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Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület (E. K. E.) megalakulásának 100. évfordulóián rövid vázlatot 

adok a jelentős, soraiban és vezetőségében sok jeles erdélyi személyiséget számláló 
turistaegyesületről, amely elődje, az E N K E 4 évi fennállásával együtt, összesen 57 évig 
létezett. A „Federatia Romána de Turism §i Alpinism" 1948. február 25-én tartott gyűlésén 
az ország összes turista egyesületeinek a megszüntetését és egyetlen szervezetben való 
egyesülését határozta el. Erről az O N T 1948. február 26-án kelt leiratában értesítette az 
E N K E vezetőségét is. így ez az amatőr turistaegyesület is a turisztikai minisztérium 
hatáskörébe tartozó nemzeti (ONT) , majd megyei (OJT) turistahivatalba olvadt bele. 

Külföldön már a múlt század közepétől működtek turistatársaságok, de a turistaságnak 
nálunk is régóta voltak hívei. így Bonybai József és társai hat tutajon indultak el a Jád 
völgyéből és egészen az Alföldig tutajoztak a Sebes-Körösön, 1856-ban. Kócsy Károly (1862), 
gr. Teleki Domokos, Hantken Miksa, Nagy Lajos, Finály Henrik írt úti beszámolót (1862). 
Csathó János 1867-ben érdekes felolvasást tartott Kolozsváron, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület találkozóján a Retyezát-hegység természeti földrajzáról. Később gr. Esterházy 
Kálmán, Finály Henrik, Herman Ottó és Klir múzeumi felügyelő 8 napig utazott az Erdélyi 
Kárpátokban. Herman Ottó az EME évkönyveiben megkezdte a Mezőség ismertetését, 
különös hangsúlyt fektetve a halastavakra (mezőzáhi Hódos- tó , mezőménesi, báldi és 
mezősályi tósorozat). Báró Orbán Balázs jórészt turista módon járta be 1868-1873 között a 
székelylakta vidékeket. 

189 í. január 11 -én volt az Erdélyi Kárpát Egyesület alakuló közgyűlése 300 taggal, és május 
12-én meg is indult alapszabály szerinti működése. Az egyesület munkatervében 4 fő 
irányzat bontakozot t ki: a turistaágazat, a néprajz, a fürdőügy és az idegenforgalom. Az 
egyesület elnöke gr. Bethlen Bálint volt, br. Feifitzsch Artúr az alelnök, Radnóti Dezső pedig 
a titkár. Felkarolták Erdély elhanyagolt fürdőügyét , s már az év október 3-án balneológiai 
kongresszust hívtak össze Marosvásárhelyen, az erdélyi fü rdők természeti szépségeire 
irányítva a kirándulók figyelmét. Dr. H a n k ó Vilmos kiadta az Erdélyrészi fürdők és 
ásványvizek leírása című kötetet. 

Az alakulás évében, november 14-én megszervezték a Kolozs megyei szakosztályt. 
Választmányában gr. Lázár István mellett dr. Szádeczky Kardos Gyula geológus professzor 
és Merza Gyula végeztek ú t törő munkát. Állandó kirándulásrendező bizottságának elnöke 
Kőváry László, titkára pedig gr. Gámán József volt. 

Rövidesen megalakult Alsófehér, Csík, Háromszék, Marostorda és Tordaaranyos várme-
gyékben is a turistaszakosztály. 1893-ban létrejött a Brassó megyei, a Szilágy megyei osztály, 
s felépült a detonátai menedékház 3 szobával, majd út épült a Tordai-hasadékhoz egyesületi 
hozzájárulással. Hankó Vilmosnak az ásványvizekről írott könyve több nyelven, köztük 
románul is megjelent. 

Hangay Oktáv, a téli kirándulások meghonosítására megalakítja Kolozsváron az első 
síklubot. Időközben megalakult a petrozsényi osztály is. A kiadott turistakalauzok közül 
első Méhelyi Lajos Brassó megyei kalauza. Hankó Vilmos megírta a Székelyföld című 
illusztrált kötetet. Heppes Miklós elnöklete alatt egy balneológiai szakosztályt létesítettek. 
Udvarhely vármegye turistakalauzát Molnár és Vajda írta meg. Merza Gyula, az egyesület 
főpénztárosa felvette a kapcsolatot a külföldi alpesi klubokkal. 

Gr. Kun Géza elnöklete alatt megalakult a néprajzi osztály, dr. Vékár pedig megírta a 
Gyilkos-tó kalauzát. A századfordulón az egyesületnek már 35 vidéki osztálya és közel 3500, 
tagja volt. 

Az EKE fejlődésében oroszlánrésze volt Radnóti Dezsőnek. Tizenegy turistaház műkö-
dött : az Ünőkőn , a Dobr inban, a Detonátán, Kiskirálykőn, a Tordai-hasadéknál, a 
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Görgényi-havasokban, a Csukáson, Rekicelen, Kányafőn s a Bükkben. Az Enyed melletti 
pilisi és ponori menedékházak avatásakor a Bihar-hegység jeles turistáját, a nagy természet-
barátot , Czárán Gyulát a nagyenyedi közgyűlés tiszteletbeli taggá választotta. Czárán 
Gyulának nagy érdemei vannak a Bihar-hegység turista vonzásterületeinek: a Szamos-bazár-
nak, Biharfürednek a feltárásában, s Rézbánya, a Turi-hasadék, Rekicel, Meziád feltárásával 
hatalmas energia- és anyagi áldozattal, nagyszabású kirándulásaival nagy hírnevet szerzett az 
Erdélyi Szigethegységnek. 

Radnóti Dezső 1901-ben adta ki Erdély útikalauzát. 
Mátyás király szülőházában Nép- és Tájrajzi Múzeumot létesítettek, melyet 1902. október 

2-án a Mátyás-szobor leleplezésével egy időben nagy ünnepség keretében nyitottak meg. 
Az első világháborúig sok jelentős eredményt mutatot t fel az egyesület. A háború alatt és 

után az ügyvezető bizottságnak sikerült az egyesület működését fenntartani. Ebben jelentős 
szerepe volt gr. Lázár Istvánnak és dr. Cholnoky Jenőnek. Később dr. Haller Gusztáv, majd 
dr. Szádeczky K. Gyula egymást követő elnökök vezetése alatt folytatta az egyesület 
tevékenységét. Ebben az időben a volt Kárpát múzeumot turis tamúzeummá alakították át. 
Nyo lc év szünetelés után, 1926-ban újrakezdődhettek a hivatalos egyesületi kirándulások, 
valamint az előadások is. Az egyesület 1926-ban beterjesztette módosítot t alapszabályzatát, 
dr. Szádeczky K. Gyula és Xántus János aláírásával. Ezt a kolozsvári törvényszék 1929. 
április 17-én elfogadta, s az egyesület megkapta a jogi személy címet. 

A munkát minden osztályon szervezetten végezték, a kirándulásokat rendszeresen 
tartották, túrabeszámolóikat szabályosan írták és közölték jórészt az Egyesült Erdély című 
folyóiratának hasábjain. 

Az 53 éves múlttal rendelkező E K E 1945. március 4-én a Gyopár Turista Egyesülettel, az 
1920-ban alakult Kolozsvári Munkás Testedző Egyesülettel, az Aurora Turista Egyesülettel 
megalapította az E N K E - t , Erdélyi Nép i Kárpát Egyesületet. Az egyesülési alapokmányból 
idézek egypár figyelemre méltó gondolatot : „Ennek az egyesülésnek célja és rendeltetése 
hogy az összes szellemi és anyagi erők összefogásával erőteljesebben és eredményesebben 
szolgálja minden hasonló szövetkezésnek közösségi és egyéni érdekeit, vagyis: a) hogy a 
természetjárás egészségóvó és számtalan tanulságos tapasztalattal járó sportját , működésé-
nek egész területén minden körben népszerűsítse és számára híveket szerezzen; b) Erdély 
természeti szépségeit az országban és azon kívül, az idegen- és belső forgalom fokozódása 
céljából is hathatósabban megismertesse; c) hogy Erdély természeti kincseinek föltárásában 
és fölhasználásában a tudománynak és a szakköröknek minél nagyobb segítségére lehessen; 
d) hogy a tagok munkahelyeken kívül is összejőve egymással, megismerKedhessenek, 
összebarátkozhassanak, a közösségi, embertestvéri érzés kifejlesztésével így is előmozdítsák 
a ... fejlődést." ... „A belépő egyesületek minden ingó és ingatlan, aktív és passzív 
vagyonukkal vesznek részt az egyesülésben." (...) „Az új egyesület felszólítja az EKE vidéki 
osztályait, hogy a kolozsvárihoz hasonló szellemben alakítsák át szervezetüket, szólítsák fel 
egyesülésre a területükön esetleg m ű k ö d ő vagy akár szünetelő társegyesületeket és a 
helyzetről általában tegyen - lehetőleg - 4 hét alatt jelentést" 

Az Erdélyi Népi Kárpát Egyesület 1948. április 1-jéig működöt t , elnöke mindvégig 
Vámszer Géza volt, aki 1948. április 1-jei, Búcsú az E N K E - t ő l című írásában kiemelte, hogy 
a háború megfosztot ta a turistaegyesületet egyetlen számottevő bevételi forrásától, a 
menedékházaktól , a tagsági díjakból bejött összeg alig fedezte adminisztrációs kiadásaikat. 
Mégis „. . . csodálni lehet, hogy ilyen körülmény eK közöt t sem szóródtunk szét, ... 
kirándulásokra jártunk kellő felszerelés nélkül, előadásokat rendeztünk a turistaág népszerű-
sítésére, hazánk szépségeinek megismertetésére, ... folyóiratot adtunk ki, ... egyszóval 
mindent megtet tünk, amit az adott Körülmények közöt t tennünk lehetett 

Ezzel az EKE és utóda, az E N K E 57 évi munkája „. . . véget ér, de megmarad a 
turistaszellem, amely ezt a nagy múltú egyesületet megalkotta, fönntartotta, felvirágoztatta, 
és amely romjaiból újra megépítette. . ." - mondta Székely Endre, az E N K E főtitk ara, az 
egyesület utolsó közgyűlésén. 

A fentiekben jelzett szellem valóban megmaradt, tovább élt, a központosí tot t turistahiva-
tal, az O N T , majd az O J T kereteiben is, és él ma is, amikor úi egyesületünk, a Kárpát Turista 
Egyesület (KTE) alapító tagjai 42 év elteltével elérkezettnek látták az időt, az alkalmat, hogy 
újraélesszék az amatőr turizmust, amely zászlajára a turistaság mellett a természet- és 
környezetvédelem, a műemlékvédelem nemes feladatát tűzte. 

Dr. Tövissi József 
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