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Egy kirándulás élményei 

 A férfi legyen férfi, a nő legyen nő, s az ember legyen kemény. 

A Nagy Hargitai Gerinctúra híre május táján kezdet terjedni, először csak óvatosan 

szájról szájra majd egy határozott felhívás elektronikus terjedése leszögezte az útvonalat és az 

időpontot. Tánczos Vilmos tanár úr, a túra kezdeményezője körbeküldte néhány listára a 

levelét, ami elsősorban néprajzosokat szólított meg, azok barátait, rokonait, ismerőseit.  Az 

igen frappáns billentyűvirtuózságról tanúskodó levél nagyon hamar szárnyra kelt és szállt 

postaládáról postaládára olvasói örömére. A nagy többség beérte pusztán az olvasás 

élményével, egy páran viszont nekivágtak a Hargita meghódításának.  

 Előzetes egyeztetés, bejelentkezés, megtervezés nem volt. A levél megjelölte az 

időpontot, aki megszólítva érzi magát jön, aki nem, otthon marad.  

A tervezett útvonal: Marosfő − Madarasi Hargita − Hargitafürdő − Tolvajos tető − 

Lucs tőzegláp − Szentimrei Büdösfürdő − Kakukkhegy − Mitács tető − Nagy-Piricske − 

Tusnádfürdő – plusz-mínusz eltévedések. 

 Augusztus 7-én vasárnap, a túra első napján, kis 14 fős csapat  gyűlt össze a 

kiindulópontnak megjelölt Marosfőn. Elszánt társaságnak ígérkezett már indulásból harmincöt 

éves átlagéletkorral. Mindenki átlépett a Tanár úr által vezetett túrákon már hagyománnyá vált 

Szentgyörgy napi láncon, amely a juhnyáj kihajtásához kapcsolódó szokásként ismeretes. A 

láncon áthajtott nyáj erős lesz és összetartó Szent György oltalmának kíséretében, aki újabban 

nemcsak a pásztorok, hanem a néprajzosok védőszentjeként is le lett jegyezve. Főleg a hegyet 

járó néprajzosok oltalmazójaként. 

Első utunk az Ördög-tó fele vezetett. A hegynek nekiiramodva rögtön kiderült, hogy a 

hátizsák, bizony lehetne könnyebb is. Talán elég lenne két nadrág is egy hétre és azt a lekvárt 

is igazán otthon lehetett volna hagyni. Mégsem volt légből kapott a felhívásban a 9-10 kilós 

súlyra való intés. Hiába, táplálék kell, és megfázni se lenne kellemes. Filológusi pontossággal 

követve a térképet egy csodás, panorámában gazdag kitérőt sikerült tennünk első nap. 

Szerencse, hogy a kis tévút erdei szamócában sem szűkölködött, így a mohó-sapiens 

csakhamar megbékélt kósza sorsával.   

Talán mégsem hiába történnek a dolgok. Első táborhelyünk a meg nem talált tópart 

helyett egy kis elhagyatott esztena lett végül, ami remek óvóhelynek bizonyult a szomjúságtól 

tikkadt kis csoport számára. Hamar kiderült, hogy az ivóvíz igencsak létfontosságú és komoly 

problémát okozhat, ha kifogy a fél literes flakon és nincs egy forrás a közelben ahonnan újra 

lehetne tölteni.  

A kis tanya, a sűrű erdő közepén kővel kirakott forrással, tűzhellyel, kerítéssel védve, 

valóságos fényűzésnek számít a vadkempingezőnek. Az útközben gyűjtött őzláb és 

rókagombából jóllakva, elheveredve a tetőn lévő szénában, az ember ha meglát egy 

hullócsillagot, nincs is kívánsága.  

Másnap újult erővel és könnyebb hátizsákkal indultunk útnak. Vagy legalábbis 

könnyebb lélekkel a tudattól, hogy a közben elfogyasztott táplálék lényegeset könnyített a 

terhünkön. Egy csoportkép erejéig összeáll a csapat. Félszegen fogódzunk egymásba, hisz 



2 

 

annyira még nem ismerünk mindenkit. Indulás előtt pár pillanatra megpihen a szemünk az 

elénk táruló Nagyhagymáson, amiről már azt suttogjuk, hogy jövőbe oda is fel kellene jutni.  

 Az enyhe kapaszkodón cipekedni, kevésbé megterhelő, ha az ember szórakozik 

közben. Kettes, hármas csoportokban váltakoznak a beszédtémák. Csatlakozunk, leválunk, 

bevárjuk egymást, ismerkedünk ... lassan már egymás nevét is megjegyezzük. Ezt gyakorolva 

a további napokban is, egyre barátibb és felszabadultabb lesz a hangulat. Előkerül a bajtársi 

szolidaritást leginkább erősítő szőlőcukor és csoki, ami hasznos túratárs az izom lázító 

megerőltetésben. Ha kutyák ugattak, közelebb húzódtunk egymáshoz. Mert ha összetartunk, 

mint a lánc, nemcsak erősebbek vagyunk, hanem enyhül a félelmünk is, amit egyébként 

messziről kiszagolnak a kutyák. Ahol kutya van, ott ember is, akitől megerősítést lehet nyerni 

az útvonallal kapcsolatban. Meg lehet tudakolni a legközelebbi forrást, ahol majd 

megebédelhetünk és megszusszanhatunk egy kicsit. Találkozunk még gombászókkal és 

áfonyaszedőkkel, akiktől ugyancsak útbaigazítást kérünk.  

Az embert csak nézik odafenn, hogy miért mászik fel a hegyre ennyi turista, ha 

nincsen dolga ott? Mit kínlódnak, miért nem pihennek inkább szabadidejükben? Ezeket 

gondolhatták rólunk a néha-néha felbukkanó embertársaink, vagy valami ilyesmit az 

ábrázatukból ítélve. Valóban, a helyi ember akkor megy ki a hegyre, ha dolga van. Ha áfonya- 

vagy málnaszezon van, kimegy gyűjtögetni, eső után elmegy gombászni, napsütésben elmegy 

takarmányt csinálni, télen kimegy fáért -  csupán nézelődni nem megy ki a hegyre. Ha már 

kint van, megfog valamit. Leginkább, valami eltévedt búcsújárókra hasonlíthattunk, akik 

elszámolták az időpontot. Abban azért biztosan ki tudnánk egyezni, hogy a hegyi levegő a 

városi népnek is jót tesz. 

Előfordult, hogy már ebédkor megtaláltuk az ideális sátorhelyet. Gyönyörű tisztás, 

frissen csorgadozó hegyi patak, borvízforrás... de nem engedtünk a kísértésnek. 

Nekiiramodtunk ismét az útnak s a Fertő tetőn a látványtól megrészegülve egy pillanat alatt 

elfelejtettük, hogy percekkel ezelőtt még vonszoltuk magunkat a meredeken felfelé. A késő 

délutáni nap diszkréten verte vissza a fényt a környéken elterülő falvak templomtornyairól, 

jelezve, hogy az embernyi terület olyan semmiség a természet hatalmához képest. Fenn a 

magasban érezni valami erőt, amitől elönt a boldogság, ami előtt alázattal hajtunk fejet, 

mielőtt összeroppannánk.  

A Fertő völgyben ért az este. Két öregúrral táboroztunk, akik ugyancsak a Madarasi 

Hargita felé tartottak. Évtizedek óta együtt túráznak, már hetven év felett vannak, de amíg 

bírják és az Isten segíti, útnak indulnak ujra és újra. Csodálattal nézzük őket s erőt kívánunk a 

további túrákhoz.  

A fáradt szürkületben nem akaródzik sátrat verni és fát gyűjteni. Csak úgy 

kifeküdnénk a dombra s hagynánk, hogy ringasson az anyaföld, takarjon be a harmat s a 

csillagos ég vigyázza álmunkat. Kis szusszanás után mégis erőt veszünk magunkon és máris 

pislákol a kis tűz, ahol mindenkinek jut egy kis hely s egy kis meleg étel, hogy energiát 

gyűjthessen magának a holnapra. Mindenki kínálja a magáét jó kedvvel és szeretettel, mert 

társak vagyunk a vándorlásban. Lefekvéskor nem kell altató, semmi nem hiányzik, a fekhely 

kényelmes, nincs hideg és az is nagyon jó, hogy hangosan horkolnak a szomszéd sátorban, 

mert így a medve se jön közel a táborhoz.  

 A következő indulás előtti csoportképen már közelebb kerülnek a vállak egymáshoz, s 

a karok is határozottabban fonódnak össze. Ugyan a hátizsák ismét könnyebb, azt már tudjuk, 
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hogy az út végére az 5 kilóból 50 lesz. Megmondta nekünk az áfonyaszedő ember s magunk is 

megtapasztaltuk. Az égig érő fenyőóriások között, mint valami kis vándor hobbitok, úgy 

botorkálunk a bozótban. Önkéntelenül is elfog valami meseszerű hangulat és a puha 

mohaszőnyegen, combig érő harasztban felsejlik két kisgyerek, amint az elhagyott 

kenyérmorzsákat kutatják megszeppenve. A gyilkos galóca, amint elhaladtunk rögtön 

visszaváltozik nagy kalapos  erdei manóvá. Az óriás fenyők törzsei közt két fehér egyszarvú 

kergetőzik szerelmesen mit se törődve az arra járó mulandósággal.  

A Madarasi Hargita csúcsára felérve ugyancsak egy meseszerű látvány várt minket. A 

síri ködben fel-fel bukkanó kopjafáktól, kőhalmoktól, keresztektől nekünk is eszünkbe jutott 

itt a csúcson letenni valami szimbolikus terhet. A menedékház oltalmazó melegéből 

ébredtünk fel néha néha a kinti viharra és azon az éjszakán semmi nem lehetett volna 

kényelmesebb annál nyikorgó emeletes ágynál.  

Reggelinél svédasztalt rakunk szalonnából, vörös/lila hagymából, kézről kézre jár a 

kenyér, ami már csak egy van a társaságnak.  

Induláskor még nem is sejtettük, hogy a csúcstól, Hargitafűrdőig fog verni minket az 

eső. Nem is baj, hogy nem tudtuk, van úgy, hogy az embert a bizonytalanság is hajtja tovább. 

Megérkezve a faluba, felhólyagozva, lejárt cipővel csurom vizesen nem is volt jobb ötlet egy 

kupica szilvapálinkánál. A gondviselés a helyi vegyesbolt pultja mögül ránk nézett, 

megenyhült rajtunk s aznap este elszállásoltak s be is fűtöttek nekünk a helyi iskolába, hogy 

megszáradhassunk. Az ember azt gondolta volna, hogy az előző éjszakánál nem is érhetné 

nagyobb szerencse, de mégis napról napra rá kellett jönnünk, hogy egyre inkább egy nagy 

tenyéren vándorlunk.  

Másnap a Lucs fele haladva két helyen is megvendégeltek minket finom, édes ordával, 

friss sajttal amely jóindulat úgy feldúlta a turista lelkünket, hogy alázattal szelt házikenyérrel, 

kútból mert friss vízzel csillapodott csak. Van olyan pont, amikor úgy érezni, nem is kell több 

a boldogsághoz.  

A lábunk már könnyebben engedelmeskedik az akaratnak, a hátunk sem görnyed be a 

súlytól. Pedig gyanítjuk, hogy a teher egy szikrányival sem lett kevesebb, hiszen időközben 

újra kellett tölteni az éléskamra részleget hátunkra nőtt csigaházunkban. Megerősödtünk 

volna? Érdekes attól a ponttól már súlya sincs a zsáknak, ahogy valakinek átveszel a terhéből, 

ha meghúzódik a válla.  

Színes társaság a miénk, az a jó, mert mindig van valaki, aki erőre kap, biztat ha 

lankadnánk vagy megpihen velünk. Kiderül, milyen izgalmas foglalkozások vannak itt, s 

milyen jó eszmecseréket lehet folytatni érdekes tudományokról a fűben hemperegve is. 

Kiderül az is, hogy azt a nótát más is ismeri, s micsoda pacsirtahangon ráadásul. Megtudjuk, 

hogy a Megy a gőzösnek van még egy szakasza s arra is rá tudunk hangolódni, hogy 

összerakott foszlányokból felidézzünk egy régen elfelejtett népdalt. A vége fele már nagyon 

tudjuk, hogy ki, kivel ért inkább egyet s akárhogy keveredünk mindig sikerül egymásmellé 

rázódni. Már-már a sátrak éjszakai elrendezkedése is ezt a formát követi.  

Egyeseknek közülünk szülőföldje ez a hely. S ahogy ismerős környékre érünk, 

valahogy a táj is megszelídül, az ember nem is érez terhet, nehézséget csak szaladna, dalolna 

bátorítaná a kimerülteket, vinné mindenki terhét, hisz olyan sok ereje lett hirtelen.  
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Lehet, hogy elcsépelték, elhappolták, közhelyesítették már az A Hargita alján lakom 

én című nótát, de a Hargita aljába visszatérve, sokkal másképp hangzik, mint a kereskedelmi 

adók csatornáiról. Az embernek megtelik a szeme könnyel, zokogna a legszebb keserűségben, 

de nem  teszi, mert sokan vagyunk, együtt vagyunk és nagyon jó így.  

Ahogy minden folyamatnak van kezdete, úgy a végének is el kell jönnie. Utolsó 

táborhelyünk a Mitács völgye. Békésen fürkésszük a tejutat a tábortűz mellett elheveredve. 

Úgy összeforrtunk mint egy nagy család,  vagy mint egy kis törzs, mintha soha nem is lettünk 

volna külön.  

Másnap Tusnádfürdő felé haladva sokunknak eszébe jut, hogy szívesen megtenné 

ugyanezt az utat visszafelé, csak ne múljon el még ez az együttlét.  

Búcsúebédünket fogyasztva már tudtuk, hogy nem az elváláson van itt a hangsúly, 

hanem az újra találkozáson. S bár egy kissé kesernyés a sör utóíze, édesek az egymásra 

borulások, a kedves búcsúszavak, a köszönetnyilvánítások és a sűrű fogadalmak a jövőbeli 

találkozást illetően.  

  

Köszönöm, kedves vándortársaimnak ezt az együttlétet, a bizalmat és az erőt ami épp 

a következő túráig lesz elég.  

  

Szeretettettel,  

Boróka 

 

Jobb Boróka 

 


