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EÖTVÖS LORÁND, A SPORTEMBER 

 

Eötvös Loránd első komolyabb tudományosnak mondható utazását 16 évesen, 1864-ben tette, 

nevelőjével, Krenner József Sándorral, a későbbi híres mineralógussal. Két év múlva, a gyermekkori 

ausztriai benyomások után már messzebb kívánkozik. Eötvös 1866. augusztus 1-jén, alig 18 évesen 

hagyja el először egyedül hosszabb időre az atyai házat, ekkor indul útnak Svájcba, immár az igazi nagy 

hegyek közé. 

 

Születésnapi ajándék lehetett ez az utazás. Hosszú, két hónapos útjáról okt. 1-jén jött meg. Bejárta 

Ausztrián keresztül utazva Svájcot, az Alpok egy jelentős részét, beleértve a Franciaországba nyúló 

Montblanc környékét is, s Észak-Itália néhány felejthetetlenül szép vidékét; a Comoi tavat átszelve, 

Bellaggiót érintve később a milánói dóm tetejéről figyelte meg egyik fő úti célját, az Alpok magasságra 

nézve második, központi fekvése következtében a kilátást tekintve első hegyét, a Monte Rosát. 

* 

Miután 1866. szeptember 12-én Loránd az Alpok második legmagasabb hegyét, a Monte Rosát, annak 

legmagasabb pontját, a Dufour-csúcsot megmászta, barátjától, Kmoskó Sándortól kénytelen megválni, 

mert szegény Sándor a hóban való hosszas gyaloglás következtében, s mivel az erős szél kalapját elfújta, 

annyira átfagyott, hogy a továbbutazásra egyelőre teljesen képtelen. Szeptember 17én, reggel 9 órakor, 

Loránd egyedül, lóháton indul kitűzött útjának folytatására, Hospice St-Bernard felé, csak egy Daniel 

nevű, jó kedvű francia vezetővel, az ekkor hirtelen rátörő magány keserűségét annyi ra átérezve, hogy 

vezetője vidám éneke sem tudja felderíteni. Az eső is nagy cseppekben eleredt, így Orsieres-től, kis 

pihenés után, St-Pierre-ig kocsin utaztak; a köd és sötétség estefelé a vándorokat Cantine de Proz-nál 

maradásra kényszeríti. Egyszer csak az éjben egy viharvert lovas bukkan elő öszvérháton – egy fiatal 

amerikai utazó, ahogy rövid angol–francia keveréknyelven folytatott beszélgetésükből kiderül –, James 

Neilson, kivel együtt ment tovább, a hóesésben, nagy kék esernyőkkel, egymást felváltva, egyikük ült 

az öszvéren s a másik a farkába kapaszkodott. – Ilyen körülmények közt értek a híres Szent Bernát 

kolostorba. Milyen jólesett a megérkezés, először a zárda híres kutyáitól fogadtatva, majd – a 

refektórium kandallója mellett felengedve – a vacsora, s végül a nyugovóra térés. – Fennmaradt naplója 

és apjához, Eötvös Józsefhez ít levelei alapján magunk előtt látjuk Lorándot, amint másnap reggel, a 

régi, idegen könyvekben lapozgatva felfedezi atyja nevét, 1836. aug. 9-i dátummal, majd ahogy a 

kandalló andalító tüze mellett s a szomszéd templom orgonazúgásának hatására egyszerre látni véli 

atyját, amint fiatalemberként beírja nevét a könyvbe, s látja saját nevét is még nedvesen, de már sárgán, 

magát ősz hajjal: látva, hogy mindazt, mit eddig tenni akart, abból semmit sem végezhetett. Az álomból, 

e szomorú – fausti – jövőbelátó merengésből a betoppanó újdonsült amerikai barátja ébreszti a 

valóságra. 

És íme, Plósz Katalin jóvoltából itt láthatjuk a két bejegyzést a kolostor vendégkönyvéből: 

KÉPEK 

 

Majd Loránd 1869. aug. 5-től szept. 2-ig tartó tiroli útja következik, erre a kirándulásra Inkey Béla 

barátjával kelt útnak; a Königsbergből küldött néhány levelében tervezett svájci útja végül ide vezetett. 

Hegymászásaikat írásban, sőt kedves rajzokban is megörökítette szűkszavú, lényegre törő kis, fekete 

útinaplójában. Ezeket az adatokat kevés számú, de igen érdekes, családtagjaihoz írt levele egészíti ki. 

Barangolásuk során többek közt 18-án a Gross-Glocknert, 25-én a Gross-Venedigert mászták meg. 

A Grossglockner megmászása 2 KÉP rajz 

Majd lányaival Ilonával és Rolandával 1895-ben már fényképezőgéppel is megörökíti a helyet. 

KÉP fotó 

 

Báró Eötvös Loránd – a hegymászó 

Eötvös Loránd hű maradt a hegyekhez. Negyven éven át majd’ minden nyarát az égbeszökő 

csipketornyok közé ékelt, Cortina d’Ampezzótól északkeletre eső csendes völgyben lévő üdülőhelyen, 

Schluderbachban töltötte, egész 1914-ig. Több, korábban elérhetetlennek hitt csúcs első megmászója, 



s mint fényképész, valószínűleg nagybátyjától, Dél-Amerika egyik első magyar ismertetőjétől és 

fényképészétől, Rosti Páltól kapva kedvet, járta a kiszögellő toronyóriásokat, itthoni, vetítettképes 

előadásaival honfitársaiban is felkeltve az érdeklődést.  

Eötvös az év többi részében is sportolt, pestlőrinci villájából – a Gyöngyvirág utca 22-ből – gyakran 

lóháton nyargalt be az egyetemre, a Nemzeti Lovardában bekötötte lovát, majd a vele szemben lévő 

egyetemen besietett az ő elképzelései alapján épült „D” épületbe, az egyetem fizikai intézetében lévő 

hivatali lakásába. Kiváló lovas hírében állt. Élete végéig rendszeresen lovagolt, később lányaival együtt, 

a Nemzeti Lovardában. Még halála előtt három évvel is részt vett a gyáli falkavadászaton, egész a 

Lovardából lovon ment s jött vissza.62 Szerette a hosszabb lovas túrákat, majd később barátaival hosszú 

biciklitúrákat tett. Egy ízben lányaival, Rolandával és Ilonával egész a Dolomitokig kerékpáron jutott 

el, kikkel immáron hármasban folytatta csodálatos túrateljesítményeit.63 

A kor szokása szerint Eötvösék is vezetővel másztak, akár a híres Whymper, a Matterhorn 

„búskomor” megmászója, s legnagyobb túráin általában a híres fizikus, Tyndall is, a Weisshorn 

meghódítója. (Ez alól ebben az időben talán csak a Zsigmondy testvérek, Emil s az idősebb Ottó, és a 

Kaukázus feltárója, Déchy Mór kivétel.) Az „ungarischer Baron” – ahogy a helyiek hívták Eötvöst – 

elsődlegesen Michael Innerkoflerrel, a később „Dolomiten König”-nek, azaz a „Dolomitok királyának” 

nevezett híres hegyivezetővel elsőként jutott a csúcsra, 1877. július 21-én a Zwölferkofelre (3091 m), 

1878. július 20-án a sexteni Rotwand (2788 m) tetejére. 1879. július 25-én az Elferkofel (3115 m) 

csúcsán hárman vetik meg elsőként a lábukat, Eötvös mellett ott áll Michael Innerkofler s Franz 

Happacher, a sexteni falusi nótárius, ki mint jó turista, Eötvös szűkebb schluderbachi baráti köréhez 

tartozott, s neki köszönheti, hogy, természetesen a vezető igen magas díját állva, meghívta erre a nagy 

sikerrel járó útra. 

Egy másik alkalommal a südliche Bullkopfra (2854 m), majd 1879. július 26-án67 az Einserspitze 

(2699 m) tetejére jutnak. 1884. július 19-én, mint első megmászót üdvözölhette a Croda da Lago 2717 

méter magas magányos sziklacsúcsa. A Schwalbenkofel és a Cresta Bianca első megmászója is ő volt. 

* 

Eötvös tagja volt a Club Alpino Italianonak és a Deutscher Österreicher Alpenvereinnak, de aktív 

tevékenységet nem fejtett ki; a szervezetek inkább csak zavarták a magányt vagy csak a szűk, igazi 

baráti társaságot kereső, aktív pihenésre és igazi elmélyülésre vágyó embert. Elbeszélésekből tudjuk, 

hogy túrái előtt tervet nem csinált soha. Mindig valami belső, hirtelen elhatározással indult neki egy-

egy útjának. Hegymászásai előtt vezetőivel mindig felkereste a kis schluderbachi kápolnát, majd 

indultak a Rosengarten, Pala vagy Brenta-Langkofel csoportok valamelyikébe. Vezetői a szerény, de 

kiváló képességekkel megáldott, őket is meglepő nagy testi erővel rendelkező bárót igen megkedvelték, 

ki hálás is volt nekik, mindig bőkezűen jutalmazta őket. (Pedig a vezetői díjak, az egyes utak tarifája, 

igen nagy volt.) 

Kedvenc hegycsoportjáról idősebb korában így vallott: 

„nekem ez az ezerarcú Cadin örökszép gyönyörűségem” – majd hozzátette: 

„Már kiöregedtem, de most is lelkesedem a hegyekért, épp úgy, mint fiatal koromban, mikor 

az előítéletekkel szembeszállva, kerestem és találtam fent a magas hegyek között emelkedett, 

kellemes és nyugalmas pillanatokat.” 

  De ha már a komoly falmászás megerőltető volt, akkor sem mondott le a túrákról, s míg lányai 

a Marmolata, a Monte Antelao nehéz déli falain kapaszkodnak fel, ő a túloldalról, a könnyebbik úton 

ér föl figyelve lányai ügyességét. Részben kissé zárkózott természetéből, s talán a természetet vizsgáló 

ember óvatosságából is adódóan jellemző volt rá, hogy csak néhány, olyan vezetővel túrázott, kikkel 

teljesen összeszokott, majd ezekkel a tulajdonképp műveletlen, egyszerű emberekkel a kapcsolata 

csaknem mindvégig megmaradt, szinte azt mondhatjuk, életreszóló barátságot kötött velük. Agostino 

Verzi hegyi vezető naplójába egyik közös útjukról sze rencsésen visszatérve, ezt írta: „Mindahhoz a 

dícsérethez, amit Agostino azoktól kapott, akik magukat rábízták, csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy 

ötvenkét éves és kilencvenkilós vagyok. Agostinót tehát nemcsak mint a pehelysúlyúak és hölgyek 

vezetőjét illeti dícséret, hanem mint a nehézsúlyúak vezetőjét is. 1900. július 17-én.” 



 

Valójában igazi „kiöregedésről” ekkortájt még szó se volt, csak a térdremegtető, inakat próbáló 

meredélyeket hagyta már érintetlenül, másoknak engedve a felfedezés ezen, különös ügyességet és 

kitartást próbáló élvezetét. Úgy 1902-3 körül számára befejeződtek a nagy első megmászások. De a 

Croda da Lagóra vezető híres út, melyet megtalálva először jutott föl a csúcsra, az ő nevét viseli: ez a 

Via Eötvös. (Habár a híresebb, szintén e nevet viselő út a Tofana di Rozes-en van, s sziklamászó lányai 

fényes bravúrját hirdeti.) A Cadin-csoport egyik hegyes ormát is tisztelői – még életében – róla nevezték 

el: Cima Eötvös. Vagyis nemcsak mint kutató fizikus, mint egyetemi tanár, főrendiházi tag, az akadémia 

elnöke és művelődéspolitikus vált ismertté, nemcsak a tőle elválaszthatatlan fizikai fogalmak és híres 

mérőeszköze révén. 

A hegymászó 1914-ben, választott földi paradicsomából kitaszítva sem maradt tétlen: 1915–16-ban 

a Tátra szürke gránittömegét kereste föl, Tarpatakfüreden vert tanyát, s immár 68 évesen lányaival 

megmászta a Jégvölgyi-csúcsot, a Gerlahfalvi- és a Tátra-csúcsot, a Fecsketornyot, s a Jordán-úton 

fölkapaszkodott a Lomnici-csúcsra, mely annyira megtetszett neki, hogy a Tátra Monte Cristallójának 

kezdte nevezni. 

* 

Báró Eötvös Loránd több, korábban elérhetetlennek hitt csúcs első megmászója és amatőr 

fényképész valószínűleg nagybátyjától, Rosti Páltól kapott kedvet, hogy fényképezőgéppel járja a 

kiszögellő toronyóriásokat, s vetített képes előadásain, kiállításokon honfitársaival is megossza 

élményeit.  

Eötvös fennmaradt fényképeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy szinte mindegyik sztereó felvétel: 

diapozitívok és néhány negatív. Számszerűen legnagyobb részük utazásainak helyszíneit, hegymászó 

élményeit örökítette meg. 

1888-tól a Magyarországi Kárpát-Egyesület Budapesti osztályának elnökeként, majd 1891-től a 

Magyar Turista-Egyesület első vezetőjeként saját felvételein túl segítette a turista és műkedvelő 

fotográfusokat is. 

A magyar fotográfiára, később pedig a mozgófilm fejlődésére serkentőleg ható Uránia Magyar 

Tudományos Színház felállításában is szerepe volt Eötvösnek, elsősorban, mint a Magyar Tudományos 

Akadémia elnökének. 

Eötvös 1888–1891 közt vezette a Magyarországi Kárpát-Egyesület Budapesti Osztályát, majd a 

Magyar Turista Egyesületet, melynek alakulásától, 1891-től 1899-ig állt az élén. 

Pekár Dezső visszaemlékezése jól kiegészíti és alátámasztja az eddig elmondottakat.  

„Eötvös kitűnő fotográfus volt. Már a múlt század utolsó évtizedében sztereoszkópikus eszközével 

pompás felvételeket készített, különösen a dél-tiroli Dolomitokban. Ugyanis évről évre 

rendszeresen Schluderbachban töltötte a nyári szünidőt, és két leányával együtt nagy túrákat tett a 

környező hegyekben. Eközben vette fel a dolomitok festői részleteit és nem egyszer hajmeresztő 

hegymászási jeleneteket, még pedig többnyire állványra állított kamrával, aránylag kis 

diafragmával és hosszabb expozícióval. Éppen ezért képei rendkívül élesek voltak, úgy, hogy egy 

előadása alkalmával a diapozitívokat 5×5 méter nagyságban vetíthettük. Professzorom velem is 

megkedveltette a fényképezést. Én hívtam elő felvételeit és készítettem a csaknem kizárólag 

diapozitív másolatokat.” 

„Később egy Zeiss-féle kitűnő vetítő lencsével, de egyébként hevenyészett laboratóriumi 

egybeállítással, több mint száz 40×50 cm-es nagyított papír képeket készítettünk. A nagyítások 

fényképészeti kiállításokon pályadíjakat nyertek és több közülük most is Schluderbachban a régi 

Ploner-féle hotel termeit díszíti.” 

* 

1888. dec. 28-án a Magyar Tudományos Akadémia Kisfaludy-termében az eddig Iglón székelő 

egyesület küldötteinek közgyűlésén megalakítják a Magyarországi Kárpát-Egyesület Budapesti 

Osztályát. Az osztály örökös tiszteletbeli elnökévé Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi 

minisztert választották, elnökévé pedig Eötvös Loránd báró egyetemi tanár, főrendiházi tagot. I. 

alelnök: Lóczy Lajos műegyetemi tanár, II. (ügyvivő) alelnök: Téry Ödön, titkár: Thirring Gusztáv. 



1891-ben, a Magyarországi Kárpát Egyesület vezetőségével való ellentét miatt szeptember 29-én, 

este ½6 órakor a Kir. M. Tudományegyetem fizikai intézetében tartott rendkívüli közgyűlésen döntöttek 

végleg az elszakadásról, illetőleg egy új egyesület létrehozásáról. 

Így jött létre 1891-ben a Magyar Turista Egyesület, melynek elnökéül közfelkiáltással báró Eötvös 

Lorándot, szavazás eredményeképpen pedig alelnöknek gróf Teleki Gézát választották meg. Az 

ügyvezető alelnök Téry Ödön, s a titkár Thirring Gusztáv maradt. 

Az egyesület szervezetét tekintve a példa a híres Deutscher und Österreichischer Alpenverein 

(DÖAV) volt. Ennek értelmében az egyesület a gyakorlati működést teljesen az osztályoknak engedte 

át, magának a központnak csak a szellemi vezetés és irányítás volt feladata. A központ mindössze egy 

kevés tagból álló választmány volt, tehát mint önálló szervezet vagy anyaegyesület, mely külön 

tagokkal rendelkezne, nem létezett.  

Maga a Budapesti Osztály november 21-én alakult meg. 

Az M. T. E. működésének egyik kiemelkedő eseménye a már 1888 óta tervezett „Báró Eötvös 

Loránd-menedékház” felavatása volt. 

Ezt a szerencsére ma is álló faházikót az ötlet születésének immár tízedik évfordulóján, 1898. június 

5-én avatták föl. (1983-ban egy fiatal, lelkes turistákból álló kis csoport mentette meg a végső 

enyészettől.) 

Szintén ebben az évben, 1898. nov. 5-én Klupathy Jenő fizikus szorgalmazására és 

közreműködésével jött létre a Budapesti Egyetemi Atletikai Club, azaz a BEAC, melynek az ő 

felkérésére Eötvös Loránd lett az elnöke, egész1902-ig. 

A Balaton jegén végzett kutatásaiban egyik hűséges társa, a híres földrajztudós, Cholnoky Jenő, ki 

később az MTE elnöki székében is követője volt, a részben Eötvös által, mint az Akadémia elnöke is 

támogatott Uránia Magyar Tudományos Színház egyik legelső előadásán bemutatta Eötvös 1895-ben 

készült képeit a Dobsinai jégbarlangról és környékéről, arról a tájról, ahova még 1864-ben 

„geológikus” utazást tett, a sztracenai sziklakaput le is rajzolta zöld vászonba kötött úti naplójában. A 

barlangot csak 1870-ben fedezték föl. S ne feledjük, Eötvös Loránd első tudományos dolgozatát is 

jégbarlangról, a Biharban található híres Szkarisórai jégbarlangról írta, még 1869-ben, mely egy, szintén 

Krennerrel 1868-ban tett utazás emlékét őrzi. 

Befejezésképp tekintsük meg most mi is a Dobsinai jégbarlangról az Urániában bemutatott 

remek fényképeit. 

 

Eötvös Loránd szavai: 

Elnöki megnyitó M. K. E. Budapesti Osztályának 1890. január 25-én tartott közgyűlésén  

„Haladjunk tehát bátran célunk felé! Legyen az a cél a turistaság meghonosítása hazánkban, és mert 

tudjuk, hogy a jó turista, ha nem több, legalább egészséges és erős akaratú ember, törekedjünk arra, 

hogy magyar hazánkban mennél több ilyen jó turista legyen!       

           Báró Eötvös Loránd 

 

Elnöki megnyitó a M. K. E. Budapesti Osztályának 1891. február 14-én tartott közgyűlésén 

„Turista az, a ki útra kel azért, mert foglalkozásának egyformasága, gondjainak sokasága közepett 

álmaiban feltűnik előtte egy olyan szebb világ, melyben zöldebb a fű, kékebb az ég, magasabbak a 

hegyek, szebbek vagy különösebbek a házak, barátságosabbak az emberek, s a ki ez álomkép eredetijét 

fáradságtól vissza nem riadva keresi – keresi, s mert hiszen e földön élünk, talán soha meg nem találja, 

de azért jó kedvét el nem veszti, hiszen örömét éppen ez a keresés teszi. 

Korunkat anyagias érdekhajhászással vádolják s mégis soha sem volt annyi, a szépet magáért 

felkereső turista mint napjainkban, számuk a műveltség terjedésével együtt növekszik. 

Az olyan vágy, mely annyi ember szívét együtt dobogtatja, nem szorul indoklásra, megvan annak 

létjoga önmagában, és a hol annyian egyet akarnak, ott a közös cél elérésére szükségessé válik az 

egyesülés.” 

 

(Dr. Kis Domokos Dániel PhD, OSZK) 

 

 


