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Kirándulás a Bükkbe 
2013. január 20., vasárnap 

 

Kedves Hallgatóim! Kedves Kollégák! 

 

Vasárnap, jan. 20-án egész napos téli sétát tervezünk a Bükkbe. Alább végig csak erről lehet 

olvasni, úgyhogy csak az olvassa tovább ezt a felhívást, akit valamennyire érdekel a téma. 

Ezzel a kis tekergéssel most megünnepeljük a félév végét és a téli szesszió kezdetét. 

 

Miért megyünk?  

Merthogy a Bükkben most nagyon szép és jó. Ha havazni fog – ezt jelzik az időjósok a 

hétvégére −, akkor az erdő még szebb a hóhullásban. Vannak szép őzek, szép vaddisznók is és 

más állatok is, de ők csak akkor mutatkoznak, ha csendben járunk. (Én az idén már 3x láttam 

őzeket és 1x kb. 10-12 vaddisznót is, mert csendben voltam. A vaddisznók most télen feketék, 

nem szürkék, és ez nagyon érdekes.)  

 

Kik leszünk ott? 

Elsősorban a néprajzosokat és barátaikat, valamint tanáraikat invitálom. A magyar szakos 

magiszterek, akik néprajzi tárgyakat vettek fel, mindig főhelyen lesznek, azaz mindig legelöl 

fognak menni, és legelőször ők fognak leülni enni – ezt megígérhetem. 

 

Merre megyünk és mit csinálunk? Mi ott az érdekes? 

Amint ez sejthető, ki-ki sok érdekes dolgot láthat, tapasztalhat a nap folyamán. Én például az 

alábbiakat gondolom, de mindez csak elgondolás, és lehet, hogy (kissé?) másként lesz. Az 

útvonal és az útiterv ugyanis időközben igények szerint módosítható. De tervnek azért 

mindenképp lenni kell, úgyhogy nézzük tehát: 

- Reggel 10 órakor találkozunk a 9-es trolibusz monostori végállomásánál. A villamosok is 

ott állnak meg a közelben, tehát azzal is lehet jönni. 

- Átvágunk a Monostori erdőn, pontosan ott, ahol annakidején Dsida Jenő, Viola és Tinti 

kutya kissé szemérmetlenül helytelenkedtek. (De aztán az angyalok végül mégis leborultak Viola 

előtt, igaz, ez már csak úgy estefelé történt a Monostori út két oldalán.) Kb. 20 perc múlva fent 

vagyunk a Páter-gerincen, ahonnan szép kilátás nyílik a Bükkre, vagyis a mi további 

útvonalunkra. 

- A gerincen tovább megyünk még egy darabig (kb. 15 perc), majd innen ferdén oldalozva 

leereszkedünk a bővizű Szent János-kúthoz, amely a Plecska patak völgyében van. Itt jó hideg 

víz van, lehet inni, és lehet enni is egy kis tízórait is, akinek van, mert eddig kb. már 1 órát 

jöttünk, és lehet, hogy nem reggelizett mindenki otthon. (Kávéautomata azért itt sajnos nincsen, 

merthogy semmi sem tökéletes...) 

- A Szent János-kúttól kb. másfél órán át megpróbáljuk követni a bükkeredőben zegzugosan 

haladó piros keresztjelzést, és közben megtanuljuk, hogy a Bükkben nem is olyan könnyű 

közlekedni és tájékozódni a rengeteg kis harántvölgy miatt. De végül sikerrel járunk, és kb. 

12,30-kor kiérünk a szelicsei útra. Az úton néhány perc alatt felsétálunk az Árpád-csúcs alá az 

ún. Kereszthez. 

- Itt eldöntjük, hogy felmegyünk-e a csúcsra (újabb 30 perc fel, 15 perc vissza),  vagy inkább 

visszafordulunk. Az Árpád-csúcs 832 méter magas, Kolozsvár környékének legmagasabb pontja, 
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de nem különösebben látványos. Déli irányban azért innen rá lehet látni a Tordai-hasadékra és 

nyugaton a Gyalui-havasokra. 

- Innentől kezdve lefele jövünk. A kék keresztjelzésen indulunk el vissza a Dumbráván, majd 

a piros háromszög mentén balra letérünk a Brüll-kilátóhoz. Innen rálátunk Gorbó völgyére és a 

Gorbó-dombra, amit a bennszülött kolozsváriak egyszerűen csak Kopac-dombnak neveznek. (Itt 

voltak a magyar légelhárítás ágyúi egykor, de – amint látjuk jól -- nem voltak elég sikeresek. Ja, 

és itt láttam a vaddisznócsordát is lent a völgyben, de ez még újév napján délelőtt volt a bécsi 

koncert előtt.) 

- A kilátó közelében van a Slamovicsnál nevű hely az erdőben. (Slamovics régi jó kóser zsidó 

mészáros volt, aki az 1950-es években települt ki Izraelbe, de itthagyta nekünk ezt a nagyszerű 

erdei tanyát, és erről őt azóta is jó szívvel megemlegetjük.) Itt tehát ember nincsen, de van 

lefödés, van pad és asztal, van tűzhely – úgyhogy ideális hely ez az ebédelésre. Sütünk szalonnát, 

és forralunk bort, mert van ott egy nagy pléh is, amin ezt meg lehet tenni. 

- Miután végeztünk, átvágunk a Nyíresen, és rövidesen leérünk a Papok rétjére (ó, régi 

kolozsvári ferencesek!), ahol eldöntjük, hogy merre akarunk továbbmenni. A Papok rétje ma már 

csak sűrű bozót az erdőben. Kb. délután fél négy lehet már, úgyhogy talán egyszerűbb a kék 

kereszten egyenesen leereszkedni, érintve a Cérna-forrást. (De lehet a Szent János-kúthoz is 

visszamenni, de akkor utána megint fel kell mászni a Páter-gerincre.)  

- A Cérna-forrás környékét azért kell jól megjegyezni, mert kora tavasszal ez a hely tele van 

hóvirággal. (Védett növény! Ha ott van az idő, tényleg képes a hóból is előbújni.) 

- A Papok-rétjétől 30-40 perc alatt elérjük megint a Monostori végállomást. (Útközben sóvár 

szemekkel nézünk majd rá a Kerék/Roata nevű nyárikertre és vendéglőre, ahol a legjobb pápánást 

készítik Kolozsváron, amit majd májusban vagy júniusban ki is lehet próbálni, mert nem is drága 

itt. [Ha valaki nem tudná: a pápánás tehéntúrós gombóc, ami nem főve van, hanem sütve, és lehet 

mindenféle jó erdélyi lekvárokkal ízesíteni. Aki csokoládét tesz rá, az egyéb gonoszságra is 

képes...]) De most még nincs pápánás, a nyárikert zárva van, úgyhogy megcélozzuk megint a 9-es 

trolit, kilyukasztjuk a buszjegy másik végét is, és elindulunk meleg kis otthonunk felé. 

 

Mit kell hozni? 

- Téliesen, rétegesen kell öltözni (sál, sapka, bakancs). Ha a bakancs átázós, hozzanak 2 pár 

váltózoknit is – ez nagyon fontos! De amúgy nem kell különösebb túrafelszerelés, a városban 

használt téli cipő is megteszi. 

- Egy kis tízórai (a Szent János-kútnál), szalonna (kb. 15-20 deka – most négy éve 10 dekát 

írtam, és nem volt elég), kenyér, fokhagyma vagy vöröshagyma (odaát a neve: „lilahagyma”) 

(mindez Slamovicsnál kerül elő). Ha van termoszuk, a forró tea nagyon jól szokott esni. Ha 

nincs, az sem baj. Ha a karácsonyi szaloncukorból még maradt, tegyenek a zsebükbe azt is. 

- Az előbb emlegetett, mindkét végén érintetlen buszjegy. 

- Ha állatokat is akarnak látni, hozzanak leokoplaszt, hogy legyen mivel beragasszuk a 

szájunkat. (A csendteremtésnek ezt a hatékony és csalhatatlan módszerét a régi elemi iskolákban 

gyakorolták a tanítónénik, de ma már, azt hiszem, hála Istennek ki kezdett menni divatból. Én 

megvallom, soha nem szerettem.) 

 

Jó hetet, jó készülődést! 

Tánczos Vilmos 

oktató, kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com 

 


