
Kirándulás a Görgényi-havasokba 

2016. április 22−24., péntek−vasárnap 

 

Kedves Hallgatóim! Kedves Kollégák! Kedves Túratársak! 

Amint erről már kaptak tájékoztatást, a szokásos Szent György napi hegyi kirándulásainkat 

az idén a Görgényi-havasokba szervezzük április 22−24-én. 

E helyszín kapcsán hibát követnék el, ha nem emlékeztetnék Nagy Olga itteni, a 

mesegyűjtéseire, különösen a görgényüvegcsűri Jakab István havasi mesemondótól gyűjtött, 

2000 gépelt oldalt kitevő meseszövegre, amelyből 1974-ben egy kötetben válogatás jelent meg A 

mesemondó Jakab István címmel. Bízom benne, hogy a túra utolsó napján Görgény-várának 

romjait is meg tudjuk nézni. A vár a régi erdélyi vajdák, majd fejedelmek tulajdona volt, akik 

sokat és sokszor vadásztak errefelé. A vár – a kuruc időkben történt lerombolásáig − hadászatilag 

is fontos szerepet játszott Erdély történelmében. 

 
Résztvevők 

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

barátaikat, ismerőseiket és a tanáraikat is. 

A túra nem igényel sem átlagon felüli fizikai képességeket, sem különösebb túrafelszerelést  

− jöhet mindenki. (Bakancs, esőköpeny azért jó, ha van...) 

 

Főszervező, ötlet-  és házigazda a görgényüvegcsűri VASS ATTILA volt népajz szakos diákunk, 

jelenleg a budapesti Hagyományok Háza néprajzos munkatársa (e-mail: vassati@gmail.com). 

 

Időpont 

A túra három napos, de aki teheti, pénteken estére érkezzen már meg Görgényüvegcsűrre. 

Aki csak reggel akar/tud kijönni (pl. van autója, közelebbről indul stb.), az ezt is megteheti. 

Vasárnap már csonka nap, délután indulunk hazafelé. Aki rá tud szánni még egy kis időt, 

maradhat hétfőig is, a szállás megoldható. 

 

Utazás oda és vissza 

Ezúttal a szervezés az oda- és visszautazást illetően a szokottnál kissé „lazább”, egyénileg 

kell a megfelelő opciót kiválasztani, alább csak javaslatokat teszek. A legcélszerűbb, ha többen 

összefogva, autóval jönnek, de megoldható vonnattal és autóbusszal is. A stoppolás is lehetséges 

Szászrégenig.  

Szászrégenig tehát mindenki válassza a neki legmegfelelőbb utazást. Aki nem saját autóval 

jön, annak innen tovább a helyi autóbuszjáratokkal kell utaznia. Erről Vass Attila ezt írja: 

„Régenből Üvegcsűrre naponta több busz is megy. A legelső hajnali 4 óra után indul, utána 6.00-

kor, 11.30-kor, 15.30-kor. Sajnos most már a fél négyes az utolsó. Korábban volt 22.30-kor is, de 

az most csak a községközpontig, Görgényszentimréig jár. Ettől függetlenül meg lehet oldani, 

hogy a késő esti busz kimenjen Görgényből Üvegcsűrre. A buszjegy ára Régen-Üvegcsűr 



szakaszon, ha jól emlékszem, 8 lej.” Mivel elég sokan jönnek autóval, így ha lesz erre igény, a 

késő esti utolsó autóbuszhoz néhány autó bemegy Görgényszentimrére az érkezőkért (a két falu 

között 10 km a távolság). Kérem, jelezzék majd sms-ben, hogy hányan szálltak fel 

Szászrégenben erre az utolsó autóbuszjáratra (telefonszámom: 00-40-726-004986). 

Az elutazással kapcsolatban ismét Vass Attilát idézem: „A hazautazás az érkezéshez 

hasonlóan, személyre szabott formában az úti célnak, eszköznek megfelelően valósulna meg.” 

Kérem, ki-ki tájékozódjék tehát, hogy Szászrégenből vasárnap délután vagy este mivel tud 

elutazni. 

A vasúti menetrendet illetően az interneten lehet tájékozódni (http://www.cfrcalatori.ro/). 

Kolozsvárról autóbuszok is vannak a Beta állomásról (Gara Beta). Például a Dany Trans-nak 

(tel. 00-40-754-587-327 és  00-40-743-421-882) 13,30-kor és 15,15-kor van járata, előbbi 16,30-

kor, utóbbi 17,45-kor érkezik Szászrégenbe. A Duda Trans (00-40-725-911-550) járata 

ugyanonnan 16,00-kor indul, és 19 óra körül érkezik. A Feldi Berg cégnek (00-40-745-942010) 

pedig reggel 6,00-kor van járata. Szászrégenből vissza Kolozsvárra 6,00-kor (Duda Trans), 7,45-

kor (ua.), 10,45-kor (Dany Trans) és 16,00-kor (ua.) indulnak autóbuszok. Egy út ára 24 lej. 

 

Szállás 

Ismét az előbbi forrást tudom idézni: „Két szálláshely is rendelkezésünkre áll majd. Az egyik 

a plébániához tartozik, 18 ággyal (3-4 ágyas szobákkal), matracokkal 22 főre bővíthető. Itt két 

fürdő van: 2x2 zuhanyfülkével. Ehhez tartozik egy konyha, és egy nagy ebédlő is. Ennek az ára 

25 RON/fő/éj. A másik hely egy újabb és jobban berendezett manzárt rész, szintén a plébánia 

közvetlen közelében (de nem tartozik hozzá), nagyon közel az előbbihez. Ez 12 férőhelyes, 2-3 

ágyas szobákkal, szobánként fürdővel. Bármily meglepő, de ennek a jobb minőség ellenére 20 

RON az ára. Tehát összesen 30 ember tud ágyban aludni, és 8-10 matracot lehet a két helyre 

összesen betenni. Szerintem elegendő lesz.” 

 

Étkezés 

A hátizsákban viszünk magunkkal a napi túrákra, de estére igénybe vesszük a helyi 

lehetőségeket a következők szerint: „A plébánia szállásához tartozó konyhában készítenek 

nekünk minden napra meleg ételt, kívánságunk szerint. Csütörtök, péntek és szombat estére 

kérhetünk valamiféle komoly tartalommal rendelkező leves-, vagy tokányféléket. A faluban 

minden alapvető élelmiszer és egyéb eszköz kapható.” 

 

Túraterv 

Bízzuk magunkat Vass Attila túravezetőnkre és házigazdánkra, akitől az alábbi elképzelés és 

a csatolt térképek is származnak: 

„Pénteken és szombaton egy-egy kört tennénk a retyezáti kiránduláshoz hasonlóan, völgyben 

fel-gerincen le, vagy fordítva. 

Pénteken egy kb 18 km-es kör lenne, gerincen fel, völgyben le. A felfelé vezető rész, legelős, 

cserjés területen megy keresztül, végén pedig egy erdei szakaszon keresztül egy tisztásba ér. Az 



első felében van egy emelkedő a gerincre, onnan pedig séta. Közben megpihenünk a 

Kősziklánál, és gyönyörködhetünk egyet a kilátásban. Innen a Prelunka gerincén végig 

felmegyünk a Karaganára, ahol ebédelünk. Majd onnan a Kicsiágon keresztül ereszkedünk le a 

faluba. Visszafelé majdhogynem végig erdei szekérúton jövünk. 

Lassú tempóban, nézelődve, beszélgetve, 3 km/h-val számolva, csak a menetidő 6 óra. A 

pihenőkkel együtt 9-10 óra alatt ismét a faluban vagyunk. 

Szombatra két változatot is elképzeltem. Mindkét esetben célunk az Ászpád csúcs és a Jód 

pojánja. 

Első esetben a péntekihez hasonlóan gerincen fel, völgyben le érnénk vissza a faluba. Előnye, 

hogy kicsit rövidebb 18 km, hazafele pedig ismét erdőn keresztül egy völgyben jönnénk. 

Hátránya, hogy az utolsó szakaszon, a Kétágtól lefelé a pénteki útvonal jönnénk, amit már 

végigjártunk 

Hasonló lenne a másik elképzelésem, miszerint majdhogynem végig gerinceken haladnánk. Ez 

egy kicsit hosszabb (20 km), és nehezebb terep. Ezt még eldöntjük. 

Vasárnap igazából a hazaútról szólna. Visszafelé megállhatnánk Görgényben megnézni a 

Bornemissza-kastélyt és a Rákóczi-vár romjait. Mindez már kinek-kinek útjától, idejétől függ. 

Minden tervezett útvonalról két térképet készítettem. Az egyik a valós földfelszínt mutatja, 

másik pedig a domborzatot. Bejelöltem azokat a helyeket is amikről írtam. (A szombati 

kirándulás mindkét változata jelölve v1 és v2 végződésekkel.)” 

 

Költségek 

Mindenki számolja ki az útiköltségét Szászrégenig, illetve onnan tovább Görgényüvegcsűrig 

(utóbbi autóbusszal 8 lej/út).  

A szállás ára 25 lej/éjszaka, tehát 3 éjszakára 75 lej (5000 HUF). 

Vacsora 3 estére (csütörtök, péntek, szombat): 30 lej (2000 HUF). 

 

Jelentkezés 

A szálláshelyek véges száma miatt fontos, hogy előre jelentkezzenek. Akik már 

jelentkeztek, azoknak nem szükséges újra jelentkezniük. Ha viszont lemondják a túrát, kérem, 

ezt mielőbb jelezzék. 

 

Magyarországi hallgatók szálláslehetőségei Kolozsváron 

A Kriza Társaság minden évben nagylelkűen felajánlotta, hogy a társaság székhelyén 

(Mikes/Croitorilor utca 15.) a vendégszobát (két ágy) és a tetőteret (saját hálózsák!) a hozzá 

tartozó mosdóval, zuhanyozóval a résztvevők használhatják. Ezt az igényüket a társaság 

titkárságán mindenesetre időben jelentsék be (tel.: 00-40-264-432593; e-mail: 

kriza@mail.dntcj.ro). A kolozsvári néprajzos hallgatók is biztosan tudnak majd szállással 

segíteni, ha megkeresik őket. 



A Heltai Alapítványnál (Mikó/Clinicilor utca, 18. szám) is lehet érdeklődni, ahol egy-, két- 

és többágyas szobák vannak és van ún. „matracos szállás” is, ami olcsóbb. E-mail és honlap: 

http://www.heltai.blsh.ro; telefon: 00 40 264 590096 és 00 40 746 029 114 .  

 

Patrónusok 

Az idén se feledkezzünk meg arról, hogy alázatos szívvel kérjük az április 24-én névünnepét 

ülő Szent György vértanú segítségét, aki − amint ennek már sokszor-sokszor látható tanújeleit 

adta − a magas havasok veszedelmes ösvényeire tavasszal kihajtott állatok és diákok hatalmas 

patrónusa!  

De azért a mágikus láncot az idén is elvisszük magunkkal, mint mindig... 

 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

Kolozsvár, 2016. március 19. 

 

 


