozzáfogni.

Kirándulási lehetőségek

A kék jelzés a Bélai-havasok oldalában emelkedve a Bélai-dombon (1832 m) át,
s a Nagy-Fehér-tó mellett elhaladva leereszkedik Madárházára.
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b. A kék jelzéssel együtt induló, a Murány alatti vadászháznál kettéváló zöld jelzésen 
délnek tartva a Jávor-patak völgyében kapaszkodhatunk, majd a Kisnyereg- 
hágón (2372 m) átkelve az Öt-tóhoz juthatunk. A Kistarpatak-völgyében tovább 
ereszkedve Ótátrafüredre érünk.

Javorináról az országúton továbbhaladva Lysa Polanánál hamarosan elérjük a 
Béla folyót ( -  ; Biela voda; Biaika). A hídon átkelve az út északra fordul, amiről mi 
hamarosan balra, Zakopane irányába térünk le. (A híd után délre fordulva a Halas-tóhoz
-  Morskie Oko -  juthatunk el.) Utunk a Poroniec-fennsíkon keresztül, majd a Filipka- 
patak (Filipczanski Potok) völgyén haladunk át. A kővetkező vízfolyás a Sucha Vodá, 
amit a Toporowa Cyrhla fennsíkja követ. Erről az Olczyszka-völgybe ereszkedünk le, 
amelyben Jaszczurówka üdülőhely terül el. A telep fekvésén kívül langyosvízü 
fürdőjével is csábítja az üdülni vágyókat. Nevezetessége az 1909-ben elkészült oszlopos, 
tomácos fatemplom. A telep után, átkelve a Bystra Potok-on, hamarosan megérkezünk 
Zakopanéba.

Zakopane

A gurál pásztorok által lakott egykori falunak Báthori István lengyel király 1578- 
ban adott kiváltságot. Ez földesúri fennhatóságtól független, csak a királyhoz tartozó 
település Lengyelország XVIII. századi felosztásakor osztrák koronabirtokká vált. 
Idegenforgalmi szempontokból történő felfedezése, majd kiépítése Tytus Chatubiríski 
varsói orvos nevéhez füzüdik. Ő részt vett a magyar szabadságharcban, ahonnan 1849- 
ben hazatérve fedezte fel a csodálatos fekvésű Zakopanét. A hegyi klímát ajánlotta a 

tüdőbetegeknek, az erdőket, tengerszemeket, csúcsokat pedig a turistáknak. A turisták 
összefogására 1872-ben megalakult a lengyel Tátra-egylet, a Towar zysztwo Tatranskie.

Zakopane építészetére St. Witkiewicz krakkói író, festő és mükritikus 
tevékenysége nyomta rá a bélyegét. A múlt század végén -  felhasználva a helyi gurál 
házak stílusjegyeit - ,  díszesen faragott, erkélyes, egymás fölé magasodó tetözetü, 
zsindellyel (esetleg lemezzel) fedett házakat, villákat épített. Ez a Zakopaneinek nevezett 
stílus aztán az egész környéken követésre talált, a módosabb gurálok is így építkeztek.

A település közepén áll a Szt. Kelemen-templom. 1847-51-ben épült fából a 
helyi parasztbarokk elemeinek a felhasználásával. Belül szintén népi barokk szobrokat 

látunk, illetve a Fekete Mária-képet.
A templom melletti ul. Ko&ieliskán áll a G^sienica-ház, amely az eredeti gurál 

stílust tükrözi, s amelyet a Zakopanéi építészeti stílus kialakításakor is figyelembe vettek. 
Ilyen új, a Zakopanéi stílus jegyeit viseli a Witkiewicz által tervezett, ugyancsak ebben az 

utcában lévő Willa Koliba.
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Érdemes végigsétálni Zakopane főutcáján, az ul. Krupówkin. Az utca bal oldalán 
az "új" templom, jobbról pedig az egykori fafaragó iskola (Nr. 8.) és a Tátrai Múzeum 
(Nr. 10.) épületei érdemelnek figyelmet. Az iskolában ma is tanítják a hagyományos tátrai 
fafaragást, amelynek termékeiből a múzeumban láthatunk bemutatókat. A múzeum 
mögött kis alpesi kert van, ahová jellegzetes tátrai virágokat ültettek.

A 14. szám volt egykor a Tátra-egylet székháza, a régi Tátra Múzeum pedig az 

utca folytatásában, végén pedig a Chaiubirísk-Sabafa-emlékmü mögött található.

Zakopanéból a Bystra völgyében kiépített úton felfelé indulva érjük el Kuznicét 
(másnéven Hamry). Ez az egykori uradalmi központ és gyártelep a századfordulón már 
egyre inkább az üdülőket szolgálta. A Zamoyski grófok kastélya volt itt, illetve az egyik 

grófnő női gazdasági iskolát alapított.

Kirándulási lehetőségek

Kuznicéböl a kék jelzést követve, a Dolina Kondratowán felfelé haladva, a 
Giewontra (1909 m) kapaszkodhatunk fel. A hegy tetején óriás vaskereszt 
emelkedik, s a monda szerint Giewont egy óriás, alvó lovag, aki akkor ébred majd 
fel, amikor a gurálokat végveszély fenyegeti, és segítségre van szükségük.

b. Kuznicétöl a kék jelzésen keletre indulva juthatunk el a Magas-Tátra északkeleti 

vidékének nevezetes tavaihoz, a Czamy Staw G§sienicowy-hoz (1620 m), a 
Wielki Staw-hoz (1665 m), a Przedni Staw-hoz (1665 m) és utunk végén a 
Halas-tóhoz (Morskie Oko) (1393 m).

Drótkötélpályán, illetve a zöld turistautat követve juthatunk fel a Kasparowy 
Wierch-re (1985 m). Innen a Suche -  (sárga jelzés) vagy a Liliowe-hágón átkelve 
jutunk le a Csendes-(Tichy-)patak völgyébe. Itt a sárga jelzésen Bányaa^áig 
(Podbanszkáig) leereszkedhetünk, és visszajuthatunk a tátrai körút Csorba-tótól 
nyugatra fekvő részére, azaz a magas-tátrai körutazásunk ezzel bezárult.

Végezetül megjegyezzük, hogy a századfordulón a Gladki-(Hladké-)hágón (a 
Gasparowy-tól keletre, a Csendes-patak felső folyásánál) vagy a Tomanowa- 
(Tomanaské-)hágón (a Csendes-patak jobboldali mellékvölgye) keresztül tervezték 

kocsiút kialakítását. Ez lehetőséget adott volna a Magas-Tátra teljes körülkocsizására.




