
Királyerdő-túra 
2013. ápr. 26−28. (péntek−vasárnap) 

 

Kedves Néprajz Szakos Hallgatók és Barátaik! Kedves Kollégák! 

 

Az idei, szokásos három napos tavaszi kirándulásunk a Királyerdőben lesz. A Királyerdő 

nem olyan magas hegység, mint Vigyázó, sőt még a Torockói-havasoknál is alacsonyabb (max. 

1000 m), de azért kiterjedt hegység, a táj nagyon szép, sok a barlang, üreg. 

 

Útvonal, program 

A szombati napra 20-25 kilométert ide is beterveztünk, a másik két napra pedig valamivel 

rövidebb távot. A Királyerdő tele van barlangokkal (a leghíresebb a Szelek barlangja), de ezek 

meglátogatása hosszabb időt venne igénybe, vezető nélkül nem is megy, úgyhogy a barlangász 

programot nem fogjuk erőltetni (legalábbis nem mértéken felül), hanem inkább maradunk fent a 

jó levegőn a sziklákon és a bükkerdőkben. 

Túravezetőnek tavalyi barátunkat, Kiss János urat kértem fel, magam ugyanis a hegységet 

nem ismerem. Annyit látok, hogy a völgyek meredekek és mélyek. Ő keményebb ütemhez 

szokott, mi pedig − tudjuk jól − sokkal lazábbak és csendes beszédűek vagyunk, de azért 

bizonyára ki tudunk majd mindenben egyezni (pl. reggeli kelések, szint-távolság-idő korreláció, 

vezényszavak [»Huj, huj, hajrá!« − emlékeznek, ugye?]). Az útvonalról közelebbit most nem 

tudok mondani, majd kiderül minden. Vannak mindenféle turistajelzések is, de azok persze csak 

a gyengébbeknek. Mi megyünk mindig előre, mint vak a gödörnek. Lesz medvehagyma is, bár az 

április végi időpont ezen az Erdélyen kívüli melegebb alföldi klímán kicsit későinek tűnik hozzá. 

 

Résztvevők 

Ugyanaz mint eddig: a Kárpát-medence jelenlegi és volt néprajz szakos diákjai. Hozhatják 

barátaikat, tanáraikat is. 

 

Szállás 

Anabázisunk
1
 ezúttal Vársonkolyoson (Şuncuiuş) lesz egy hajításnyira a vasútállomástól 

éppen szemben a kocsmával. A falu középpontjában lévő turistaszálláson 3-4-5-6 ágyas szobák 

vannak. Van minden egyéb többé-kevésbé fölösleges dolog is ott (konyha, gázkályha, 

hűtőszekrény, ebédlő, zuhanyzók stb.), de ha már ott vannak, akkor mi alkalmazkodunk. 

Szállásdíj: 2 x 25 RON = 50 RON (lealkudva). 

Ha valakinek Kolozsváron szállásra van szüksége, a Kriza Társaságnál a szokott szerény 

körülmények között erre van lehetőség (ha többen vannak, hálózsák is kell), a Heltai 

Alapítványnál is van olcsó szálláslehetőség, és az itt tanuló hallgatók is befogadják a barátaikat, 

úgy, ahogy eddig is. 

 

Étkezés 

Azt javaslom, hogy a szálláshelyen kérjünk meleg vacsorát pénteken és szombaton estére (15 

lejért két fogásos meleg vacsorát ígértek), a többit pedig oldjuk meg hátizsákból. Szemben − a 

                                                 
1 A nehéz, viszontagságos körülmények között, ellenséges területen mozgó görög hadsereg állandó támaszpontja, ahonnan új erőkkel kiindul és 

ahová megfáradtan visszatér. (Lásd: Xenophón [Kr. e. 430−354.] Anabasis című könyvét.)  

 



hatalmas kocsmán kívül − láttam egy bizalomgerjesztő kis élelmiszerüzletet is, de biztosan van 

még más üzlet is a faluban.  

 

Utazás 

Két lehetőség van:  

1. állami vasút, vagyis CFR (lásd: http://www.mersultrenurilor.ro) 

2. magán vasút (lásd: http://www.transferoviarcalatori.ro) 

A magánvasút olcsóbb és gyorsabb is, de az időpontok nem mindegyik esetben felelnek meg 

nekünk. A retúrjegy olcsóbb, a diákoknak bizonyára van kedvezmény is. 

Alább a vastag betűvel írt változatokat javaslom: 

 

Odautazás pénteken reggel: 

Kolozsváról 

indul 

Sonkolyosra 

érkezik 

vonat száma, 

típusa 

Ár Távolság 

7,52 9,44 R15203 magán 12 RON 98 km 

8,03 10,35 R3073 állami 15,7 RON 98 km 

 

Nagyváradról 

indul 

Sonkolyosra 

érkezik 

vonat száma, 

típusa 

Ár Távolság 

7,30 9,05 R3074, állami 10,6 RON 54 km 

 

Hazautazás vasárnap este: 

Sonkolyosról 

indul 

Kolozsvárra 

érkezik 

vonat száma, 

típusa 

Ár Távolság 

16,55 19,33 R3076 állami 15,7 RON 98 km 

19,11 21,10 R15208 magán 12 RON 98 km 

 

Sonkolyosról 

indul 

Nagyváradra 

érkezik 

vonat száma, 

típusa 

Ár Távolság 

17,02 18,13 R3645 állami  10,6 RON 54 km 

18,33 19,35 R15207 magán 7 RON 54 km 

19,33 20,56 R3075 állami 10,6 RON 54 km 

 

Tehát azokkal, akik Kolozsvárról indulnak, pénteken reggel 7,30-kor találkozunk az 

állomáson. (Vigyázat, a később induló állami vonat nagyon későn érkezik meg Sonkolyosra, 

tehát mindenképp maradjunk a pár perccel korábbi olcsóbb és gyorsabb magánvonatnál!) 

 

Költségek 

A fentiek alapján a következők: 

- vonatjegy (Kolozsvárról): 2 x 12 RON = 24 RON (retúr és diákjegy olcsóbb) 

- szállás: 2 x 25 RON = 50 RON 

- két vacsora: 2 x 15 RON = 30 RON (fakultatív, de ajánlott) 

Ehhez hozzá kell még számítani az útiköltséget Kolozsvárig vagy Nagyváradig. 

 

 

 



Felszerelés 
Semmi különös: hátizsák, réteges öltözet, könnyű lábbeli, váltózokni, esőköpeny (legalább 

egy jó nagy nejlonzsák), zseblámpa (fakultatív), pillepalack víznek, gyógyszerek (ki, amit 

gondol), ragtapasz stb. 

Legyen maguknál valamennyi élelem. Ezt lehet pótolni majd a faluban. 

Mivel a teljes felszerelést nem visszük magunkkal a túrákra, úgy csomagoljanak, hogy a 

csomagot kétfelé lehessen osztani. 

 

Jelentkezés 

A szálláson érkezésünk előtt legkésőbb 10 nappal korábban be kell jelentenünk a pontos 

létszámot, és azt, hogy milyen étkezést igénylünk. (Én a két vacsorát javaslom, de ha valaki 

reggelire is gondol, azt is lehetséges. Ebédidőben előreláthatólag nem leszünk a szálláson.)  

Tehát: április 15-ig, hétfőig e-mailben várom a jelentkezéseket 

(tanczosvilmos@yahoo.com), a vacsorákra vonatkozó határozott opcióval.  

 

Támogatók 

Akik eddig is: mi magunk és Istennek összes szentjei. Közülük is Szent György vértanú 

segítségét kérjük leginkább, akinek névünnepéhez (ápr. 24.) szoktuk igazítani tavaszi túráinkat, 

és aki a hegyre kihajtott állatok és néprajzos diákok erős patrónusa. 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

Kolozsvár, 2013. március 10. 

 

 

 

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

terjeszthető. 

 

 


