
VIDA GÁBOR 

Avagy miért kell nekem a Hargitán ennyi nővel amatőrködni? 

 

Amikor Marosfőn összeállott ez a csapat, és átléptük a láncot - van ennek valamiféle 

szimbolikája meg rituális íze, no mindegy -, először arra gondoltam, hogy én ekkora csoporttal 

soha még hegybe nem indultam el, és hogy ennyi nővel ez koránt sem reménytelen, bár 

vesződséges vállalkozás lesz.  

 

 

túl sok a nő, itt arra gondoltam 

Nőgyűlölő vagyok, amint ez később rólam kiderült. A továbbiakban Tánczos Vilmos és Mohay 

Tamás fényképeire hagyatkozom, mivel jómagam a fotográfia nemes tevékenységét most nem 

műveltem. Illusztráció híján viszont azt mond az ember, amit akar. Amikor az ember azt mond, 

amit akar, keressen hozzá illusztrációt.  

Minden kirándulás első napja viszonylag rázós. Hogy miért pont ide jöttünk kirándulni, azt még 

csak el tudja gondolni a gyakorlott turista is (ÉN). De a többi (emberekre, tárgyakra és nőkre 

gondolok)… Különben is: az egész… Hol van az út, merre visz az ösvény, miért nincs jelzés, ki 

szervezte az egész marhaságot, miért nem ismeri a terepet, mi a frász olyan nehéz ebben a 

zsákban (a lelkem!), miért nem tudja az, aki minket idecsődített, hogy merre kell menni, miért 

nem tudom én se, pedig úgy mutatkoztam be a reggel, hogy: őslakó vagyok. És miért akarja 

Mohay Tamás megnézni azt az ortodox kolostort, amelyikről én azt gondolom, hogy itt, 

Marosfőn semmi keresnivalója nincs. És miért keressük mi Csíkmagosán az utat, amikor nem is 



ott van? A helybéliek is összevissza mondanak mindenfélét, ők se tudják, hol járnak, csak azt, 

hogy merre jutnak haza. De ha ezeken a dombokon valaki széttraktorozta az utat, a jelzést meg az 

erdőt, sok ezer hektáron, egy Himalája-expedíció is csak négykézláb jutna előre. Ki gépről nézi, 

annak térkép…  Nem engedi bemásolni ez a nyomorult rendszer az egészet és a részletet…  

 

Tehát: Arkanum-adatbázis, 1:200 000-es felbontás, akit valóban érdekel, hogy merre 

kóvályogtunk. Ez egy Osztrák–Magyar katonai térkép részlete, a jobb alsó sarokban jártunk, 

no… 

Húzzatok bakancsot és hosszú nadrágot, mondom egyszer, és amikor az első viperák elmozognak 

a fűben, egyesek megértik, miről beszélek. Mellesleg a keresztes vipera (Vipera berus) csak 

végső esetben támad, megfogni, ráülni nem érdemes, de aki lépett rá már, az is tudja, hogy a 

kígyó el akart menni – elment.  

Azután csatangolunk az erdőben napestig, találgatjuk, hogy merre van az arra, merre közelebb, és 

merre hamarabb, de valahányszor a ritkás erdőn túl fölbukkan a Nagy-Hagymás, az Egyeskő meg 

az Ecsém, elmondjuk Tánczossal (ne hallja mindenki!) hogy, annyit mentünk már, de még egy 

szikrát se jutottunk előre, azok a hegyek nem ott kellene legyenek, az biztos. Aggodalomra 

semmi ok, nem zuhog az eső, nincs köd, akkor azt sem tudnánk, hogy rossz irányba megyünk, 

viszont a térkép a tájjal, a táj a térképpel és az egész navigációs berendezés a valósággal nem 

talál. Gomba viszont, és áfonya, málna bőséggel. A Jóisten kertje olykor a szigorú hegyvidéken is 

megtermi azt, amire szükség van. Ebből nem lehet megélni, ez csak ráadás. Minden kiránduláson 

van egy pillanat, amikor az ember elfogadja, hogy az útiterv és a valóság nem fedi egymást, nem 

is kell talán fedjék. Ettől a pillanattól kezdenek megoldódni a látszatproblémák.  

Hol vagyunk?  

Épp itt.  

Hova megyünk?  

Oda.  

Miért?  



Csak.  

Messze van?  

Ajajj!!!  

Kibírjuk?  

Á, dehogy.  

Kellett ez nekünk?  

Naná.  

 

Ha most egy rosszul eltalált hegyhát, vízmosás, ösvény levisz Domokosra, Vaslábra vagy 

Marosfőre, lőttek az egész gerinctúrának, nem mintha nem volna lehetséges visszamászni, de 

hogy néz az ki majd? Pedig sok túrán vitt le patak engem oda, ahova nem is vágytam – sose 

bántam meg.  

 

Mindig ez van Erdélynek ezeken az elhagyott, erdős hegyvidékein, hogy az 1910-ben készült 

osztrák–magyar katonai térkép a terepviszonyokat illetően pontos, a későbbieket ezek alapján 

készítették, s ha nem, annál rosszabb, de térképész legyen a talpán, aki egy 100 hektáros (1 ha 

100x100 m) málnavész túloldalán megtalálja a turistajelzést, az ösvényt vagy a szekérutat, kivált 

ha jelzés, ösvény, út nincs is. Megtaláltuk. Mondta a térképész barátom is, amikor adta a 

részletest, hogy ha látok valamit a térképen, ami nem talál a valósággal avagy fordítva, majd 

jelöljem be… A valóság minden absztrakciót és képzeletet felülmúl. 

Első este egy néptelen tanya körül vertünk sátrat. Odamentem, megnéztem, mondtam, hogy itt 

fogunk aludni. Hogy miről szólnak ezek a havasi tanyák, arról Tánczos Vilmos nálamnál sokkal 

többet tud, mert ez egy végtelenül összetett jelrendszer. Egy ilyen házikó, istállóval, forrással, 

kerítéssel, medveriasztó alkalmatossággal, tűzhellyel és a nyáron benne lakók mindenféle 

nyomaival, teljes univerzum. Amikor hosszú, kimerítő, már-már hiábavalónak tűnő erdei 

vándorlás után megérkezem egy ilyen elhagyott, romos tanyára, mindig olyan, mintha a 

civilizációba érkeznék. A biztonságot nem a kerítés, nem a szénapadlás jelenti, hanem az emberi 

jelenlét emléke. 

 

A medve  

Kirándulásaim során láttam sokszor egészen közelről medvét. Ahol nem kukáznak, nincs velük 

semmi gond. Az egész hargitai túrán kétszer láttam csak medvenyomot. Vannak helyek (kivált a 

Dél-Hargitán), ahol egész pontosan tudtam, hogy merre kell elindulni alkonyattájt, ha medvét 

akarok nézni. Ezt most kihagytam.  

 

A sötét 

Nagyon ritkán van annyira sötét, hogy az ember semmit se lásson. Viszont a magashegyi 

pásztorok is azt mondják, éjjel maradjon nyugton az ember. Már ha tud… 

 

A gomba 

Gombát azért eszünk, mert szeretjük. Ha van valami közeli élőlény a földhöz, akkor az a gomba. 

Nem tápláló, nem egyenértékű a hússal, piacon drága – nyilván. Ha nem ismered pontosan, 

veszélyes. Ha elhiszed a társadról, hogy pontosan tudja, mi ehető, mi ehetetlen (…), nagyon sokat 

tudsz róla és magadról. Akivel hajlandó vagy piruló galócát (Amanita rubescens) együtt enni, 

azzal biztonságban vagy. Nagyon kevés a halálosan mérgező gomba nálunk, de van. Minden 

gyanús gomba mérgező.  

  



A kutyák 

Azt mondják, azért nincs harapós huskey, mert az nem szokott felnőni, az eszkimó nem engedheti 

meg magának, hogy 30 kutyából egy is megharapja. De ha egy esztenánál egy is megharapott, 

mielőtt felszólamlanál, a többi 8 megevett. Sajnos ez axióma, a bizonytalansági tényező nagy 

mértéket ölt. Ki tudja megígérni, hogy soha nem lesz egyetlen bizonytalan és félreérthető 

mozdulata? Nem félni kell - hátulról biztosítva lenni. 

 

A Hargita földrajzi értelemben alacsony hegy. Mentálisan és lelkileg elképesztően nagy . Ha 

sokan ülnek a tábortűznél és beszélgetnek, egyre nagyobb lesz, mondjuk, mondjuk és egyre nő. 

Lépegetünk át egy más tér-idő-akármibe. Voltam sokkal magasabb, veszélyesebb, látványosabb 

hegyekben, de ami a Hargitán nem történhet meg velem, az a fikció határát súrolja, emberi, 

nagyon is, de már nincs rá okvetlenül szükségem. Ahogy Szisz mondja A láz enciklopédiájában:  

A tűz körül emberek guggolnak / az egyik épp húst marcangol. / A másik csak épp fázik / a 

harmadik csak épp fél. // A sakál szeme parázsból, / Medve képét ölti az öregisten. // A tűz körén 

kívül minden / mindennek rokona: / azzá teszi a félelem.  

 

Sajnálom, hogy az Ördög-tó környékét nem lehetett alaposan bejárni, vissza fogok oda menni, 

mert a patakban több kiépítetlen borvízforrást láttam. Ahol felszínre jönnek ezek a vizek, ott meg 

kell ülni, és hallgatózni. Van ezeknek a havasi lápoknak valami egyedülálló varázsa, nem biztos, 

hogy bármi rendkívülit kell csinálni: egyszerűen csak lenni. Arra gondolok, hogy a Szent Anna-

tónál sem tudja felmérni az ember pontosan első pillantásra, hogy hol van és miben van, pedig 

látványos. Az Ördög-tó is egy ilyen mágikus hely, nem adja magát azonnal, ahogy a Lucs sem, 

de van valami egészen különleges a fenyves, a hegyoldalak, a lapály meg a víz összhatásában. Ha 

benne van az ember, sokkal nagyobb, mint azt a pontos térkép által bárki elképzelné. Le kell 

szokni a kilométer, óra, kilogramm szavakról. Nem könnyű. 

 

Én az Ördög-tónál éreztem azt, hogy ezzel a bandával (!) tkp. minden rendben van, mi most 

végig fogjuk járni a Hargita gerincét, pedig akkor még sípolt egy kicsit a tüdőm, náthával 

indultam. Egy ilyen hosszú gyalogmenet sorsa azon múlik, hogy érdemes-e? A rossz expedíciók 

abba szoktak tönkremenni, hogy nem érdemes, de mindenki végigcsinálja. A jó kirándulás arról 

szól, hogy az elején azt érzem: beledöglök; azután rájövök, hogy a többiek is; a végén kiderül, 

hogy visszafelé is szeretnék beledögleni. Minden emberi tevékenységnek az értelmes 

vonatkozásait kell megtalálni. A hiábavalóság is emberi dimenzió, mellesleg.  

 

A Libán-tetőn gondoltam először azt, hogy a vécé meg a tisztálkodás. Lyányok (ez a másik 

magyar szó, amit ly-nal írnak, egy ideig még a Nyugatban is) – bocsánat! Egy újságíró mesélte, 

hogy milyen szörnyű volt Szarajevó ostromakor - nem a belövések, nem a hullák az úton -, 

hanem az, hogy: nem lehet lehúzni a vécét és nem lehet mosdani.  

Keresem a borvízforrást, de nem találom, szürkülödik, erdei út, árnyékok stb. és akkor 

elkezdenek visibálni lent a csorgónál: nehogy odanézzek, mert ők mosdanak. Ha néznék, se 

látnék semmit, de mivel nem nézek oda, mindent látok. 

Ha az erdőben észrevétlen akarsz maradni, hallgass! Következő túra előtt kötelező szerzők: 

Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond, Fekete István, Molnár Gábor. Másnap reggel 

megtaláltam a borvizet.   

 

A két öreg román bácsi egyikével azóta beszéltem telefonon. Ők voltak az első és utolsó hozzánk 

hasonlító zsákos turisták a gerincvonalon, de találkoztam azóta olyan emberekkel is, akik a 



Madarasi-ház és a Hargita-fürdő közti távot kerékpárral tették meg. Láttam én többször 

keréknyomokat, dohogtam is, hogy ha valami süket krosszmotoros szembe jön, elküldöm a 

francba (alig lehet ma már úgy kirándulni, hogy motorossal vagy kvadossal ne találkozna az 

ember), de hogy egy jó, erdőt járó és ismerő felcsíki ember mit mondana arról, aki ezen a 

környéken biciklizik, el tudom képzelni…  

 

Azt is ki kell nyilatkoztatnom, hogy a Madarasi-csúcs egy dinamikusan fejlődő, kibontakozóban 

levő, ősi magyar kultuszhely, és jelentős, teljességében még ki nem használt turisztikai meg 

vendéglátói potenciált rejt magában. (Ne mondjátok el senkinek: levágtam egy kis magyar 

szalagot valamelyik kopjafáról, elvittem Törökországba, és kiakasztottam egy 3937 m magas 

hegycsúcs tetején egy török zászló alatt lógó zsinegre, ha valaki arra jár, hozza vissza – nektek 

Mohács kell?) 

  

 
 

A Madarasi Hargitán utolért az eső. Amikor egyszer, nagyon régen azt panaszoltam egy 

hegyimentőnek, hogy állandóan esik az eső, ha kirándulok, vagy havazik, azt válaszolta: ha 

gyakrabban járnék hegyet mászni, jó időt is kifognék olykor. Húsz évembe telt, amíg 

megértettem, hogy ez nem statisztikai kérdés. Ha egy rossz időjárási előrejelzés miatt nem 

indulsz el kirándulni, azt jelenti, megöregedtél.  

 

Amikor sok-sok évekkel ezelőtt a Madarasi-medékház eladó volt, legszívesebben megvásároltam 

volna. Van még pár hely Erdélyben, ahol szeretnék egyszerű, olcsó, tiszta (lyányok, halljátok?) 

menedékházat fenntartani. Egyszer a Fogarasban – vihar volt és tumultus – azt mondta a 

gondnok: olyan nincs, hogy a házba ne férjen be még valaki.  

Ez posztulátum.  

 

Amikor eladó volt, nem én vettem pénzen meg a házat. Akkor se csodálkoztam rajta, ma már 

nem is bánom. A flekken jó volt, a sör az sör, a pálinka (urambocsá!), a priccs némileg drága, 

nekem a zuhany létszükséglet sose volt, a két román bácsi pedig sátorban aludt kint, és egész éjjel 

duvadt az eső rájuk. Ilyenkor nem jó sátorozni. A legprofibb cucc is két nap után csurom víz, az 

egyetlen száraz tárgy a halkonzerv belseje, viszont az olajat a hideg esőben nem tudod lemosni a 

bicskádról, a kanaladról és a nadrágodról. A kenyér általános meg specifikus tulajdonságai egész 

biofizikai és mikrobiológiai tanulmányt tennének lehetővé, de most hagyjuk inkább.   

 



Az eső csodálatos dolog, maga a csoda. A gyaloglás az emberi szabadság egyik alapformája. 

Ezek szerint esőben gyalogolni a szabadság csodálatos gyötrelme… 

Hogy is mondjam, volt itt minden: hegy, láp, eltévedés, visszabotorka, nyűg, szabadság és a 

végtelenül meg-megújuló eső. Ez utóbbi szókapcsolat tautológia, de aki benne gyaloglott, az 

tudja. És az időélmény: miként lehet egy 4-5 órás gyalogút hasonlatos a soha véget nem érő 

caplatáshoz? És közben egészen sokat nevettünk, röhögtünk, vihogtunk, kuncogtunk, 

vigyorogtunk, vicsorogtunk, nyögtünk, vacogtunk. 

Amikor Hargitafürdőn kiderült, hogy nincs, ahol aludni, vagy amikor kiderült, hogy mégis csak 

van, az csupán a szabadság csodálatos gyötrelmének más-más alakváltozata. Egy fűtött szoba a 

létezés csodái közé tartozik. Áldjon a sors keze minden oktatási minisztert, minél több iskolát 

felejtett el fölszámolni, annál inkább. 

 

Eddig mindenki megtanulta, hogy mit ér a cipő, a nadrág, a zokni, a kenyér, a trikó, a korty 

pálinka, és mit ér ez az egész ázott, ágrólszakadt bagázs: ott is kibogozzuk az utat, ahol alig van, 

ott is el tudunk keveredni, ahol szépen látszik. A tanösvény itt ért véget, szerintem. Hargitafürdő 

után már viharedzett, összegyúrt csapat ez, hol van az eleje, ki van hátul, kell-e várni vagy 

siessünk, nem életbevágó kérdések. Ragtapaszon kívül olyan nagy deus ex machinára nem volt 

szükség. Én azért Mohay Tamás helyében olyan könnyedén és lezserül nem mennék oda az 

esztenákhoz egymagam, tudom, hogy a pásztorkutyák normálisak, a Hargitán a pásztorok 

rendesek, de Tánczos is csóválta a fejét néha, mert ha egy sunyító kutya elkapja hátulról az 

egyedül bátor ember bokáját, mire a pásztorok kiszedik a falkából, fasírtnak sem lesz jó többet, 

én ilyet már, sajnos, láttam.   

 

A Fürdőről a Büdös felé már csak séta volt az egész. Ezen a részen a Hargita megszelídül, 

mondta Vilmos. Nem akartam vitatkozni vele, nyilván tévedett, nem szelídül meg itt semmi, csak 

az addig ismeretlen, erdős hegy otthoni táj lett – neki is, meg nekem is. Domborzat, erdő, 

fenevadak már nem árthatnak, otthon vagyunk, ő a baloldali patakokat ismeri, hogy melyik hova 

érkezik le, én a jobb oldalt levőket. Az otthonosság nem földrajzi kategória. Ezt nem fogom tudni 

soha senkinek elmesélni, vagyis el tudom, csak hosszú, mert nekem ezen a vidéken kezdődött a 

Hargita, a hegymászás, az erdő. Tánczos ide feljárt gyerekként szénát csinálni, én pedig minden 

vadat láttam olyan közelről, hogy akár meg is lőhettem volna, de még egy bicska se volt a 

zsebemben. Hiúzt mellesleg soha nem láttam. Féltem-e gyerekkoromban, amikor először jártunk 

a nagybátyámmal éjjel a Lucs környékén? Bizony féltem. Csak az nem fél a haláltól, akinek nincs 

fantáziája, mondja Pascal. Nem mertem félni, mert azt kockáztattam, hogy soha nem hoz el ide 

többet a nagybátyám. Az otthonosság egy bűvkör. Én ebből szabadulni se nem tudok, se nem 

akarok. A haza tulajdonképpen egynapi járóföld mindig, és nagyon valóságos, a többit a költők 

találták ki. Hantáztak jó nagyokat és olykor eltalálták a lényeget.  

 



 
 
a haza egy ilyen vadászház is lehet, aki ezzel nem éri be, az nagyzol 

 

Döbbenetes, hogy a Büdösben már ezernél több ház van. Nekem a Hargitának ez a be- vagy  

kiépülése sokkal fájdalmasabb, mint az erdőmocskolás, amikor az összes göcsörtös, girbegurba, 

féregjárta fát meghagyják, és csak az egyenes bükköt vagy fenyőt viszik el, annak is a javát, a 

többit meg el sem húzzák az útból, és nézem, hogy mennyi fa rothad az erdőn. Nem azt sajnálom, 

amiből bútor, papír vagy pénz lett, hanem azt, ami fölöslegesen rothad el, pedig maradhatott 

volna fának. Rablógazdálkodás folyik. A nyaralók is többnyire csak rothadnak. Akinek dolga 

van, nem ér rá nyaralni, aki ráér, nem itt nyaral, hogy mindenki megérdemel egy kövér nyugdíjat, 

én azt jól tudom, nyaralni viszont fiatalon volna érdemes, nem jutalom kell az embernek élete 

végén, hanem lehetőség, amikor elindul. Aki jó telket akar a Büdösben, várjon tíz évet még, 

féláron adják majd a legtöbbet vagy a duplájáért, Bukarest egyik mellékutcája lesz hamarosan ez 

is. Fáj. 

 

Gesztena pusztája, Ángyélika, Kakukk-hegy, Mitács, Kisfenyős, Nagyfenyős, Nagy-Piliske. 

Minden erdőrésznek, minden nyiladéknak, dombhajlatnak saját neve van, az 1910-es térképen 

egész jól követhető, azóta minden csak romlik. A táj már nem is restaurált, eredeti és szabad…  

 

A Mitács-puszta meg a Jézus kútja tulajdonképpen egyszerű hely. Itt jártak át Erdővidékről a 

búcsúsok Csíksomlyóra. Tudták, hogy mikor kell Barótról, Baconból (kettő van) elindulni, hogy 

a hajnal ott érje a hívőt, ahol a leborulás érvényes. Újrafogalmazom: mindegy. Ott borul a hívő 

le, ahol imádkozni tud. Isten mindig a helyén van. Mi, emberek – nekünk se könnyű.  

 

 



A többi?  

Ennyi nővel?  

Ettem én valaha meszet?  

Akarok?  

Frászt!!!!! 

Jövőre veletek ugyanitt vagy a szomszédos hegyláncon, ahogy a szöveg eleje mondta: látszik, és 

abból tudjuk, hogy rossz úton járunk.  

Beledöglünk?  

Ha kell, bele. 

És visszafelé?  

Is. 

 


