Dr. Hanák Kolos emléktúra

Dr. Hanák Kolos
a mátrai turizmus megalapítója

Útvonal:
Majális–park - Molnár-szikla - Szeleta-barlang –
Lillafüred – Hámori-tó - Lencsés-nyereg - Helyiipariforrás – Turista Emlékpark
Táv: 9 km

Szint: 410 m.

Turista Emlékpark

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.

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.

A TURISTA EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSÁNAK
TÖRTÉNETÉBŐL
1967-ben a 47 fős szakosztály tagjai a Bükk-hegységben,
Közép-Garadnán a Hárskúti területen foglaltak egy forrást, és
kiépítették, melyet Helyiipari-forrás névre kereszteltek. A
forrásavatást október 8-án tartották.
1971-ben került sor a Miskolci Helyiipari Természetbarátok
kulcsos házának átadására, a Helyiipari-forrásnál.
1983-ban az emlékpark kialakításának ötletét a megvalósítás
követte.
1984. május 01-én megkezdődtek a munkálatok a már
elkészített tervek és költségvetés alapján.
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.
1986. szeptember 14-én ismét avatási ünnepségre került sor az
emlékparkban, két új emlékművel gazdagodott a Pantheon: Dr.
Zsigmondy Emil (1861-1885) és Hanák Kolos (1851-1923)
emlékére.
A Miskolci Atlétikai Kör Turista - Osztálya 1892. február 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.
1998. július 11-én felavatták Ferenczi Lajos titkárunk
emlékművét a Turista Pantheonban.
1998. július 11-től a Turista Emlékpark a Helyiipari-forrás melletti
része Ferenczi Pihenő nevet kapta.
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