
Egy hét a Gyalui-havasokban 

2013. augusztus 4−11. 

 

Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák! 

Ezen a nyáron a sátoros gyalogtúránk augusztus 4−11. között a Gyalui-havasokban 

lesz. Nyolc nap alatt fogunk a Kis-Szamos völgyéből az Aranyos völgyébe egészen laza 

ütemben (kb. napi 15 km) átsétálni. Végig a főgerincen megyünk előbb 1200−1400, majd 

két-három nap múlva 1500−1800 méteres magasságban, de nagyobb szintkülönbségek 

nélkül, úgyhogy ez a túra − a legelső napot leszámítva − nem megerőltető, ezért 

mindenkit arra biztatok, hogy vágjon bele bátran. A táv nyolc nap alatt nyugalmasan 

megtehető, málnászni, áfonyát és gombát szedni is bőven lesz idő. Turistajelzés sajnos 

nincsen, illetve annyira megkopott, hiányos, hogy már nemlétezőnek tekinthető, de 

tévelyegni azért remélhetőleg nem fogunk. Vagy ha mégis, akkor köd lesz és eső, ami 

miatt nem látunk tovább az orrunknál. 

 

Útvonal 

Az útvonal terve a következő: 

- Augusztus 4-én, vasárnap reggel a kolozsvári Napoca Szállónál (a Sétatér mellett 

van a Szamos-híd mellett, a Magyar Színháztól nem messze) gyülekezünk. A Fanny cég 

Szászfenesre (Floreşti) és Magyarlónára (Luna) tartó menetrend szerinti autóbuszjárata 

innen indul 7,30-kor. A busz a Monostoron a Billánál is megáll, tehát akinek ez 

kézenfekvőbb, ott is fel lehet rá szállni. A jegy ára 4,50 RON. (Ha valaki 

Magyarországról jön olyan kisbusszal, amelyik reggelre ér Kolozsvárra, az ne jöjjön be a 

városba, hanem kb. 10 kilométerrel hamarabb szálljon le Gyalu után Magyarlónán 

(Luna), és a falu központjában, a templomnál várja be a Kolozsvárról érkező autóbuszt.) 

- Ez az első nap lesz a legnehezebb (általában minden túrán ez a legnehezebb), 

ugyanis tele hátizsákokkal aznap felmegyünk a Gyalui-havasok gerincére, mégpedig a 

Testesre. A szintkülönbség kb. 800 méter, természetesen mind felfelé. (Ha valaki netán − 

mint ahogy olykor történni szokott − elbénázza a közös indulást, igyekezzen csak jó 

szaporán a csoport után, mégpedig úgy, hogy közben sűrűn nézegesse a Testes egyik 

csúcsán álló, mindenünnen jól látható két adótornyot, és akkor mindig tudni fogja, hogy 

nagyjából jó irányba tart.) 

- Az első éjszakát a Testes csúcsától kissé délebbre töltjük. Előbb tanácsos a 

nyeregben található ortodox kolostornál (La Eroi) vizet venni, ezért legyen mindenkinél 

erre szolgáló pillepalack. 

- A második napon gyönyörű sétánk lesz tovább a hegygerincen, itt-ott egészen enyhe 

emelkedőkkel. Ha estére elérünk az Oţeleşti nevű móc tanyáig, akkor ott egy igen 

szerény kis boltot is találunk, ahol máris fel lehet tölteni a megfogyatkozott étkészletet. 



- De reálisan nézve a dolgot erre a boltra inkább csak a harmadik napon, a Dobrin 

irányába való menetelés közben számíthatunk. Harmadik szálláshely este az erdőben lesz, 

ott, ahol vizet találunk. 

-  A negyedik napon áthaladunk a Dobrin nevű nevezetes helyen. Kémeim jelentették, 

hogy idén tavasszal valaki itt is üzletet nyitott. (Mindazonáltal vérmes reményeink ne 

legyenek, a kémjelentés szerint a kisbolt nem a Cora- vagy Metro-lánc része. Például 

kenyérre ne számítsunk, de ilyen helyeken a puliszkaliszt és a laska is óriási kincs. A 

konzerv, édesség stb. szintén. Aznap este a Dumitrásza-csúcsig (1638 méter) kellene 

eljutni, ami talán reális elképzelés. 

- Az ötödik napon a Piatra Groşilor (1756 méter) alatt elhaladva megközelítjük a 

Gyalui-havasok legmagasabb csúcsút, az Öreghavast (1826 méter), amely teljesen 

kopasz, kicsit hasonlít a Vigyázóhoz. Mivel maga hegycsúcs katonai tiltott terület, nem 

tudunk épp a csúcsra felmenni. Aznap este valahol alább ütünk sátrat. Például a Meleg-

nyereg (Şesul Cald) a Buszkát-hegy alatt egészen barátságos helynek tűnik, rengeteg szép 

omladozó csűr van ott, és legfőképpen van ivóvíz. 

- A hatodik napon besétálunk Kisbánya hegyi üdülőtelepre, innen már nincsen 

messze. Kisbánya téli síparadicsom, de ami az üzleteket illeti, itt sem lehet sok jóra 

számítani. Mindenesetre talán lesz mód vásárolni ezt-azt. (Tóth Orsi vállalta, hogy előre 

utánanéz.) Ez kissé lazább nap lesz, itt megpihenünk kissé, ha eddig tudtuk tartani az 

előbb leírt ütemet. 

- A hetedik nap viszont  megint kemény. Kisbányától, jobbára szintben haladva, 

átmegyünk a Bélavárhoz, ami a Gyalui-havasok legszebb látványossága. Ettől kezdve 

van turistajelzés is. Körbejárjuk a sziklákat, majd még aznap leereszkedünk a sziklatömb 

alá (930 méter szintkülönbség lefelé!), és lent valahol sátrat verünk a patak mellett. A 

leereszkedés figyelmet igényel, és mivel állítólag széldöntések is voltak itt a tavaly, lesz 

itt egy kis bújócskajáték is. 

- Az utolsó nap (aug. 11., vasárnap) a hazatérésé. Felsőpodságán át, végig az úton 

haladva, de még mindig szép hegyi környezetben legyalogolunk Alsópodságára (kb. 10 

km), ahová 15,35-kor érkezik meg a Sebali Trans cég Topánfalváról (Câmpeni) 

Kolozsvárra tartó autóbusza. Reméljük, fel is fog venni, mindenesetre szólunk nekik 

előre telefonon. A jegy árát nem tudom, de nem lehet nagyon sok. Tehát jó esély van 

arra, hogy aug. 11-én, vasárnap estére megint Kolozsváron legyünk. 

 

Kik jöhetnek? 

Mindenki és a mindenki barátai, ismerősei. Alapállásban persze a Kárpát-medencei 

egykori és mai néprajz szakos hallgatók túrája ez, de ezt a lehető legtágabban szoktuk 

értelmezni. 

 

Mit kell hozni? 

Csak a szokásos dolgokat tudom most is megismételni. Tehát emlékeztetőül: 



- sátor (1. Társulhatnak is egymással. 2. Egészen olcsó sátor is megteszi, lehet 

kölcsönözni is − ezen ne múljon. ) 

- hátizsák 

- hálózsák  

- ízolír (avagy: polifoam, szunyóca) 

- esőköpeny (vagy legalább egy jó darab nejlon) 

- bakancs és hosszú nadrág, amit be lehet tűrni a bakancsba  (Erről szívem szerint azt 

írnám, hogy kötelező. Nem akarom a népet a kullancsokkal, az itt-ott előforduló 

viperákkal és a Bélavár szikláival, kőgörgetegeivel riogatni, de gondolni kell erre is, noha 

a szülőknek persze nem ezekről kell beszélni elsősorban a szívhez szóló elkéredzkedés 

alatt.) 

- réteges öltözet (Ilyen magasságban az éjszakák hidegek, és esős időre is lehet 

számítani.) 

- váltózoknik (Nagyon fontos, hogy mindig legyen nálunk száraz váltózokni. A hal a 

fejétől büdösödik, a diák pedig mindig a lábától fázik meg.) 

- sapka (Napszúrás, szél stb. ellen. Tudvalevő, hogy a láb mellett a fejet kell 

mindenekelőtt védeni. Ha tanév közben nem sikerült, hát legalább most nyáron...) 

- gyógyszer, ragtapasz, arckrém 

- zseblámpa (fejlámpa még jobb) 

- mobiltelefon (tölteni csak a 6. napon Kisbányán lehet!) 

- étel (Két-három napi étel induláskor elégséges. Útközben 2-3 helyen lehet majd 

pótolni, de kenyérhez vélhetően nehéz lesz hozzájutni. Úgy tűnik, bőven lesz ehető 

gomba az idén, tehát hozzanak túrót, szalonnát is. Útközben néhol a pásztoroktól lehet 

majd sajtot, ordát is venni.) 

- ital (legyen mindenkinél pillepalack, vizet találunk közben) 

- üstöcske, edény (Nem feltétlenül fontos, de jól fog, ha van. Egy könnyű kutyatál is 

megteszi, magam pl. ezt el nem hagyom soha. Fő, hogy ne legyen nehéz!) 

- fémcsupor (Ez azért jó, mert lehet benne vizet melegíteni teának és kávénak. 

Tapasztalatom szerint ennek nagy sikere szokott lenni. Az útközben szedett málna-, 

áfonya- és csalánlapinál jobb tea nincsen, kis kávétasakokat azonban lehet hozni.) 

- szőlőcukor (ha mégis elfáradnának) 

- térkép (fakultatív, csak az általános műveltség végett) 

- egyéb (Ötlet szerint. Nekem nincs több ötletem.) 

- Ja, a bicskát el ne feledjük! (A csíki székelyek a templomba is azzal járnak.) 

 

A hátizsákokat ne terheljék túl! Ezzel magunknak nehézzé tesszük a szép nyári 

sétát, másokat meg egyre-másra várakozni kényszerítünk. 

 



Költségek: útiköltség Kolozsvárig és haza, autóbusz Magyarlónáig (4,50 RON), 

autóbusz Podságától Kolozsvárig, túra közben élelmiszervásárlás. Ezek szerint számolja 

ki magának mindenki. 

 

További szervezés 

További szervezés (körlevél, e-mail, plakát, visszajelzés, facebook stb.) nincsen. 

Találkozunk augusztus 4-én, vasárnap reggel negyed 8-kor Kolozsváron a Napoca 

Szállónál, a Szamos-hídfőjénél. Ha valakinek kérdése van, e-mailben azért 

megkérdezheti (cím: lásd alább). 

Ha a magyarországiaknak kolozsvári szállásra lesz szükségük, a Kriza Társaságnál 

most is meg lehet majd szállni. Mivel nyári uborkaszezon lesz akkor, kérem, időben 

jelentkezzenek be telefonon (00-40-264-432593) vagy e-mailben (kriza@mail.dntcj.ro), 

hogy a részleteket megbeszéljék. 

 

Támogatók 

A legmagasabb helyekről, mint mindig. Az idén is szépen kérjük nagy patrónusunk, 

Szent György vértanú, valamint Páduai Szent Antal, Babba Mária és a többi szentek 

segítséget. Rajtuk kívül csak magunkban és egymásban bízunk. 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

Kolozsvár, 2013. július 4. 

 

 

P. S. Továbbra is Gróf Bánffy Miklós Erdély-trilógiáját ajánlom addig is 

olvasmányul, mert néhány helyszínt nagyon képszerűen leír benne, igaz, ő nyugat-kelet 

irányban vágott át a Vigyázón és a Gyalui-havasokon. (Megszámláltattál... Budapest, 

Révai Kiadás, 1936. I. kötet, 228−256.). A Mócvidéken játszódik a legjobb Bánffy-

novella, a Farkasok cselekménye is, ebből sokat megtudhatnak az ember és a hegyi nép 

lelkivilágáról. 
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