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Bakancsosok a Tündérkertben 
Barangolások a természetben és a történelemben 

Erdélyi túra 2007.08.11-17 
 

„Bethlen így szólt: 

Másoknak a fejedelemség dicsőség öröm és jóérzés: nekem 

teher és lesújtó sors... Mások életük legfőbb munkáját végzik 

érte: én ki nem térhettem előle. Más fejedelmek virítanak, mint 

a virág a napban, s tündökölnek, mint az aranymadár az égen: 

én szomorú vagyok s fekete. Bizony tündérország elmúlt 

Erdélyből, mind fejedelmével együtt, s a szép asszonyokkal... 

Már nekünk nincs más Erdélyünk, csak egy kipusztított 

tündérkert, s nincsenek más asszonyaink, csak szegény 

szenvedő némberek, akik böjtölni fognak mások vendégsége 

után s dolgozni mások tombolása után s takarékoskodni mások 

pazarlása után... Báthory Gábor nagy lélek volt: a legkülönb, 

akit valaha ifjúban remélhettünk: igazi tündérkirályfi, de a 

tündérek nem e világra valók... Aki emberfia magasabb 

szellemekkel fog kezet: belepusztul a szerencsébe...” 

Móricz Zsigmond: Erdély trilógia  I. rész: A tündérkert 

 

Bevezetés 

 

Az eső egyhangúan verdeste az erkélyt, nem akaródzott kinyitni a szemem. Az nem lehet, 

hogy ennyi szép napos idő után pont a régóta várt utunkon lesz ilyen rossz idő. Óvatosan 

kikémleltem az égre. Sajnos az egész égbolt reménytelenül szürkének látszott, mintha egy 

nagy szürke kalapot borítottak volna a város fölé. Ilyenkor szoktam elővenni az optimista 

megközelítéseimet (az esőkabáttal együtt): jó-jó, most és itt esik, de később, és néhány száz 

vagy akár csak néhány kilométerrel odébb teljesen más időjárás lehet. Úgyhogy semmi 

aggódás, lesz még itt szép idő! 

 

Mire összepakoltunk tényleg elő kellett venni az esőkabátot, mert – szokásomhoz híven – az 

egyhetes útra a fél házat plusz a fél hűtőszekrényt raktam be a csomagba és bár minden 

lehetséges táskát a hátamra és nyakamba akasztottam, arra már nem maradt kezem, hogy még 

egy esernyőt is tartsak. Pedig még Alice is elkísért, hogy csomagcipelésben segítsen. Mire a 

Búza térre értünk már alig csepergett. Már éppen bizakodni kezdtem, mikor egy váratlan 

fordulattal újra rákezdett esni és minden várakozót az árkád alá, vagy a buszmegálló teteje alá 

kergetett. Ekkor érkezett meg a buszunk. Nem volt mit tenni, a zuhogó esőben rámolásztuk 

befelé a csomagokat és kerülgettük egymást, mire mindenki megtalálta a helyét. Még el sem 

helyezkedtünk, máris indulni kellett, mert az útfelbontások miatt a busz csak olyan helyen 

tudott megállni, ahol zavarta a menetrendszerű városi busz kanyarodását. Így hát nagy 

lendülettel nekiiramodtunk – én még gyorsan búcsút intettem Alicének, aki rendületlen 

kitartással ázott a busz oldala mellett – aztán ezzel a nagy lendülettel elmentünk egészen a 

Pláza melletti benzinkút parkolójáig. Kiderült, hogy Judit még nincs itt. Judit éppen egy 

kocsiban érkezett az indulási helyre – némi késéssel – és a kocsiból látta, hogy a busz elindult 
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Teljesen beijedt, hogy itthagyjuk, már hívta is Valit telefonon. Rövid értekezés után ő is a 

fedélzeten termett és most már tényleg nekivághattunk a tervezett útnak. 2007. augusztus 11-

e, szombat 5.45 volt ekkor. 

 

Az utazásról előzetesen el kell mondani, hogy azt egyesületünk, a Miskolci Helyiipari 

Természetbarát Egyesület szervezte saját tagjaink számára. Az utat hét naposra terveztük, 

bérelt buszt vettünk igénybe. A túra fő szervezője Tünde volt, aki Kolozsvári születésű lévén 

jól ismerte mind Erdély szépségeit, mind a román nyelvet. A szervezésben és lebonyolításban 

Magdi és Vali segített neki főleg az operatív és gazdasági teendőkben. Három évvel ezelőtt 

már szerveztek egy hasonló utat, akkor Erdély északi részén vették sorra a látnivalókat. Most 

Erdély déli részének bejárása volt a fő cél, így a korábbi túrán érintett területeket vagy 

teljesen kihagytuk, vagy csak futólag érintettük. Tünde igyekezett minél több látnivalót 

megmutatni ebben a hét napban, úgy hogy városnézések, de túrák is beleférjenek az időnkbe. 

Mivel a városokban tilos az idegenvezetés, ezért a látnivalókról tudni érdemes ismereteket a 

busz mikrofonján keresztül osztotta meg velünk.  

 

Ez az írás hatodik a szubjektív túrajelentéseim sorában. Most sem arra törekedtem, hogy az 

útikönyvekkel keljek versenyre és lexikális adatokkal tömjem tele az olvasó fejét. Ezek az 

információk a hivatalos útikönyvekből kiolvashatók, akit nagyon érdekel egy-egy téma, az 

utána tud nézni. Inkább a saját élményeimet igyekszem megosztani azokkal, akik érdemesnek 

tartják az elolvasásra. A leírásban nem írom ki túratársaink teljes nevét. Akik ismerik őket 

úgyis tudják kikről van szó, akik nem ismerik, azoknak úgysem mondanak a nevek semmit. 

Mint a címében is jelzem szubjektív ez a beszámoló. Részben azért, mert nem mindenkivel 

egyezett meg a programunk, szabad programokon sokan sokfelé sétáltunk, a szálláshelyek is a 

falusi vendéglátáskor eltértek egymástól. De szubjektív azért is, mert még ahol ugyanott 

jártunk is, más-más szemmel néztük a dolgokat, mást tartottunk fontosnak, megjegyzendőnek. 

Nem törekszem mindenki élményének összegyűjtésére, megelégszem a sajátaimmal. De 

ezeket - ugyanúgy mint a fényképeket és videó felvételeket - jó szívvel bocsátom az 

érdeklődők rendelkezésére.  

 

Augusztus 11. szombat 

 

Elindulás után a buszon a szokásos formagyakorlatokra került sor: a szervezők elmondták a 

tervezett programot, a tudnivalókat, mi pedig megpróbáltuk számba venni, hogy kit ismerünk 

és kit nem az 50 fős társaságból. Ugyanis bár mindenki az egyesületünk tagja, de akik ritkán 

járnak a programjainkra, azok esetleg nem is találkoztak még egymással, ezenfelül új belépők 

is voltak a csapatban, akiket még a régi tagok sem ismertek. Így aztán a szálláslista alapján 

próbáltuk az ismeretlen neveket hozzákötni az ismeretlen személyekhez. A határig mindössze 

egy helyen álltunk meg, egy benzinkút mellett, hogy az árukészletét, de főleg a toalettjét 

igénybe vegyük. A hölgyek a létszámbeli fölényükre hivatkozva kisajátították az urak részére 

rendelt helyiséget is, így az urak a környező bokrokba száműzettek.  

 

A buszban készenlétbe helyeztem a képfelvételi berendezéseimet. Vittem magammal 

fényképező gépet és kamerát is: a kamerában 3 órányi üres szalag, a fényképezőn kb. 600 

képre elegendő tároló kapacitás. Igyekeztem a szép látnivalókat mind a kettőn megörökíteni. 

Volt azonban, amikor elfeledkeztem valamelyikről, többször emiatt kellett visszafutnom 

valahová, de még így is maradt olyan részlet, amelyik vagy ezen, vagy azon van meg. Már 

előre eldöntöttem , hogy írok valami kis beszámoló-félét az útról, ezért igyekeztem 

tematikusan fotózni, olyan képeket is csinálni, ami jó lesz majd a beszámolóba. Útközben 

többen is kifejtették azon reményüket, hogy mindent lefényképezek, mert akkor majd ők is 



Kesik László: Bakancsosok a Tündérkertben  Erdély 2007.08.11-17  

  5

kérnek a képekből. Bár sokaknál volt fényképezőgép, de főleg a hét vége felé, mikor már 

fogytán voltak az üres helyek a memória kártyákon (ahogy Béla fogalmazta egy fotós 

megálláskor: minek állunk meg, már mindenkinek tele van a fotója!) többen szóltak, hogy jó 

lenne ha ezt is, meg azt is lefényképezném, mert akkor ők inkább tartalékolják az üres 

helyeiket. Természetesen semmi gondom nincs ezzel, a képeimet szívesen megosztom 

minden érdeklődővel, de az út felénél én is inkább visszavettem egy fokot a képfelbontáson, 

hogy több kép férjen a kártyára, mert a legnagyobb képmérettel nem lett volna elegendő. (Kb. 

850 képet és 160 percnyi videót sikerült végül készítenem.) Két-három túratársamnak 

rögtönzött kis konzultációt tartottam a digitális fényképezésről, miután kölcsönkért, vagy saját 

de még nem használt gépükön nem találtak bizonyos funkciókat. Zsófinak, aki kölcsönkérte a 

munkahelyéről a videokamerát a szalag visszatekercselését és visszanézését mutattam meg 

gyorstalpaló tanfolyam keretében. Miután minden technikát készenlétbe helyeztünk, vártuk a 

megörökítendő élményeket. 

 

Ártándnál a határon gyorsan átjutottunk. Volt ugyan egy kis előzetes aggályunk, hogy akik 

nem útlevéllel, hanem személyi igazolvánnyal kívánnak átkelni, azokkal nem lesz-e egy kis 

herce-hurca, de szerencsére semmi nem volt. Egy határőr végigjárta a buszt, mindenkinek 

rápillantott az igazolványára, aztán távozott. Mi pedig letódultunk a buszról, hogy a 

valutabeváltást elintézzük. Szépen sorba álltunk a busz melletti pénzváltó bungalónál, de 

nagyon lassan haladt a sor. Ekkor szétoszlottunk még két másik váltóhelységhez abban a 

hiszemben, hogy mindenütt egyforma árfolyamon váltják a Lei-t. Hogy ez nem így van, arra 

akkor jöttem rá, mikor már kezemben volt a 10.000 Ft ellenértékeként 110 Lei. Kiderült, hogy 

a másik ablaknál 120 Lejt adtak érte, ami akárhogy nézem is majdnem 10% eltérés. (Utunk 

során a városi váltóhelyeken pedig akár 125-öt is lehetett 10.000 Ft-ért kapni.) Úgyhogy ezt 

pestiesen szólva egy kicsit megszívtuk. De nincs idő a kesergésre, induljunk a programra! 

 

Először is átállítottuk az óráinkat, mert egy órával előbb tart a hivatalos idő. Innentől a helyi 

idő szerint beszéltünk, az én leírásomban is az ottani idő szerint kell érteni az időpontokat. 

Ezzel az átállítással egy órát persze rögtön veszítettünk az első napi programból, de majd 

hazafelé visszakapjuk. Az első látvány-élmények a Király-hágón való átkeléskor értek. 

Mindnyájan áhítattal élveztük az út melletti hegyek és erdők látványát, aztán mikor a gerinc 

után a feltáruló völgybe pillanthattunk be, mintha egy Tamási Áron novellába csöppentünk 

volna bele személyesen. Ez a táj iránti áhítat az egész út alatt megmaradt bennem. (Sajnos 

nem álltunk meg egy fénykép erejéig sem a hágó tetejénél, így képen nem tudtam rögzíteni az 

itteni látványt.) 

 

Az első megállásunk a Király hágót követően a Fekete-tó nevű helyen történt, ahol egy 

büfésor és egy kirakodóvásár jelentette a látnivalót. A kávéra vágyók is kielégíthették ilyen 

igényeiket. Én a kirakodóvásáron néztem szét és szép, kézi készítésű háromágú favillákat 

láttam. Az áruk viszont 25 Lei volt, ami több, mint 2000 Ft. Ennyit még akkor sem adtam 

volna érte, ha nem okozott volna gondot a szállítása. Szép vesszőből font dolgok voltak még, 

amik tetszettek, de a portékák nagy része nem haladta meg a falusi búcsú színvonalát: a kínai 

törülközők és a baseball sapkák mérhetetlen kavalkádjával az élükön. 

 

Kolozsvár 

Innen robogtunk tovább Kolozsvár, első jelentős megállónk felé. Sok időt nem terveztünk itt 

tölteni, mivel a három évvel ezelőtti úton alaposan körbenéztek itt. Egy rövid ideig 

bizonytalan volt, hogy egyáltalán be tudunk-e menni most a városba, mivel a híreink szerint 1 

órás kocsisor alakult ki a város határában. Már lelkileg felkészültünk rá, hogy most ki kell 

hagynunk Kolozsvárt, de a forgalmi helyzet szerencsére megváltozott és némi várakozás után 
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mégiscsak bejutottunk. A központtól mintegy 10 percnyi járásra (rohanásra) tudtunk megállni, 

aztán a csapat nagy sebbel-lobbal elindult a belváros felé. Egy órásra terveztük az itt 

tartózkodásunkat. Mi Menyussal külön úton jártunk: akartunk egy-két fényképet készíteni a 

Házsongárdi temetőről, ezért arrafelé vettük az irányt. (A csoport most nem jött el ide, mert a 

korábbi túrán alaposan bejárták a temetőt is.) Hogy is hagyhattam volna ki, hogy csak egy 

pillantást is vessek rá, mikor már gyerekkorom óta dalol bennem is egy név, s vele együtt 

Áprily Lajos sorai: 

„A tavasz jött a parttalan időben/ s megállt a házsongárdi temetőben. 

Én tört kövön és porladó kereszten/ Aletta van der Maet nevét kerestem. 

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom,/ s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. 

De a vasárnap délutáni csendben/ nagyon dalolt a név zenéje bennem.” 

 

Egy kicsit belegondoltam, milyen érdekes: mikor az utrechti család az 1600-as évek elején 

született lányuknak ezt a csodálatos nevet adták nem is sejthették, hogy majd egy magyar 

tanárember, Apáczai Csere János veszi feleségül, akit követni fog Magyarországra. Híressé 

váló férje révén ő is híres lesz, és majd századok múltán egy magyar költő versbe foglalja 

nevét, amitől halhatatlanná válik. 

„A fényben, fenn a házsongárdi csendben/ tovább dalolt a név zenéje bennem. 

S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem,/ egyetlen könny, hogy azt a dallamot 

Aletta van der Maet-nak megköszönjem.” 

 

Én is köszönöm, Alettának is és Áprily Lajosnak is. Sajnos nem volt lehetőségünk elidőzni a 

temetőben, sem Aletta síremlékét megkeresni, így a temető honlapjáról másolom ide a képét.  

       
Kép a házsongárdi temetőről Aletta emléke 

 

A Szent Mihály templom mellett találkoztunk a csoportunkkal, akik egy másik, rövidebb úton 

közelítették meg a teret. Természetesen az első utunk a Fadrusz János által készített és 1903-

ban felállított Mátyás szoborhoz vezetett. A monumentális szoborkompozícióban nem csak 

Mátyás alakja, hanem a talapzaton helyet kapó hadvezérei (Magyar Balázs, Kinizsi Pál, 

Zápolya István nádor, Báthory István erdélyi vajda) is megjegyzésre méltóak. Le is 

fényképeztem őket, majd természetesen egy csoportképet is készítettünk a szobor előtt. 

 

     
       Mátyás szobra a Szt. Mihály templom előtt   A csoportunk 
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Ezután rövid ideig gyönyörködhettünk a XIV. században épített Szent Mihály templom 

gótikus épületében és 80 méter magas, 1837-ben épített neogótikus tornyában. Sikerült 

megörökíteni a templom belső terét a videón, illetve a bejárati ajtó fölött elhelyezett Szent 

Mihály domborművet. A templom melletti tér harmóniáját egy ásatás bontotta meg, mely a 

római kori Napoca idejéből származó falmaradványokat tárt itt fel, közvetlen a Mátyás szobor 

közelében.  

     
                A Szt. Mihály templom és bejárata    Szent Mihály a bejárat fölött 

 

Tovább siettünk, hogy Mátyás szülőházát is megnézhessük az egyik szomszédos utcácskában. 

A ház fehér tömbje látványosan zárja le a kis utca végét. Gótikus íveltségű, díszítő 

vasalatokkal ellátott fakapuja külön említést érdemel. A ház falán tábla hirdeti magyar 

nyelven az alábbiakat:  

„Ebben a  házban született 1443. márcz. 27-én Mátyás az igazságos.  

Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia. Szülőházát a nagy király kegyeletből minden teher 

alól fölmentette. II. Rákóczy György erdélyi fejedelem e ház kiváltságát megerősítette 

I. Ferencz József apostoli királyunk 1887. szept 23-án látogatásával megtisztelte és kegyes 

adománynyal gondoskodott, hogy örök emlékezetül megjelöltessék. 

A kegyelet és tisztelet hirdetője ez az emléktábla, melyet legnagyobb fiának szülőházára 

tétetett a tulajdonos Kolozsvár szabad királyi városa   MDCCCLXXXVIII” 

(Megjegyzem, hogy a táblán szereplőtől eltérően ténylegesen 1443. február 23-án született.) 

     
Mátyás szülőháza a kapuval és az emléktáblával 

 

A buszhoz igyekezvén benéztünk a barokk pompájú egyetemi (piarista) templomba, majd 

utunk a Babes-Bolyai Egyetem épülettömbje előtt vezetett el. Innen már szép rálátás nyílt az 

utca végén a Farkas utcai református templom XV. századi gótikus épületére, mely előtt a 

Kolozsvári testvérek Sárkányölő Szent György szobrának a másolata áll, melynek eredetijét 

két éve Prágában csodálhattuk meg. A templom mögött elhaladva még megörökítettük a 

várfalat a Szabó bástyával, mely az őt védő szabó céhről kapta a nevét, majd visszaértünk a 

buszhoz és indultunk tovább Marosvásárhely felé. 
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A Farkas utcai templom, a Sárkányölő Szt. György és a Szabó bástya 

 

Marosvásárhely 

Tünde már otthon az előzetes tervezgetésekkor említette, hogy itt nagyon szeretné 

megmutatni a Kultúrpalota emeletén lévő „tükörtermet”. Ennek az a feltétele, hogy 18 óra 

előtt odaérjünk, mert addig tartanak nyitva. Ahogy haladtunk Marosvásárhely felé és 

figyeltük a térképen, hogy merre járunk, egyre aggodalmasabban néztük az idő múlását. Fél 

hat körül már látszott, hogy nincs reményünk hat előtt odaérni. Már kezdtem lemondani a 

tükörteremről, mikor Tünde jó hírt közölt a mikrofonon keresztül: felhívta az ottani 

ismerőseit, akik kérésére felhívták a Kultúrpalotát és mondták nekik, hogy egy ötvenfős 

csoport közeleg a városhoz, feltétlen várjanak meg minket. Ezt meg is ígérték. 

Végül tíz perc késéssel érkeztünk meg a Kultúrpalotához és gyorsan benyomultunk az 

előtérbe. Már ez az előtér is csodálatos látványt nyújtott, a falak minden négyzetcentimétere 

gazdagon díszítve a szecesszióra jellemző buja forma és színvilággal. Az előtérben Kőrösfői-

Kriesch Aladár két freskója díszítette a falat, a földszinti színházterem bejárata fölött pedig 

egy fém dombormű volt látható. Az előtér folyosójának mindkét végén hatalmas tükröt 

helyeztek el, ami oda-vissza tükrözte a teret, így közöttük állva olyan érzésünk volt, mintha 

egy több száz méter hosszú alagút közepén állnánk.  

   
    A Kultúrpalota aulája   Freskó és faldíszítés az aulában 

 

Még fel sem ocsúdtunk a látványtól, mikor Tünde feltessékelt bennünket a Tükörterembe, 

hiszen ez volt az igazi szenzáció, ami miatt ennyire siettünk. A terem fent található az első 

emeleten. Felfelé menet a lépcsőfordulóban Liszt Ferenc nézett ránk egy üvegablak-képen. 

Belépve a terembe először a bútorzaton akadt meg a szemem: tulipán forma háttámlájú, 

ébenfa fekete favázú, csodálatos zöld színű kárpittal ellátott fotelek, székek voltak az egyik 

oldalon hasonló ébenfekete, üveglapos kerek asztalokkal. Mint egy múlt század eleji kávézó, 

olyan hangulata volt a teremnek. A teremben lévő oszlopok és a mennyezet szintén a 

szecesszió stílusában gazdagon díszített volt. A terem egyik végében három lekerekített 

tetejű, széles aranyozott, virágmintás szegéllyel ellátott tükör volt, melyek fölött festett népi 

alakok díszítették a falat. De a terem legnagyobb látványosságai az üvegablakok voltak, 

melyek a terem bal oldalát egész hosszban díszítették. Több képen egy-egy ballada került 

feldolgozásra három-három képben, mint sok kis szárnyas oltár. Ez akkor ott a nagy 

sietségben nem tűnt fel, az egyiket lefényképeztem és csak otthon a képek nézegetése és 

nagyítása közben jöttem rá, hogy ezek balladák. Én éppen a Kádár Kata feldolgozását 
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örökítettem meg. Több más szép üvegablakot is láttunk a teremben, ezek közül is 

fényképeztem kettőt. 

   
   A Tükörterem belülről      Egy üvegablak a sokból  Bútorok a teremben 

 

Miután belülről megcsodáltuk, azután tudtuk csak kívülről is szemügyre venni a 

Kultúrpalotát. Kívülről is csodálatos volt. A homlokzaton díszes erkélyek, híres magyar 

személyek dombormű-portréi sorakoztak. A bejárat fölött négy domborművön – amennyire 

én ki tudtam venni - híres magyar színdarabok, operák részleteit ábrázolták, az egyiken Erkel: 

Bánk bán-ja látható. Az épület homlokzatának legtetején pedig egy mozaik látható. Ez is 

Kőrösfői-Kriesch Aladár rajza alapján készült, a kép középpontjában Hungaria néven egy 

nőalak ül, két oldalról korabeli öltözetű nemesek és zenészek járulnak elébe. 

     
A Kultúrpalota homlokzata, dombormű és mozaik részlet a homlokzatról 

 

A Kultúrpalota mellett található a XX. század első tizedében épült Városháza is, ugyanolyan 

szecessziós stílusban épült. Az épületbe sajnos nem sikerült bemenni, de így is nagy élvezettel 

fényképeztem a színes, változatos formavilágú díszítő elemeket a homlokzaton. 

     
A Városháza tornya és díszítő elemek az épületen 

 

E nagy sietség után most már lazábbra vettük a tempót. Elsétáltunk a belváros felé, szép 

gondozott sétányt találtunk ott, a sétány végében az 1911-ben készült ortodox 

székesegyházzal. Egy kis utcán felsétálva hamarosan eljutottunk a Bolyai líceumhoz,. A régi 

protestáns intézmény 1716-tól működik itt, mivel korábban Sárospatakról, majd 

Gyulafehérvárról is kiutasították. Az intézmény híres tanára volt Bolyai Farkas és itt kezdte 

tanulmányait fia, a világhírű matematikus Bolyai János is. A két Bolyai szobra a líceum 

épülete előtt található. Mindkét Bolyai csodagyerekként indult és a maga nemében zseni volt. 
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Farkas, már 8-9 éves enyedi diákként folyékonyan beszélt latin versben, tizennégy tagú 

számból fejben négyzet- és köbgyököt vont, s hat heti görög-tanulás után kívülről szavalta 

Homéroszt. Felnőtt korában a nyelveket nemcsak értette, de magyarul, latinul, németül 

egyforma könnyen beszélt s fogalmazott, románul úgy beszélt, mint egy román, s görögben, 

zsidóban, franciában gyermekkorától járatos, angolból fordít, s otthonosan idéz. Amikor 

anyagi gondjai közt kemencerakásra adta a fejét: olyan jó kihasználású kályhákat szerkesztett, 

amelyeket a mérnöki irodalom ma is mint Bolyai-kályhákat tart számon. Mint technikus, 

önhajtású géppel s kocsira szerelt nyaralóval lepte meg a vásárhelyieket. Mint gazda, minta-

gyümölcsöst telepít, birtokán patakot vezet át, s vízesést létesítő mechanikai szerkezetről 

levelez barátjával a híres matematikus Gauss-szal. Fia János, a nem-euklédeszi geometria 

megalkotója matematikai és zenei zseni volt. Virtuóz módon hegedült, kortársa, Paganini 

darabjaival alkotta legnagyobb sikereit. A matematika és a zene mellé társult egy harmadik 

zseniális képesség, a vívás. Számos párbajt vívott, köztük halálos végűeket, anélkül hogy egy 

karcolást kapott volna. Különösen sorozatos párbajai váltak rendkívül híressé, a vásárhelyi 

legendák szerint csak egy-egy pohár fagylaltot fogyasztott el kettő között. János felnőtté 

válása után kapcsolatuk megromlott. Az érdeklődőknek Németh László: A két Bolyai című 

drámáját illetve Száva István: Apa és fia című könyvét ajánlom elolvasásra. 

     
    Az ortodox székesegyház         A Bolyai Liceum és a két Bolyai szobra 

 

Utunk innen a várba vezetett. A most látható templomvárat 1605 után kezdték építeni, a vár 

bástyáit 900 m hosszú téglafal kötötte össze. A várhoz egy kis emelkedőn kellett felmenni, 

ahová sárga macskakővel kirakott út vitt fel. A várfal előtt egy páva alakra lettünk 

figyelmesek, melynek a feje és a felsőteste bokorból volt kialakítva egy fémből készült 

merevítő vázon, a tollait pedig egy virágágyás formálta meg. A várban egyébként valami 

ünnepség volt éppen, egy színpadon népviseletbe öltözött fiatalok táncoltak és énekeltek, egy 

másik színpadon valami görög színdarab félét mutattak be ékes román nyelven. A színpadok 

mellett juniális hangulatban üldögélt és eszegetett a közönség, akik főleg a cigány 

népcsoporthoz tartoztak. Néhány percnyi nézelődés után a szálláshelyünk felé vettük utunkat. 

   
     Virág-páva    A várfal és a bejárat belülről 
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A szálláshely a vártól nem túl messzire egy kis domb tetején helyezkedett el. Bod Péterről, az 

1712-ben született református lelkészről és irodalom történet íróról elnevezett diakóniai 

központ volt. (Magyar Athenas címen 1766-ban jelent meg az első magyar nyelvű 

irodalomtörténeti lexikonunk, Bod Péter sokoldalúan gazdag tudományos munkásságának 

mintegy összegezése, ugyanakkor kiemelkedő teljesítménye a XVIII. századi erdélyi magyar 

művelődési életnek.) Hogy a diakónia szó pontosan mit jelent azt nem tudom, de lényegileg 

egy egyházi szeretetszolgálati tevékenységet takar. A három emeletes épület, korszerű, jó 

állapotú volt. Amint a csomagjainkat cipelve felfelé araszoltunk a lépcsőn egyszer csak egy 

lagzi kellős közepén találtuk magunkat. Az első emeleti előtérben ugyanis éppen lakodalom 

folyt. Jókat mosolyogva figyeltem, hogy egy kék inges fiatalembert, aki valamilyen oknál 

fogva arra a reménytelen vállalkozásra szánta el magát, hogy megpróbál lemenni a lépcsőn, 

miközben mi ötvenen jöttünk felfelé csomagokkal megrakodva, szinte minden szembejövő 

túratársunk megállított és arról faggatta, hogy merre találják a szobájukat. A fiatalember az 

elején még megpróbálta megmagyarázni, hogy ő is csak vendég, de aztán az egyszerűbb utat 

választotta és megadóan integetett felfelé, hogy még feljebb kell menni. Én magam mintegy 

negyedórára a folyosón ütöttem tábort, hogy kiderüljön hová kell mennem aludni. Eredetileg 

ugyanis a buszsofőrrel lettem volna egy szobában, de ő már feljött a busszal, mikor mi a 

Kultúrpalotától elindultunk sétánkra és most zárva volt az ajtó. Tünde jelezte nekem, hogy a 

sofőr mindenképpen külön szobában szeretne lenni, ezért megpróbál valamit intézni a 

portásnővel. Ez szerencsére sikerrel is járt a portásnő némi hezitálás után kinyitotta nekem a 

vendégszobát, amit azért tartanak fenn, hogy ha egy egyházi vendég érkezik, akkor legyen hol 

megszállnia. Mivel két ágyas szobáról volt szó, jelezte nekem, hogy ha netán véletlenül 

érkezne egy ilyen vendég, akkor azt beteszi mellém a szobába. Én biztosítottam afelől, hogy 

ennek semmi akadálya, így ő is megnyugodott és én is birtokba vehettem végre a szobát.  

 

Miután ezen az estén még nem kaptunk vacsorát, az esti fürdés után szétpakoltam a szobában 

az otthonról hozott ételeket és nagy vacsorázásba kezdtem. A vacsorához teát is készítettem 

magamnak, ehhez a művelethez elhoztam az 1 literes vízforralót és az ugyancsak 1 literes 

bögrét, hogy abban készítsem el a teát. Ezek az eszközök jó szolgálatot tettek egész úton, mert 

minden este főztem két adagot, hogy másnapra a folyadék szükségletemet biztosítani tudjam. 

Másik minden esti ténykedésem az akkumulátorok feltöltése volt. Minden este feltöltöttem 

mind a fényképező, mind a kamera akkuját, nehogy másnap kimerüljön és pótolhatatlan 

felvételekről maradjak le. Aggódva szemléltem a kamera számlálóját, mivel már az első 

napon majdnem fél órányi kazettát használtam el, a későbbiekben majd takarékoskodnom 

kell, hogy a három órányi hely elég legyen a túra végéig.  

    
                  A szálláshely és kilátás az erkélyről a városra Reggeli a szálláshelyen 

 

Az esti-éjszakai műsor két irányból biztosítva volt: egyrészt a lagzi zenebonája, másrészt a 

kint készülődő, majd lefekvéskor ki is törő vihar fényei és dörejei szolgáltatták. Ebben egy 

ideig gyönyörködtem is: az erkélyre kiállva szinte az egész várost láttam magam előtt a 

völgyben, a város fölött pedig egyre jobban kiterjedve a sötét viharfelhőt, melyből 

időközönként villámok cikáztak alá. Hogy melyik tartott tovább a vihar-e vagy a lagzi azt 

http://mek.oszk.hu/01800/01811/##
http://mek.oszk.hu/01800/01811/##
http://mek.oszk.hu/01800/01811/##
http://mek.oszk.hu/01800/01811/##
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nem tudom, de mindkettő elég hamar véget ért. Még csodálkoztam is, mikor este nyolc óra 

tájban már azt hallottam kiabálni, hogy eladó a menyasszony. Így nem csoda, hogy tizenegyre 

már minden elcsendesedett. 

 

Augusztus 12. vasárnap 

 

Reggel kaptunk reggelit a szálláshelyen, ami vajból, felvágottból, sajtból, lekvárból állt. Teát 

is kaptunk mellé. Már itt feltűnt nekem, hogy nem a nálunk szokásos módon kancsókban 

tálalták, hanem a személyzet mindenkinek a bögréjét teletöltötte. Ha valaki kért, annak adtak 

még, de nem volt ám semmi gátlástalan teavedelés. A kenyeret is szépen kiporciózták, 

úgyhogy szinte minden asztalnál újabb adagot kellett kérni, hogy jól lakjunk vele. Ezzel a 

módszerrel aztán a többi helyen is találkoztunk, tehát ez valószínűleg így szokás errefelé.  

8 órakor indultunk el. Először a sofőr mutatta be vezetési tudományát, ugyanis a 

szálláshelyhez olyan keskeny utca vezetett, hogy nem lehetett megfordulni benne, de még a 

következő utcában is tolatva kellett végigmenni, mert a helyes irányba fordulás útját egy jól 

elhelyezett villanyoszlop megakadályozta. Úgyhogy néhány száz méternyi, dombról lefelé 

tolatás után tudtunk végre megfordulni és most már előre menni Segesvár irányába. 

 

Segesvár 

Az útikönyvben nagyon érdekes dolgokat olvastam előzetesen a várról, ezért kíváncsian 

vártam a vele való találkozást. Nem is kellett várakozásomban csalatkoznom. Már ahogy a 

buszból kiszálltunk impozáns látványt nyújtott a mellettünk lévő 72 méter magas hegyfokon 

magasodó óratorony és nagyon hangulatos óvárosi részen haladtunk át a vár felé.  

     
       Az óvárosi rész lentről    Indulás a vár felé 

 

Ennek a várnak az építését már 1191-ben elkezdték, de jelentős megerősítésére a XVI. század 

elején került sor. Az erdélyi rendek annak idején itt választották fejedelemnek I. Rákóczi 

Györgyöt és Kemény Jánost. Legimpozánsabb része és egyben a város jelképe is a XIV. 

században épült óratorony. A torony tetején az óraütésekkor figurák mozognak és a hét 

minden napját egy figura jelzi. Jelen esetünkben egy Napot tartó alak volt látható, ami a 

vasárnapot jelképezte. 

     
     Az Óratorony és a vasárnapot jelképező figura  Fent a toronyban 
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A várba felérve először az Óratoronyba mentünk fel. A tetejéről csodálatos kilátás nyílt az 

óvárosi rész kis utcáira, a régi házak háztetőire és kéményeire, a környező hegyekre és az 

újvárosi rész távolabbi házaira is. Nem győztem fényképezni, hogy a látványt kellően vissza 

tudjam adni. A toronyban belülről megcsodálhattuk az óraszerkezetet és a történeti kiállítás 

darabjait is végignézhettük. 

     
Kilátás a toronyból az óvárosi részre 

 

Az Óratoronyból lejővén egy kis barangolásra indultunk az óvárosi részben. Először 

elszörnyülködtünk azon a turista-csalogató fogáson, hogy az Óratorony melletti szép sárga 

házat Drakula-házként hirdetik, ezzel mesterségesen is gerjesztve az amúgy is elég ízléstelen 

Drakula-őrületet. A filmiparban is jelentős karriert befutó Drakula történethez III. Vlad 

(Tepes) havasalföldi vajda cselekedetei adták Bram Stoker ír regényírónak az ötletet, aki 

1897-ben megjelent Dracula című regényével elindította ezt a mítoszt. Vlad Tepes vért ugyan 

nem szívott, mint azt a róla mintázott alak teszi, viszont ellenségeit nagy szeretettel húzatta 

karóba, ami miatt már életében félelemmel vegyes mitikus köd lengte körül.(Innen kapta a 

tepes=karós ragadványnevet. Igazából apja II. Vlad volt a Dracul, azaz sárkány becenevű.) A 

helyi turizmus menedzserek jó érzékkel ráültek erre a hullámra: ha a tisztelt (?) külföldi 

turistáknak Drakula kell, akkor legyen nekik Drakula, fő hogy itt költsék el a pénzüket. Ezért 

a Törcsvári kastélyt is kikiáltották Drakula kastélynak és itt Segesváron is éppen ezen kultusz 

fellendítésén fáradoznak. Még egy Vlad Tepes szoborral is találkoztunk a váron belül. (Az 

persze nem zavarja őket, hogy Törcsvárnak semmi köze hozzá, Segesvárnak pedig annyi, 

hogy itt született Vlad Tepes 1431-ben. Életének egyébként egyik érdekes fordulata, hogy a 

török elől menekülő Tepest Mátyás király elfogatta és Budavár börtönébe vetette, aki ott 12 

évig raboskodott.) Mi csak remélni tudjuk, hogy Segesvár a szép óváros és az 1848-as 

szabadságharchoz fűződő emlékei miatt válik fontossá és ismertté, nem egy ilyen 

horrorisztikus mítosz által. Szóval kellően felháborodtunk ezen a mesterséges felhajtáson, de 

azért érdekességként mi is lefényképeztük a házat is és a szobrot is. 

   
      Segesvári utcakép    Drakula-ház és Vlad Tepes szobra 

A dombtetőn álló templom és iskola felé vettük utunkat. A hozzá vezető kis utca sarkán 

megcsodáltunk egy házat, melynek homlokzatán a sarkon egy szarvasfej szobor volt 

felerősítve, az érintkező falakon mindkét oldalon pedig egy festett test tartozott hozzá. Így 

mind a két utcából nézve úgy tűnt, hogy a fej ahhoz a testhez tartozik. A szarvasfejnél 
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befordultunk egy kis utcába és a diáklépcső felé tartottunk. Én éppen egy szép kapualj 

lefényképezésén ügyködtem, mikor a hátam mögül egy díszes ruhába öltözött négyfős 

alakulat masírozott ki zászlót tartva. Elől egy piros sapkás dobos, mögötte egy sorban egy 

buggyos nadrágfélébe öltözött, valami szőrös siltes sapkát viselő zászlótartó piros-sárga 

zászlóval a kezében, egy középkori mesterembernek kinéző alabárdos és ők ketten egy hosszú 

ruhás nőt fogtak közre. Valami várőrség-féle lehetett ez az alakulat, bár a nő szerepére nem 

sikerült magyarázatot találnom. Úgy kaptam elő a videókamerámat az odaltáskámból, mint az 

afrikai vadász a puskáját, mikor hirtelen egy támadó rinocérosszal találja magát szemben. A 

műveletem sikerrel járt éppen bekapcsoltam a kamerát, mikor a „műsor” elkezdődött. A 

dobos megpergette a dobját, majd bennünket néhány pillanat alatt felmérve hátraszólt 

társainak: „mogyor”. Ez a szó pavlovi reflexek gyanánt ingereket generált a mögötte 

felsorakozó alakulatban, és beindította a magyarok számára betáplált műsor előadását, minek 

következtében éneklésben törtek ki: „Aza szep aza szep akineka szeme kek…” adták elő a 

betanult szöveget aranyos/humoros kiejtéssel és olyan koncentrálással, mint a zsonglőr figyeli 

a levegőbe felhajigált buzogányait, majd ugyanolyan elégedetten hajoltak meg utána, mint a 

zsonglőr, miután konstatálta magában, hogy egyetlen buzogányt sem pottyantott a földre. Az 

alabárdos ezután magyarul üdvözölt bennünket, és elmondta, hogy a többiek részéről ez is 

nagy szó, hogy így megtanulták a szöveget és őt direkt azért tették ebbe az alakulatba, hogy a 

magyar turistákat üdvözölni tudja. Ezzel el is köszönt tőlünk és folytatták útjukat, hogy a 

következő turista csoportokat is megörvendeztessék egy kis hazai dallammal. 

   
Szarvas-ház         A várőrség         Kapualj 

Az utca végén a Diáklépcsőhöz értünk, amit a diákok ezrei koptattak a századok alatt (1642-

ben készült), amíg a dombtetőn lévő iskolába mentek illetve jöttek. Ez egy fából ácsolt 

folyosó, melynek nem csak teteje, de oldaldeszkái is voltak, ebben helyezkedett el a lépcső 

172 lépcsőfoka. Némi lihegéssel jöttünk ki a felső végén, de az iskola és a templom 

épületének látványa kárpótolt bennünket a sok lépcsőért. Az evangélikus templom az erdélyi 

gótikus építészet egyik remeke, 1350-ben kezdték építeni. Miután körbejártuk és 

lefényképeztük őket ismét a Diáklépcsőn vitt az utunk, bár lefelé lényegesen könnyebb volt 

haladni, mint felfelé. Még végigsétáltunk néhány szép kis utcán, elvetődtünk az inkább 

kedves, mint harcias kinézetű csizmadia toronyhoz, majd az Óratorony alatti boltívek alatt 

elhagytuk a vár területét. Lefelé menet még elgyönyörködtem az Óratorony előtti rész 

monumentalitásában, aztán igyekezni kellett a buszhoz, mert már eljött a továbbindulás ideje.  

     
   A Diáklépcső teteje                A Csizmadia torony és az Óratorony 
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Fehéregyháza 

Emellett a község mellett található az a mező, amelyen a feltételezések szerint Petőfi Sándor 

az életét vesztette 1849. július 31-én. A műút mellett egy emlékoszlop idézi fel a költő 

emlékét. Megpróbáltam a mezőt és a környező hegyeket is rögzíteni, elképzelni azt a képet, 

amit Petőfi láthatott, mikor a dsidások rohamával találta magát szemben, de a dombokon 

terpeszkedő flancos családi házak és az oszloptól nem messze jó érzékkel felhúzott étterem 

sziluettje megakadályozott a táj háborítatlan élvezetében. Miután arra nem volt időm, hogy az 

egész épületkomplexumot megkerüljem, így az étterem kutyaóljainak háttereként tudtam csak 

rögzíteni a balsorsú mezőt és a hegyeket. 

     
                  A fehéregyházi Petőfi-emlékmű           Háttérben a segesvári csatatér 

 

A buszban 

A buszban egyébként elég jól telt az idő. Részben a térképeket böngésztük, hogy merre 

járunk, hány kilométer van még a következő megállóig. Itt étkeztünk, ugyanis a 

programokban nem szerepelt külön ebédidő, így vagy valamely program kihagyásával lehetett 

ebédre szert tenni, vagy a buszon kellett az előre elkészített szendvicseinket és egyéb 

rágcsálni valóinkat elfogyasztani. Néha gyümölcsös vagy süteményes dobozok érkeztek el 

hozzánk, amiről már nem is tudtuk, hogy honnan, kitől indultak, csak vettünk egyet 

magunknak aztán adtuk tovább. Arra azért emlékszem, hogy Éva egy szatyor szilvát kezdett 

köröztetni. Én csak este akartam enni belőle, de azért biztonság kedvéért kivettem néhány 

szemet, mert félő volt, hogy estére már csak az üres szatyrot találom.  

Állandóan a tájat figyeltük. Még ahol nem volt különösen látványos ott is sok érdekességet 

láttunk. Kornél, aki már járt ezeken a területeken néhány éve folyamatosan ámuldozott: ez is 

hogy megváltozott, az is hogy megváltozott, hogy fejlődik itt minden. És valóban. Az 

ablakból kitekintve a kétségtelenül nagy szegénység nyomai mellett egyre gyakrabban 

találkoztunk a jólét nyomaival is: a domboldalakon modern stílusú pazar családi házak nőttek 

ki a földből és egyre gyakrabban találkoztunk a betelepült külföldi cégek áruházaival is. A 

házak formája, stílusa jellemző volt arra a területre, ahol jártunk. Megfigyeltünk egy érdekes 

tetőkialakítási módot is, melyet az utunk során egész végig láttunk: A tető egyik fele mintegy 

fél méterrel magasabban helyezkedett el, mint a másik és keskeny ablakok helyezkedtek el 

ezen a részen a szobaablakok felett. Próbáltuk kitalálni ezen ablakok célját, és végül arra 

jutottunk, hogy a padlás világítását oldják meg ezen a módon. Útközben próbáltam a tájat is 

rögzíteni, hol kamerával, hol fényképezőgéppel, főleg ott, ahol látványos hegyek között 

vezetett az utunk. Többnyire sikerültek is ezek a felvételek. 

 

Sokat beszélgettünk is a buszon. A busz ötüléses hátsó sorában négyen ültünk egymás mellett. 

Menyus eléggé magába burkolózva ült az ablak mellett, csak a sziklákkal övezett hegyi 

utakon szakadt ki belőle egy-egy ámuló megjegyzés: „Hű de szép!”, így Kornéllal lehetett 

alaposabb beszélgetésekbe merülni. A negyedik ülésen Etelka és Pista váltották egymást, aki 

nem mellettünk ült éppen, az elől az első ülésen foglalt helyet. A beszélgetés mennyiségét 

természetesen nagyban befolyásolta, hogy éppen melyikük ült mellettünk. A buszon való 

ülésrend egyébként – a szállásbeosztáshoz hasonlóan – mindig kényes kérdése az ilyen buszos 



Kesik László: Bakancsosok a Tündérkertben  Erdély 2007.08.11-17  

  16

utaknak. Valcsi lehetőség szerint megpróbálja a résztvevők ismeretében a lehető legjobb 

megoldást kialakítani, hiszen már ismeri, hogy ki kit mennyire bír elviselni egy héten 

keresztül. Ennek ellenére vannak súrlódások. Irénke már a második nap csendesen panaszolta 

nekem, hogy neki nem is a „padtársával” van gondja, hanem a mögöttük ülő társnővel, aki 

egyfolytában beszél. És nem elég, hogy a mellette ülőt szórakoztatja, hanem még a 

széktámlák között előre dugja a fejét és őket is szóval tartja. Már kénytelenek voltak 

nyugtatót bevenni, hogy egyáltalán el bírják viselni. Nekem ilyen szempontból szerencsém 

volt, jó messze ültem ettől az ominózus helytől és mivel az utolsó sorban voltam az a veszély 

sem fenyegetett, hogy hátulról valaki egyfolytában nyomná a fülembe a szöveget.  

 

Itt a buszon vezettük az útinaplónkat is. Kornélnak, Etelkának és nekem is szokásos 

elfoglaltságunk volt, hogy mikor egy-egy látnivaló után visszatértünk a buszba, akkor rögtön 

rögzítettük, hogy hol voltunk és mit láttunk. Erre nagy szükség is volt, mert már az első napok 

után is nagy erőfeszítésünkbe került visszaidézni, hogy mikor és hol voltunk, a hét vége felé 

pedig már szellemi olimpiára is javasoltuk volna azt, aki hibátlanul fel tudta volna sorolni az 

út eseményeit. 

 

Itt szeretnék néhány szót szólni a sofőrünkről, aki az egész program alatt kiváló partner volt a 

programjaink megvalósításánál és amikor tehette jött is velünk. Az étkezéseink alatt is jókat 

beszélgettünk vele korábbi útjairól. Azok a túratársaink is dicsérték, akik már sokszor voltak 

különböző utazási irodákkal, hogy ilyen belevaló sofőrrel ritkán találkoznak. Neki is 

köszönet, hogy az utunk simán, zökkenőmentesen sikerült. 

 

Agyagfalva 

A busz megállt. Az első látvány, amit észrevettünk, az egy mezei focipálya volt tele gólyával. 

Úgy néztek ki, mintha a délutáni focimeccsre készülődve bóklásznának a pályán. De azt 

gondoltuk, hogy nem a gólyák miatt álltunk meg. A buszból másik irányba nézve egy nagy 

emlékművet láttunk. A mikrofonon keresztül hozzánk, a busz végébe elszűrődő hangokból azt 

vettem ki, hogy székely hősök emlékműve található itt. Gyorsan lepattantam a buszról (csak 

azt kellett megvárni, míg előttem 8-10 ember lekászálódik), és bősz filmezésbe kezdtem. Mire 

kellő alapossággal rögzítettem a sokalakos monumentális emlékművet, akkor hallottam meg 

fél füllel, hogy nem is ez a székely emlékmű, hanem ez a Függetlenségi Nyilatkozat 500 éves 

évfordulójának emlékműve. A székely emlékmű odébb szerénykedik és három kopjafából áll. 

Már szállni kellett be a buszba, mikor elloholtam az emlékmű elejéhez, hogy a táblával együtt 

le tudjam fényképezni.  

     
Emlékművek Agyagfalvánál 

 

Székelyudvarhely 

Már dél elmúlt, mikor megérkeztünk Székelyudvarhelyre. Jól esett egy kis mozgás, ezért a 

hangulatos utcán, ahol megálltunk, a város központi tere felé vettük az irányt. Itt a szokásos 

gyors fényképek (templom, városháza) után egy szoborparkot néztünk meg, ahol a magyar 

történelem nagyjainak mellszobrai voltak láthatók egy ovális alakú kisebb, lugasos területen. 
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Mikor ezt megnéztem arra lettem figyelmes, hogy a csoportunk tagjaiból alakult sor kígyózik 

az egyik boltnál. Bekukkantottam, hogy mit árulnak. Áfonya likőrt és áfonya lekvárt lehetett 

itt kapni, amíg mi oda nem értünk, de az áfonya likőr hamar elfogyott és már a sorunk vége 

sem jutott hozzá a hőn áhított nedűhöz. A buszon aztán egy kicsit megízlelhettem ezt az italt, 

mivel Judit csapra ütötte friss szerzeményét és megkínált belőle. Kellemes íze volt, de azért 

én inkább másra tartogattam a pénzem. 

     
A székelyudvarhelyi templom, a szoborpark és Bem szobra 

 

Csíksomlyó 

Székelyudvarhelyen mindössze egy háromnegyed órát tartózkodtunk, aztán gurultunk tovább 

Csíksomlyó felé. A térképet megnézve láttam, hogy ezen a szakaszon fogunk áthaladni a 

Hargitán. Ezt fel kell vennem!- gondoltam. Mivel a hátsó ülésen nem ítéltem túl jónak a 

felvételi lehetőségeket, ezért előre mentem és a sofőr meg Tünde közt leültem a földre a 

kamerával a kezemben. Időközönként bekapcsoltam és alkalmanként néhány percnyi felvételt 

készítettem az útról, a környező vidékről. Itt egy kis településen székelykapuk sorozatát 

sikerült kamera-végre kapnom. A Tolvajos tetőn elértük a Hargita tetejét, onnan már lefelé 

mentünk a másik oldalon és hamarosan kibontakozott a szemünk előtt Csíksomlyó. 

Az itteni ferences templom és kolostor híres búcsújáró hely. A búcsút minden évben 

pünkösdkor tartják és meghatározott sorrend szerint vonulnak fel a körmenetben a 

környékbeliek. A sort a moldvai csángók vezetik. A búcsújárók felzarándokolnak a Salvator 

kápolnához. Több tízezer ember gyűl össze egy-egy ilyen búcsújárás alkalmából. A templom 

egyébként nem túl régi, 1802-ben épült, barokk stílusban, nevezetessége a Mária-szobor. A 

néphit szerint, aki a szobor előtt kíván valamit, az teljesülni fog. Túratársaim is szépen 

besorakoztak a szobor elé, de én magam nem álltam oda. Két éve Prágában a Károly-hídon a 

hasonló tulajdonságokkal felruházott Nepomuki Szt. János előtt már előadtam egy kívánságot 

és az teljesült. Nem akartam túl telhetetlen lenni.  

            
         A kegytemplom   Kígyózó sor a Mária szobor előtt    Kápolna és emlékoszlop 

 

A templom mellett közvetlenül helyezkedik el a ferences kolostor. Ennek is bekukkantottunk 

az udvarára és a belső kerengőjére. Az épületegyüttes közelében egy kis kápolna-szerű 

épületet láttam a fáktól kissé takarva, melynek oldalán szószék is volt a föld szintjétől alig 

magasabban. E mellett figyeltem fel egy emlékoszlopra, mely két csatának állít emléket. 

Érdemes elolvasni a feliratát: 
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Emlékezetére annak a két csatának, melyet a csíki székelyek vívtak önvédelmi harcukban a 

Tolvajos-tetőn. Egyiket győztesen megnyertek János Zsigmond fejedelem támadó hada ellen 

1567.május 17. Másikat árulás folytán elveszítettek Ali basa betörő török-tatár hadával 

szemben 1661. október 21. 

     
 A ferences kolostor kapuja          folyosója                      és udvara 

 

Szent Anna tó 

Következő állomásunk Tusnádfürdő volt, egyben második napi szálláshelyünk. Megérkezés 

után gyorsan elfoglaltuk szobáinkat, aztán visszaszálltunk a buszba, mert még egy program 

várt ránk: ellátogattunk a Szent Anna tóhoz. Nagy érdeklődést váltott ki belőlünk az a tény, 

hogy ez a tó az 1294 m magas Nagycsomád vulkáni hegy kialudt kráterében található 950 m 

magasságban. Gyalog is meg lehet közelíteni, de ahhoz jó néhány órás túrát kellett volna 

tennünk, ezért inkább busszal mentünk. Így is egy órát kanyarogtunk felfelé Tusnádfürdőtől a 

szerpentinen, mire felértünk a gerincre, aztán még vagy tíz percet, mire leértünk a tó melletti 

parkolóba. Innen már mintegy száz méterre meg is láttuk a tavat. Mint azt egy krátertótól 

várni lehet szinte kerek alakú volt, átmérője mintegy 150 m lehetett. Nagy élet folyt a partján. 

Fürdőzési lehetőség mellett csónak-kölcsönző is a vendégek rendelkezésére állt, a part mentén 

vadkacsák élvezték a koraesti lubickolást. Bár a programban szerepelt a fürdési lehetőség én 

magam úgy ítéltem meg, hogy egy ilyen krátertó kellően hideg lesz ahhoz, hogy én 

belemenjek, ezért nem is vittem magammal a fürdőruhát a szállodából. Tévedtem. Bár 

termálfürdőnek nem volt nevezhető, de igazából hidegnek sem, így bátrabb társaink 

hamarosan a hűs hullámokban fürödhettek volna – ha lettek volna hullámok. A vízfelület 

teljesen nyugodt volt, egy kis szellő is csak azért borzolta meg a felszínt, hogy ne legyen túl 

unalmas a sima felület.  

     
        Fürdőzők a tónál                          Szivárvány   Kilátás a gerincről 

 

Eredetileg 17-19 óráig terveztük ezt a programot és hét órára kértük a vacsorát a szállodában, 

de miután kiderült, hogy az út egy óra ide és még egy vissza, Tünde gyorsan áttetette a 

vacsorát nyolc órára. Így maradt egy óránk a tó élvezetére. Én miután nem fürödtem, többi 

társamhoz hasonlóan sétálni kezdtem a tó mellett. Jó volt egy kicsit megpihenni a sűrű 

program után, most volt idő kényelmesen fényképezni, szép tájképeket beállítani. Az eső 

csendesen szemerkélt, majd az időjárás felelős, mint egy figyelmetlen házigazda hirtelen 

ráébredt, hogy mégiscsak udvariatlanság ilyen idővel fogadni a vendégeket, ezért a csepergő 

eső mellett ragyogó napsütést is bocsátott ránk, majd mintegy engesztelésképpen csodálatos 
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szivárványt rajzolt a gyönyörködtetésünkre a táj fölé. Kellemesen eltöltött egy óra után 

visszafelé a hegy gerincén még megálltunk, hogy a hozzám hasonló fanatikus fotósok 

lefényképezhessék a tájat, aztán siettünk vacsorázni. 

 

Még egy érdekes epizódot szeretnék elmesélni a kirándulás kapcsán. Még mielőtt elindultunk 

volna a tóhoz, a szállodában megkérdeztük a portásnőt, hogy mennyire kell itt tartani a 

medvéktől, mert már hallottunk olyan híreket, hogy errefelé néha felbukkannak medvék. A 

portásnő úgy nézett ránk, mintha legalábbis azt kérdeztük volna, hogy nem botlunk-e 

véletlenül Drakula grófba. „Á, nincsenek itt medvék egyáltalán.”- nyugtatott meg bennünket. 

Mikor fönt a tónál hazafelé indulásnál már készültünk beszállni a buszba arra lettünk 

figyelmesek, hogy a helyi személyzet, aki parkőrként is tevékenykedett, praktikus kis 

botokkal szedi össze a szemetet a tó környezetében. Milyen rendesek – gondoltam magamban 

– mennyire figyelnek arra, hogy a tó környéke tiszta és kultúrált legyen. Aztán valaki a 

csoportból megkérdezte őket, hogy miért is szedegetik a szemetet. Azért – felelték – mert ha 

itt szemét és eldobált élelmiszerek maradnak,……- akkor ideszoknak a medvék. 

 

Tusnádfürdő 

A híres fürdőhelyen az Olt nevű szállodában szálltunk meg. Nekem egy kétágyas szoba jutott 

a sofőrrel, akinek most nem sikerült kiharcolnia a külön szállást, mivel a szálló teljesen dugig 

volt. A vacsorát nyolcszemélyes asztaloknál fogyasztottuk el. Meglepetéssel tapasztaltuk, 

hogy mindenkit egy pohár pálinka várt az asztalon. Miután többen nem éltünk vele, ezért a 

kitöltött pálinka mennyiség fele az asztalon is maradt, legalábbis a mi asztalunknál. Először 

csorba levest tálaltak, a korábban megismert módszer szerint egy tálból mindenkinek a 

személyzet szedett a tányérjába. Ekkor még nem tudtam, hogy a hét minden napján ezzel a 

csorba nevű levessel fogok találkozni vacsora ürügyén, de szerencsére elég sok változatban 

készítik, így nem vált teljesen egyhangúvá. Ez tárkonyosan készített változat volt nagy 

húsdarabokkal. Mint kiderült nagyon jól jártam azzal, hogy a vacsoránál Mónika került 

mellém, mert a levesében lévő hús egy részét felajánlotta nekem, én pedig szívesen 

elfogadtam. A másodikra valami húsféleség volt káposztával, de nem székelykáposzta, mint 

azt az asztalunknál ülő hölgyek megállapították. Nekem mindegy volt minek hívják, Mónika 

ennek a húsnak a felét is nekem adta. Harmadik fogásként túrós palacsinta érkezett. Itt már 

némi kapacitás gondjaim támadtak, de azért itt is meg tudtam enni a felajánlott plusz 

palacsintát. Ezután nem maradt más hátra, mint egy kiadós pihenés. Többen készülődtek 

kisétálni vacsora után, de mivel addigra már teljesen besötétedett és az utcai világítás sem volt 

teljesen meggyőző, ezért úgy döntöttem, hogy a sötétséget nézni nem nagy élmény és 

elhúztam aludni. Másnap reggel tudtam meg, hogy egy csoport kisétált a Csukás tóhoz és 

szépen kivilágítva találták. Így utólag már sajnáltam, hogy nem tartottam velük. 

 

Augusztus 13. hétfő 

 

Reggel ébredés után az ablakon kitekintve csodálatos látvány fogadott. A hegyek úgy 

sorakoztak az ablakkal szemközt, mintha egy gigantikus dinoszaurusz szájában lévő fogak 

lennének, a felhők pedig úgy tekeredtek köréjük, mintha e hatalmas fogak épp most haraptak 

volna bele valami valószínűtlenül habos süteménybe.  

Reggeli előtt bepakoltuk a buszba a csomagokat, hogy utána minél gyorsabban indulni 

tudjunk. Én még gyorsan futottam egy kis kört a környéken reggeli előtt, mert este nem 

maradt már időm lefényképezni a szálloda közvetlen szomszédságában lévő kis ortodox 

templomot, melyet kívülről is szép freskók díszítettek, valamint a szálloda és a templom közti 

téren elhelyezett négy fa szobrot, melyek magyar királyokat ábrázoltak. Mikor reggeli után 

kiértem a szálloda elé a sofőrünket izgatott állapotban találtam. „Tudtam, hogy ez lesz 
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belőle”- morgolódott, majd megmutatta mérgelődésének az okát. A szálloda parkolója olyan 

kicsi volt, hogy kész bűvészmutatvány volt oda a buszt beszuszakolni és most a kijárati útba 

beállt egy Lada úgy, hogy nem tudott tőle kifarolni. Reggel még nem volt ott, az alatt állt oda, 

amíg reggeliztünk. A csoportban lévő férfiak már kezdték gyűjteni az erejüket, hogy a Ladát 

egyesült erőfeszítések árán odébb rakjuk, már-már éppen fogást kerestek rajta, mikor 

megjelent a kocsi tulajdonosa és partnernője és pánikszerű gyorsasággal eltávoztak a 

helyszínről. Csak egy kávéra ugrottak be a szálloda bárjába és szerencsénk volt, hogy időben 

érkeztek vissza. Egy-két társam csalódottságának adott hangot, hogy ez a jó bulinak ígérkező 

kocsi-emelés elmaradt, de legalább időben el tudtunk indulni. Ehhez odébb kellett 

gyalogolnunk vagy kétszáz métert, mert a szálloda parkolójának bejáratánál olyan bakkanó 

volt, hogy az első bemenetelünkkor lebakkant a busz alja és innentől kezdve csak üres busszal 

mert a sofőr be és kiállni, ami természetesen érthető és méltányolható volt. 

     
         A szállásunk       Ortodox templomocska  Királyszobrok fából 

 

Torjai büdös barlang (mofetta) 

Bálványosfürdő felé vettük az utunkat, ehhez félig meg kellett tenni azt a szerpentint, ami a 

Szent Anna tóhoz is vezetett. Egy fél órányi buszocskázás után megállt a busz, hogy innen 

gyalog megyünk tovább. Erre a gyalogtúrára már felvettem a bakancsomat, ki tudja milyen 

úton kell felfelé menni. Ahol megállt a busz egy ekhós szekérre és egy cigány családra 

figyeltünk fel az út menti rét szélén a fák előtt, akiknek valószínűleg ez a szekér a lakhelyük. 

A hűvös, nedves levegőben nem lehetett nagy melegük a szegényes öltözékben. Amikor 

megálltunk és kiszálltunk rögtön megjelentek a busz mellett a család gyerekei. Hárman 

voltak, egy öt év körüli fiú, egy valamivel kisebb lány és a kezében egy baba, ami először 

játék babának látszott, de kiderült, hogy egy még kisebb gyerek. Hamarosan előkerült egy 

negyedik gyerek, ez is egy 4 év körüli fiú volt. A csoport szendvicsekkel, kekszekkel, 

gyümölcsökkel látta el őket. Mikor az egyik fiúcska kapott egy zacskó kekszet elszaladt vele 

a szekerek felé. A többiek gyorsan lecsaptak az adakozóra: „Nekem is tessék adni, nekem is!” 

„Hát kérj az öcsédtől belőle!”- próbálkozott a társunk a megoldással, de azok csak 

hajtogatták: „De ő nem ad belőle, nekem is tessék adni!” Mikor a társaság összes 

adakozókedvét kimerítették úgy vonultak vissza zsákmányukkal a szekerekhez, mint annak 

idején a kalandozó magyarok, mikor egy sikeres portya során jól megsarcolták a gazdagabb 

népeket. Mi pedig végre nekivágtunk a túrának. 

.. ..  

 Kéregetők  Irány a barlang  Sejtelmes tájon felfelé 
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Rejtelmes, ködös tájon haladtunk felfelé a barlanghoz. Az út nem volt túl meredek, jól is esett 

egy kis intenzívebb mozgás a két napi buszban ülés után. Nem volt túl hosszú az út, 

hamarosan elérkeztünk a büdös barlang bejáratához. Ez az 1053 m magasan lévő barlang 

kénhidrogént bocsát ki vulkáni utótevékenység következtében. Ez belélegezve mérgező 

ugyan, de bőrön át felszívódva jótékony hatású a reumatikus megbetegedésekre. Ezért orvosi 

előírás alapján a rászorulók 15 perces ülőfürdőket vehetnek ebben a barlangban, erre a célra 

padok vannak elhelyezve benne. Arra vigyázni kell, hogy mozgással és beszéddel ne keverjék 

fel a levegőt, mert nyugalmi állapotban a kéngáz a föld felett terül el, de felkeveredve 

könnyen belélegezhető és rosszullétet okozhat. Már fölfelé haladva éreztük a kénes levegő 

szagát, de a barlang közelében ez még intenzívebbé vált. A falon sárga elszíneződés mutatja a 

kéngáz szokásos magasságát. Az ülőfülkében mi is eltöltöttünk néhány percet. Az ülőfülkén 

túl a barlang mélye, mint egy félelmetes sárkány sárga torka meredezett felénk. Ide már nem 

tanácsos, sőt egyenesen életveszélyes bemenni. Belenézve ebbe a torokba nem tudtam 

szabadulni egy irodalmi emléktől. Sánta Ferenc a „Sokan voltunk” című novellájában annak a 

megrázó szokásnak állít emléket, mikor a szegény családok idős férfitagjai önként felmentek 

a „büdösbe”, hogy az amúgy is szűkös körülmények között élő családfenntartóknak egy éhes 

szájjal kevesebbet kelljen etetni. Ilyen torkokban tűntek el örökre. Mivel a novella nagyon 

szép és megható, ezért a mellékletben csatolom, hogy mindenki megismerkedhessen vele és 

ennek ismeretében tudjon visszagondolni a mofettára. 

     
      A barlang bejárata        Gázfürdő           A barlang félelmetes torka 

 

Kézdivásárhely 

10 órakor már Kézdivásárhelyen voltunk. Tünde előre elmondta a látnivalókat: nagyon szép 

főtere van a városnak, itt található Gábor Áron szobra és van itt egy babamúzeum, amit sajnos 

nem tudunk megnézni, mert hétfő van és ez minden múzeumban szünnap. A főtéren nem 

találtunk parkolót, ezért tettünk egy kört a busszal a városban és a főtér sarkánál gyorsított 

tempóban elhagytuk a buszt, ami máshol parkolt le. Megbeszéltük, hogy mikor találkozunk, 

ugyanitt fog minket felvenni a busz. Én elkezdtem felvenni videóra a főteret, ami szép volt 

ugyan, de nem volt különlegesebb, mint a korábbi városok terei. Mire a tér közepén álló 

Gábor Áron szoborhoz értem, a csoport már nagy hanggal énekelte a Gábor Áron rézágyúja 

című nótát, amit két Kossuth nóta követett. Mielőtt nagyobb felfordulást okoztunk volna 

befejeztük az éneklést és a tér tüzetesebb szemrevételébe kezdtünk. Ekkor harsant fel egy 

kapualjból Tünde szava: be lehet menni a babamúzeumba! Mint kiderült szabadnap volt 

ugyan, de sikerült az ott lévő takarítónő szívét meglágyítania, aki beengedett bennünket, hogy 

néhány pillantást vessünk a babákra. Szegény takarítónő kicsit ideges lett, mikor a csoportunk 

tagjai végigkiáltozták a teret egymást értesítve, hogy mégis be lehet menni a múzeumba. Ő 

azért némileg kisebb publicitást szánt ennek az eseménynek. A babamúzeumban mintegy 300 

népviseletbe öltözött babát láttunk, csináltunk egy-két képet, de mint az várható volt arra nem 

volt időnk, hogy elmélyedjünk egy-egy falu viseletének apró részleteibe. A múzeum 

kapualjában egy ágyút láttunk kiállítva, az udvaron pedig figyelemre méltók voltak a kiállított 

mestergerendák, melyekbe a készítés idejét (az 1800-as évek közepéről származtak) és a 

tulajdonosok nevét vésték a mesterek. 
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Etelkának volt itt egy nagy futása. Egy itt nem lévő túratársunk megbízta, hogy keressen meg 

egy fafaragó mestert és vigyen el neki egy fényképet, ami az ő ottani látogatásukkor készült. 

Mint kiderült a babamúzeumtól nem túl messzire volt a fafaragó műhelye, Etelka meg is 

találta és teljesítette a megbízatást. A mester invitálta, hogy nézzen szét bent, hívja el a 

csoportot is, de erre sajnos idő hiányában nem tudtunk sort keríteni. 

     
       Gábor Áron szobra …        és ágyújának másolata        Babák a babamúzeumban 

 

Gelence 

11 óra után nem sokkal megérkeztünk Gelencére. Ez a kis helység 1245-ből származó 

temploma miatt híres, méghozzá olyannyira, hogy a Világörökség részének is nyilvánították 

az 1330-ból származó freskói miatt. A freskó képei azt a kedvelt Szt. László legendát 

ábrázolják, mikor egy kun vitézt üldözött, aki egy elrabolt leányt vitt a lován. A lány László 

felszólítására övénél fogva lerántotta a kun vitézt a lóról, így László utolérte őket és 

kardharcban legyőzte ellenfelét. A Szent László legenda alatt egy későbbi időből származó 

freskó Krisztus szenvedéseit örökíti meg. A freskókon kívül érdekes a kazettás mennyezet, a 

faragott oltár és a galéria festett képei. A templomot fal veszi körül, a harangtorony mint 

valami bástya emelkedik a bejárat fölött. Egy csoport éppen akkor távozott a templomból így 

nem kellett keresnünk a kinyittatás lehetőségét, egy idősebb helybéli - akiről kiderült, hogy a 

falu tanítója volt - készségesen elmondta nekünk a tudnivalókat. Nagyon aranyos, bensőséges 

kis templom, sok szép témát kínált a fényképezésre, a harangtoronyból pedig nagyon szép 

látvány tárult a környező hegyek vonulatára. (A címlapfotó is itt készült.) 

         
 

   
Képek a gelencei templomról 

 

Mikor a templomot megláttam „beugrott” nekem egy felvétel, amit a Duna TV-ben láttam 

nemrégiben. Itt készült ennek a templomnak az udvarán és a harangozó nő beszélt a világ, az 

élet dolgairól. Olyan meghatóan és olyan tiszta érzelmekkel, gondolatokkal, hogy bár 
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véletlenül kapcsoltam erre a programra legalább egy fél órán keresztül, a műsor végéig 

szívesen hallgattam a szavait. Sajnáltam, hogy a mai emberek – és sajna a fiatalok - 

többségének nincs ideje ilyeneket hallgatni, vagy ha van is, átkapcsolják a TV-t egy zavaros, 

ordibálós, értéktelen műsorra. 

 

Zabola 

Egy kis kitérőt iktattunk eredeti programunkba. Mivel a közelben volt Zabola, beugrottunk 

ide megnézni azt a kastélyt, ami Mikes Kelemen apja, Mikes Pál tulajdona volt és Mikes 

Kelemen itt töltötte gyerekkorát. Az 1690-ben-ben született Kelemen már 17 éves korában II. 

Rákóczi Ferenc apródja lett, élete innentől teljesen összefonódott a fejedelemével, akinek 

titkára lett. A szabadságharc bukása után követte Versaille-ba, majd 1717-ben a törökországi 

Rodostóba. Itt írta híres művét, a Törökországi leveleket. A fejedelem 1735-ös halála után 

még 26 évig, 1761-ben bekövetkezett haláláig élt itt száműzetésben. Hiába kérvényezte a 

hazatérésre az engedélyt, Mária Terézi az alábbi szavakkal utasította el: "ex Turcia nulla 

redemtio", azaz "Törökországból nincs visszatérés". Végül minden bujdosó elhullt mellőle a 

Rákóczival indultak közül. Az emlékét Lévai József: Mikes című versével próbálom 

felidézni, amely a mellékletben olvasható. 

A kastélynak – sok más kastélyhoz hasonlóan – hányatott sorsa volt, legutoljára 

elmegyógyintézet működött benne. Az örökösök 13 évig pereskedtek a román állammal, mire 

visszakapták és most jelenleg a felújításán fáradoznak. Tünde telefonon kapcsolatba lépett 

velük, hogy fogadják-e a csoportot, akik készségesen rendelkezésünkre álltak. Odarendelték a 

gondnokot, aki végigkísért bennünket a parkon és bevitt a kastélyba is. A kastély kívülről 

szépen néz ki, itt már megtörtént a felújítás, de bent teljesen üres, lelakott, mint azt egy volt 

állami intézménytől várni lehet. Úgyhogy csak kívülről lehetett az épületben gyönyörködni, 

belül nagyon lehangoló látványt nyújtott. Reméljük a felújításokra sikerül biztosítani a 

tulajdonosoknak a megfelelő fedezetet és visszaállítják a régi pompáját. Ehhez mi is némileg 

hozzájárultunk a belépő díjunkkal. 

   
A kastély kívűlről            Fasor a kastély parkjában 

 

Alsócsernáton 

14 óra körül érkeztünk ebbe a kis faluba. Célunk itt a székely néprajzi múzeum megtekintése 

volt. Ha eddig nem tudtam volna eleget fényképezni és filmezni, akkor itt bepótolhattam 

volna. Voltak itt kopjafák, festett bútorok, faragott vágódeszkák, fából faragott szobrok, az 

udvaron székely kapuk, egy egész mezőgazdasági gépkiállítás cséplő gépekkel és mindenféle 

erőgépekkel, egy szobában még régi rádiók és gramofonok is kiállításra kerültek. Régi 

parasztházikók belső bútorzattal, a méhészkedés használati tárgyai. Még végig sorolni is sok 

lenne, hát még végignézni. Csak úgy röptében volt lehetőségünk megtekinteni a sok szép 

tárgyat, inkább így utólag, a fényképekről tudok elmélyedni a díszítések, faragások 

részleteiben. Mikor összegyűltünk a központi épületben a múzeum vezetője szenvedélyes 

hangú tájékoztatást adott a múzeumról, mint a magyarság megőrzésének egyik eszközéről. 

Mert ez nem egy  holt múzeum, hanem rendszeresen fogadnak itt fiatalokat nyári táborokban 

és beléjük plántálják azt, hogy a gyökereiket meg kell ismerni és meg kell őrizni. Szépen 
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beszélt és olyan hévvel, amilyen hévvel csak a hazájuktól kényszerűen távol élők tudnak 

beszélni.  

   
Szobabelső, székelykapu, illetve a múzeum vezetőjét (jobbról) hallgatjuk 

 

Árkos 

Ha már itt jártunk a környéken beugrottunk Árkosra. Itt egy kastélyt szándékoztunk 

megnézni, mely jelenleg a Művelődési Minisztérium hatáskörébe tartozik. Sajnos a 

kastélyban csak 15 óráig voltak, de a gondnok a parkba szívélyesen beengedett minket egy kis 

körbenézésre. A parkban kis csónakázó tó volt, kis sziget, kis híddal, hangulatos összképet 

mutatott. A parkban szobor kiállítás is volt, a legtöbbje modern szobor, úgyhogy 

találgathattuk mi mit ábrázol. Nem sokáig időztünk itt, vártak ránk még fontosabb látnivalók. 

   
A kastély   Séta a parkban  Hangulatos kis híd 

 

Sepsiszentgyörgy 

17 óra körül értünk ide. Nem volt közös programunk, egy óra szabad időt kaptunk, mindenki 

ment amerre akart. A főtér közelében álltunk meg egy ortodox templommal csaknem 

szemben, ezért először erre vettem az irányt. Körbesétáltam, aztán elindultam a város felé. 

Egy kicsit kóboroltam a belváros román panelekkel gondosan telezsúfolt rengetegében, aztán 

visszatértem a főtér irányába, melynek legalább egy park volt a közepén.  

   
     Az ortodox templom épülete és bejárati freskói          Panelek a belvárosban 

 

Itt futottam össze Etelkával, aki Gábor Áron emléktáblája felé igyekezett útikönyvvel a 

kezében. Csatlakoztam hozzá és hamarosan megtaláltuk azt az épületet, ahol a Háromszéki 

Honvédelmi Bizottmány székelt, és ahol Gábor Áron 1848. november 23-án megígérte, hogy 

„lesz ágyú!”. Ezt a tényt egy emléktábla is rögzíti a ház falán. Innen nem messze a 

városházának kellett állnia, le is fényképeztünk három épületet, melyek közül egyik a 

városháza, a másik kettő valami megyei épület volt. Egy helyet akartunk még felkeresni, a 
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Székely Nemzeti Múzeum épületét, melyet Kós Károly tervezett. Ehhez keresztül kellett 

nyargalásznunk a parkon, elmenni a már gyülekező társaink előtt és tovább loholni néhány 

sarkot. A nagy nyargalászás közben Magdiék jöttek velünk szemben, nem kérdeztek semmit, 

csak intettek, hogy arra van. Hamarosan meg is találtuk az épületet egy szép festett székely 

kapu volt előtte. Sajnos az épületnek még az udvarára sem tudtunk bemenni, csak a kerítésen 

keresztül tudtam lefényképezni, így viszont eléggé takarták a fák. Csak apró részletei 

látszanak, az épület szép tömbje sajnos rejtve maradt előttünk. 

   
    Gábor Áron emléktábla         A festett székelykapu és a Székely Nemzeti Múzeum 

 

Prázsmár 

Majdnem hét óra volt, mire a nap utolsó látnivalójához a prázsmári erődtemplomhoz 

érkeztünk. Mivel ez a környék tele van erődtemplomokkal, már nagyon fúrta az oldalamat a 

kíváncsiság, hogy egy ilyet közelebbről is szemügyre vegyek. Ez a prázsmári csodálatos 

építmény volt. Amíg nem láttam azt hittem, hogy csak amolyan fallal körülvett templom, de 

ez tényleg valódi erőd volt. Masszív, magas falai voltak lőrésekkel ellátva. Ez Erdély 

legnagyobb templom erődje és a Világörökség részét képezi ez is. A XIII. századból 

származik és a XV. században erősítették meg. Sajnos hétfő és késő lévén már a belsejébe 

nem tudtunk bemenni, csak körbe sétálhattuk. Van neki egy díszes oszlopsorral ellátott 

bejárati része. Mikor a távlati nézetből elkészítettem a felvételeimet és ide értem a társaimat 

sorba rendeződve találtam a bejárati kapu előtt. Az elől álló éppen lehajolt valami lyukhoz és 

ott kukucskált befelé. Úgy nézett ki az egész, mintha egy sor kukkoló állna egy Hofi 

kabaréban: „Látja? Nem látja? Na látja!” Ennek már én sem tudtam ellenállni, besorakoztam a 

sor végére. Mint kiderült ezen a bejárati kapun lévő kémlelő nyíláson keresztül be lehetett 

látni az erőd udvarára, így tudtunk felvételt készíteni a belső udvarról. Már ezek a képek is 

nagyon látványosak, hevesen sajnáltam, hogy nem tudtunk beljebb kerülni. 

   
      Az erődtemplom       A díszes bejárati folyosó  Bekukucskálva 

 

Négyfalu 

Napunk a végéhez közeledett, ideje volt a szálláshelyre vonulni. Ez Brassó közelében, egy 

Négyfalu nevezetű községben volt. Itt a falusi turizmus keretében barcasági csángó 

családoknál helyeztek el minket. A barcasági csángók a 11. századi besenyő határőrzők 

maradékai, akik a Barcaság délkeleti szegletében, Brassó közelében laknak. Magukat 

magyaroknak mondják, a szomszédos székelyek hívják őket csángóknak. Nyelvük nagyjából 

megegyezik a székelyekével, korábbi saját nyelvjárásukról (ha volt egyáltalán) sejtéseink 

http://hu.wikipedia.org/wiki/11._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barcas%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Brass%C3%B3
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sincsenek. A Négyfaluban és Tatrangban lakó fő csoportjukat hétfalusi csángóknak nevezik. 

Az evangélikus vallás követői, melyet abban az időszakban vettek fel, amikor a brassói 

szászok jobbágyai voltak. A csángóknak egyébként három nagy csoportja létezik: a moldvai, 

a gyimesi és a barcasági csángók. 

Mint az szokott lenni az előre szépen eltervezett szobabeosztás valamilyen ok miatt felborult, 

így a csoport végének majd’ egy órát kellett várakoznia, mire kiderült, hogy hová kell 

beköltöznie. Már Zsófi is tiszta ideg volt, mert felvette a hátára a hátizsákját és azzal 

várakozott. Amikor leszállt a buszról a csomaggal, akkor letolták, hogy miért szállt le. Mikor 

visszacihelődött, akkor meg azért tolták le, hogy miért száll vissza. Mi csak ültünk a hátsó 

ülésen és ha nem is nagy lelkesedéssel, de türelmesen várakoztunk. Mi biztosak voltunk 

abban, hogy nekünk nem kell leszállni, mert mi a sofőrrel leszünk egy helyen, a busz pedig 

ott lesz ahol a sofőr. Az először elhelyezettek már szerintem javában ették a vacsorát, mi még 

mindig a buszon ültünk és vártuk a kellően összebogozott listák szétgubancolását. A csoport 

fele ebben az utcában nyert elhelyezést, a másik fele átment a busszal egy másik utcába és ott 

meg-megállva potyogtatta el a háza előtt az oda beosztottakat. Már mindenki fáradt és ideges 

is volt ettől a nap végi huzavonától, így sikerült az egyik társunknak az egyébként 

kötélidegzetű buszsofőrt is kiakasztani, mivel egyéb járművek miatt nem tudott  a kiszemelt 

ház előtt megállni, csak némileg odébb, s egyik társunk ezt indulatosan felrótta neki. De végül 

minden elrendeződött és mi is megérkeztünk a nekünk rendelt portára.  

 

Négyen voltunk itt elszállásolva, rajtam kívül Kornél, Menyus és a sofőr. Egy kis 

bonyodalom itt is adódott az elhelyezéssel. A házigazda eredetileg párosával gondolt minket 

elhelyezni két helyiségben, de a sofőrünk szokásához híven ragaszkodott a külön szobához. 

Mi a békesség kedvéért beleegyeztünk, hogy hárman legyünk, aminek következtében Kornél 

valami sebtében felállított ágyon volt kénytelen tölteni az éjszakát valami előszoba-szerű 

helyiségben. A mi szállásunk nem a főépületben volt, hanem a porta végén álló külön 

épületben , ahol egy rendes szoba, egy félig szoba-félig előtér helyiség (itt aludt Kornél) 

valamint egy vizesblokk volt kialakítva, amely akkora volt mint egy zuhanytálca, de még egy 

WC is elhelyezésre került benne. Lepakolás után átmentünk a főépületbe vacsorázni. Szépen 

megterített asztal várt négyünket és hamarosan megérkezett a csorba is. Ez más ízesítésű volt, 

mint az előző napi, jól esett. Kornélnak is kedvére tettek: mivel ő vegetariánus, ezért nem ette 

a mi húsos csorbánkat. A háziasszonynak nem volt ugyan vegetariánus levese, de az egyik 

barátnője kisegítette, így Kornél is a saját ízlésének megfelelő vacsorában részesült. Mi a 

csorba után sült kolbászt ettünk bő káposzta körettel, amit dinsztelve tálaltak. Jól 

belakmároztunk ebből is. A háziakat sajnos nem sokat láttuk, mert mint elmondták aznap 

éppen temetésük volt és a tisztelendő urat is nekik kellett vendégül látni. Őt a konyhában 

ültették le és leginkább vele voltak elfoglalva, mi addig láttuk őket, amíg az egyes fogásokat 

feltálalták. De ez nem zavart bennünket, a kellemes környezetben jól elbeszélgettünk. 

   
Tünde a házigazdákkal                       Vacsora           Ági csángó népviseletben 

 

Vacsora után Kornél javaslatára hárman sétálni indultunk. Mivel nem voltunk messze a város 

(városi rangú település volt, annak ellenére, hogy a neve Négyfalu) főutcájához, oda sétáltunk 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9tfalusi_cs%C3%A1ng%C3%B3k&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Evang%C3%A9likus_egyh%C3%A1zak&action=edit
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ki, hogy egy kicsit szétnézzünk. Itt éppen összefutottunk a csoportunkból három 

túratársnőnkkel, akik a háziasszonyukkal indultak el egy kis esti sétának. Így egyesült erővel 

vágtunk neki a főutcának. Bár a séta közben kellemesen elbeszélgettünk, de a sétálás nem 

váltotta be reményeimet: egy csendes levegőzésre készültem, ehelyett egy forgalmas főút 

mellett találtam magam, ahol olyan keskeny volt a járda, hogy két-három ember alig fért el 

egymás mellett, az eldübörgő járművek olyan zajjal voltak, hogy még fél méterről sem 

értettük egymás hangját, a levegőzésből pedig szmogszívás lett. Miután vagy húsz percig 

mentünk előre megkérdeztem a többieket: „a falu végén visszafordulunk?” A többiek nem 

értették a kérdésben rejlő csipkelődést, mivel csak Kornél és én tudtuk (meg persze a helyi 

asszony), hogy ennek a falunak a főutcája 18 km hosszú! Nem is akartam elhinni, mikor 

Kornél még a buszon az útikönyvét böngészve közölte velem ezt a tényt. A négy falu ugyanis 

egymás után lineárisan helyezkedik el egymás után, így nyúlik ilyen hosszúra. Miután már 

mindenki úgy érezte, hogy elég zajt hallott és elég szmogot szívott, hátra arcot csináltunk és 

masíroztunk vissza. Beszélgetés közben a hölgyektől megtudtuk, hogy nekik nagy 

szerencséjük volt a háziakkal, mivel azok elővették még a népviseletüket is és aki akart 

beöltözhetett és lefényképezték egymást a népi ruhákban. A sokrétű beszélgetésen kívül annyi 

haszna volt még ennek a sétának, hogy a káposztát sikerült valamennyire lejárni, bár még így 

sem volt könnyű elaludni. 

 

Augusztus 14. kedd 

 

Reggel szokás szerint korán felkeltünk, hogy ne kelljen kapkodni a pakolással. Mikor mindent 

összepakoltunk kimentünk az udvarra, ahol a házigazdával beszélgettünk egy keveset. Kivitt 

bennünket a kert végében lévő legelőre, ahol a szánk is tátva maradt a környező táj 

látványától. A látóhatárt úgy szegélyezték az 1800 m körüli hegyvonulatok, mintha egy 

játékos kedvű matematikus sinus és cosinus függvényekkel rajzolta volna tele  a horizontot. 

Már többször megfogadtam magamban, hogy fényképezőgép és kamera nélkül egy lépést sem 

teszek, de most sem volt nálam egyik sem, így kénytelen voltam elnézést kérni  a 

házigazdától és visszanyargalni a gyümölcsös kerten keresztül a házba, hogy magamhoz 

vegyem őket. Bár az idő párás volt és a hegyek kissé felhőbe burkolóztak, de a panoráma így 

is csodálatos volt.  

   
   Menyus a házigazdával         Tájkép a kert végéből       Összeszedjük a többieket 

 

A reggelinél már kicsit több idő volt a házigazdákkal társalogni, így a reggelihez feltálalt házi 

paradicsom kapcsán Kornél jól kitárgyalta a háziasszonnyal a bio-kertészkedés minden 

csínját-bínját.  

Fél nyolc körül elindultunk a busszal összeszedni a csapatot, akik már a házak kapujában 

álltak a csomagjaikkal beszállásra készen. Voltak akik még kapkodva fényképezkedtek a 

háziakkal, hogy közös képen örökítsék meg ennek az estének az emlékét, de előbb-utóbb 

mindenki felkeveredett a buszra. Itt aztán egész Brassóig mesélte mindenki, hogy milyen 

fogadtatásban volt része. Hevesen irigyeltem néhányukat. Péterék például elmesélték, hogy a 

házigazdájuk fafaragással is foglalkozott és nagyon kedvező áron tudtak tőle ajándékba 
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fafaragásokat venni, de székely meséket tartalmazó meséskönyvet is tudtak tőle venni. Sajnos 

arra a beszálláskor nem volt idő, hogy mindezeket hamarabb megtudjuk, pedig engem a 

fafaragások és a meséskönyvek is érdekeltek volna, de mire ez szóba került már Brassóban 

voltunk. 

 

Brassó 

A programot előzetesen áttekintve kicsit soknak tűnt, hogy az egész délelőttöt itt fogjuk 

eltölteni, hiszen az eddigi helyeken 1-1,5 órányit időztünk. „Van itt egyáltalán ennyi 

látnivaló?”- érdeklődtem a helyet ismerőktől, de megnyugtattak, hogy nem fogok unatkozni. 

A délelőtt nagy részét ugyanis elvitte a hegyre való kirándulás. A Cenk nevezetű hegy Brassó 

belvárosából közelíthető meg, akár gyalog, akár libegővel. Kilenc órakor indultunk neki a 

hegynek 19-en gyalog vágtunk neki a szerpentinnek, a többiek megvárták a libegőt, bár az 

csak 10-kor indult be. A szerpentin nem volt nehezebb, mint ha az Avasra kanyarogtunk 

volna fel, csak egy kicsit magasabbra kellett menni:400 m szintkülönbséget kellett 

leküzdenünk az felfelé út során. Menet közben többször elhaladtunk a libegő pályája alatt, 

ahonnan a libegő miatt kivágták a fákat és kiváló kilátás nyílt a városra. Egyre magasabbról 

csodálhattuk meg a valóban szép belvárost, és egyre többet láttunk a város körüli tájból. Egy 

órányi gyaloglás után felértünk a Brasov felirathoz, mely mint Hollywood-ban úgy lebeg a 

hegyoldalra erősítve a város felett, a városból is jól látható módon. Innen már csak néhány 

méter szintemelkedést kellett legyőznünk, hogy feljussunk a Cenk 957 m magas csúcsára és 

most már teljesen körbe tudjunk nézni a tájon. 

   
       Erdélyi Hollywood      Városkép a hegyről  Fent a Cenk tetején 

 

Mikor kellően kigyönyörködtük magunkat, elkészítettük a fényképeket, akkor átvonultunk a 

libegő végállomásánál lévő terasz-presszóba és hűvös sört kortyolgatva, illetve jégkrémeket 

szopogatva vártuk a libegőn jövő társaink megérkezését. Miután megérkeztek, a teljes csapat 

együtt nézelődött, pihent a teraszon, aztán lefelé vettük utunkat. Voltak akik gyalog jöttek fel, 

de lefelé már libegővel mentek, részben, mert gyorsabb, részben hogy a látványban 

gyönyörködjenek. De ez utóbbi nem jött be, legalábbis hallottam olyan véleményeket, hogy 

bezsúfolódtak a kabinba és semmit nem láttak a tömeg közepén a tájból. A gyalog feljövők 

többsége azonban lefelé is a gyaloglást választotta. Én is ezzel a csoporttal tartottam, 

Magdival szaporáztuk lépteinket a sor elején, hogy a 12 órai találkozóra a buszhoz érjünk. Ez 

nekünk sikerült is, de a többiek többé-kevésbé lemaradva érkeztek. A busznál 13 órára 

beszéltük meg a találkozót, aztán szétszéledtünk a városban. 

    
A presszóban a Cenken, aBolgárszegi és a Katalin kapu, a városház tér a Cenkről nézve 
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Buszunk a Bolgárszegi-kapu közelében állt, ez alatt kellett először elhaladnunk. A városnak 

ezen a területén eredetileg bolgárok laktak, innen ered a neve. A kaput egyébként 1827-ben 

építették klasszicista stílusban. Tőle nem messze egy sokkal szebb kaput láttunk, mely a 

Katalin-kapu nevet viseli és a város nyugati kaputornya volt. Ez a XVI. században épült és 

csúcsos tetejével, négy hasonlóan csúcsos saroktornyával megkapó látványt nyújtott. A város 

középpontja felé haladva hamarosan elérkeztünk a Fekete-templomhoz, mely a város 

legnevezetesebb műemléke. Ez a legnagyobb erdélyi templom és az európai gótika 

legkeletebbre eső nagy alkotása. 1338-ban kezdték építeni és száz évig építették. Nevét onnan 

kapta, hogy 1689-ben a Caraffa-dúlás tűzvészében falai megfeketedtek. (Ma már nem feketék 

a falak.)  

   
A Fekete templom  

 

A templomot megkerülve eljutottunk a város főterére, melynek közepén önmagában áll a 

városháza épülete. Már a Cenk hegyről is nagyszerű látványt nyújtott ez a tér, de itt sétálva 

egészen magával ragadott az élettelisége, mozgalmassága. Valóban a város központját jelenti. 

A teret szépen felújított házak veszik körül, tövükben az utcára kitelepült kávézóban nagy, 

kagylószerű fonott fotelekben pihenő helyiek és turisták iszogatják italukat, a szökőkút 

mellett kisgyereküket sétáltató anyukák és randizó fiatalok keverednek a fényképezőgépet 

csattogtató turistákkal. De e kavalkád mégsem a rohanást juttatja az ember eszébe, hanem a 

nyugalmat, a kikapcsolódást. Magam is percekig elüldögéltem a szökőkút vízsugarait 

bámulva és igyekeztem néhány életképpel visszaadni ennek a térnek a hangulatát. Szép 

képeket tudtam készíteni a városháza sárga épülettömbjéről, melynek drámai hátteret 

biztosítottak a felette gyülekező esőfelhők. 

   
A Fekete templom a térről       Városháza esőfelhőkkel        Karibi hangulat a téren 

 

   
Képek a térről 
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Közben egy túratársamtól értesültem, hogy a találkozót fél órával későbbre tették, így több 

idő volt a nézelődésre. Érdemes volt benézni az ortodox templom belső udvarára, ahol szép 

fali képeket találtam. Közben az esőfelhők megmutatták, hogy nem véletlenül gyülekeztek ők 

már egy ideje, kiadós kis záport zúdítottak a fejünkre, de aztán mintegy megsajnálva 

bennünket gyorsan odébb vonultak és átadták a terepet az előbukkanó napocskának. Innentől 

kezdve cél nélkül bolyongtam a belvárosban, élveztem a kis utcákat és lencsevégre kaptam a 

szép kialakítású épületeket. A sétáló utcán keresztül aztán visszakeveredtem a főtérre, onnan 

pedig már igyekezhettem vissza a buszhoz. 

     
Brassói városképek 

 

Fogaras 

A vár megtekintésére érkeztünk ebbe, azt Olt folyó bal partján fekvő városba. Nem olyan 

hegyfokon álló várat találtunk itt, mint Segesvárnál, vagy később Dévánál, hanem a város 

szintjén álló, masszív, 6 m magas téglafalakkal körülvett erődítményt. A várat a XIV. 

században kezdték építeni, majd később Bethlen Gábor korszerűsítette és végrendeletében 

második feleségére Brandenburgi Katalinra hagyta. Rákóczi György idejében felesége, 

Lórántffy Zsuzsanna élt egy ideig a vár falai közt. A falakat körben 45-75 m széles vizesárok 

védte, melybe az Olt vizét vezették. Nekem Szigetvárat juttatta eszembe kívülről, a zárt, csupa 

kő belső udvara viszont a siklósi várra emlékeztetett. A belső tér nyomott hangulatát 

kellőképpen fokozta a sarokban álló bitófa. 

 

.   

A vár látképe   A bejárat   Bitófa az udvaron 

 

A belső tér nyomasztó érzetét csak kissé tudták oldani az íves ablakkialakítások és a folyosó 

ívelt oszlopkialakításai. Az épületben egyébként a helyi könyvtár működik és a föld alatti 

teremben jelenleg étterem található, éppen valamilyen nagyobb rendezvényre az összes asztal 

szépen feldíszítve állt. A jobb rálátás érdekében felmentem a folyosókra is, ahol kisebb 

kőtárat találtam. Fényképezgetés közben egyszer csak olyan érzésem támadt, mint akit 

figyelnek. Végignéztem a szemközti homlokzatot és rájöttem a dolog nyitjára: az épület 

tetején lévő kis csúcs és az alatta lévő ökörszem-ablakok együttesen olyan hatást keltettek, 

mint ha egy sisakos, vagy hóhér-álarcos fej figyelné minden mozdulatomat. Úgyhogy 

vigyázat: a Nagy Testvér figyel téged! 
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         Befelé a várba           A külső vár fala          A Nagy Testvér figyel! 

 

Fogarasi havasok: Balea 

Innen már a Fogarasi havasok csúcsai felé vitt az utunk. Már messziről láttuk a vonulatot, 

amelynek csúcsai körül felhők kergetőztek. Innen még nem néztek ki túl veszedelmesnek. 

Aztán beértünk közéjük és a busz csak emelkedett, emelkedett a szerpentinen. 1234 m 

magasságig emelkedtünk, itt elértünk a Balea szállóhoz, mely a következő két napra a 

szálláshelyünk volt. A buszból kiszállva magával ragadtak a meredeken emelkedő, 

fenyvesekkel borított hegyoldalak, melyek két oldalról övezték a szállodát. A parkoló mellett 

a hegyoldal tövében gyors folyású, bő vizű patak rohant lefelé nagy robajjal. A szálloda 

végeinél egyik oldalra egy völgy fölött csodálatos vízesést láttunk, a másik oldalra, ahonnan 

jöttünk a Havasok előtti sík területre lehetett lelátni. Megkapó látvány volt, bármerre néztünk.  

     
Vízesés         Szállodánk        Kilátás a szállodából 

 

Még a buszban elkezdtük a másnapi túra tervezgetését. Eredetileg a programban egy nehéz 

túra szerepelt Zsófi vezetésével a Negoiu (2544 m) csúcs meghódítására, és egy könnyebb 

Vilma néni vezetésével. Ez a csapat ugyanazon az útvonalon megy, csak nem megy fel a 

csúcsig, hanem egyszer csak visszafordulnak valahol. A buszon még két lehetőséget 

hallottunk: egy még könnyebb túraTünde vezetésével a Kecske-tóhoz, és akik egyáltalán nem 

akarnak hegyre mászni, azok a közúti alagúton Péter vezetésével keresztül sétálnak és 

megnézik a Havasok déli lejtője felé a kilátást. Mivel nekem némileg tériszonyom van, ezért a 

csúcshódítás nem vonzott túlságosan, a valameddig elmenni és visszafordulni variáció nem 

tűnt túl érdekesnek, az alagútban való sétálgatástól pedig egy kicsivel többre vágytam, ezért 

eldöntöttem, hogy a Tünde által vezetett túrára megyek, ahol nagyon szép kilátást ígért a 

program a tóra és a déli oldalra való átlátás miatt.  

 

A gyors lepakolást követően még vacsora előtt egy esti túrát terveztünk a vízesés alá, melyről 

Tünde azt mondta, hogy ilyen szép vízesést még máshol nem látott. A kis, könnyed esti túra 

tényleg kellemesen indult. A patak mellett vitt az utunk, élveztük a látványt, néha meg-

megálltunk lefényképezni a kövek közt rohanó vizet. Egyszer elértünk egy szép részhez, ahol 

különösen szép volt a patak képe, és ahonnan különösen meredeken emelkedett tovább az út. 

Itt sokan lemondtak a tovább menetelről és inkább visszafordultak. Én nagy nehezen 

kivártam, míg a patak mellől elfogynak a fényképezkedő társaim, csináltam gyorsan egy-két 

képet, aztán a többiek után indultam. 
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A vízesés felé még lankás terepen 

 

Elég nagy sziklatömbökön kellett fellépdelni, a párás levegő miatt nedvesek és csúszósak is 

voltak a kövek. Nem volt veszélyes, viszont a többiek már annyira előre haladtak, hogy szinte 

senkit nem láttam közülük. Egyszer-egyszer találkoztam egy visszafordulóval. Már jó 

magasra jutottam, de még mindig erősen emelkedett az út, már amit láttam belőle. A nap 

közben lement és szépen lassan kezdett sötétedni. Ekkor értem utol az egyik túratársnőnket, 

Marikát, aki már eldöntötte magában, hogy innen nem megy tovább egy tapodtat sem, inkább 

visszafordul. Már nekem is megfordult ez a gondolat a fejemben, hiszen a szép fényképek 

miatt akartam eljutni a vízeséshez, de a nap eltűntével a fényviszonyok már elég mostohává 

váltak. Így aztán mikor Marika megkért, hogy ugyan kísérjem már vissza, mert nem akar ezen 

a kevéssé biztonságos terepen egyedül visszabóklászni, rögvest kaptam a lehetőségen, hogy 

megcsappant lendületemet egy kóbor lovagtól elvárható cselekedet díszes ruhájába 

öltöztessem. Természetesen azonnal felajánlottam kardomat e nemes cél érdekében. Így hát 

szépen óvatosan visszafelé indultunk, mert azért lefelé haladni sem volt egyszerű művelet. 

Mire leértünk a meredek rész aljára, már jöttek fölülről a többiek is és nagyon csodálkoztak, 

hogy ilyen kicsivel cél előtt visszafordultunk. Már egy-két száz méter hiányzott csak, hogy 

odaérjünk. Ezt hallva kissé sajnáltam, hogy miért nem mentem tovább, de nem baj, másnap 

szép túra ígérkezik a hegyekben. Az majd kárpótol az elmulasztott látványért!  

       
        Meredek utakon       Marika lefelé tart Vissza a szállóhoz  

 

Mikor már a veszélyes részről leértünk és szinte sík (de azért köves és a pataktól áztatott 

nedves) terepen haladtunk a szálloda felé Magdi hirtelen úgy elterült, mint a kiütött 

kuglibábu. A lába ugyanis egész egyszerűen megcsúszott egy fadarabon és kicsúszott alóla. 

Beverte a könyökét is, minek következtében a keze szárán csordogálni kezdett a vér. Nem túl 

erősen, de azért láthatóan. „Na ezzel eldőlt a holnapi túra sorsa” -mondta Magdi. „A hosszú 

túrára akartam menni, de ha egy ilyen könnyű terepen így elterülök, akkor nem is merek 

nekikezdeni a hosszú túrának.” 

 

A vacsoránál már ismerősként köszöntöttük a csorbát, majd sült csirkemell következett 

hasábburgonyával és káposzta salátával. Itt a vacsoránál kezdetét vette egy többszereplős 

dráma, melynek fő szereplőivé Tünde és a főpincér lépett elő. A drámai szituációt az 

teremtette meg, hogy mi, mint vendégek megpróbáltuk a személyzetből az előre megbeszélt 

dolgokat kikényszeríteni és ezen túlmenően még az a földtől elrugaszkodott igényünk is volt, 

hogy szeretnénk jól érezni magunkat. A személyzet viszont a régi állami tulajdonú 
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szolgáltatóipar mintapéldáját mutatva úgy vélte, hogy a vendégek csak azért vannak, hogy az 

ő békés nyugalmukat megzavarják és ennek a véleményüknek látványos példáit is 

szolgáltatták. Az összes étkezés alatt például bömbölt valami diszkóféle zene a terem 

sarkában álló számítógépből. Mikor Tünde megkérte a pincért, hogy ugyan kapcsolja már ki, 

mert nekünk egyáltalán nem hiányzik, akkor kényszeredetten odavonult és egy árnyalattal 

lejjebb tekerte a hangerőt. Mikor Tünde ezt észlelve mérgelődni kezdett az asztalunknál a 

sofőrünk felállt, odament és tisztességesen lehalkította a zenét. A pincér nem szólt egy szót 

sem, térült-fordult és újra feltekerte a hangerőt. Bizonyára benne volt a munkaszerződésében, 

hogy a kellemes munkakörülményekhez ilyen aláfestő zenét is biztosít a munkáltatója. Másik 

konfliktus a szobák állapota miatt volt. Az első vacsoránál Tünde még kedélyesen mesélte, 

hogy két éve voltak itt Péterrel, akkor is ugyanebben a szobában laktak, mint most. Már akkor 

is rossz volt az ajtón a zár és az azóta eltelt két év alatt sem volt idejük megjavítani. Mikor 

azonban egy másik szobában nem működött a vízcsap, egy harmadikban nem égett a lámpa, 

akkor már kissé lehervadt a kedélyessége és kénytelen volt intézkedést kérni. (Én magam is itt 

kerültem először bajba az esti teafőzéssel, mert a csapból olyan zavaros víz folyt, hogy nem 

mertem még teaként sem meginni. Aztán az esti fürdések kellően áttisztították a rendszert és 

elfogadható minőségű vizet tudtam engedni.) A következő konfliktus a poharak miatt volt. A 

vacsorához ugyanis az üveges üdítők mellé nem tettek poharat az asztalokra. Tünde 

reklamálására az volt a válaszuk, hogy nincs ennyi egyforma poharuk. Tünde megnézte 

személyesen, tényleg nem volt ennyi egyforma, de mi nem is ragaszkodtunk volna az 

egyforma poharakhoz. De még a nem egyformák felrakását is elsumákolták. (Másnap este 

már volt pohár, viszont akkor két személyre adtak egy kisüveg ásványvizet arra hivatkozva, 

hogy a vacsora alapanyag drágább, mint előző nap.) Rendszeresen visszatérő kényes pont 

Kornél vegetariánus kajája volt. Tünde minden étkezés előtt felhívta a figyelmüket, hogy 

Kornélnak ilyen étkeket szolgáljanak fel, amit nagy lendülettel meg is ígértek…aztán 

ugyanolyat hoztak neki is mint nekünk. Tünde kénytelen volt sorra visszaküldeni és másikat 

kérni helyette. Szegény Kornél! Nem elég, hogy akkorra jutott ételhez, mikorra már mindenki 

a fogpiszkálónál tartott, de kénytelen volt megelégedni a szálloda konyhájában fellelhető nem 

túl bőséges és fantáziadús ételekkel, ami leginkább köreteknek való zöldségekből állt. De 

Tünde sem tudott nyugodtan végigenni egy étkezést sem, átlag három-négyszer össze kellett 

vesznie a pincérekkel. A főpincér az ellenszenvét kifejezendő még azt a trükköt is bevetette, 

hogy az asztalunkhoz három tál ételt ő hozott ki, ezt lerakta Péternek, a sofőrnek és nekem. 

Tündét kihagyta, majd mikor reklamált, hogy ő még nem kapott az övét a másik pincérrel 

küldette ki.  

Étkezésről étkezésre érezhetően nőtt a feszültség köztük, az utolsó reggeli előtt már olyan 

feszültek voltak mindketten, mint a szorító sarkában melegítő bunyósok a világbajnoki 

címmérkőzés előtt. A feszültség aztán egy jóízű veszekedésben oldódott fel a terem közepén. 

Tünde ezt követően panaszra ment a szálloda vezetőjéhez, hogy mégiscsak elképesztő dolog, 

hogy egy alkalmazott ilyen hangnemben vitatkozik a vendéggel, akinek ráadásul igaza is van. 

A legelképesztőbb mégis az igazgató reakciója volt: „Kiabált? Hát igen, ezt mondták már 

mások is. Szokott kiabálni a vendégekkel.” –ismerte be. ”Egy kicsit idegbeteg”- tette hozzá 

magyarázatképpen. Tünde vérnyomása olyan magasra szökött, hogy helyből átugrotta volna a 

környező hegygerinceket: „Ezt csak így mondja? Hát miért nem zavarják el és hoznak 

helyette egy normálisat?” „Nem olyan egyszerű az kérem- avatta be a piacgazdaság 

rejtelmeibe a szállodavezető- a jó munkaerő az mind külföldre megy dolgozni, hogy 

meggazdagodjon. Itt sajnos csak ilyeneket lehet találni.” –aztán mint aki kellő magyarázattal 

szolgált a helyzetre a maga részéről lezártnak tekintette az ügyet. De a slusszpoén még mindig 

hátra volt. „ Egy dologra azért még megkérném” – mondta Tündének búcsúzóul. „ Tudja 

mikor a főnökeim megtudták, hogy egy ekkora csoport jön ide vendégségbe, akkor 

kiszámolták, hogy várhatóan mennyi alkohol fog fogyni, mert itt az igazi bevétel az 
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alkoholból van. Hát maguk alig fogyasztottak valamit és most kellemetlen helyzetbe kerülök 

a főnökeim előtt, amiért ilyen kicsi volt a fogyasztás. Hívja már föl őket telefonon és köszönje 

meg, hogy milyen jól érezték itt magukat, akkor talán kisebb lesz a letolás amit kapok.” 

 

Augusztus 15. szerda 

 

Ha az eddigiekre is azt mondtam, hogy szubjektív lenyomatai a történteknek, ennek a napnak 

a leírása hatványozottan az. Ezért előre is elnézést kérek. 

Reggelre elődőlt, hogy a Zsófi és Vilma néni vezetésével meghirdetett túrák érdeklődés 

hiányában elmaradnak. Zsófi ugyan kész volt az általa is ismeretlen terepen elindulni, talán 

még egy párja is akadt volna, de a kollektív bölcsesség úgy döntött, hogy még két ember sem 

indulhat el egy ilyen terepen, mert ha valamelyikkel valami történik egy ember kevés, hogy 

segítsen neki. Így hát maradt a Tünde túrája és a Péter vezette sétálgatás. Én már előző este 

eldöntöttem, hogy a látványosnak ígérkező Kecske-tavi túrára megyek, nagy izgalommal 

készítettem elő a fényképezőgépet és a kamerát. Pedig még nem is gondoltam, hogy olyan 

élményben lesz részem, amit nem felejtek el életem végéig sem. 

 

A busz szívósan küzdötte fel magát a szerpentinen egyre magasabbra. Este még kérdéses volt, 

hogy el tudunk-e indulni egyáltalán, mivel a hírek szerint a napokban kőomlás volt az útnál és 

meg kellett tudakolni, hogy eltakarították-e már a törmeléket. A sofőrünk – aki még nem járt 

ezen az úton - saját bevallása szerint akkor nyugodott meg, amikor reggel a készülődés során 

kamionokat látott felfelé menni az úton. Úgy volt vele, hogy ahol a kamionok elmennek, ott 

mi is elmegyünk. A várakozással ellentétben kiváló út vezetett fel a gerinc közelébe, kb. egy 

óra alatt fel is értünk. Közben gyönyörködhettünk az egyre közelebb kerülő gerincben, a 

félelmetes erővel lezúduló patakokban és visszanézve az alattunk lévő völgyben szalagként 

kanyargó útban. 2000 méter fölött voltunk, itt már sem fák, sem bokrok nem zavarták a 

kilátást, mindössze a fűfélék teremtek meg.  

   
Képek a Balea tóhoz vezető szerpentinről 

 

2044 m-nél álltunk meg egy parkolóban. A közelben kis tengerszem nyújtott csodálatos 

látványt a partjára épült panzióval. A csapat itt kettéoszlott. Aki túrázni akart (31-en vágtunk 

neki az útnak), az elindult felfelé a gerinc irányába, a többiek lentről figyelték hogyan 

kígyózunk egyre magasabbra.  

 

   
               Panzió a tó partján           A gerinc felé 
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Az út elején még viszonylag széles és kevéssé köves volt az út. Itt még élveztem a látványt, 

ahogy egyre kisebbé válik a tó alattunk, fényképezgettem a sziklák között nyíló virágokat. 

Mindeközben kissé le is maradtam a sortól és nem győztem igyekezni utánuk. Aztán egyszer 

csak, még a gerinc előtt elértünk egy olyan részhez, ahol az út már nem tűnt stabilnak, valami 

kőfolyás lehetett fentről, ami keresztezte a mi utunkat és jobbra lefelé a hegyoldalban 

folytatódott. Nem volt széles ez a rész, de két-három lépést ilyen bizonytalan kőgörgetegen 

kellett megtenni és bárhogy néztem, egyre bizonytalanabbnak tűnt minden egyes kő. 

Mellettem a hegyoldal már legalább 50-60 méter mély volt és bár nem volt teljesen 

függőleges, annyira azért meredek volt, hogy ha valaki lesodródik, akkor semmi esélye sincs 

a megállásra, végig pattog a köveken le a hegy lábáig. Hirtelen kivert a veríték és 

bizonytalanság fogott el. A sor eleje már messze ját, egyedül Pista hátát láttam még néhány 

méter távolságban magam előtt. Már éppen oda akartam neki kiáltani, hogy én inkább 

visszafordulok, mikor eltűnt egy balra ívelő kanyarban. Senkit nem láttam magam előtt. 

Semmi hajlandóságom nem volt tovább menni, de tegnap is visszafordultam a vízesés előtt, 

most is forduljak vissza? Hogy nézne az ki? Nekiduráltam magam és valahogy 

átkecmeregtem. Utána gyorsan belehúztam a stabil részen, hogy utolérjem a többieket és le is 

hagytam néhány embert, hogy ne én legyek a legutolsó. Így, amikor láttam a többieket 

magam körül, akkor valamivel könnyebb volt elviselni a teret. Amint felértünk a gerincre 

csodálatos látvány tárult elénk, de ahogy a kamerába néztem rögtön elkezdtem szédülni. Nem 

is mertem pásztázni vele, mert még a maradék stabilitásomat is elvesztettem volna.  

   
Víz áztatta sziklák mellettünk  Kilátás a gerincről észak felé 

 

Ahogy haladtunk előre nagy sziklalépcsőkön kellett fellépdelnünk, ami nem volt túlzottan 

nehéz, de most szemben voltam a fallal és mögöttem a szakadék. Ha erre jövünk vissza, akkor 

a szakadékkal szemben kell majd itt lelépdelni, már ha csak belegondoltam ebbe elállt a 

lélegzetem. A többieket hiába kérdezgettem, hogy erre jövünk-e vissza, senki nem tudta. A 

lelkiállapotomnak külön „jót tett”, mikor egy sziklába rögzített emléktábla mellett haladtunk 

el, amely valakinek az itteni haláláról tájékoztatott.  

   
           Fent a gerincen   Kilátás a gerincről déli irányban 

 

Újabb és újabb olyan szakaszok kerültek elénk, amiket ha lett volna választásom azt mondtam 

volna: köszönöm szépen én már ezt nem kérem! De a sor vitt magával: előttem is mentek, 

mögöttem is jöttek. Megpróbáltam elterelni a figyelmemet a mellettünk húzódó meredek 

hegyoldalról, ami a túloldalon már 100-200 méteres lehetett. De amikor olyan helyre értünk, 

hogy csak az út menti fűbe lehetett kapaszkodni, hogy a súlypontomat kellően közel tartsam a 
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sziklafalhoz, akkor néha úgy éreztem, hogy elmegy a hajam. Azzal vigasztaltam magam, 

hogy ha a tőlem idősebb és gyengébb fizikumú túratársnőim is sikeresen átmentek ezeken a 

részeken, akkor mért pont nekem ne sikerülne. De azért mégiscsak nagyon-nagy kockázatnak 

éreztem azt, hogy egy rossz lépés, egy megbotlás ára valakinek az élete lehet. Már nem volt 

kedvem fényképezni, filmezni sem, csak a kifejezetten stabil részeken készítettem 

felvételeket.  

 

Mikor egyszer a sor eleje megállt, hogy megvárja a végét, végre hallótávolságba kerültem 

Tündével. Mondta, hogy most leereszkedünk a Kecske-tóhoz és mégsem erre megyünk 

vissza, mint ahogy ezt eredetileg tervezte (nagy kő esett le a szívemről), hanem túlnan 

leereszkedünk az országútra és az alagúton fogunk mi is visszakerülni az északi oldalra. Nem 

tudtam megállni, hogy ne kérdezzem meg, ezért odakiabáltam neki: „És lesz még veszélyes 

rész?” „Nem!”-kiabálta ő vissza megnyugtatóan. Na, hálistennek! De nekem azért gyanús volt 

a dolog és mégis fölütötte bennem a fejét a kétely. „És eddig sem volt?” „Nem!”-felelte ő 

ugyanolyan egyszerűséggel. Úristen! Ettől tartottam! Mi vár még rám? 

   
    Itt beszéltem Tündével  Csúcsratörők   Birkanyáj a magasban 

 

Fönt találkoztunk egy birkanyájjal. Már eddig is megcsodáltam, hogy milyen helyeken 

képesek legeltetni ezek a pásztorok a birkákat. Messzebb lévő hegynél is a csúcs tövében 

láttunk apró fehér foltokat, mintha hangyatojások lennének, s mikor a kamerával közelre  

hoztam őket kiderült, hogy birkanyáj. Attól kezdve, hogy felértünk a gerincre fagyos szél 

nehezítette a dolgunkat. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy csodálatos időt fogtunk ki: a 

nap szikrázóan sütött, ha valami biztonságos helyen állva nézhettem volna a tájat elaléltam 

volna a gyönyörűségtől. De ez olyan, hogy a síugrást is szeretem, csak nem mindegy, hogy a 

fotelban ülve nézem vagy nekem kell pillanatokon belül elugrani a sánc széléről. Mostani 

lelkiállapotomat kb. ehhez tudtam hasonlítani: egyre gyorsulva suhanok lefelé a sáncon és a 

sítalpon nincs fék. Egyszer csak el kell ugrani, más lehetőség nincs. Én is tudtam, ha már ide 

egyszer feljöttem valahogy le is kell mennem. Eszembe jutott Balogh János professzor 

könyve a Túrkevétől Óceániáig. Ebben ír arról az élményéről, mikor Új-Guineában feljutott a 

4509 m magas Mount Wilhelm csúcsra, ami mindössze hét méterrel alacsonyabb, mint a 

Mont-Blanc. Ő így ír erről az élményéről: „…hát én szédülős vagyok, én még a 

konyhaasztalra sem szeretek felállni ha ki kell cserélni a biztosítékot, de hát egye fene, ez egy 

nagy konyhaasztal, felállok rá….Útleírásokban sokszor olvastam azt, hogy ha valaki eléri a 

csúcsot mindenféle magasztos gondolata támad. Nekem egyetlen gondolatom az volt, hogy 

igen, itt vagyok, de hogy fogok én innen lemenni? Mert annyit már tudtam, mint koca 

hegymászó, hogy lemenni félelmetesebb, mint felmenni.” Nem akarom a saját 

teljesítményemet egy szintre hozni a Mount Wilhelm megmászásával, de én is pont ezt 

éreztem: lehetett akármilyen szép idő, lehetett akármilyen szép a táj nekem csak az 

motoszkált a fejemben, hogy hogy a fenébe fogok én innen lejutni. Arra már gondolni sem 

mertem, amit Tünde a buszban mondott, hogy itt perceken belül megváltozhat az időjárás és 

pillanatok alatt köd ereszkedhet a tájra. Ködben lejutni innen alig lenne kockázatosabb, mint 

egy skorpiókkal teli veremben éjszakázni. Ráadásul ilyenkor úgy özönlenek elő az ember 
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tudatából a korábban olvasott hírek: itt és itt turisták, hegymászók zuhantak a szakadékba. 

Rosszabb pillanataimban már láttam magam szalagcímként a másnapi újságokban. Aztán 

elzavartam ezeket a gondolatokat: nekem le kell innen mennem. Épségben. Nem tehetem 

meg, hogy valami bajom lesz, hiszen Alice vár otthon! Egy a fontos: nem szabad pánikba 

esni, mert akkor kész. 

   
     A Kecske-tó fentről  Ereszkedés a tóhoz   Csendélet 

 

A tónál nekiálltunk ebédelni. A jeges szél elől mélyedésekbe húzódtunk, de így is fel kellett 

venni minden meleg holmit. Itt értek utol minket Menyusék, akik négyen felmentek egy 

előttünk lévő csúcsra, míg mi a csapat nagy részével egy elkerülő úton ereszkedtünk le a 

tóhoz. Itt az evéssel és a tó szépségének fotózásával igyekeztem elterelni a gondolataimat. Itt 

már többeket beavattam abba, hogy nekem bizony tériszonyom van. Valószínűleg sikerült 

elég jól titkolnom, mert meglepődtek, állítólag nem látszott rajtam. 

   
     Fagyos ebéd a tónál  Már „csak” le kell menni    Ereszkedés lefelé 

 

Ennek ellenére a tótól lefelé vezető út sem volt leányálom. Itt kellett átkelni az út egyik 

legveszélyesebb részén. Marika csak úgy mert keresztülmenni ezen a szakaszon, hogy Vilma 

néni hátulról a cipője mellé támasztott a botjával, hogy nehogy megcsússzon a lába, Erzsike 

pedig szemből nyújtotta neki a botját fogódzkodónak. Az idegrendszerem itt már pattanásig 

feszült, csak arra tudtam gondolni, hogy minél hamarébb lekerüljek a hegyről. Majd szét 

robbantam, mikor az előttem menők megálltak és mintha egy vasárnapi sétán lennénk a 

korzón  és arról beszélgettek, hogy milyen virág is lehet az ott a hegyoldalban. Aztán egyszer 

végre mégis leértem. Öt órát tartott a túra, nekem öt évnek tűnt. Szedtem azért néhány szép 

követ az út mentén, hogy elhozzam emlékbe és ajándékba. Az alagútig még kellett kb. egy 

km-t gyalogolni az út mentén, de az már kikapcsolódás volt. Az alagúton átmenetet az tette 

izgalmassá, hogy nem volt elemlámpánk és az alagútban nem volt világítás. Egy kb. fél 

méternyi járdán araszoltunk előre a sötétben. Szerencsére előttünk a távolban láttuk az alagút 

végét, tehát azt nagyjából tudtuk, hogy merre kell menni. Az átdübörgő autók némi fényt és 

sok szmogot hoztak az alagút sötétjébe. Húsz-huszonöt percbe telt, mire átvergődtünk a 

sötétségen és kibukkantunk az alagút másik végén. 
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   Az átlós úton jöttünk le   A baloldali kanyarhoz értünk   Itt mentünk az alagúthoz 

 

Mikor feltámolyogtam a buszra Tünde az első ülésen ülve felcsillanó szemmel állított meg: 

„Na milyen volt? Addig úgysem engedlek tovább, amíg meg nem mondod, hogy tetszett!” 

Csillogó szemén és átszellemült mosolyán láttam, hogy egész lénye felkészült a várható 

dicshimnusz minél teljesebb befogadására. Akkori lelki állapotomban nemigen voltam képes 

udvarias dicséretek előadására, így mondanivalóm alig hangzott tragikusabban, mintha 

Shakespeare összes drámáját egy mondatba sűrítették volna össze. „Ez egy rémálom volt!” 

Ahhoz sem kellett túlzottan színészkednem, hogy mindezt Laurence Olivier-i átéléssel adjam 

elő. Tünde arcára úgy fagyott rá az átszellemült mosoly, miként a mammutok fagytak bele a 

jégtömbökbe a hirtelen és váratlanul beköszöntött jégkorszakban. „Ezt hogy érted?”- préselte 

ki magából, mikor néhány pillanat után visszanyerte lélekjelenlétét és hangját. „Tudod, nekem 

tériszonyom van és már azt is hatalmas eredménynek tartom, hogy egyáltalán élve lejöttem”- 

világosítottam fel, majd azért a hangulat oldására hozzátettem: „A táj egyébként szép volt”- 

majd végigvánszorogtam a buszon és belezuhantam a végre biztonság érzetet adó ülésbe. 

Annyira nem kívántam már szakadékot látni, hogy a buszúton lefelé a szemembe húztam a 

kalapomat és alig vártam, hogy a busz végére érjen a 180 fokos kanyarok sorozatának és 

végre kiszállhassak a szálloda előtt. (Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a túra valóban 

csodálatos volt, köszönet Tündének, hogy ezt is megmutatta a társaságnak, szerintem rajtam 

kívül mindenki élvezte. Ajánlom mindenkinek, akinek nincs tériszonya!) 

A vacsoránál, miután Tündéék kipuhatolták, hogy csak kis tériszonyom van, vagy komoly 

tériszonyom, a sofőrrel egymást túllicitálva mesélték el, hogy mikor melyik útjukon 

(Meteorák, Capri stb.) hány centi volt a busz széle és a mellettük lévő szakadék között. Arra 

jó volt az egész, hogy eldöntöttem, ezekre a helyekre még akkor sem mennék el, ha valaki 

fizetne érte. 

 

Augusztus 16. csütörtök 

 

Nagyszeben 

Reggel érzékeny búcsút vettünk a Havasoktól és Nagyszeben felé vettük az utunkat. 

A városba II. Géza telepítette be a szászokat a XII. században, jelenleg is a szászok 

fővárosának tekintik. Német neve Hermannstadt. A város 2007-ben Európa Kulturális 

Fővárosa büszke címet viseli. 

   
       Terecske a belvárosban             A Várostorony         A Kis-tér hangulatos házai 
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A belvárostól kissé távolabb tudtunk megállni, így csoportosan igyekeztünk bejutni a 

hangulatos belső részbe. Először a várostoronyba mentünk fel, ahonnan nagyszerű látvány 

nyílt a környező terekre: a Nagy térre, a Kis térre, valamint az Evangélikus székesegyházra. 

   
Kilátás a toronyból: Nagy-tér, Kis-tér, Evangélikus székesegyház 

 

A torony emeletein nagy meglepetésünkre magyar építészek munkáit bemutató fotókiállítás 

volt látható, többek között a diósgyőri vár rekonstrukciós terve is. A toronyból lejőve 

elgyönyörködtünk a Kis tér felújított, hangulatos épületein. Több helyen életnagyságú 

bábukat találtunk, aminek a rendeltetését nem tudtam ugyan, de jó alkalmat adtak a 

turistáknak, hogy bár nem túl ötletgazdag, de jópofa fényképeket készítsenek a bábukkal. A 

tér végén mindannyian végigsétáltunk a hazugságok hídján, amely onnan kapta nevét, hogy 

állítólag, ha valaki nem mond igazat rajta, akkor a híd leszakad. A helyiek azonban azóta 

kételkednek ebben a tulajdonságában, mióta Ceausescu is beszédet mondott a hídon és az 

mégis sértetlen maradt.  

        
Zsófira méretezett ajtó a toronyban,      „Bábozás”,           Hazugságok hídja 

 

A hídon átérve máris az evangélikus székesegyház mellett találtuk magunkat, amely egy 

csodálatos, gótikus épület. Bent idegenvezető is a segítségünkre sietett a látnivalók 

megismerésében. Nagyon érdekes volt az oltár megoldás, mely a szokásos tömör faragott 

oltárok helyett egy gótikus keretbe helyezett három faragott alakból állt: egy Krisztus és két 

apostolt ábrázoltak. Alattuk az utolsó vacsora domborműve volt látható. A templom 

nézegetése közben egyszer csak megszólalt az orgona és egy hegedű hangjai is felcsendültek, 

még emelkedettebb hangulatot varázsolva az épület szépségeiben gyönyörködő 

társaságunknak. 

     
Az evangélikus székesegyház képei 
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A templom megtekintése után szabadprogram keretében mindenki kedve szerint 

csatangolhatott. Mi már a buszon eldöntöttük, hogy megkeressük az ortodox székesegyházat, 

amely csak száz éve épült ugyan, viszont mintájául az isztambuli Hagia Sophia székesegyház 

szolgált. Így Etelkával elsétáltunk a nem túl messze lévő templomhoz. Megérte a fáradozást, 

mind külső megjelenése, mind csodálatos festményekkel borított belső tere, a fal mellett 

körben elhelyezett faragott székek, de még a szintén faragott bejárati ajtó is említésre méltó 

látványosság. 

   
Az ortodox székesegyház 

 

A térre visszatértünkben is sikerült néhány szép épületet illetve kapualjat megörökíteni. A 

Nagy-téren a teret övező házak változatos homlokzatai, a tér közepén lévő díszes 

kovácsoltvas ivókút, a katolikus templom tömbje, a medve alakúra nyírt bokrok valamint a tér 

közepén a talajból felszökellő szökőkút vízsugarai alatt lubickoló gyereksereg ragadta meg a 

figyelmünket. A várfal melletti sétányon tértünk vissza buszunkhoz. 

   
Medve alakú bokrok    Szökőkút a Nagy-téren     A várfal részlete 

 

Kereszténysziget 

Miután Prázsmáron nem tudtunk bemenni az erődtemplomba nagyon kíváncsian vártuk, hogy 

belülről is megnézhessünk egyet. Ezen a vidéken sok ilyen templom található, a szászok 

kedvelt védekezési módja volt a templomok ilyentén való megerősítése. Egy kis kitérővel 

útba ejtettük Keresztényszigetet, hogy az itt épült templomot megnézzük. Hallatlan 

szerencsénk volt, mivel a templom bemutatására egy éppen ott tartózkodó német úr 

vállalkozott, aki innen származik és gyermekkorát a templom melletti lakban töltötte. Az 

előző hét végén az innen elszármazott szászok számára tartottak egy találkozót, ő is erre az 

eseményre érkezett vissza szülőföldjére. Mivel neki német nyelven könnyebb volt beszélnie, 

mint románul, ezért a fordítást Kornél vette át. Meg tudtuk nézni a templomot és az 

erődítmény falat. Azokból az épületekből viszont már csak mutatóba láttunk egyet-kettőt, 

amilyenekben a falu lakossága vész esetén meghúzta magát az erőd falain belül, ugyanis ezek 

idővel tönkrementek és lebontották őket. Ebben a faluban tudtunk fényképezni jellegzetes 

szász házakat, melyeket a magas, kőfalakkal körbevett kapuk jellemeznek, amiknek a tetejét 

szintén cseréppel borítják. A ház homlokzata így szinte erődszerű képet nyer, melyen szinte 

eltűnik a személyek számára szolgáló kicsi ajtó. 
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 .   

A keresztényszigeti erődtemplom   Jellegzetes szász házak 

Szászsebes 

Itt csak rövid időre álltunk meg a templomot megnézendő. A templom eredetileg román 

stílusban épült, ezt jól mutatják a tornyán található ablakok, de a tatárok dúlása után gótikus 

stílusban építették újjá. Négy fiatornyos tetejét az errefelé nem ritka színes cserép borítás 

díszíti. A város másik nevezetessége a templom mellett található Zápolya-ház: 1540-ben 

ebben az épületben halt meg Zápolya  (Szapolyai) János király, aki többek között azzal írta be 

magát a magyar történelembe, hogy erdélyi vajdaként leverte a Dózsa György vezette 

parasztfelkelést, a mohácsi csatát „lekéste”, viszont 1526-ban a mohácsi vész után magyar 

királlyá választották. Halála két héttel azután következett be, hogy fia János Zsigmond 

megszületett, aki születésétől kezdve Magyarország királya és 19 éves korától Erdély első 

fejedelme lett. Ezt a házat csak lefényképezni maradt időnk. 

   
   A szászsebesi templom        A Zápolya-ház 

 

Vajdahunyad  

Valószínűleg nincs olyan ember, aki a budapesti Vajdahunyad-várban sétálgatva ne érezne 

olthatatlan vágyat arra, hogy az eredetit is megláthassa. Én is így voltam ezzel valahányszor 

csak ott jártam, s most végre ez a vágyam is teljesült, eljutottam az eredetibe, a Hunyadiak 

családi fészkébe. A birtokot még Hunyadi János apja kapta királyi adományként, s a területről 

kapták a nevüket Hunyadi János és fiai. Hunyadi János és felesége, Szilágyi Erzsébet 

végezték a korabeli vár megerősítését és Mátyás király itt töltötte gyerekkorának egy részét. 

Szilágyi Erzsébet építette a díszes Mátyás loggiát is. Később, a XVII. században Bethlen 

Gábor átalakításai következtében barokkos elemek is kerültek a várba. Az udvaron látható 

gyönyörű  neogótikus árkádsor pedig Steindl Imre alkotása, aki az 1870-es években a vár 

restaurálását végezte. 

    
Vajdahunyad várának külső látképe             A Steindl árkádsor 
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Mi délután öt órára megérkeztük Vajdahunyad vára alá, egy órát tölthettünk zárásig a várban. 

Kívülről nagyon impozáns a vár sziluettje, a belső terek viszont nekem nagyon sötétnek 

tetszettek. Mintha egy díszes barlangban sétálgatnék, a fény csak itt-ott tört be a vastag falak 

által körülvett helyiségekbe. Bár fényképezni csak külön díj ellenében volt szabad, azért 

titokban le-le kaptuk a vár szebb részeit. Nagyon látványos a belső udvar, de számomra 

kicsinek és börtön-szerűen zártnak tűnt az is. Belekukucskáltunk a kútba is, melynek 

történetét már a buszon megismertük. A kutat három török fogoly vájta a sziklába, akiknek 

azt ígérték, hogy ha vizet találnak, akkor szabadon engedik őket. A rabok 15 évig mélyítették 

a kutat, mire végre vizet találtak, de fogva tartóik nem teljesítették az ígéretüket. Ezért a 

foglyok a kút belső oldalába az alábbi szöveget vésték törökül: „van vizetek, de nincs 

szívetek!”  

     
Mátyás loggia      A hátsó falrész         Vízköpők              Lovagterem      „Van vizetek…” 

 

Bár ez a vár nem volt nagy történelmi események színtere, nem folytak itt hős várvédő 

küzdelmek, mégis megcsap bennünket a történelem fuvallata, főleg a Hunyadiak történelmi 

jelentősége miatt. Érdekes belegondolni, hogy ezeket a lépcsőket, amelyeken most mi 

járkálunk valaha az a Hunyadi János koptatta, aki később a nándorfehérvári hősként vonult be 

Európa történelmébe. S ugyanezek a lépcsők egyik fiát V. László vérpadára, másik fiát 1458-

ban a magyar királyi székbe röpítették. A kápolna gótikus mennyezetének zárókövén most is 

ott díszeleg a holló, mely Mátyás király jelképévé, névadójává vált (latin és német  neve 

Matthias Corvinus). A monda szerint egy ilyen holló vitte a Szilágyi Erzsébet levelét Prága 

városába az V. László foglyaként odahurcolt Mátyáshoz. (Arany János is megörökítette ezt a 

történetet a Mátyás anyja című versében. De eszünkbe jutnak még Aranytól a Szibinyáni Jank  

-Hunyadi János szerb neve - és az V. László című versei is.) 

 

A várból szép kilátás nyílik a sajnos kevésbé szép környékre. Itt épült ki ugyanis a XIX. 

század második felében a korabeli Magyarország egyik legjelentősebb vaskohászati 

központja, mely a II. világháború után jelentős fejlődésnek indult. Az 1980-as években 20.000 

főt foglalkoztató kohászati vállalat működött e területen. Ez a komplexum a gazdasági 

változások és a kohászat válsága miatt a magyar kohászathoz hasonlóan leépült, így jelenleg 

nem működő, lepusztult állapotú ipari létesítmények sorára néznek Vajdahunyad várának 

ablakai.  

 

Csernakeresztúr 

A kicsiny faluban bukovinai székelyeknél foglaltuk le a szállást. A székelyek a középkor 

folyamán nemesi kiváltságokkal rendelkező magyar anyanyelvű népcsoport, amely a 13. 

századtól kezdve külön rendi nemzetet alkotott. Elsősorban az Erdély délkeleti részén 

található Székelyföldön laknak, de székelynek vallja magát a Brassótól Nagyszebenig húzódó, 

ún. Szászföld magyarajkú lakosságának nagy része is. Korábban néha csángóknak nevezték 

az 1764-ben, Mária Terézia idején lezajlott madéfalvi /Madéfalva/ vérengzés után Csíkból és 

Háromszékből Moldvába menekült azon székelyeket is, akiket 1776 és 1786 között a 

Habsburg udvar a romániai Bukovinába, a mai Szucsáva (ro:Suceava) megye területére 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemess%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rend_%28t%C3%B6rt%C3%A9nelem%29&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Brass%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszeben
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A9falva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bukovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szucs%C3%A1va
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
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telepített. A bukovinai székelyek esetében azonban a csángó megnevezés hamis, és ők maguk 

sem fogadják el. A bukovinai székelyeket csángóknak az 1880-as évek elején kezdték nevezni 

a budapesti sajtóban, amikor először merült fel hazatelepítésük terve. 1883-ban elkezdődik a 

visszatelepítésük, ekkor alakulnak meg a máig létező al-dunai (Hertelendyfalva, 

Sándoregyháza, Székelykeve) és a dévai (Déva, Vajdahunyad, Sztrigyszentgyörgy, 

Csernakeresztúr) székely kolóniák. A II. világháború alatt megtörténik a teljes kitelepítés, 

először Bácskába, majd annak elvesztése után Magyarországra. Az al-dunai (Pancsova 

melletti) és dévai falvak mellett ma a bukovinai székelyek elsősorban a Dunántúlon élnek, 

fontosabb településeik: Bonyhád, Kakasd, Tevel, Egyházaskozár stb. 

   
Csernakeresztúri utcakép             Befelé a tájházba           Ha már nincs hely bent 

 

Kissé elámultunk, mikor a főútról letértünk egy oldalsó utcába, melyen még aszfalt sem volt. 

Még szerencse, hogy nem esett az eső, mert a busz talán be sem tudott volna menni a nagy 

sárban. Jó hosszú utca volt ez, kicsiny házakkal. Néztük is, hogy hol fognak tudni minket 

elszállásolni, pláne mikor megtudtuk, hogy az ötvenfős társaságunk mindössze öt családnál 

kerül elhelyezésre. Az utca közepén felszállt a buszra a helyi falusi-turizmus szervező, aki 

először a tájházukba kalauzolt el bennünket. Be sem fértünk a kicsiny épület tisztaszobájába, 

volt aki az előtérben álldogált, volt aki az ablakon benézve próbálta elcsípni a tájékoztató 

hangfoszlányait. A szobába benyomulók, hogy a többieknek is helyet biztosítsanak leültek a 

díszes párnákkal díszített ágy szélére is, de annyian, hogy a házigazdát már a frász kerülgette: 

„Jaj összegyűrődnek a párnák! Jaj le fog szakadni az ágy! Ennyire elfáradtak?” – aggódott 

beszéde közben, aztán láthatóan nagy kő esett le a szívéről, mikor a tájékoztató után minden 

berendezés épségben maradt a helyén.  

   
      A tájház konyhája           Bölcső és kemence    Rendezkedés a vendégek után 

 

A vacsora az utca végén volt egy család kertjében kialakított faépületben, melynek az egyik 

oldalfala hiányzott és itt a kertre és a tájra nyílt szép kilátás. Az épületben pont egy busznyi 

vendég fért el egyszerre. Odaérkezésünkkor a család összeszokott csapat benyomását keltve 

készült a vacsoráztatásra. A házigazda elénk sietett, hogy üdvözölje a társaságot, felesége az 

udvari tűzhelyen valami húsféleséget sütött nagyüzemben, míg két lánya a terítéssel 

foglalatoskodott. A felszolgálásban is részt vett a család minden tagja, a szülők és a két lány 

mellett a két fiú is. A vacsoránál a már kihagyhatatlan csorbát a frissen sült húsféleség a mics 

követte, amiről annyit jegyeztem meg, hogy három féle húsból készült és mustárral, kenyérrel 

ettük. Hozzá finom sört kortyolgattunk. A főétel után kétféle kalácsot is felszolgáltak: a 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hertelendyfalva&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1ndoregyh%C3%A1za&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelykeve
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9va
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdahunyad
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sztrigyszentgy%C3%B6rgy&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csernakereszt%C3%BAr&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pancsova
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bonyh%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kakasd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tevel
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyh%C3%A1zaskoz%C3%A1r
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nagyobb sikere a mákosnak volt, ezeket szedegettük ki a tálból, amíg volt belőle, mivel a 

másik valami gumicukor-szerűvel volt töltve és a szivárvány minden színében pompázott. 

    
              A házigazda          Készül a vacsora                Vacsorára várva   

 

    
                                  Megjött a csorba          Etelka és a mics, Katika a kaláccsal 

 

Miután jól telepakoltuk a hasunkat a busz elrepített bennünket a szálláshoz. Itt sem úsztuk 

meg a változtatást az eredeti tervhez képest, mert valami szervezési galiba történt a helyieknél 

és az egyik családhoz már más vendégek is beosztásra kerültek. Gyors átszervezés után 

azonban mindenki megtalálta a helyét. Tényleg tízen kerültünk egy helyre, négy szobában 

oszlott meg a mi csoportunk. Két-két szobához tartozott egy-egy vizesblokk, a miénkben 

fatüzelésű kályha biztosította a melegvizet. Lepakolás után körbenéztük az udvart, az 

állatokat, majd még sétáltunk egyet a faluban. Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy rajtunk kívül 

még két magyar busz állt meg az utcában és az utasok nagy csomagokat cipelve özönlötték el 

a házakat. (Visszatérve meg is kérdeztük a házigazdánkat, hogy itt mindig ekkora vendégjárás 

van, vagy most valami különleges alkalomkor csöppentünk ide. Minden napra jut legalább 

egy busz- árulta el nekünk-, de szükség is van rá, mert a kohászat válsága miatt nagyon 

megcsappant a munkalehetőség a környéken és az állattartásból meg az idegenforgalomból 

tudják fenntartani magukat. Láttuk is a hozzájuk hazaérkező öt tehenet, amelyeknek a tejét is 

értékesíteni szokták.) Mikor a sétából visszatértünk Menyus és Marika a kapu melletti 

kispadon ücsörgött, mint egy tősgyökeres helybeli pár. Nevetve mesélték, hogy az érkező 

magyar csoportok is valószínűleg helyieknek nézhették őket, mert jó nagyokat köszöntek 

nekik, ők meg jót mulatva ezen a félreértésem nagyokat köszöntek vissza. Mi is 

befurakodtunk közéjük és késő estig élveztük a csendet a padon üldögélve és beszélgetve. Ez 

volt az utolsó esténk itt, lélekben már kezdtünk ráhangolódni a másnapi hazautazásra. 

 

Augusztus 17 péntek 

 

Reggel mi korán elkészültünk Kornéllal, hogy a három túratársnőnk, akikkel közös 

fürdőszobát kaptunk kicsit tovább aludhasson. Hat órára már össze is pakoltunk, volt egy 

óránk a reggeliig, ezért ismét kimentünk a faluba sétálni. Séta közben figyeltük az ébredező 

falu mindennapjait, a munkába induló embereket. Egyszer csak egy lovas kocsi közeledett 

felénk, tulajdonosa nagy hanggal nógatta szegény párát. Mikor a bolt előtt megálltak Kornél 

kihasználta a lehetőséget és mély szakmai konzultációba elegyedett a lótartás körülményeiről 
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és a lószerszámról. Visszafelé jövet még egy érdekesség került a szemünk elé: egy ökrös 

szekér. Gyorsan ezt is lefényképeztem, hiszen ilyet itthon nem nagyon látok. 

A reggelihez mind a tízen egy asztalhoz ültünk és bőségesen belaktunk a felvágottakból, 

tojásokból, sajtokból, mézből. A félbevágott és feldíszített tojásokat először meghagytuk 

Kornélnak, aki felvágottat nem eszik, de miután jól lakott a tojással gyorsan felfaltuk a 

maradékot. Búcsút vettünk a háziaktól, aztán irány Déva. 

   
   Esti pihenő a kispadon       Kornél a lószerszámokat nézi          Az utolsó reggeli 

 

Déva 

Ki ne ismerné már kisiskolás kora óta „magos Déva várának” nevét? A Kőmíves Kelemenről 

és a tragikus sorsú feleségéről szóló ballada mindannyiunk közös emléke. Ezt is legalább 

olyannyira kívántam látni, mint Vajdahunyad várát.  

   
A vár a városból és felvonó végállomása felől 

 

A 371 m magas várhegy tetején lévő vár a XII. században épült és egyike volt az első erdélyi 

királyi váraknak. Az 1848-as szabadságharc során a honvédek kezébe került, majd egy 

véletlen lőporrobbanás következtében romba dőlt. A várba két módon lehet feljutni: vagy a 

turista jelzésen gyalog, vagy a felvonóval. Eredetileg gyalog terveztük a felmenetelt, de aztán 

az idővel való takarékoskodás miatt a felvonós megoldás mellett döntöttünk. Én a fogarasi 

havasokban tett túra után nem lelkesedtem különösebben a felvonóért, de azért a vár 

megnézését ki nem hagytam volna. A vár tulajdonképpen a városból nyújt impozáns látványt, 

igazából néhány falmaradványon kívül nem sok maradt belőle. Szép volt viszont a kilátás a 

városra és a várost körülvevő hegyekre, melyek úgy burkolóztak be a felhőkbe, miként az 

uralkodók borítják vállukra a díszes palástjukat.  

   
     Ködpalástban a város    Képek a várról 
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Itt a várban található Dávid Ferenc (1520-1579) egykori cellája. Az unitárius egyház 

megalakítója és első püspöke János Zsigmond fejedelem idejében szabadon hirdethette 

antitrinitárius, azaz a Szentháromságot tagadó tanait, a következő fejedelem Báthory István 

uralkodása alatt viszont az erdélyi országgyűlés istenkáromlás miatt börtönbe záratta. A beteg 

Dávid Ferenc a dévai vár cellájában négy és fél hónapi raboskodás után hunyt el. Jóllehet a 

maga korában az unitárius vallás nagy tömegeket vonzott, ma a székelyek kb. 4%-a tekinthető 

unitáriusnak. 

    
       A várfal sziluettje      Csoportkép készül       Dávid Ferenc cellája 

 

Brad 

Erről a városról nincs sok mesélni valóm. Tulajdonképpen azért álltunk meg egy fél órára, 

hogy megmaradt lejünket elköltsük és megmozgassuk egy kicsit a tagjainkat. A parkoló 

közelében egy piac volt, először erre próbáltam szétnézni. A szűk utcákban viszont olyan sok 

kocsi tolakodott, hogy inkább bemenekültem a vásárcsarnokba. Itt viszont olyan meleg és 

levegőtlenség fogadott, hogy inkább besétáltam egy kicsit a városba. A főtéren 

lefényképeztem a szokásos román panelokat, ahol az erkélyek felét a tulajdonosok 

beüvegezték, a másik fele szabadon van. Ezt a jellegzetes építészeti stílust minden nagyobb 

városban felfedezhettük. Érdekességként szintén lefényképeztem a főtéren álló Romulus és 

Remus szobrot, amivel a körükben nagyon népszerű dáko-román kontinuitás elmélet alapján a 

római eredetüket kívánják kifejezni. 

   
        Panelok és Daciák       Valcsiék a zöldség piacon      Romulus és Remus a téren 

 

Medve-barlang (Kiskóh) 

Hazafelé tartva a Bihari-hegységben járva megálltunk egy Kiskóh nevű községben, amely az 

ún. Medve-barlangjáról híres. A 4 millió éves, mindössze 1975-ben felfedezett barlang 

Európa egyik leglátványosabb cseppkőbarlangja, nevét onnan kapta, hogy a barlangban 

számtalan kb. 17 ezer évvel ezelőtt elpusztult barlangi ősmedve csontjait találták meg, melyek 

most is megtekinthetők. A csontok nagy részét összevissza szórva találták meg, kivéve egy 

csontvázat, ami egy helyben volt. Ezt egyesek úgy magyarázzák, hogy egy földrengés elzárta 

a barlang bejáratát és a bennrekedt medvék egymást ették meg, eközben szórták szét a 

csontokat. A legutolsónak megmaradt legerősebb medve végül éhen  halt és az ő csontjait már 

nem volt aki szétszórja. A magyarázat igazságtartalmát sokan kétségbe vonják, de 

mindenesetre alkalmas az érdeklődés felkeltésére. 
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Itt találkoztunk a buszról leszállva a „ketolejes”-fiúkkal. Én neveztem el őket így magamban, 

mert ahogy a busz megállt, ők hárman-négyen máris mellette teremtek és kezükben hozott 

tálcáról emléktárgyat kínáltak harsány „keto lej- keto lej” kiáltások közepette. Elég 

rámenősen dugdosták az orrunk alá a medvealakot és valami ásványt tartalmazó kompozíciót, 

ami viszont sajnos annyira gagyi volt, hogy még ajándékba sem szívesen hoztam volna 

belőle. Nem tudom sikerült-e valamelyikünkre rátukmálniuk belőlük. Később a parkolóba 

kitelepült árusok vásári hangulatot idéző pultjain szétnézve meg kellett állapítanom, hogy 

ezek a „kettő lejes” ajándéktárgyak ízlés tekintetében semmivel nem maradnak le az ott kínált 

portékáktól. Indulás előtt a buszra várakozva Béla beszédbe elegyedett a fiúkkal, akikről 

megtudta, hogy sokan vannak testvérek és a családi költségvetés kiegészítésére árulják ezeket 

az ajándéktárgyakat. Tulajdonképpen megsajnáltam őket, mert mégiscsak tisztességesebb 

elfoglaltság, mintha kéregetnének. 

   
      A „ketolejes” fiúk            Kirakodóvásár a parkolóban      Tipikus erdélyi tájkép 

 

A csoport egy része elindult a barlangba, én ezt a látványosságot most kihagytam. Úgy voltam 

vele, hogy cseppkő barlangot azért már láttam néhányat, nekem más keltette fel inkább az 

érdeklődésemet. Amint a falun keresztül haladtunk, felfigyeltem rá, hogy az egyszerű falusi 

házakon faragott kőoszlopokkal díszített reneszánsz jellegű erkélyek vannak, melyeket néhol 

az erkély festése tesz még díszesebbé. Ilyet én még nem láttam. Nem is csak egy-két házon, 

hanem szinte minden másodikon, és a most épülő, félkész házakat is így építik, tehát nem 

valami régebbi szokás itt maradt emlékei, hanem nagyonis mostani divat. Mivel a buszról 

nem tudtam sem lefényképezni, sem kellő alapossággal szemügyre venni őket, ezért a barlang 

helyett visszasétáltam a faluba, hogy megörökítsem őket. Kornél is elkísért, őt is érdekelte ez 

a dolog, sőt régi vágya is teljesülhetett, mert faházat is régen akart fényképezni, de eddig még 

nem talált olyat, amelyet érdemes lett volna felvennie. Itt most erre is lehetősége nyílt. Nem 

voltunk túlzottan messze a falutól, egy fél óra alatt meg is fordultunk, gépeinkben az óhajtott 

képekkel. Kornél betért egy étterembe és végre kényelmesen megebédelt, majd a buszon 

valóságos ódákat zengett arról, hogy ilyen finom puliszkát már régen evett. Többen, akik nem 

mentünk be a barlangba a parkoló melletti fekvő fatörzsekre telepedtünk és turisták módjára 

nagy szendvics-ebédet csaptunk. 

 

   
Faragott kőoszlopos erkélyek Kiskóh-ban 
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Nagyvárad 

Szent László király városa. És Ady városa. Itt tanított Juhász Gyula. De itt volt kanonok Janus 

Pannonius és püspök Fráter György, itt halt meg a szászfenesi csatában megsebesült II. 

Rákóczi György fejedelem és itt a közelben gyilkolták meg Báthory Gábor fejedelmet. Itt 

született Pázmány Péter esztergomi érsek, Nagysándor József honvéd tábornok, aradi vértanú, 

Szigligeti Ede színműíró, Széchényi Zsigmond Afrika-kutató.  

 

A városban mindössze egy órát tartózkodtunk. Szabad program keretében mindenki arra 

bolyongott, amerre akart. A Körös partján álltunk meg a Sas-palotával szemben, ezért először 

ide tértünk be szétnézni. A szecessziós épület belső terében üvegtető alatt sétálhatunk az utca-

méretű belső folyosókon az üzletek és éttermek között. Szép kényelmesen sétálgatva élveztem 

a látványt, mikor Etelka lecsapott rám, mint akiről tudja, hogy egy-egy műemlék 

megnézéséért nem sajnál egy kis fáradságot. „El kéne menni megnézni a püspöki 

székesegyházat. Kicsit odébb van, de Tünde szerint az egy óra alatt megjárható!” Jól van, 

menjünk- egyeztem bele és nekivágtunk. Etelka az útikönyvet nézte én meg a tempót 

diktáltam. Átmentünk a Körös hídján, el a színház mellett, végig a sétálóutcán. Néha meg-

megálltam lefényképezni egy-egy szép épületet, aztán siettünk tovább. Fél hétre kellett a 

buszhoz visszaérni, ezért hat órakor kellett visszaindulni. Ahogy fogyott az idő úgy növeltem 

a tempót. Egyszer elértünk egy szép templomhoz, de székesegyháznak kicsinek tűnt. Etelka 

gyorsan megtudta a járókelőktől, hogy ez a Váradolaszi templom, én meg ezalatt 

lefényképeztem a templomot és az előtte álló Piéta szobrot is.  

     
                  A Sas-palota     A váradolaszi templom a piétával      Díszes kapu 

 

Az útmutatások irányában haladtunk tovább. Már hat órára fordult az idő, de még mindig 

sehol nem láttuk a székesegyházat. Etelka kitartóan próbálkozott a járókelőktől megtudni az 

irányt, de sok megszólított nem tudott magyarul, vagy idegen volt a városban. Végül egy 

parkon átvágva elértünk a székesegyházhoz, amely annyira a fák takarásában áll, hogy csak 

akkor lehet meglátni, mikor már szinte teljesen előtte állunk. Hat óra már elmúlt, arra sem 

jutott időnk, hogy körbejárjuk az épületet, nem hogy bemenjünk. Készítettem egy gyors 

felvételt az épületről és egy másikat az előtte álló Szent László szoborról, aztán szedhettük a 

lábunkat vissza a buszhoz.  

    
      Kőrös-parti látkép            A Városháza               A székesegyház és Szt. László 
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Épp a megbeszélt időre értünk vissza nagy loholást követően. Ha nem is volt időnk elmerülni 

a város hangulatában, azért úgy „futtában” érzékeltük a hangulatát, megcsodáltuk az utunkba 

kerülő szép épületeteket, melyek jó részét már felújított állapotban találtuk. Itt ért véget az 

utunk, innen intettünk búcsút Erdélynek. 

 

 

Hazaérkezés 

Nagyváradon úgy megindultunk, hogy hazáig meg sem álltunk. Nyéken egy kis eső idézte 

emlékünkbe az elindulásunk körülményeit, de mint aki meggondolta magát hirtelen elállt. 

Aztán hamarosan megállt a busz a Búza-téren: hazaértünk, hazaértem. Eszembe jutott, hogy 

fent Havasokban, a gerincen milyen távolinak, milyen elérhetetlennek tűnt ez. Tünde meg is 

kérdezte pajkos szemvillantások közepette, miközben csomagjaimat aggattam magamra: 

„Mondtad már Alicének, hogy hol jártál?” „Úristen, hol jártál? - fordult felém Alice 

döbbenettel vegyes kíváncsisággal- ugyan hol jártál?”  

„Sok szép helyen. Köztük a Havasokban is. Fent, fent a Havasokban. Jó magasan a 

Havasokban. Lesz miről mesélnem…” 
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Életképek arról, hogy mit csináltunk az egyhetes túra alatt 
 

Jöttünk… 

   
és mentünk 

  
fölfelé…          és lefelé 

   
néztünk  

   
és néztünk 
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mindent lefényképeztünk és lefilmeztünk 

   
 

     
 

és néha-néha megpihentünk 

   
 

   
és nagyokat ettünk 
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Lévay József.(1825-1918.) 

MIKES  

Egyedül hallgatom tenger mormolását,  

Tenger habja felett futó szél zúgását  

-Egyedül, egyedül 

A bujdosók közül 

Nagy Törökországban ! . . . 

Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugovó  

Rákóczinak lelke, az eget csapkodó  
Tenger haragjában!  

Peregnek a fákról az őszi levelek, 

Kit erre, kit arra kergetnek a szelek, 

S más vidékre száll a 

Csevegő madárka 

Nagy Törökországból... 

Hát én merre menjek, hát én merre szálljak,  

Melyik szögletébe a széles világnak,  
Idegen hazámból!?  

Zágon felé mutat egy halovány csillag,  

Hol a bércek fején hókorona csillog, 

S a bércek aljában  

Tavaszi pompában  

Virágok feselnek . . . 

Erdély felé mutat, hol minden virágon  

Tarka pillangóként első ifjúságom  
Emléki röpkednek.  

Ah, mért nem szállhatok hozzád, szülő-földem,  

Mikor minden bokrod régi ismerősem!  

Mért vagy szolgaságban, 

Gyászos rabigában  

Oly hosszú időkig ? 

Ha feléd indulok, lelkem visszatartja  

Az édes szabadság bűvös-bájos karja,  
Vissza, mind a sírig! . . .  

Itt eszem kenyerét a török császárnak,  

Ablakomra titkos poroszlók nem járnak  

Éjjeli setétben, 

Hallgatni beszédem'  

Beárulás végett . . . 

Magános fa vagyok, melyre villám szakad, 

Melyet vihar tördel, de legalább szabad  
Levegovel élhet.  

S egyedül hallgatom tenger mormolását,  

Tenger habja felett futó szél zúgását 

-Egyedül, egyedül 

A bujdosók közül,  

Nagy Törökországban. 

Körülöttem lebeg sírjában nyugovó  

Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó  
Tenger haragjában.  
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SÁNTA FERENC: 

Sokan voltunk 

Már harmadik hónapja éheztünk, s két hete csak egyszer ettünk egy nap. Anyám már 

marékkal mérte a puliszkát. Egy marék, két falás, másnapig semmi. Négyen gyerekek ágyban 

feküdtünk a nagy pokróc alatt. Ott melegedtünk, és láb alatt sem voltunk. Apám már nem járt 

napszámba, élet után. Eleget próbálta. Sok volt a szegény, kevés a gazda, neki nem jutott. Ült 

egész nap a kis vékán a kályha mellett. Nagynéha odajött hozzánk, és mesébe fogott. De 

amilyen hirtelen jött, olyan váratlanul abba is hagyta. Ilyenkor így szólt: „Majd holnap 

elmondom a többit.” – Azzal ment vissza a maga gondolatához. Sohasem mondta végig. Nem 

is bántuk. Akkorákat hallgatott mesemondás közben, hogy jobb volt, ha megül a helyén.  

Nagy dolog az éhség. Aki nem volt benne, el sem gondolhatja. Mikor megkaptuk a marék 

puliszkát, és behabzsoltuk úgy forrójában, ahogyan volt, ugrottunk le az ágyról, ölbe vettük a 

nagy lapító deszkát, amin anyám szétvagdosta a porciókat, és ki ujjal, ki bicskával, lekapartuk 

róla, amit találtunk, és ettünk. Pedig több volt közötte a szálka, mint az étel. Ilyen éhségben 

minden száj számít. Minél több van belőle, annál nagyobb a baj. Mi pedig voltunk elegen.  

Egy este történt, hogy nagyapám, aki már túl volt a hetven éven vagy már a hetvenötön is, 

nem ette meg a maga adagját, hanem odahozta az ágyunkhoz. Nagy, ráncos kezével szétszórta 

közöttünk, s mi kaptunk rajta, mint a csirkék. El sem gondolhattuk, s így szóval sem mondtuk, 

hogy mi lelte, hogy eladja a magáét. Néztünk nagy csodálkozó szemekkel; és ettünk. Csak 

apám szólalt meg. Felnézett beesett, szürke szemével nagyapámra. Aztán elfordította magát a 

kemence tüze felé, és azt mondta: – Azt bizony jól teszi. – Én gondoltam is, hogy igen, mert 

ha kevés is volt, jólesett a váratlan falat, de egyebet nem. Nagyapám tovább kapargatta 

tenyeréről a puliszkamorzsát, és mintha csak magának mondaná, csendesen odaszólt.  

– Gondolod, Ferkó?  

– Én igen! – válaszolta apám.  

Anyám leejtette a nagy mosdótálat, és arra ráfigyeltünk. Nézett megijedt arccal a beszélőkre, 

hol apámra, hol nagyapámra, mintha maga nem is lett volna. Aztán találkozott apám 

szemével, és lassan elfordult, mint amikor nem asszonydologba üti a fejét. Nagyapám 

végigtörölte a kezét a nadrágján. Utána igazítani kezdte fejünk alatt a vánkost. De olyan 

gonddal és lassúsággal, mintha pesztra volna, vagy legalábbis asszony. A keze még a fejünk 

alatt volt, de már fordult, és indult apám felé. Mikor a kályhához ért, lehajolt, és elkezdte törni 

az ágat. Egyenként, szépen sorba rakosgatta őket, s hogy végzett vele, azt mondta apámnak.  

– Jövőre próbáld meg a Kácsa András földjét negyedében. Másként úgysem adja. Jó föld a 

Fehér Martok, s addigra a Ferikét is használhatod.  

Apám nem nézett rá, valamit vett a foga közé, és rágott.  

– S amit a Tótos Jani mond, azt is gondold meg. Vigyétek a borvizet a városba. Három 

esztendő alatt lovatok lehet.  
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Apám csak hallgatott. Régi zsémbe ez már nagyapámnak. A borvíz meg a Fehér Martok. 

Máskor apám végig sem engedte mondani, de most hallgatta, és azt sem tudtuk, hogy hova 

legyünk a csodálkozástól. Nagyapám is gondolhatta, hogy hiába beszél, mert felállt, s rátette a 

kezét apám vállára.  

– Hát akkor, ne késlekedjünk, Ferkó, hallod-e, fiam?  

Apám felállott, megrázta magát egy kicsit, s mintha anyámnak mondta volna, odanézett.  

– Hát készüljön. A többit majd én elrendezem.  

Akkor láttam, hogy anyám már ott áll az ajtóban, és sírt, mintha temetésen volna, és hogy 

apám felállott, nyúlt az akasztóra, adta a kabátját meg a kucsmát. De mintha adta volna, nem 

is. Olyan volt, mint mikor tudja, megverik, ha nem úgy tesz. Apám csak vállára vetette a 

kabátját, pedig nem volt szokása, és vissza sem nézett, úgy ment ki az ajtón.  

Én már nagyobbacska voltam, és néztem, mi ez a nagy szótlanság. Addig néztem, míg 

nagyapámat nem éreztem magam mellett.  

– Aztán... hallod-e! Azt a fészket, amit mutattam a Bálványos oldalában, leszeded-e te?  

Nézett rám, s olyan volt, mintha sírna.  

– S azt a parittyának való szép bodzaágat levágod-e te?  

Néztem, és nem tudtam, hogy hova gondoljak.  

– Aztán tavaszon azt a szép, erős rókát, amit megmutattam, kifüstölöd-e? Te, Ferike, te?  

Néztem, és nem tudtam, könnyezik-e. Anyámra pillantottam, de nem találtam a szemét. 

Odafordultam nagyapámhoz.  

– Magának mi baja van, nagyapó?  

De nem nézett már rám. A furulyát fogta, amit a párnám alól húzott ki, és annak lyukacskáit 

tapogatta, simogatta, mintha nem is ő csinálta volna. Szájához is emelte, de alighogy beléfújt, 

letette. Odament anyámhoz.  

– Add azt a változót, te, Anna.  

Eddig is furcsa volt minden, de most már nem tudtam sem apámat, sem anyámat, sem 

nagyapámat, hova tegyem. Mert anyám kinyitotta a nagyládát, és adta sorjában a tisztát. 

Gatyát, inget, harisnyát. S olyan szépen adta, nem mintha parancsolnák, hanem mint nekünk, 

gyerekeknek, ha templomba öltöztetett. Nagyapám felvette mind. Az arcát is megkente egy 

kicsinyke vízzel, és leült az asztalhoz. Olyan volt, mintha vendégségben volna. Nem nézett se 

le, se föl, csak ült ott magának, két kezét az ölébe engedte, szipákolt egyszer-kétszer, s csak 

olyankor mozdult, ha megtörölte az orrát a keze fejével. Még anyámra sem nézett, s még rám 

sem.  
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Anyám vizet tett fel a nagy fazékba, pedig már megvolt a puliszka, meg is ettük – s rakta alája 

a tüzet, hogy főjön. Csak azt, hogy minek, azt nem tudtam. Mert apám a szemét kiverte volna, 

ha csinál még a puliszkából. Így szokta mondani, ha anyám megsajnált minket, s lopva adni 

akart még.  

Mikor apám megérkezett, még mindig azt csinálták, mind a ketten, anyám is meg nagyapám 

is. Az egyik vendégnek mutatta magát, a másik meg főzte neki a meleg vizet. Hogy apám 

nem jár egyenes úton, mindjárt láttam. Tyúk volt a hóna alatt, szép nagy kendermagos, a 

kezében pedig pálinka. Azt meg csak hitelbe kérhette, s nem tudom, ki lehetett az a bolond, 

aki adott neki. A tyúkot anyám kezébe adta, a pálinkát meg nagyapám elé. Levette kabátját, s 

úgy ült le az asztalhoz, mint aki éjszakától dolgozott. Pedig egész nap csak melegítette magát.  

Amíg kész lett a tyúk, hallgattak. Apám a körmeit vagdosta a bicskával, nagyapám meg ivott.  

Olyan szag áradt a fazék felől, hogy nyál gyűlt a szájam sarkára, bökdöstük egymást a pokróc 

alatt, igazítottuk a lábainkat, hogy legyen helye a lábasnak. Aztán nem kaptunk egy falatot 

sem. Nagyapám ette meg egymaga, mind az utolsó szálig. Tekintett felénk, és egyszer adni 

akart. De apám úgy megfogta a kezét, mintha haragosa volna.  

– Őköt csak hagyja, egye meg, mert ez mind a magáé.  

Ha nem lett volna minden, amit csináltak, olyan bolond és értelmetlen, mint még soha, 

biztosan elsírtam volna magam. De a nagy meglepődöttségtől most még azt sem tudtam. 

Bámultam, hogy eszik nagyapám, hogy szaggatja ujjaival a húst, s csak akkor vettem le róla a 

szemem, mikor láttam, apám rám néz. Verés volt a szemében, nagy verés. A csöndességben, 

ami megülte a házat, csak nagyapám szuszogása és csámcsogása hallatszott. Mind megette, 

mind egy szálig.  

Anyám az asztalt kezdte takarítani, s nagyapám meg sem várta, hogy végezzen vele, felállt, 

vette a lájbiját, kabátját, fejszéjét. Apám ott állt mögötte olyan megnyúlt arccal, mint a pap 

előtt áll az ember. Hirtelen mintha félne, hogy becsukják előtte, az ajtóhoz ment nagyapám. 

Kinyitotta, már félig kint is volt, amikor megcsendesedett és visszafordult. Olyan 

szégyenlősen, vagy mint ahogy a siratóban szokták, igazítani kezdte a bajuszát. Most már 

mégiscsak úgy láttam, sír egy kicsit. Anyámra nézett, s onnan rám. Anyám hozzám jött. 

Felöltöztetett, apám hagyta, s ez sem volt még soha.  

Kimentünk a setétbe. Csillagos, nagy éjszaka volt. Kegyetlenül hideg, mintha a levegő is 

megfagyott volna. Apám hajadonfővel állt, én a bátyám papucsában, és megfeledkeztem arról 

is, hogy fázzam. Néztem a nagy csuda dolgot, s valami sírás feszült a torkomban, mint amikor 

nagy baj van, a ház ég vagy megvernek. El nem vettem szemem a nagyapám alakjáról. Ott állt 

a tornác lépcsőjén. Egyik kezét a zsebében hagyta, a másikkal fogta erősen a fejszéjét úgy, 

mint amikor medvétől tart az ember. Éppen úgy. Éppen olyan is volt. Apám sem mozdult. 

Valahová elnézett, pedig nem sokat láthatott. Nagy soká nagyapám szólt bele a csöndbe.  

– Holnap reggel gyertek ki, mert mindent otthagyok.  

Apám csak a fejét mozdította az ég felé, mintha a csillagokat számolná. Nagyapám 

beakasztotta a fejszét a karjába, s elköszönt.  

– Isten áldjon benneteket, fiam!  
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Apám megmozdult, lenézett a földre, és úgy mondta, mintha annak beszélne.  

– Isten áldja.  

S mikor nagyapám elindult, nagyon csendesen utánaszólt.  

– Aztán vigyázzon magára.  

Én csak néztem nagyapám után, ahogy ment át az úton a sikátor felé, és akartam kiáltani neki, 

hogy el sem köszönt, s Isten áldja. Már szaladni is akartam, mikor éppen megállt. Topogott 

egy kicsit, de mégiscsak megfordult. Alig lehetett hallani a hangját.  

– A Ferikét... Hadd jöjjön sze... el velem egy kicsinykét!  

Mintha akkor vett volna észre, úgy rám nézett apám kucsmától a nagycipőig.  

– Eredj nagyapádhoz!  

Ott állt egy helyben, s ahogy odaértem hozzá, megfogta a kezem. Úgy vitt, mint mikor 

málnázni mentünk, s útközben mondta a szép meséket, tanítgatott erre-arra, tojást szedni, 

mézt találni, bakszakállt s más füvet keresni. De most nem szólt. Nagy lassan lépegetett, meg-

megszorította a kezemet, mint olyankor szokta, ha nagyot mondott a mesében. Én 

botladoztam mellette, mert őt néztem, és nem tudtam, hogy bolond-e, vagy ki bántotta, s 

akartam mondani, ne csinálja, mert nekem sírni kell mindjárt. A kerítésnél megállt. 

Lekuporodott hozzá. Nézegetett egy darabig, aztán megköpdösött háromszor egymás után 

keresztre, ahogyan az újszülöttet vagy a kicsi beteg gyereket szokták, hogy ne fogjon rajta 

soha semmi rossz. Meg is csókolt, amit soha nem tett, és csúnya rekedt hangon azt mondta.  

– Menj be, s mondd meg anyádnak, ügyeljen rád, mert engem többet nem látsz!  

Olyan gyorsan felállott, mintha szólították volna. Többet nem is nézett rám, s mire észbe 

kaptam, csak épp hogy láttam a nagy hóban, ami közben eleredt, hogy megy, és elvész a fák 

között, mert ott volt mindjárt az erdő.  

Apám még ott állt, ahol hagytam. Ugyanúgy nézte az eget, és beküldött egyedül.  

A kisebbek aludtak, anyám nem volt a szobában. Leültem a nagyapám helyére, és hogy bejött 

apám, megkérdeztem, mert tovább már nem tarthattam magamban – nagyapám mikor jön 

vissza?  

– Ő akkor, amikor te nem kérdezed! – mondta, és nagyon mérges volt. Húzta a szemét, járkált 

fel s alá, mint láncolt medve a botos ember kezén. Megfogott ezt, azt, le is tette mindjárt, míg 

végül leült a vékára. Elkezdte nézni a tüzet. Mikor anyám behozta az ágat, elkezdte rakni rá. 

Csak rakta, rakta. Akkora tűznek, hogy olyant még nem láttam a kemencében. A lángja 

kicsapdosott a fejin, az ajtaján is úgy fújta ki magát, mint az istennyila, úgy forogtak, 

pattogtak a szikrái, mint a pokol tüze. És ropogott, nyöszörgött az egész alkotmány. Ő meg ott 

ült, és rakta olyan félelmetes arccal, hogy gondoltam, pisszenni sem volna jó, mert biztosan 

agyonütne.  
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Valaki topogott az ajtóban, anyám kiment fogadni, és Csűrös Ignáccal jött vissza. Kelemen 

nagyapjával, az én nagyapám komájával.  

– Jó estét!  

– Adjon Isten – fogadta apám, de nem mozdult, csak a kályha ajtaját csukta be. Anyám széket 

törölt, s Ignác bá' botjára támaszkodva leült. Nem szólt hozzá senki, pedig láttam, erősen 

beszélni akar. Mozgolódott, köszörülte a torkát, pislogott kis öreg szemeivel, és hogy sokáig 

senki sem firtatta, megszólalt.  

– Hát apád hol van?  

Apám most nem nézett rá.  

– Láthatja, hogy nincs bent.  

Ignác bá' elővette a dohányát, de mintha elfelejtette volna, mit akar, nem gyújtott rá. 

Körülnézett. Ránk is, anyám arcára is, végül a kicsi székre, ahol meglátta nagyapám levetett 

ciháját. Nyugtatta rajta egy darabig a szemét, elkezdte bocskorát piszkálni nagy, horgas 

botjával, s fel sem nézve megkérdezte.  

– Aztán igaz-e, hogy elment?  

Apám felkapta a fejét.  

– Hová? – kérdezte, és nézett Ignác bá'-nak a szeme közé.  

– Fel a Büdösbe – válaszolt az.  

Akkorát lökött a szívem, mintha megütötték volna. Olyan száraz lett a torkom, mintha most 

hirtelen beléfúttak volna. Olyan forró lett a takaró, mintha tüzes vas volna.  

Jaj, a Büdös. Aki csak belészippent, mind megfullad egy sorban. Onnan élő fia ki nem jön. Ha 

madár belérepül, ki nem száll, mert meghal. Nagyapám is meghal. Csak vigyázzon, baja ne 

essék, apám is mondta, mikor utánaszólt. Pedig nem jön vissza. Hát éppenséggel oda ment, és 

apám akarta, anyám is hagyta, hacsak nem ők küldték. Jaj, édes Istenem, nagyapám! S utána 

sem mennek, nem is akarnak, én sem tudok. Volt már egy hónapja, hogy más mesélte, és azt 

mondta, ez a rendje. Csak azt nem tudtam, hogy így csinálják, és így készítik. És éppen a 

nagyapámnak. Jaj, jó Istenem, merre tart már? Az Uzonkán biztosan túl van. Biztos a 

fenyőpadján is. Farkasos vidék, baja ne essék, le ne üsse egy is közülük. Elöntött a sírás, 

csuda gyáva módon, de apám meg ne lássa, úgy vigyáztam.  

Apám Ignác bácsit nézte.  

– Maga azt honnan tudja?  

– Áron mondta, a fiam. Beszélik, hogy kocsmában voltál pálinkáért. Tyúkot is láttak nálad.  

– Az igaz – válaszolta apám, s már megint olyan volt, mint az előbb. Még a kályhaajtót is 

kinyitotta, hogy lássa a tüzet.  
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– Rég ment-e el?  

Apám nem beszélt többet. Észre sem vette Csűrös Ignácot. Anyám szólt, de alig jött hang a 

torkára.  

– Úgy fertályórája megvan.  

Ignác bá' bólintott rá, felállt, és elindult. A kinyitott ajtónál visszafordult, mireánk nézett, és 

azt kérdezte anyámtól.  

– Őköt megcsókolta-e?  

– Egyet se – mondta anyám, s kötényével a szemét kezdte törölgetni.  

Mikor anyám visszajött, leült, és elkezdett varrni. Apámnak újból erősen jött a baja, mert 

lángoltatta a tüzet jobban, mint előbb. Nem szólhattam, és nem is szóltam. Úgy aludtam el a 

nagy sírásban.  

Reggel apám keltett fel. Olyan volt, mintha le sem feküdt volna.  

– Készülj, mert megyünk az erdőre favágni.  

Igaza volt, mert egy szem fa sem volt a háznál, mind elégette az éjjel. Délig fát vágtunk, az én 

eszemben nagyapám járt, az apáméban nem tudom, mi, de egyszer sem ütött meg, pedig az 

ujjamba is belevágtam.  

Mikor azt mondta, mehetünk, én nekifordultam az ösvénynek hazafelé. De visszaparancsolt: 

„Nem arra, te!” És nekivágtunk a köves partnak, fel a Büdös felé. Kiabált a szívem, mint a 

vészben meghúzott harang. Lépkedtem apám nyomában. Ő nem fogta a kezem, mint 

nagyapám szokta volt.  

A barlang szájában megtaláltunk mindent. Szép sorjában rakva ing, gatya, kabát, a nagyapám 

holmija. Legfelül a kucsmája, lenyomtatva egy nagy kővel. A fejszéjét elvitte magával. Olyan 

kicsi, semmi volt az a rakás ruha, mintha nem is a nagyapámé volna. Mintha bele sem férne 

egy ember.  

Apám lehajolt, és elkezdett sorba adogatni mindent a karomra. Mikor a kucsmát adta volna, 

valami kiesett belőle, kigurult messzire a hóba, s mi megnéztük: egyik combja volt a tyúknak. 

Nem tudtam mozdulni érte. Apám vette fel. Méregette a kezében, s utána olyan gyöngéden, 

szelíden, mint valami kis madárfiókot, becsúsztatta a tarisznyámba. Közel lépett hozzám. 

Még sohasem tette, s most úgy a keze fejével végigsimította az arcomat.  

– Majd otthon megeszed – szólt –, mert most fagyott.  

Nem gondolt arra, s nem is mondta, hogy többen vagyunk otthon testvérek, mert tudta, én 

voltam nagyapám szíve kedvese.  

Lejjebb, a barlang feneke felé még egy holmi feketéllett. Megismertem. A Csűrös Ignácé volt. 

Azért még nem jött senki, s talán ezután sem jön majd, mert még így is látszott, lyuk lyuk 

hátán, egy garast sem adna érte senki.  


