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A Hargita Menedékház születése
A „kicsi magyar világ” hozta el a menedékházat a Madarasi Hargitára
• Nyolc évtizede vi-
gyázza a Madarasi 
Hargitát az udvarhelyi 
és környékbeli sízők 
első számú helyének 
fő és legrégebbi épüle-
te. Bár profi síversenyt 
nem, csak amatőr 
megmérettetést lehet 
tartani a helyszínen, 
az épület és annak 
története valahogy 
egybeforrt a hellyel. 
A Hargita Menedék-
ház, illetve a Madarasi 
Menedékház a széke-
lyek szent hegyének 
egyfajta szimbóluma 
lett az elmúlt évtize-
dekben.

KATONA ZOLTÁN

S zékelyudvarhelyen és kör-
nyékén a sízés már az 1920-as 
években megjelent, a szerve-

zett versenyek a harmincas évek-
ben indultak el – ebben élen járt a 
Hargita Testedző Egylet, illetve an-
nak 1934-ben létrehozott síszakosz-
tálya. A város melletti dombokon, 
a Pap-kertben, illetve a Budváron 
síztek az udvarhelyiek, de egyre töb-
ben mentek fel a Madarasi Hargitára 
is kirándulni – a turizmus ugyanis 
virágzott azokban az években, sőt 
már egyesületbe is tömörültek a ter-
mészetjárók.

Az egyik alaphangot dr. Voszka 
István ügyvéd, a Székely Dalegylet és 
a város kis fi lharmóniájának tagja, lel-
kes természetjáró adta meg egy 1924-

ben megjelent cikkben: „Az első lépés 
már megtörtént: a Hargita sportegye-
sület felvette programjába a turistaság 
intenzivebb művelését. S ismerve, 
hogy mennyire imádom a természet 
szépségeit, engem kért fel a szervezési 
munkák elvégzésére. Én örömmel álli-
tom szerény tehetségemet és tapaszta-
lati tudásomat a közügy szolgálatába, 
de minthogy tudom, hogy a szép terv 
csak akkor sikerül, ha minél több tu-
ristát, természetbarátot s a turistaság 
iránt érdeklődőt tudunk egy táborba 
csoportosítani: íme kibontom a zász-
lót, s kérve kérlek titeket, akik szere-
titek a szép mezőket, erdőket, virágzó 
fákat s bérceket, tömörüljünk minél 
többen a zászló alá, ékesítsük fel azt 
az ébredő tavasz legelső és legszebb, 
legillatosabb virágával, s írjuk rá mi-
előbb aranybetűkkel a mi jeligénket: 
Mens sana in corpore sano!, vagyis Ép 
testben ép lélek!”

Akkoriban rendszeresen kirán-
dultak az udvarhelyiek az Ivó völgye 

vagy Kápolnásfalu irányából a Ma-
darasi Hargitára, ahol sízni is lehe-
tett – ám a harmincas években csak 
egyetlen kis vadászház állt azon a 
helyen, ahol ma már több kisebb-na-
gyobb panzió működik. Az egyesület 
nagyon aktív volt, hiszen egy 1939-es 
újságcikkből egy kis statisztikát is 
megtudunk. „Zárug Endre alelnök, 
a kirándulásokat rendező csoport ve-
zetője bejelentette, hogy az egyesület 

az elmúlt évben 22 kirándulást rende-
zett, amelyen 106 tag és 203 vendég 
vett részt, összesen 2569 km távol-
ságú túrával. Bemutatta a folyó évre 
megtervezett programmot, amelynek 
során már áprilistől kezdve a megye 
legszebb természeti szépségeit fogják 
felkeresni a tagok és a mindenkor 
szívesen látott vendégek.” (Székely 
Közélet, 1939. március 25.)

Még ebben az évben, az említett 
kis vadászházban egy baráti társa-
ságban született meg egy nagyobb, 
több igényt kiszolgáló menedékház 
gondolata: az ötletet felvető Zárug 
Endrén kívül Máthé Sándor, Czik-
mántori Ottó, Tassaly Andor, Kénosi 
Gyula, Balássy Lajos, Roth András, 
valamint Kováts István fényképész 
voltak jelen – utóbbi évtizedekig 
fényképezte a Hargita szépségeit. 
Az elképzelést követte a tett, viszont 
egy év múlva bekövetkezett az, amit 
akkor és ott oly sokan vártak: Erdély 
és Székelyföld nagy részét visszacsa-
tolták Magyarországhoz, ez pedig 
azzal is járt, hogy a magyar állam 
lehetőségeihez mérten kezdett inf-
rastrukturális fejlesztéseket végezni 
a visszakerült területeken. Épületek, 
utak épültek, és ebbe a „hullámba” 
beleesett a Madarasi Hargitán 1941-
ben épülni kezdett menedékház is.

A budapesti Sportminisztérium 
40 ezer pengőt utalt ki az építkezésre, 
az év őszén már használatba adták a 
házat, amely nagy vonalakban a mai 
formájában állott már akkor – igaz, 
akkor a Hargita Menedékház elne-
vezés került az épület homlokzatá-
ra. A hely elsősorban turistaszállást 
kínált, de ebédlő és társalgó (ebben 
rádió is volt!), hideg és meleg vizes 
mosdó állt az érkezők rendelkezésé-
re, a kor színvonalának megfelelően 
szerelték fel, még gondnoki lakás is 
volt benne. Az év telén a Budapesti 

Testnevelési Főiskola már ott ren-
dezhette téli edzőtáborát. Nem volt 
egyedi, hiszen ugyanabban az évben 
Hargitafürdőn is létrejött egy hason-
ló menedékház, illetve Székelyföl-
dön többfelé honvédkaszárnyák is 
épültek, valamint az udvarhelyi és 
csíkszeredai vasútállomások melletti 
magtárak (amit a népnyelv „gabona-
bázának” tart) is.

A használatba adott menedék-
házat 1942. augusztus 30-án, az 
Észak-Erdélyt Magyarországhoz 
visszacsatoló második bécsi döntés 
harmadik évfordulóján avatták fel. 
Páter Puskás Hugolin ferences atya 
szentelte fel a házat – az 1993. decem-
ber 27-én, 86 éves korában elhunyt, 
gyergyóremetei származású Hugolin 
atya Székelyudvarhelyen szolgált 
azokban az években (Désen van elte-

metve). A szentmise után ebéd követ-
kezett, ezen Zárug Endre, a Hargita 
Testedző Egylet turisztikai szakosz-
tályának főtitkára, a menedékház 
egyik „alapító atyja” mondott beszé-
det, amelyben elhangzott, hogy a 
házat működtető egyesület szakosz-
tályának elsősorban a turisztika és a 
sísport népszerűsítése és fejlesztése a 
célkitűzése. A később a háború pok-
lában odaveszett Zárug Endre akkor 
hangsúlyozta: „szeressük a Hargi-
tát, hiszen szépségével és turisztikai 
lehetőségeivel joggal nevezhetjük a 
Székelyföld szent hegyének”.

A menedékházra súlyos idők vár-
tak 1944–45-ben, hiszen a háború 
erre a térségre is kihatott, az épület 
nagyon megrongálódott, gyakorlati-
lag használhatatlanná vált. A vihar 
után azonban csendben és kitartás-
sal újjáépítették azok, akik néhány 
évvel azelőtt létrehozták. Az épüle-
tet később államosították, a kommu-
nizmus, majd a rendszerváltás utáni 
évtizedekben több intézmény és ma-
gánszemély is gazdája volt.

A menedékház létrejöttének ötve-
nedik évfordulóját 1991. szeptember 
21-én tartották, és azon az ünnep-
ségen még sok olyan, akkor már 
idős ember megjelent, aki az épület 
1942-es felszentelésekor is ott volt. 
Újabb harminc, negyven vagy ötven 
év múlva pedig remélhetőleg azok 
lesznek ott, akik napjainkban rend-
szeresen látogatják Udvarhelyszék 
népszerű síparadicsomát és annak 
legrégebbi, sok viszontagságot meg-
ért épületét.

(Cikkünkhöz felhasználtuk Vofk ori 
György Székelyudvarhely – Várostör-
ténet képekben és Péter Attila Életem 
fi lmkockái című köteteit, utóbbiból 
származnak a fényképek, illetve a Szé-
kely Közélet 1937–44-es lapszámait.)

A menedékház felszentelése 
1942. augusztus 30-án 

A menedékház avatásán (1942. 
augusztus 30-án) beszédet 
mond Zárug Endre, a Hargita 
Testedző Egylet turisztikai 
szakosztályának főtitkára

A Hargita Menedékház a megépítése után, 1941–42 telén




