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Fel a Vlegyászára! 
2011. április 29.−május 1., péntek−vasárnap 

 

Kedves Néprajz Szakos Hallgatók! Kedves Kollégák! 

Az idén IV. (negyedik!) alkalommal tervezzük az erdélyi és magyarországi 

néprajzos hallgatók tavaszi vlegyászai (Vigyázó-csúcs, 1836 m) kirándulását. Mivel az idén 

húsvét épp Szent György napjára esik (ápr. 24.), a diákok Szent György napi nagy 

kihajtását az idén egy héttel későbbre halasztjuk. A bejárandó útvonal az előzőekhez képest 

jelentős mértékben különbözik, tehát azoknak is akad majd újdonság, akik korábban már 

voltak a Vigyázón. Amint ebben a tavaly fent a csúcson megegyeztünk, az idén a csúcs 

megtámadása nyugati irányból, a Dregán-víztározó felől történik. Vissza − elképzelésem 

szerint − a már ismert Fehér-kövek−Rekiceli vízesés útvonalon jövünk, mert az a legszebb.  

És egyébként is: minden túra más, és együtt lenni mindig jó. 

 

Résztvevők: 

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

Hozhatják barátaikat, tanáraikat is. 

 

Program: 

Április 29., péntek: 

− Reggel 10 óra tájban megérkezünk Nagysebes (Valea Drăganului) vasúti 

megállójába (Halta Valea Drăganului) a Kolozsvár−Nagyvárad és a Nagyvárad−Kolozsvár 

reggeli személyvonatokkal. Kolozsvárról a vonat 8,00-kor indul és 10,07-kor érkezik.  A 

nagyváradi vonat 7,30-kor indul és 09,53-kor érkezik. (A vasúti menetrendről tájékozódni 

lehet a http://www.mersultrenurilor.ro honlapon.) Remélhetőleg lesznek olyanok is, akik 

autóval érkeznek, merthogy az autók is szerepelnek a további plánumban. 

− A megérkezés után személyautókkal (sofőrök: Mohay és Tánczos tanár urak) és 

az apostolok szekere segítségével (kombinált, váltott 3-4 fős kiscsoportos módszer) az 

országút mentén eljutunk a Dregáni-víztározóig (kb. 10 km). 

− A tónál összevárjuk egymást, és valahol reggelizünk a hátizsákból. Közben 

ismerkedés, bemutatkozás. És hogy el ne felejtsem: valahol a szokásos mágikus 

erőgyűjtésre és apotropeikus rítusra is sor kerül: átkelünk a tavalyi láncon. 

− Dél tájban gyalog indulunk tovább előbb a tó mentén, aztán balra fordulva a 

turistajelzés mentén felfelé a  hegygerincig (kb. 1700 m). A vadregényes út előbb 

menedékes, aztán egyre meredekebb. Ez a legnehezebb része a túrának (ráadásul a 

hátizsákok is tele vannak még!), de azért nem kell tőle megijedni. Lassan mind kimegyünk. 

Kb. 2 kilométeren csak libasorban lehet a sziklákon menni, úgyhogy itt komolynak kell 

lenni és vigyázni egymásra. A táj persze nagyon szép, csak fel kell tudni nézni rá magunk 

elől. A gerincen megint pusztítjuk a hátizsákot, aztán már csak lefelé megyünk a földúton a 

menedékházig (1430 m). 

− Az esti programterv ugyanaz, mint eddig. (Tehát most jöhet a Másol−Beilleszt funkció:) „Esti 

közös program a menedékháznál. Vacsora. (A hegyimentő fiú megígérte, hogy akárcsak a 

tavaly, főznek nekünk majd valami egytálételt. Ennek árát majd össze kell kalapoznunk.) A 

menedékháznál élelmiszert vásárolni nem lehet, mert csak egy kocsmaféle működik ott. 

− Matracos alvás a menedékházban szerény körülmények között. Takarók vannak, 

tehát nem szükséges hálózsákot hozni (ha kis helyen elfér és nem nehéz, azért el lehet 

hozni, de nem feltétlenül szükséges). 20-25 főnyi csapattal jelentkeztünk be, de ígéretünk 

van, hogy szabad ég alatt nem marad senki.” 
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Április 30., szombat: 

− Ezt a napot lazábbra vesszük. Kicsit csavargunk fenn a hegyen, mindenekelőtt 

elmegyünk a Vigyázó (Vlegyásza)-csúcsig (magyarul régiesen: Nagy-Kalota), amely az 

Erdélyi Középhegység (más néven: Erdélyi Szigethegység) második legmagasabb csúcsa (1 

836 méter). Meteorológai állomás is működik itt.  

− Visszatérünk a menedékházhoz és mindenfélét cselekszünk: pl. játszunk durákot 

vagy whist-et, sütünk szalonnát és olvasgatjuk a „Meg is mosakodjál...!” című néprajzi 

monográfiát. A megátalkodottabbak a tavaly hideg vízzel zuhanyoztak is. 

− Esti program, vacsora és alvás: minden ugyanúgy, mint előző este és éjszaka. Aki 

előző este jobb pozíciót szerzett magának, az most is megtarthatja. 

 

Május 1., vasárnap: 

− Reggel, miután megreggeliztünk, de azért elég korán (!) elindulunk déli irányba 

az erdőn át a Fehérkövek irányába (Pietrele Albe), ahol a tavaly már jártunk. Itt 

megpihenünk, megnézzük, hogy mi maradt még a hátizsákban. A hegyimentő fiú a 

tavalyelőtt óva intett, hogy a sziklagerincen sétáljunk, de egyesekkel nem lehetett bírni, és 

sajnos .... a rossz példával a tanárok is elől jártak. Tehát most csak lentről nézzük meg a 

Fehér-köveket, és a völgyön tovább leereszkedünk a Rekiceli-vízeséshez, amely az Erdélyi-

Szigethegység legszebb zuhataga (27 m magas, lent 6 m széles).  

− Itt kikotorunk mindent a hátizsákból, ami még maradt, és eszmélkedés után 

megkérdezzük a Tanár Urakat, hogy most már mi lesz velünk. Merthogy most itt derül ki az 

egész túra nagy-nagy bökkenője, ami még nincs megoldva: innen már volna autóút, 

csakhogy az autók ott maradtak messze-messze a másik völgyben, és közben ott van a 

Vlegyásza hatalmas hegytömbje, amelyen átjöttünk. Úgyhogy most szükség volna Prospero 

varázspálcájára vagy legalább egy helikopterre. A Tanszéknek egyik sincs, de hátha tud 

majd segíteni valaki. (Például valaki autós ember, tanár[nő?], szülő stb., aki innen átvinné a 

sofőröket a Dregán völgyébe... De erre még aludjunk egyet, hát történik közben valami, 

vagy valakit megszáll valami. Ez lehet gondolat is vagy áldozatkészség is, csak legyen 

valami.) 

− Visszaút a sebesvári (Bologa) vasúti megállóig az első napi autók (???) és az 

apostolok első napi lovai (!!!) igénybe vételével az ismert módszerrel. (Lásd előbb: 

kombinált, váltott 3-4 fős kiscsoportos módszer). Az egész út innen kb. 22 kilométer. 

Ha időben visszaérünk, Sebesvár romjainál, ami a falu (Bologa−Sebesvár) 

központjában az országút mellett, az állomástól kb. 2 kilométernyire található, elbúcsúzunk 

egymástól. (A fontos történelmi várról tájékozódni lehet a http://www.varaink.hu 

honlapon.) 

− Hazaindulás személyvonatokkal Kolozsvár felé a 17,59-kor, illetve Nagyvárad 

felé 18,17-kor. Megérkezés Kolozsvárra 19,32-kor, illetve Nagyváradra 21,21-kor. Akinek 

van autója vagy akit elvisznek, elengedjük azzal is. 

 

Magyarországi hallgatók szálláslehetőségei: 

(Ugyanaz, mint a tavaly:) 

− A magyarországi hallgatók jó, ha előző nap megérkeznek Kolozsvárra. A Kriza Társaság 

a tavaly felajánlotta, hogy a társaság székhelyén a vendégszobát (két ágy) és a tetőteret 

(saját hálózsák!) a hozzá tartozó mosdóval, zuhanyozóval a résztvevők használhatják. Ez az 

ajánlat, reméljük, az idén is áll. 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 szállással segíteni, ha megkeresik őket. 

 Költségesebb megoldások: 
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 A Mikó (Clinicilor) utca 18. szám alatt, a belvárosban lévő Heltai Alapítványnál a 

szállás ára 50 RON/éj, reggelivel, több ágyas szobákban. Ha többen vannak, 

ugyanitt van ún. „matracos szállás” is, ez  25 RON/éj. Van egy- vagy kétágyas 

szoba is, ez valamivel drágább. A szállást e-mailben vagy/és a honlapon 

(http://www.heltai.blsh.ro) bejelentkezve lehet lefoglalni igények szerint. 

Elérhetőségek: Bíró Zsuzsánna menedzser, biro_zsuzsanna@yahoo.com ; tel. +40 

264 590096 és 40 746 029 114 .) Ugyanitt olcsón lehet étkezni is, a napi menu ára 

11 RON. 

 Meg lehet nézni a Retro Youth Hostel diákszálló honlapját (http://www.retro.ro) is, 

mert ez is a belvárosban van, és az árak kb. ugyanazok, mint a Heltainál. 

− Lehet úgy is tervezni az utazást, hogy ne kelljen Kolozsváron megszállni, de ez fárasztó. 

Budapestről Mohay Tamás tanár úr autóval jön, hozzá is lehet társulni. 

 

Költségek: 

 Egészében véve a három napos séta nem túl költségigényes. A következőkre kell 

számítani: 

 - Útiköltség: Kolozsvár−Nagysebes (Valea Drăganului) és Sebesvár 

(Bologa)−Kolozsvár oda-vissza: 2 x 3,50 RON = 7,00 RON 

 - Szállásköltség a menedékházban két éjszakára: 2 x 15 RON = 30 RON 

 - Meleg vacsora a menedékházban: 2 x 7 RON = 14 RON 

 Tehát összesen: 51 RON  

 A máshonnan (Magyarország, régi néprajzosok stb.) érkezők ehhez még számítsák 

hozzá a többi költségeiket. 

 

Egyéb tudnivalók: 

− Néprajzosokon kívül jöhetnek a barátok, barátnék és ismerősök is. Szóljanak a 

vállalkozó kedvű tanáraiknak is, mert egy kis levegő nekik sem árt! 

− A kirándulás, így három napra elosztva, nem túl nehéz, nem igényel különösebb 

fizikai képességeket.  

− Ilyenkor már meleg van, de valahogy úgy kell rétegesen öltözködni, hogy rossz 

időben (pl. szél, eső, hideg) is tudjanak gyalogolni, és ne fázzanak meg. A csúcson 

rendszerint fúj a szél. 

− Hóra a menedékházon felül ekkor még lehet számítani. A réteges öltözködés és a 

kényelmes, könnyű lábbeli ajánlott. Esetleg lehet hozni egy könnyű (!) váltócipőt. (A 

tavalyelőtt a vízhólyagok hazafelé sokaknak gondot okoztak, de a tavaly ezzel nem volt 

gond.) A száraz váltózokni fontos lehet. 

− Amint látják, az élelmezést illetően a hátizsákra kell alapozni. Mindazonáltal 

ügyelni kell arra, hogy a hátizsák ne legyen túl nehéz. Vizet pl. útközben a forrásokban és 

a patakokban bőven lehet találni. A szalonna és a hagyma ilyenkor jó útitárs. (A 

magyarországiak hozzanak lilahagymát, az erdélyiek pedig vöröshagymát és akkor 

mindenkinek egyforma lesz, ergó nem fogják egymásét kívánni, esetleg csak veszekedni, 

hogy most már milyen hagymán is kapáltatott a király. A tavalyelőtt a hátizsákba tett Cola, 

bor, spray, tusfürdő és több más nehéz, fölösleges dolog egyeseknek nagy gondot okozott, 

de már a tavaly ezzel sem volt gond.) 

− A hálózsákot csak akkor hozzák, ha könnyű.  

 

Jelentkezés: 

Jelentkezni nem szükséges, találkozunk április 29-én, pénteken reggel a kolozsvári 

állomásban. Aki lesz, ott lesz, aki pedig nem lesz ott, az majd jön jövőre. 
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(A kolozsvári szállásokat ellenben – ha erre előreláthatólag szükségük lesz − 

érdemes egyénileg időben lefoglalni!) 

 

Mindehhez kérjék Szent György vértanú segítségét, aki a magas havasok 

veszedelmes ösvényeire ekkor kihajtott állatok és néprajzos diákok hatalmas patrónusa! 

 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com) 

 

 

Kolozsvár, 2011. márc. 8. 

 

 


