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A menedékház építésének

gondolata tulajdonkép-

pen onnan származott,

hogy Téry az ezer-

nyolcszázas évek

végén, a Kis-

Tarpataki-völgyből

tett mászásai alkal-

mával, megannyi

turista és mászó tár-

sával együtt, nem tudott

máshol éjszakázni vagy

pihenni, csak a völgy alsó

részében, az 1592 méter maga-

san lévő Tüzelőkőnél. Innen különösen rossz

időjárás esetén igen nehéz volt megközelíteni

a völgy felső hegykoszorújának csúcsait. 

Az egyre növekvő turistaforgalom szintén azt

sugallta, hogy kell egy menedék, ahol bizton-

sággal meg lehet pihenni. Így lett Téry a

menedékház építésének apostola.

Az építéssel Majunke Gedeont bízta meg a

Magyar Turista Egyesület Budapesti Osztálya,

mely 1898 júniusában az el is kezdődött.

Majunke szabad kezet kapott az építkezés-

hez, melyhez az egyesület 6000 forintnyi

összeget biztosított. Téry és Petrik vezetésé-

vel és Felsőerdőfalva község küldöttségével

kijelölték a menedékház helyét az Öt-tó völ-

gyében, melyet Majunke még egy kevéssé

módosított. A munkások az építőanyagot igen

fáradságos körülmények között szállították

fel. A Tarajka és a Tüzelőkő között lévő utat

kiszélesítették, és ezen a szakaszon az építő-

anyagot lovas kocsikkal, illetve feljebb lóháton

hordták. A Tüzelőkőnél egy kőből épült kis

kunyhót is létesítettek pihenésül a munkások

számára.

Majunke az építést megelőzőleg sok

menedékházat tanulmányozott, tanult a

hibákból, új ismereteit sikeresen kamatoz-

tatta is. A helyszín többszörös bejárása

után, a munkálatok kezdetekor így nyilatko-

zott: „Miután a helyszínén s annak közelé-

ben köveket és kitűnő minőségű homokot

kellő mennyiségben találtam, tervem

készen állott előttem. Az épületet Portland-

czementtel berakott terméskőből, úgyneve-

Robbantások döreje
A Téry ház építésének története

A menedékház megépítésének gondolata egy nagy magyar hegymászó, 
dr. Téry Ödön (1856–1917) fejéből pattant ki. Téry orvos volt, sebészként
indult, majd Felvidéken bányaorvos lett. Megismerte és nagyon megszerette
a Magas-Tátrát, melyben sokat túrázott, és egyben túravezető is volt.
Sokszor járt a Kis-Tarpataki-völgyben, megmászta a Közép-ormot, 
a Fecske-tornyot, de számos más csúcson, hágón is megfordult, melyek 
közül többet róla neveztek el.
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zett cziklopsépítménynek terveztem, még

pedig azért is, hogy ez által a vadászok

szempontjainak is elég tétessék, a kik azt

állítják, hogy a mészvakolat vagy rikító fes-

tés a zergéket elriasztja.”

Az építkezésnél mindenre gondolt, a hely-

ségek praktikus kialakításától kezdve a fala-

kon lévő képekig. Négy hálószoba létesült 16

személy befogadására, ezen felül külön hely-

séget alakított ki a személyzet és a hegyi

vezetők számára. A fűtést vaskályhákkal

oldotta meg. Fát csak a legszükségesebb

helyeken alkalmazott, az ajtóknál és a padló-

nál. Hosszú időre tervezte a házat, kiküszö-

bölve azokat a hibákat, melyek miatt a

Sziléziai vagy a Zöldtavi házat rövid idő után

renoválni kellett.

Az építkezés nem ment zökkenőmentesen.

A kezdetben lelkes Petreas Samu kőműves-

mester sem mindig állt a helyzet magaslatán,

a Tátrai Vadász-Társaság pedig a „robbantá-

sok döreje” miatt nemtetszését fejezte ki, így

a munkások egy része már a munkálatok ele-

jén megszökött. Az időjárás, eső-havazás

tovább hátráltatta a munkát. Amikor például

már készen volt a tető, a munkások vigyázat-

lanságból vagy tudatlanságból a rabicbetont

egész nap vízzel locsolták, ami melegben

helyes lehet, de itt igen nagy kárt okozott,

mert a beton elvesztette a kötőképességét és

vízhatlanságát, így 1899 tavaszán az egész

tetőt újra kellett építeni.

Az építőanyag felszállítása iszonyatos

munkát jelentett. Egy munkás naponta egy

alkalommal a Tarajkától a házig és másod-

szorra ugyaninnen a Tüzelőkőig 30 kilogram-

mot volt képes felvinni. A lovakkal való szállí-

tás kezdetben szintén nagy nehézségek árán

ment. Az Óriás-vízesés környékén a lovak

részben a meredekségtől és a víz hangjától

megrettentek, és nem akartak átmenni. Ezért

az útjavításra előirányzott összegen felüli kia-

dással részben robbantással, részben embe-

ri munkával útkorrekciót hajtottak végre, mely

után már a lovak minden fennakadás nélkül

haladtak. Így felgyorsult az építkezés, mert a

lovak az utat napjában háromszor is megtet-

ték 50 kilogrammos teherrel.

A tetőprobléma miatt 1898–99 telén beázá-

sok voltak, így a belsőépítési munkák csak

1899 júniusában kezdődhettek meg, ám

augusztusra felgyorsult a munka és az avatás

augusztus 21-én megtörtént. „De fájdalom,

oly zord időben, szél és hóviharban, hogy a

résztvevők ugyancsak meggyőződhettek

arról, hogy míly bajjal és fáradsággal jár az

építkezés ezekben a régiókban. Mindezek

daczára mintegy 100-an látogattak fel kik az e

nyáron tett téli kirándulásukkal nagyon meg

lehettek elégedve. Mert hisz az sem tartozik a

mindennapi szórakozások közé, nyár dere-

kán friss hólabdákkal fogadtatni, mely fogad-

tatásban részesítették a már fennlevők a

később érkezőket.

Az építkezés összesen 18 669 korona 66 fil-

lérbe került” – írta Majunke. A cement és

mész szállítását végző munkások hátán

gyakran mutatkoztak bőrelváltozások, melyre

kenőcsöt adott, „még több hatást tett azon-

ban az »áldomás« (borravaló), mellyel nem

fukarkodtam, hogy az embereket kitartásra és

jókedvre buzdítsam.”

Később a házon természetesen további

fejlesztések valósultak meg. 1911-ben kiszéle-

sítették az ebédlőt, 1912-ben telefonos össze-

köttetés létesült Ótátrafüreddel, 1935-ben

elkészültek a végleges utak, 1937-ben pedig

a terasz. 1979–83 között nagy renováláson

ment át az épület, ennek eredményeképpen

ma az ágyak száma 24, az ebédlő 50 ember

befogadására alkalmas. Az ebédlőben ma is

ott van Téry Ödön képmása, és az időjárás-

sal dacolva áll Majunke Gedeon háza, melyet

– hála a jó helykiválasztásnak és építési terv-

nek – a hóviharok még sohasem fedtek el.
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A kibővített, felújított Téry ház
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