
Kemény 
 

(indokoltan elfogult szubjektív beszámoló a 2011 augusztusában esett hargitai 

gerinctúráról egy nyápic pesti bölcsésztől) 

 

Arra nem nehéz magyarázatot találni, hogy a kolozsvári néprajzosok és barátaik által 

szervezett túrák miért olyan sikeresek. A jó társaságban eltöltött napok mindenkit feltöltenek 

energiával, a fenséges természeti élmény pedig nemcsak a mindennapokból zökkenti ki az 

embert, de önismeretre és önfegyelemre, mi több, talán mértéktartásra is tanít. Hogy ne 

bízzuk el magunkat: nem olyan nagy ügy az a természetből kihasított rész, amit civilizált 

élettérnek tudunk és ismerünk. 

Azt is könnyű elmesélni másoknak, akik nem jöttek el, nem voltak ott, hogy – főleg a 

budapesti aluljárók világában otthonosan tájékozódókat és az erdőben kevéssé járatosakat –

miért ragadja magával annyira a forrás vagy kút keresése, a zsákból elővett elemózsia és a 

sátorhely megtalálásának kizárólagos jelentősége: egy új perspektíva jelenik meg, s amikor a 

teljesítőképesség határára kerülünk, átértékeljük a fontosnak hitt dolgokat. (Patetikus szavak 

ezek egy kezdő túrázótól, de mit tehetünk, ilyen furcsa nyelvet kell használnunk a letaglózó 

élmény érzékeltetésére, máskülönben csak a némaság marad. Amiről nem lehet beszélni…) 

De az már nem egykönnyen körvonalazható, csak a hargitai fenyvesek sűrűségével 

vetekedően sűrű leírás próbálkozhatna vele, hogy a Marosfőtől indult, Hargitafürdőt és 

Büdösfürdőt is megjárt, a lehető legsokszínűbb csapat Tusnádfürdőre, a végállomásra érkezve 

milyen felemelő közösségi élményben részesült. A búcsúzás a vonatok korai indulása miatt 

gyorsabb lett a kelleténél, az egyik pillanatban még a túra végpontján álltunk, két (lejárt) 

lábbal még benne a történésben, aztán átmenet nélkül a vonaton találtuk magunkat, ki-ki 

hazafelé robogva, s máris múlt időben elgondolva a túra élményeit. Úton lenni boldogság, 

megérkezni halál – szól Jack Kerouac híres regényének legismertebb mondata: s ezt valóban 

minden útra kelő megtapasztalja, még akkor is, ha mi nem a legendás 66-os úton stoppoltunk, 

hanem a Hargitán sétáltunk végig.  

A gerinctúra rögtön egy eltévedéssel indult, de a megtenni kívánt út hossza (és a 

megrögzött pragmatisták) szempontjából kitérőnek bizonyult 150 méteres szintkülönbség 

valójában szimbolikus jelentőségűvé vált (ez nem kitérő, ez maga a túra, szólhattunk volna 

Pliniust parafrazeálva): e tévelygés miatt tölthettük az első éjszakát egy – akkor legalábbis – 

mesebelinek tűnő tisztáson, a bátrabbak az üresen talált faház padlásán a szénában. Később 

mindegyik állomás a maga nemében csoda-szerű volt: hol az elfogyasztott menünek és az eső 

elől menedéket nyújtó épületeknek köszönhetően; a hargitafürdői iskola két terme pedig 

szinte maga volt a mennyország, tekintve, hogy reálisan reményünk sem lehetett a szállásra az 

egész napos eső után: végül mégsem kellett sátort vernünk. A turisták által autóval is könnyen 

megközelíthető helyek mellett a néptelen állomások is nagy örömet okoztak (még nagyobbat), 

és szerencsére sem mi, akik csak az állatkertből és a tévéből ismerjük, sem azok, akik már 

gyerekkorukban találkoztak vele a hegyen – nem kötöttünk szorosabb ismeretséget egyetlen 

medvével sem. 

A cipőnyűvő, nadrágtépő, térdkalácsszaggató hegyen kaptunk hideget-meleget, 

lejártuk a lábunkat, de a végén elmondhattuk a mottónkká vált mondással: „A férfi legyen 

férfi, a nő legyen nő, az ember legyen kemény!” És mi kemények voltunk! Ez egy életre szóló 

élmény. 
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