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Nagy Hargitai Gerinctúra 

2011. augusztus 7−13., vasárnap−szombat 

 

Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák! 

Alább megpróbálom röviden vázolni a már beharangozott nyári egy hetes hargitai sétánk 

főbb tudnivalóit. 

 

Időpont: 2011. augusztus 7−13., vasárnap reggeltől szombat estig. − Ebben az időben jó 

idő szokott lenni, és a Hargitán az éjszakák tudvalevőleg hűvösek. A túra vasárnap reggeltől 

szombat estig tart, tehát összesen hét napos. 

 

Résztvevők: néprajzos diákok és néprajzos öregdiákok a Kárpát-medencéből, előbbiek 

barátai, tanárok stb. 

Szóval, szabályos nép leszünk. (A. Dundes) A szolidaritás, ami a tavaszi vlegyászai túrán 

kialakult, szép dolog volt, szükség lesz rá most is. 

A túra nem igényel különösebb fizikai képességeket. Jöhet mindenki. 

 

Útvonal: Marosfő − Madarasi Hargita − Hargitafürdő − Tolvajos tető − Lucs tőzegláp − 

Szentimrei Büdösfürdő − Kakukkhegy − Mitács tető − Nagy-Piricske − Tusnádfürdő. 

Ennek hossza az eltévedéseket nem számítva kb. 90-100 kilométer, eltévedésekkel lehet 

sokkal több is. Átlagos ütemben hat nap alatt bejárható, de mi még rászánunk egy napot, 

mivelhogy sietni nem fogunk, célunk − amint szelíd bölcsészekhez illő − külső szemlélődés és 

belső kontempláció. (Van vicc is ehhez: − Filós vagy? − Nem, csak elbambultam.) Ha elmennek mellettünk 

mások, akik gyorsabban haladnak, mint mi (pl. őzek, vaddisznók, sasok, tilosban járó erdővágók 

stb.), mi nem irigykedünk rájuk, hanem inkább elidőzünk az utunkba kerülő málnavészekben, 

kokojzásokban és türelmesen leszedegetjük a rókagombák apraját is.) A túra ütemét mindig a 

leglassabban haladókhoz igazítjuk. Ha netán mégis egy nappal hamarabb érkezünk meg 

Tusnádfürdőre, és még van hozzá erőnk-kedvünk, ráadás gyanánt kiugorhatunk a Szent Anna-

tóhoz is, hogy lemossuk magunkról az út porát (vagy sarát). 

 

Cél: Hát ezt igazából nem is tudom... A konkrét cél − a tusnádi vasútállomás szombat este 

− csak azért van, hogy azért legyen valami közös iránya a bolyongásnak. De fontos, hogy ezt egy 

percig se tévesszük össze a valódi céllal. Utóbbiról csak annyit, hogy a Hargita a világ legszebb 

hegye, és hogy van valami titka − ezt mindenki tudja. Voltaképpen semmi nevezetes nincsen 

rajta, még egy várrom sincs. A Hargita az a Hargita: néma és fenséges. Megnézzük, hogy végig 

tudunk-e menni rajta. Meg aztán az is sejthető, hogy Nyár lesz akkor, amikor szép 

csillaghullásosak az esték és frissek a hajnalok. 

 

Előkészületek: Kicsit nem árt azért rákészülni: 1. Be kell szerezni a bakancsot, a 

hátizsákot, a sátrat, a hálózsákot, az esőköpenyt. 2. A fizikai erőnlétet és az immunrendszert is 

fejleszteni lehet egy kicsit. (Ti. nincs szánalmasabb látvány a könyvtárból a Hargitára a 

pásztorkutyák közé szalasztott nyápic bölcsésznél.) 3. Aki nincs magával és a mérleggel 

megelégedve, a kilóit pluszba vagy mínuszba már előzetesen igazgathatja. 

 

Szállás: Ki-ki viszi a hátán. Azaz sátor, kinek-kinek saját mérete és társasága szerint.  
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Tisztálkodás, higiéné stb.: egy hétig a természetben. (Erre vonatkozó francia szólás: À la 

guerre comme à la guerre. Magyarul: A háborúban olyan, mint a háborúban. Avagy a helyzetre 

adaptálva: A vadkempingezés olyan, mint a vadkempingezés.) 

 

Étel és ital: Hátunkon viszünk mindent, de mindig csak két napi adaggal startolunk (!), 

mert két közbülső állomáson − előbb Hargitafürdőn majd a Szentimrei Büdösfürdőn − lehet majd 

vásárolni ezt-azt. (Valahogy jó volna azért előre szólni a boltosoknak, hogy hozzanak sok-sok 

veknit akkorra, amikor mi érkezünk, mert különben hoppon is maradhatunk, és tényleg málnára, 

gombára szorulunk.)  

Fél liter (na jó, max. 1 liter) víznél többet nem cipelünk, a hegyi patakokból és 

forrásokból lehet majd inni. Igaz, az utóbbiakat meg is kell majd találni... 

Jó, ha hoznak magukkal krumplicukrot, csokoládét, mert az energiát pótolni kell. A 

szalonna nyáridőben a hegyen a legjobb útitárs. 

 

Mit kell még hozni? 

A következőkre gondolok, de ki-ki gondolkodjon: 

- jó bakancs − A vlegyászai tapasztalatok alapján nagyon fontos, hogy kipróbált, 

kényelmes lábbeli legyen, ne pedig új, amiben még nem jártak. Esetleg lehet hozni pluszban még 

egy könnyű tornacipőt is. (A vízhólyagok népi kezelésének két módja van: 1. kifakasztásos; 2. 

nem kifakasztásos. [Én az elsőre voksolok, de lehet, hogy kifakad magától, és akkor kútba esett a 

népi tudás.]) Számítsanak arra, hogy néhol nehéz terepen (pl. széldöntéses helyek, nedves fű stb.) 

is kell haladni.  

- sátor − Egy sátorban alhat 2-3 személy is. (Túl drága sátrat azért ne vegyenek, mert a 

medvék szokták olykor éjszaka a sátrakat bolygatni.) 

- hálózsák − A sátor és a hálózsák könnyű legyen, igyekezzenek addig beszerezni. 

- habszivacs (ízolír, polifoam, vagy ha valaki csak halva született szép magyar szóval 

szereti: szunyóca) 

- réteges öltözet − Az éjszakák Csíkban és főleg a Hargitán nyárban is hidegek! 

- esőköpeny − Nem feltétlenül szükséges, de valahogyan meg kell oldani, hogy adott 

esetben esőben is lehessen ütemesen haladni. 

- váltózoknik − Fontos, hogy mindig legyen nálunk száraz váltózokni. A harmat pl. csak 

10 óra tájban szokott felszáradni, az esetleges esős időről nem is beszélve.  

- sapka − napszúrás, szél stb. ellen 

- gyógyszer − Ki-ki hozzon, amit gondol. Fájdalom- és lázcsillapító pl. jöhet. Ragtapaszra 

az előbb emlegetett vízhólyagok miatt eddig minden túrán szükség volt. Az érzékenyebbek égés 

ellen hozhatnak arckrémet. (Ez utóbbi hasznos voltára már a Vlegyászán rájöttek a tavaly, amikor 

is a tanszéki folyosókon Pécsett, Budapesten és Kolozsváron még hetekig ki lehetett a hegyi 

népet válogatni.) 

- térkép − A Hargitán jó időben is elég nehéz tájékozódni, a turistajelzések épp a 

legnehezebb helyeken hiányzanak. A hegy lentről egészen más, mint fentről. Ha valakinek volna 

GPS-e, jól jönne, még az iránytűt is el tudom képzelni. 

- A mobiltelefonok akkuját előzőleg jól fel kell tölteni, mert közben erre lehetőség 

nincsen. 

- étel, ital − Lásd előbb. 

 

Fontos!!! A hátizsákokat semmiképpen ne terheljék túl! − Az ideális súly kb. 6−8 kiló 

lenne. Akinek 9 kilónál többet nyom majd a zsákja, annak az élelmiszer-többletet induláskor 
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Marosfőn meg kell majd ennie vagy a köz javára be kell szolgáltatnia, és a köz aztán azonnal 

megeszi. 

 

Költségek: vonatjegy (Marosfőig oda, illetve Tusnádfürdőtől vissza) + étkezési költségek 

 

Veszélyek: Hát ebből van bőven, de itt most csak az érdekesebb állatokról emlékezünk 

meg, a szülők elriasztásához már az is bőven elégséges. A havasi legelőkön mindenhol van 

juhsereg. Egy sereg áll kb. 3-400 juhból (Magyarországon ennek neve: birka), kb. 20-30 vad 

kutyából, 3-4 pásztorból és 1 esztenából. Mindezekből leginkább a kutyák veszélyesek, a juhok 

soha, a pásztorok pedig csak akkor támadnak, ha megérdemeljük. A sok kutyára a juhoknak és a 

pásztoroknak a sok medve miatt van szükségük, nekünk pedig egyáltalán nincsen. Szerencsére a 

medvék is tartanak tőlünk, nemcsak mi tőlük. Szóval, a diák-medve viszonyon is lehetne még 

javítani, ha utóbbiak nem volnának teljesen vadak. Hogy ők rólunk mit gondolnak, azt nem 

tudjuk, de mivel most mi leszünk a betolakodók, ezért legyünk mindig szerények, udvariasak. De 

azért minden helyzetben legyünk jó hangosak. Még egyéb állatok is vannak a Hargitán, de 

ezekből csak a viperákat kell kifejezetten elkerülni, akik hozzánk hasonlóan napos helyeken 

szeretnek sütkérezni. 

A vadkempingezést a medvék miatt a turistakalauzok nem ajánlják, de majd 

megválasztjuk a kevésbé medvés helyeket, és egyébként is a Cocchiara-olvasó lányok-fiúkból 

(Az örök vadember) szervezünk éjszakai őrséget, ha ez szükségesnek látszik. Szóval, 

odafigyelünk mindenre, amennyire lehet − ezt otthon feltétlenül ígérjék meg, aztán úgyis az lesz, 

ami lesz. 

Ha majd Nagyboldogasszony napján (aug. 15., vasárnap) otthonainkba térünk, Csík 

védasszonyának hálát adunk az oltalomért. Szent György vértanú, az állatok és a diákok 

védőszentje, valamint az őrzőangyalok az eddigi négy vlegyászai túrán velünk voltak, és most 

eddigi hathatós segítségüket megköszönve, bizalommal fordulunk hozzájuk megint. De Csíkszék 

földjén járván, nem feledkezhetünk meg Szent Ferenc atyánkról és Páduai Szent Antalról sem, 

kérjük őket is, hogy kegyes szemmel tekintsenek reánk. 

És bár sok szenthez fordulunk, mindazonáltal tartsuk szem előtt azt a népi bölcsességet, 

amit Csíkcsicsóban, a nagy káposztatermelő katolikus csíki faluban mindenki ismer: − Erősen 

bízzál Istenben, de káposztát azért ültess! 

 

Elindulás és visszautazás. Vonatok 

Az indulás és hazautazás időpontját a Corona nemzetközi vonat menetrendjéhez igazítjuk, 

mert a legtöbben vélhetően azzal fognak jönni és menni. 

Az indulás napja: 2011. aug. 7., vasárnap. A Corona Budapest−Nagyvárad−Kolozsvár 

felől 07,18-kor érkezik Gyergyószentmiklósra (Gheorgheni), innen egy óra múlva 08,33-kor van 

személyvonat (P. 4506.) tovább, amely Marosfőre (Izvoru Mureşului Hm.) 08,55-kor érkezik. 

Itt és ekkor találkozunk mindenkivel. A Brassó−Sepsiszentgyörgy−Csíkszereda felől jövőknek a 

P. 4501-es számú hajnali személyvonatot javaslom, amelyik 07,22-kor már Marosfőn van, tehát 

nekik másfél órát várakozniuk kell, amíg a többiek is megérkeznek. (A későbbi, P. 4503-as 

személyvonat sajnos csak Csíkszentdomokosig közlekedik.) A Marosvásárhelyről érkezőknek 

05,21-kor kellene Dédán a Coronára felszállniuk, de ehhez sajnos nincsen jó vasúti csatlakozás. 

Ők esetleg eljöhetnek Marosfőre már előző napon a sátraikkal, vagy másként is szervezhetik az 

utat (pl. Dédáig személygépkocsival, autóbusszal). 
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A hazaindulás aug. 13-án, szombaton este Tusnádfürdőről (Băile Tuşnad) történik. A 

Corona 19,03-kor indul Csíkszereda−Kolozsvár−Budapest felé. Sepsiszentgyörgy−Brassó 

irányába két személyvonat is van (19,37-kor és 21,18-kor). 

Ha valaki nem tudna végig maradni (pl. családi ünnepségre kell mennie a hétvégén), 

korábban is lejöhet a Hargitáról, mert az al- és felcsíki falvak vasútállomásai a hegygerincről kb. 

3-4 óra alatt bárhonnan elérhetők. 

Ha ellenben valaki a túra végén Tusnádfürdőről még a Csomád-hegységbe is ki szeretne 

menni (Szent Anna-tó, Bálványos vár stb.) ezt vasárnap és hétfőn megteheti. De ezt talán hagyjuk 

jövőre, mert ez stílszerű elindulás lenne egy 2012-es Csíki-havasok-beli (Kászon, Úz-völgye, 

Gyimes, Egyeskő stb.) túrához. ... :-) 

 

További szervezés 

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

2011. augusztus 7-én, vasárnap reggel 08,55-kor a marosfői vasútállomáson. 

  

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com) 

 

Kolozsvár, 2011. május. 23. 

 

 

 

 

 P. S.: A jelen kezdeményezés néprajzos körökben a Kárpát-medencén belül szabadon 

terjeszthető. 

 


