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Üdvözlet az Olvasónak!

Az életemet végigkísérő grafomániám egyik látható jele a kirándulásokról 
írott feljegyzések voltak. Ezeket egyszer már összegyűjtöttem az Iroda-lom
című (MKK.20.) könyvemben, de mert az nem lett publikus, visszatérek 
hozzájuk. Most, hogy Erdélyben jártam, kezdem hinni, talán lesznek újabb 
útjaim, s a régieket is szeretném felidézni eredeti formában, vagy kibővítve. 
A legfrissebbel indítok, és időben visszafelé fogok haladni, remélem, lesz

 hozzá erőm és kedvem, mert szeretném, ha az emlékezet megőrizné életünk
kedves pillanatait….

1. Barangolások Erdélyben (2019)



Barangolások Erdélyben
(2019. jún.1-7.)

Előszó
Jancsi nélküli életem 3. évében érkeztem el oda, hogy egy ilyen vállalkozásba belevágjak, a sógornőm és a

férjem testvére volt a felbujtóm. Az ötlet még tavaly, az egy napos  tátrai kiruccanásunk idején megfogalmazódott
bennünk, s az idei májusban az első tettekre is sor került: kiváltottam az EU-s tajkártyámat és utasbiztosítást kötöttem –
kedvenc vőm, Fecó segítségével. Imre tervei szerint június 1-jén indulnánk, első éjszaka Magyarlónán, majd kétszer
Korondon szállnánk meg, hogy aztán Déván és Csernakeresztúron át Kiskunfélegyházán kössünk ki. Menet közben
azért kiderült, hogy a szállások sora nem az előzetes terv szerint alakul, de rugalmasak vagyunk, mert ég bennünk az
utazás vágya.
- Jó nagyot fogunk markolni – mondta a sógor – de ha már eljöttünk, lássunk is valamit…
Ez a mondat lett a kirándulásunk mottója…

Miért éppen Erdély? Gondáék egyik kedvenc kirándulási helyszíne, évek óta visszajárnak oda, nálam pedig ez
a rész  – ilyen-olyan okok miatt - eddig kimaradt. A Kárpátok miatt vágytam oda? Láthatatlan gyökereim húztak? A
történelmi múlt inspirált? Ki tudja?! Hiszen az érzelmek mögött mindig sokféle, igazán szét sem szálazható összetevő
rejlik... 

A Kárpát-medencében élek, mely Európa legjobban körülhatárolható, leginkább egységes nagy tája az Alpoknak és a
Kárpátoknak  köszönhetően.  A  területet  a  névadó  hegy,  a  Kárpátok 1500-2600  m  magas,  150-200  m  széles
hegykoszorúja veszi félkörbe, melynek belső területét hegységek és folyók további részekre szabdalják. Ez a mi  „szent
bércünk”,  (Kölcsey),  „ezeregyéjünk”  (Babits),  „szépségünk  és  nyugalmunk”  (Ady)....  Hegyláncai,  kristályos  kőzetei,
mészkőszirtjei,  vulkáni  eredetű  hegyei  a  földtörténet  különböző  korszakaiban  keletkeztek,  melyek  külső  határán
üledékekből álló kőzetanyag fut, ami  egységbe formálja az egyes részeket. Egyetemistaként jártam ÉNy-i részén, a
lengyel Beszkidekben, és belső vonulatát, a Magas-Tátrát felnőttként fedeztem fel. Annak egyik része, az Eperjes-Tokaji
hegylánc zempléni része lett életem színtere. Kíváncsi vagyok a Keleti-, és Déli–Kárpátokra! Interneten már láthattam
vadregényes  erdőségeit,  sziklán  növő  növényeit,  de  a  személyes  tapasztalás  révén  szeretném  átélni  látványát,
hangulatát, ízeit. 

A Kárpát-medence olyan, mint egy nagy teknő, hisz a Duna vízgyűjtője. Európa egyik nagy folyója Dévénynél tör be a
területet nyugatról lezáró  Alpok és a Kárpátok között, és 9 országon keresztül  - több mint 800km-en át - a Vaskapuig
kanyarog, hogy közben felvegye azokat a mellékfolyókat, amelyek az itt élőknek ős idők óta az életet biztosították. Ezek
egyik  szép darabja  a  Bodrog,  amely  az  ÉNy-i  Kárpátok üzenetét  közvetíti,  és  amelynek partja  már  több mint  fél
évszázada az otthont  jelenti  számomra. Az tény,  hogy nagyjából  egyenlő távolságra vagyunk az Északi  sarktól,  az
Egyenlítőtől, az Uraltól, és az Ibériai félszigettől, így hát itt van Európa közepe, még ha időnként a politika napkeletre
akar bennünket visszatuszkolni. Területünkön kapcsolódnak egymáshoz Európa végletei, ami meghatározza éghajlatát,
növény-és állatvilágát, népei és nyelvei világát. A történelem az itt élőket mindig jól megszorongatta, ádáz dühökkel
támadtak egymás ellen, s ezen nem szépít, csak ront Czeizel Endrének az a megállapítása, hogy genetikailag pedig
egyformák vagyunk. 

Erdély a történelmi helytállás, a vallási türelem, a nemzetek autonóm megmaradásának őshazája, a fájdalmas

emlékek  és  a  csodavárás  helye  –  olvastam a  interneten.  Sok  igazság  van  ebben  a  megállapításban.  Ide  érkeztek
legelőször a honfoglaló magyarok, 1541-ig a Magyar Királyság része volt, majd az ország három részre szakadásától

1687-ig - laza török függésben élő – önálló fejedelemség. A török kiűzése után Erdély Bécs személyes fennhatósága alá
került, melyet az 1690-es Diploma Leopoldinum rögzített. Az 1848-as forradalom 12. pontja hiába kívánta az uniót

Erdéllyel, csak a kiegyezés után lett átmenetileg újból a magyar királyság területe. A trianoni béke kiszakította onnan és
az újonnan kialakított állam, Románia részévé tette. Az Erdély területén élő magyarok a XIX. századra a gazdasági-

társadalmi fejlődés más-más fázisába kerültek, tárgyi világuk, díszítőművészetük, népköltészetük archaikus jelenségeket
őrzött meg. Az ezer éve határőrző székelyek a határok helyett ma azokat a hagyományokat őrzik, amelyek a Kárpát-

medence más népeitől megkülönböztetik őket. A koszorúhegy romániai része így vált természeti és kulturális értékek
hordozójaként  jelképpé,  amit  egyszer  minden  magyarnak  látnia  kellene.  Engem  is  vártak  a  Keleti–  és   a  Déli-

Kárpátok…

No, meg  a székelyek, hiszen ők azok  a titokzatos  erdélyi magyarok! Eredetükről sokféle elképzelés szálldos,

nekem László Gyula kettős honfoglalás elmélete a kedvencem, ami szerint a Kárpát–medencébe 670 körül, az első
hullámban érkeztek meg, ők várták a honfoglalókat, s határvédelmi feladatokat kaptak. Önszervezett katonai rendben,

de  hierarchiában  éltek  a  falvakban,  melyek  közigazgatási  egységeik,  az  5  szék  valamelyikéhez  tartoztak.
Hadkötelezettségük szigorú volt: keletre induló harc idején minden másodiknak, nyugatra menve minden tizediknek

fegyvert kellett fognia. Ezért adómentességet élveztek, kivéve, ha trónra lépett a király, ha megházasodott, vagy ha fia



született.  A XIII.  századtól  rendi  nemzetnek számítottak,  és az 1437-es  három nemzet  szövetségébe a magyarok és
szászok mellé harmadikként bekerültek. Kiváltságaikat és szerepüket ugyan  a XVI. századtól elvesztették, de sajátos

színt jelentenek mind a mai napig Románia nemzetiségei sorában. Hát rájuk is kíváncsi voltam….

 Indulás előtt mégis ambivalens érzések nyomasztanak. Egyrészt vágyom rá, hogy két évtizednyi kihagyás után

újra  nekivágjak  a  nagyvilágnak,  hiszen  csak  így,  minden  megszokottat  hátrahagyva  lehet  igazán  kikapcsolódni  és
feltöltődni.  Másrészt  félek:  74 éves  vagyok,  a  bezártság  évei  alatt  eltunyultam,  az  állagom hagy maga után némi

kívánnivalót. Ráadásul nagyon régen csak virtuális az életem: a telefonok, elektromos kütyük nem pótolhatják az élő
emberi kapcsolatokat, kiestem azokból. De szorongásomat legyőzi az a tudat, hogy végre láthatom Erdélyt, ott lehetek

azokon a helyszíneken, amelyeket Molnár Borbála ürügyén  lélekben már bejártam. E szembenézés miatt talán igazi
viviszekció  lehet  az  út  számomra,  s  ez  egyszerre  erősíti  meg  a  vágyakozásomat  és  a  félelmemet.  De  már  nincs

visszalépés,  holnap érkeznek Gondáék…Összecsomagoltam, és betettem a Petitől  kapott  vastag fedelű füzetet  és  a
Márti-féle tollat, megpróbálok naplózni útközben…….Most, amikor gépbe teszem az eredményt, itt-ott kiegészítem a

sebtében készített feljegyzéseket Feledy Mari barátnőm - ollóval írott - Erdély kincsei című írásából és az internetről
lopottakkal, ezeket  dőlt betűkkel jelzem...A képek nagy részét a sógor készítette, de mert nem lehet egyszerre fotózni,

meg autót vezetni, a hiányokat az internetről loptam...

1. nap:(május 30 ) PÉNTEK

Ma a  lelki felkészülés  zajlott Sárospatakon: nézegettük a térképeket, prospektusokat, gugliztunk a lehetőségek után.
Imre kész tervvel érkezett:
Szombat: Sárospatak - Kisvárda – Mátészalka – Csengersima – Szatmárnémeti – Nagybánya – Koltó – Dés – Válaszút
– Kolozsvár – Magyarlóna
Vasárnap: Kolozsvár – Torda – Marosvásárhely – Segesvár – Félegyháza– Székelykeresztúr - Szováta – Korond
Hétfő: Parajd – Gyergyószentmiklós – Békás-szoros, Gyilkos tó – Csíki medence – Gyimesbükk, ezer éves határ –
Csíkszereda – Farkaslaka – Korond
Kedd: Kézdivásárhely – Nyergestető – Sepsiszentgyörgy – Sepsiszentkirály
Szerda: Brassó – Fogaras – Nagyszeben – Csernakeresztúr
Csütörtök: Déva – Gyulafehérvár – Nagyenyed – Vajdahunyad – Csernakeresztúr
Péntek:  Szászsebes – Transzalpin – Zsilvásárhely – Herkulesfürdő – Orsova – Temesvár – Kiszombor – Makó –
Kiskunfélegyháza
Szombat: Kiskunfélegyháza – Cegléd – Nyíregyháza – Szerencs – Sárospatak
A sok városnév először engem is lehengerelt, hogy lesz erre elég egyetlen hét? Aztán kiderült: ezen a nyomvonalon
fogunk haladni, s megnézzük közelebbről azt, ami érdekel.  Szép nagy út áll előttünk így is, melyhez ihletet a Vár
vendéglőben merítettünk: Marika nem tud betelni a tavaly felfedezett sztrapacskával, és megkóstolhatta a zempléni
gasztronómia másik különlegességét,  a húslevesbe való betétet  is.  Mi ketten ragaszkodtunk a megszokotthoz: Imre
cigánypecsenyézett, én halászlevet ettem.

2. nap (június 1) SZOMBAT

-  Hajrá!  Gázt  bele!  -  indította  el  az  autót  a  sógor,  s  máris  Bodrogköz  rossz  útjain  robogunk.  Szerencsére  hamar
átjutottunk Szabolcsba, s az ottani akácok ismerősként köszöntöttek. Anarcs mellett csak elsuhantunk, de  sziásztam
Minkának. Ez kijár neki, ha már írótársak lettünk…
 - S mi van túl Anarcson?
- Hát Gyulaháza – meg  a sötét Szabolcs!



Girbe-gurba, dimbes-gombos vidék ez, de nekem mégis kedves, gyermekkorom földje. Igaz, szülőfalumat, Mátészalkát
kikerültük hátulról, de meglepetésemre Imre ismerte a Mátészalka gyászban van...című balladát, s el is szavalta azt
Marikának, hogy ő is képben lehessen: Mátészalka gyászban van / Gacsaj Pesta halva van...// Még vasárnap délután /
Maga ment a jány után // Mondta neki az anyja / Pesta fiam jer haza // Nem megyek én még haza, vérben fürdök én még
ma...// Csengersimánál gyorsan átléptük a határt, egyedül voltunk, mert a mai pápalátogatásra utazók már hajnalban
megostromolták azt. Ez már a Keleti-Kárpátok vidéke, ami Máramarostól a Törcsvári szorosig terjed. Beléptünk tehát
az ún. Erdélyi medencébe, 5-600 m magasan vagyunk, melyet a Tisza itteni mellékfolyói: a Szamos, a Maros, a Küküllő
és az Olt tagolnak újabb altájakra. Ezek a folyók igazítanak majd útnak mostani kirándulásunkon.

Szatmárnémetin is csak átfutottunk, de megemlékeztem Duchnovszky nagyanyámról, Szabó Gizelláról, aki itt
született és itt járt iskolába. Innentől már útitársunk lett a „Kárpát szent bérce” és valahol láthatatlanul a Szamos, mert
ez a vidék az ún. Szamoshát. Szatmárnémeti rendezett és gazdag kisváros, számtalan templommal, nagy házakkal és a
köztük közlekedő  egylóerős gumirádlis szekérrel, amivel gyakorta találkozunk. A határban áll a vetésen a víz, ami azt
jelzi, hogy az  ciklon, ami már hetek óta megkeseríti az életünket, itt rendesen elengedte magát.

Szinyérváralján átfutva Radnótira gondoltam, valahol itt volt munkaszolgálaton a kőfejtőben, de ennek majd
otthon utána nézek.  Igen, jól emlékeztem, ez volt első munkaszolgálatos helye, de nem kőfejtőben dolgozott, a román
védővonalat bonttatták a muszosokkal. Igaz, Radnótit egy idő után - miután a pakkjában talált Arany kötetek miatt
kikötötték - irodai munkára rendelték, de az itteni naplóbejegyzések a legszomorúbbak. S mindezek ellenére volt ilyen
sora is: „Köd fürdik a tóban, szuszogva hempereg.” Micsoda nagy lélek volt ő...

A hegyek egyre közelebb jönnek hozzánk, s maguk előtt tolják a fekete esőfelhőket...na, kijöttünk alóla!
Nagybányát a számomra ismeretlen Zazar folyó szeli ketté, átmentünk egyik hídján. Már a római korban is település
volt itt, emiatt a románok a dákok egyik központjának tartják. Az Árpád-házi magyar királyok idején először királynéi
város volt, ezt jelzi eredeti szép neve: Asszonypataka. A XV. századtól aztán - arany és ezüstbányáinak köszönhetően -
virágzó bányavárossá lett.  Hatalmas házak állnak egymás mögött a hegyoldalban. A felzászlózott ortodox templom
mennyiről fénylik az aranytól, de ez nem a múltat - „az arany városa” - jelenti, hanem a bizánci stílus építészeti része.
           Mivel nem az ó, hanem az újvároson keresztül vezetett az utunk, emiatt a jellegzetes látnivalókból   a Szent
Istvánról elnevezett gótikus templomból, vagy „a vad gróf”, Teleki Sándor házából - kimaradtunk. De a hangulat így is
megkapott, nem véletlen, hogy Hollóssy Simon ide szervezte azt a festőiskolát, melynek híres résztvevői – Ferenczy
Károly,  Csók István és a többiek – gyakorta megfordultak a Zazar folyó partján lévő Zinterem, azaz a templom körüli
kert árnyas platánjai alatt. És ha sétáltunk volna az óvárosban, akkor sem láthattuk volna azt a ma már nem létező
Fekete Sas fogadót, ahol Szendrey Júlia és Petőfi Sándor töltötte 1847. szeptember 8-án a nászéjszakát, mert Koltóra
menet eltörött a kocsirúdjuk. Mi csak átsuhanunk a városon, közben megemlékeztem Tündérkeresztanyámról, akinek a
párja gyakorta van itt munka ügyben, s reméltem, néhány hét múlva ők majd felfedezik mindezeket. 
          Nekünk szerencsére nem volt  bajunk sem a kocsink rúdjával,  sem a kerekével,  így hát  gyorsan  Koltó  n  
termettünk. Lehangoló kép fogadott:  a múzeum elköltözött, a kastély szétverve, de  egyetlen ember sem tüsténkedett az
építkezésen. A kilátás talán olyan volt, mint anno lehetett, de a park nagyon elhanyagoltnak látszott. A Pogány Gábor
Benő által  az ifjú párról  készített   közismert  szobor alapja töredezett,  a fű kaszálatlan és vízben tocsogtunk Ezt  a
pusztulást  csak  felerősítette  a  varjak  éktelen  károgása,  amíg  ott  voltunk,  nem  is  szabadultunk  meg  kellemetlen
hangjuktól. Csak az ősi fák állták a sarat! Ezek még láthatták Petőfiéket, akiket ha Nagybánya akkori látképe nem, de a
Kárpátok  távoli  vonulata  elkápráztatott.  Júlia  a  hegytetőn  lévő  hókoszorút  a  közelgő  tél  eljegyzési  ajándékának
gondolta, s a költő is az elmúlásra asszociált: Elhull a virág, eliramlik az élet ... (Szeptember végén). Ez a gondolat
bizonyára ellentétes lehetett az akkori környezettel, hiszen Teleki Sándor nagy gondot fordított kastélyára, amit az ifjú
házasoknak mézesheteikre átadott. A törpe szászorszépek közé ezért is kerülhetett mostanra a gróf szobra, és Bem apóé,
aki  a  költő  másik  nagy  rajongója  volt.  Imre  sógor  elhivatott  idegenvezetőként  vezetett  bennünket  a  hely  egyik
érdekességéhez, a már csak az emlékekben élő Petőfi fához. Az fa már nincs meg, de az alatta sarjadt sombokrokat
gondos  kezek  elkerítették,  hogy  megőrizzék...A  fiatalok  szobrának  tövében  lekuporodtunk,  a  Patakról  hozott
csokitábláink első darabjával megvigasztaltuk magunkat és továbbálltunk.



         Tengerszint feletti 250 m-es magasságban éppen azon elmélkedtem, hogy ezek az üdezöld tisztások milyen
kihasználatlanok, amikor feltűntek az első birkák, hogy innentől kezdve ők is kísérőink legyenek. A fák itt is állva
halnak meg, mint a Tátrában, s mi egyre magasabbra hágunk: 415 métert látok éppen a kijelzőn. A sok kanyartól jobbra-
balra dűlünk, s a fülem rendesen bedugult, még annyit sem hallok, mint eddig… Szelistyén nem láttuk a Mátyás királyt
meglátogató asszonyokat, egyetlen lelket sem, mintha kihalt volna a falu...Újabb baljós felhők, sötét árnyak kerültek
fölénk, de szerencsére kifutottunk alóluk. Köszöntésünkre végre előbukkant a Szamos, zavaros, piszkos a vize, éppen
olyan, mint  az útközben látott  hegyi  patakoké...Aztán hirtelen hatalmas vihar  csapott  ránk,  nem láttuk az előttünk
haladó kocsit sem, félelmetes volt.…
               Mire Válaszútra értünk, elállt az esőzés, mi is megálltunk, hogy megnézzük  a Kallós-gyűjteményt. Kallós
Zoltán ebben a faluban született, s az anyai hagyaték rá eső részéből megvásárolta az itteni Bánffy-kastélyt, hogy azt
folyamatosan bővítve kiépítse birodalmát, az Alapítvány székhelyét. Itt helyezte el néprajzi gyűjteményét, bentlakásos
iskolát nyitott az Erdélyben  szétszórtan élő székely gyerekeknek. Őrizte a hagyományokat, mert  hitte: amíg magyarul
énekelnek  és  táncolnak,  addig  a  szórványlétben  is  megmaradhatnak.  Megszállottan  gyűjtötte  a  tárgyi  és  szellemi
emlékeket,  ezek egy részét  a magyar múzeumoknak adta, a többi itt  lelt otthonra.  A viszonylagos elzártságban élő
erdélyi magyar népcsoportok ugyanis sok olyan középkori, reneszánsz, vagy még korábbi emléket, a népi kultúra olyan
elemeit őrzik, amelyek máshol már kivesztek. A sajátos székely népviselet a férfiaknál a határőrök fehér harisnyája,
amihez fekete csizma, sújtásos mellény, posztóujjas, vagy kurta zeke társult. Nőknél az életkort is tükröző  színes rokolya
és mellény mellett  lerakott  szoknya és csizma volt,  meg nagykendő, amit  kabátként használtak.  A fejrevalókat is  a
sokszínűség jellemezte. 

2018-ban meghalt a Kossuth-díjas néprajzos, de ez a hely őrzi szellemiségét, utódai is fontos feladatuknak
tartják  a  gyűjtemény  bővítését,  továbbfejlesztését,  amihez  egy  kis  adománnyal  mi  is  hozzájárultunk.  Amikor
megérkeztünk, egy zajos gyermekcsoport miatt várnunk kellett az idegenvezetőre, amit egy kávéházban tehettünk meg.
Marikáék kávéztak, én finom gyümölcsteát kaptam, ez is valami erdei keverék lehetett, mint  a tátrai emlékemben élő.
Aztán egy pillanat alatt átalakult a pincér idegenvezetővé: kiderült, hogy Kallós Zoltán munkatársaként ő lépett az
örökébe, s végigvezetett bennünket a gyűjteményen, ahol mezőségi, kalotaszegi,  gyimesi és  moldvai tárgyi emlékeket
láttuk. Ez nem egy egyszerű múzeum, mert az anyag elrendezése igazi lélekmentés azzal, hogy megtartotta a tárgyat és
a tárgyat használó személy közötti kapcsolatot, és az etnikumok közti kötődéseket is megmutatta. De a kiállításon túl
mélyebb a titka ennek a figyelemre méltó intézménynek, hiszen nemcsak élettelen tárgyak szentélye, mindennapjaival
közösségformáló erővé vált, ami kellően megerősítheti az itteniek identitástudatát. 

Aztán Kolozsvárra indultunk, utunk egyik legfontosabb helyszínére, legalábbis nekem az volt Molnár Borbála miatt. A
hegytetőről elénk tárult a látvány, ha nem is olyan módon, ahogyan azt a regényemben megálmodtam. Molnár Borbála
örömét azonban én is átéltem, amikor átjöttem a Kárpátokon. Utána sima autópályán haladtunk a repülőtértől, nekem
nem  kellett  félteni  a  ládáimat.  Egy  troli  nyomvonalát  követve  jutottunk  el  a  főtérre,  miközben  széles  léptékű
világvárosba jutottunk, ahol ma már elektromos buszok járnak. 

Kolozsvár Erdély egyik legrégebbi, Románia egyik legnagyobb városa, Kolozs megye székhelye, megyei rangú
városa 300 ezernél népesebb lakossággal. Igaz, hogy a magyarság az itt élőknek csak egyik etnikumát jelenti, de ez így
volt a múltban is. Nagyságát számomra ma az jelzi, hogy két színháza, két operaháza, több hangversenyterme, minden
felekezetet megszólító megszámolhatatlan temploma, 11 felsőfokú iskolája, számos középiskolája van. Olyan szellemi
kincsekkel rendelkezik, ami miatt nem szükséges a múltjába menekülnie, pedig abban is akad elegendő dicsekedni való.

Patinás régi épületek és újak váltogatták egymást, templom, templom hátán. Mi a Szent Mihály nevet viselőnél
álltunk le, könnyedén találtunk parkolót is. Innen indultunk a főtérre, ami nagy  csalódást okozott nekem, szebbnek és
magasztosabbnak képzeltem.  Filmfesztivál  volt  éppen,  s  nem tudom,  emiatt-e,  vagy nem, de  tele  volt  mindenféle
butykával, miközben tízezer galamb búgott és tipegett körülöttünk.  A Szent Mihály templom csúcsíves gótikus alkotás,
történetében őrzi a vallási harcokat. Eredetileg a katolikusoké volt, majd a reformáció idején előbb az evangélikus,
aztán az unitárius egyházé lett. A puritánság jegyében ekkor megfosztották belső díszeitől, és amikor a XVII. században



visszakerült a katolikusokhoz, barokk berendezést kapott. Sajna, a templomot éppen renoválták, emiatt zárva volt, pedig
ezt a szép gótikus épületet szívesen megnéztem volna belülről! 

Így hát  a téren való kis toporgás után első  utunk Mátyás király szobrához vezetett. Fadrusz János alkotása
Kolozsvár szimbóluma. Nem egyetlen szobor ez, mellékalakjai is a magyar történelem jeles figurái: Magyar Balázs,
Kinizsi Pál, Szapolyai János, Báthori István története legalább olyan regényes, mint Mátyásé. A szobrot a galambok
uralták, nyomaik szemmel láthatóan ott is maradtak, remélem, azért időnként lemossák őket...

Majd az irányt Mátyás közeli szülőháza felé vettük. Kolozsvár legrégibb lakóháza közel volt a főtérhez, több
ház összevonása közepén volt az a gótikus egység, ahol Szilágyi Erzsébet gyakorta megszállt. Mai formáját Kós Károly
segítségével érte el, puritánabb képét neki köszönhető. Hogy egy egyszerű polgárház ilyen sokáig fennállhatott, maga a
csoda. De a kőműveseken kívül ez Mátyásnak is köszönhető: minden adó alól felmentette tulajdonosait...

Már tovább indultunk a  Szamos-partra,  amikor  rázendített  az  eső,  de Imre csak  ment,  csak  ment,  mint  a
meszes. A mai nap programjában ott volt még a Farkas utcai templom, és  a Házsongárd is, ezért hajtott bennünket, de
fellázadtam…. Visszatértünk a főtérre, ahol az esti eredmény hirdetéshez   kihelyezett  vörös szőnyeget már teljesen
tönkre áztatta az eső, de csak az emberek tűntek el, a galambok továbbra is ott bóklásztak. Megkerestük parkolónkat,
ahonnan  az  Istennek  sem  tudtunk  kijönni,  nem  engedett  a  sorompó!  Sok-sok  időbe  telt,  míg  kiderült:  amikor
bementünk, rendben megvettük a jegyet, de kimenetkor egy másik – nagyon jól eldugott – automatánál újabb jegyet
kellett  volna  venni  A zuhogó  esőben  megkérdezett  román  autósok  nem tudtak  magyarul,  infóikkal  akaratlanul  is
nehezítették a dolgot. Míg Imre szaladgált, mi a kocsiban  ülve várakoztunk: Marika idegeskedett – ez a feleség dolga
- , én meg irigykedve néztem a mellettünk kézen fogva elhaladó, összebújó párokat - hiányzol Papuska, nélküled az
élmények is halványabbak….

Amikor  nagy  nehezen  kiszabadultunk  a  kolozsvári  fogságból,  gyorsan  húztunk  Magyarlónára,  első  napi
szállásunkra. Imréék már szinte hazajárnak Jaskó Ilonka nénijükhöz, aki családjával együtt a vendéglátásból él. Nem mi
voltunk az egyetlenek most sem, de kiemelt vendégeknek számítottunk: a fia lakását adta át számunkra. (Nekik sem
kellett a kutyaólban éjszakázni, nem voltak otthon…) Mire megvacsoráztunk (pálinkás alapozás után húsleves, sültek,
krumpli, uborka, süti), én már alig álltam a lábamon, lezuhanyoztam és eldobtam magam, ennyi tellett ki belőlem.
Alapvetően elégedett voltam magammal, hiszen a napi élmények súlyát azért éreztem. Itteni idő szerint már 10 óra volt,
bár mi magyar időben gondolkodtunk, ami egy órával kevesebb. De én már nem voltam magamnál: az esti mozizásba –
filmszerűen átpergetem ilyenkor a napi élményeimet – szépen belealudtam...

3. nap (június 2) VASÁRNAP

Szász  nagyi  szülinapján Magyarlónán  ébredtünk,  s  bőséges  reggeli  vár  bennünket,  ilyen  itt  a  falusi
vendéglátás. A pálinkát ma már kihagytam, de tegnap este, Peti instrukciója alapján megkóstoltam, s annyi elég is volt
belőle, helyette a nagyon finom hecsedli lekvárral kötöttem meghitt barátságot.  Még egy uzsit is összeraktam, ami
ugyan Marika szerint  illetlenség,  de ez lett  a  biztonsági tartalékom. Búcsúzkodás után – az egyik Molnár Borbála
regényemet itt hagytam emlékként vendéglátónknál -  a templomkertbe mentünk, hogy megnézzük Kiss Manyi szobrát,
de a temetőbe lévő sírjához nem volt kedvünk elzarándokolni. E kis település híres szülötte ő, meg is hatódtam, hogy
szobrot kapott földijeitől, bár úgy rémlett, Ceausescu nem fogadta be őt akkoriban. Aztán kiderült, nagyvonalú utódai
félrevezettek: szobrot sem találtunk, csak egy kis névtáblát…. Valóban Magyarlónán született 1911-ben, de élete java
részét Magyarországon élte megbecsült színésznőként, és a Kerepesi temetőben nyugszik 1971 óta. Számtalan film,
színházi előadás, rádiófelvétel őrzi tehetségét, a wikipédiát faggatva kicsit nosztalgiáztam is, hiszen ifjúkorom útitársa
volt,  emlékezetes  perceket  köszönhetek  neki.  A falu  másik  híres  szülötte  Németh  Lehel  táncdalénekes,  neki  nem



állítottak semmilyen emléket, de mi Imrével – míg visszatértünk Kolozsvárra – elmondtuk / eldúdoltuk emlékezetes
nótáját, a Reszket a Holdat, ami engem egyenesen 16 éves koromba röpített vissza…

A tegnapi  eső  miatt  sárban  csúszkáltunk Erdély  pantheonjában,  a  Házsongárdban,  hol  függőlegesen,  hol
vízszintesen mentünk. Ismerős neveket kerestünk, mert tudtuk, ki mindenki pihen itt. Ez a világhírű temető Erdély és
Kolozsvár több évszázados tudományos, művelődési -, művészettörténeti életének és hagyományainak tükre és őrzője.
1685-ben szentelték fel ezt a helyet, a Torda utcai kaputól délre eső dinnyeföldet, melynek névadója vagy egy itteni
földbirtokos, vagy a terület német nevének eltorzítása lett. A 14 hektáros területen több mint 400 sír van, melyekben
tudósok, írók, művészek, színészek, egyetemi tanárok, papok, püspökök, politikusok alusszák örök álmukat.
 Árnyas,  szép  temető,  a  fákon itt  is  varjak és  egyéb madarak  kiáltoztak,  akik névjegyüket  is  otthagyták a
sírköveken. Furcsa volt, hogy a síremlékek olyan sűrűn álltak egymás mellett, szinte egymásba értek, s itt, a holtak
birodalmában megérintett az idő. Szász, magyar, román nevek váltakoztak nemcsak a sírokon, még egy-egy obeliszken
belül is, e soknemzetiségű település történetét igazán ezek mesélték el számomra. De  az ismerős nevek közül egyre
sem  akadtunk  rá!  Már  éppen  feladtuk  a  nézelődést,  amikor  rátaláltam  Szatmári  Pap  Mihály  és  fia,  Zsigmond
szarkofágjára, mellettük harmadikként ott volt az apa-nagyapa is. Kolozsvár megbecsült tiszteletesei, tudósai voltak ők,
akiket  a  forrásokban  találtam,  s  tettem  Molnár  Borbála  történetének  részesévé.  Ez  volt  számomra  az  univerzum
különleges ajándéka! Mivel kedvenc hőseim között tartom őket, örülök, hogy legalább így találkoztunk… 

Ezután  elsétáltunk  a  Babes-Bólyai  magyar  egyetem  előtt  a  Farkas  utcai  református  templomhoz,  ezt  is
Molnár Borbála jóvoltából ismertem. A teret gótikus kőfallal zárja le a Mátyás király által építtetett templom, ahova
édesapja  kedvenc szerzetét,  a  ferenceseket  telepítette.  A hitújítás  őket  sem kímélte,  Báthori  István  a  templomot  a
jezsuitáknak adta, de egy tüzes beszédű pap felbujtására a nép megrohanta, elűzte őket és összetörte berendezéseit.
Sokáig  üresen  állt,  amikor  Bethlen  Gábor  a  reformátusokra  bízta,  de  helyreállítására  csak  I.  Rákóczi  György
segítségével került sor. Neki köszönhető a templom reneszánsz szószéke, és a tornya, bár ez utóbbit hibás volta miatt
később le kellett bontania. Sok viszontagságon ment keresztül ez a templom is, de szépségét nem veszítette el. Belső
falfelülete fölött különleges  hálóboltozat van, s ezzel hasonlatossá vált fatornyos kis falum, a nyírbátori református
templomhoz, melyet a Báthoriak a kenyérmezei csata hadizsákmánából építtettek. De az itteniek szerencsésebbek, nekik
a XVII. századi padok is megmaradtak, míg a bátoriaknak a Nemzeti Múzeumba kell elmenniük, ha a stallumot meg
akarják tekinteni.  Vasárnap délelőtt volt, az istentisztelet már javában zajlott, így hát nem nézelődhettem önfeledten.
Belehallgattam a közösség által énekelt zsoltárba, és az aktuális prédikációt felvezető bibliai részletbe, ami hitetlen
Tamás történetéről szólt.  Nekem üzent az Úr?!  Felesleges, az én hitetlenségem elég szilárd...

Ezután a viadukton át – ami nagyon tetszett – az autópályára fordultunk, hogy a tegnap elmaradtak pótlása után
a Tordai hasadék következzen. A névadó település, Torda neves hely: templomában hirdették ki Európában először a
vallásszabadságot az 1568-as országgyűlésen,  és itt éjszakázott utoljára Petőfi kis családjával, mielőtt a segesvári
csatába elindult. De az igazi szenzációja az a hasadék, amit Jókai csodálatos leírásából (és fotókról) már ismertem:
„ A vulkáni alkotás egyik legremekebb remeke, itt egy hegylánc a tetejétől a talpáig kettérepedve. A két átelleni meredek
fal  kiálló sziklái  és  mélyedései  még most is  egymásba illenek, a három lépésnyi sziklafolyosó hajlásai,  megtörései
mindenütt egyenközüek maradnak, csak imitt-amott mutat tágabb öblöket, hol a sziklaőrlő idő görgeteg kőzuhanyokká
porlasztotta a bércfalat, míg egyes sziklatornyok, mint a gót építészet pillérei állnak el a falaktól, amiknek az oromzata
ma is münsterek cifra, fantasztikus párkányzatát mímeli.” A két kilométer hosszú szakadékot két oldalról gyaloghíd köti
össze, s a Hesdat patak folyik át rajta. A 250-300 méter magas sziklafalakban sok barlang rejtőzik, melyekről számtalan
-  Szent  Lászlóval,  a  tündérekkel  és  Balika  betyárral  összekapcsolt  -  legenda  kering,  ezeket  is  felhasználtam
regényemben.  

A hasadékhoz vezető utat Kazinczy útleírásából vettem, természetesen ebből most nem láttunk semmit, mivel a
másik  oldalról  közelítettünk.  De  a  Keleti-Kárpátok  belsejében  kanyargó  szerpentinen   az  út  barangolásunk  egyik
legszebb része volt, pedig az állandóan változó szintkülönbségek miatt a fülem nem ért rá ki sem dugulni. A hegysorok
egymás mögött hasaltak, a hegyoldalak tisztásain birkák és kecskék  legeltek – mivel apósom juhász volt, így a fia
mindegyik fajtát megismertette velünk – és valahol fenn, a semmi közepén ott voltak az aklok is. Gyors folyású kis



patak csobogott mellettünk, s minden olyan szép volt, mintha a Paradicsomban járnánk. Aztán egyszer csak elfogyott
alólunk  az  út….Visszafordultunk,  de  így  csak  oldalról  láttunk  rá  a  hasadékra:  ha  nem  is  a  közismert  képével
szembesültünk, monumentális szépségét így is megcsodálhattuk. Sokáig kísért bennünket látványa.

A következőkben az új, de éppen félbe hagyott autópályán haladtunk. Romániában nagy autópálya projektek
futnak, melyek révén Magyarország is könnyebben elérhetővé válik, de itt egy kis pihenő volt, mert – Imre szerint - az
EU-s pénzből  finanszírozott  utat  nem a kiírásnak megfelelően működtették:  helyiek helyett  amerikai  vállalkozókat
juttattak munkához.  Gyorsan  faltuk a  kilométereket,  az Aranyos  patakhoz már eljutottunk...  Kutyfalvával  szemben
hatalmas  hőerőmű  épült  a  patakra,  és  az  út  menti  hegyi  települések  látványosak:  a  temetőkben  a  sírok  szinte  a
levegőben lógnak. Szőkefalvától Gálfalváig szinte egybefolynak a falvak, egyformán takaros, színes, felújított, liliputi
házak sorakoznak az út két oldalán. 

Marosvásárhely ennek ellentetje  volt:   magas házakkal  köszöntött  ránk - a  hegyek által  körbezárva csak
felfelé tudott terjeszkedni.  Nem álltunk meg, mert túl nagy falatként elvitte volna az egész napunkat,  de Csokonai
versével köszöntöttem, azt hiszem, ezek ma is aktuális mondatok:

Te vagy hát, óh Maros jámbor magyar vára,
Hol összefut a jó és a gonosz határa,
Te vagy a pont, melynél a vadság eltűnik, 
Te vagy, hol az ember érezni megszűnik.
Vigyázz! mert közel van a homálynak partja,
Elnyél, ha az észnek fénye nem tartja,
Akinek díszére építsél templomot,
és a vakság ellen hányj több-több ostromot…

Marosvásárhelyi gondolatok
Üvegpaloták sora alatt, mellett haladtunk el, hogy a valódi célpontunk felé forduljunk. A Maros menti fenyves erdőket
itt még megelőzték a lombos erdők, számtalan nyaraló, kis patak, spontán vízesés szegélyezte az utat. Friss, jó levegő
volt, szép az idő, de talán nem dicsérgetem, mert még elromlik…

Segesvár ősidők óta lakott, a rómaiak Castrum Stenárum őrhelye, mely Alba Julia felé biztosította az utat.
Számomra azért fontos helyszín, mert az erdélyi rendek itt választották fejedelemmé I. Rákóczi Györgyöt, hogy ezzel az
egész család életét felbolygassák. A történelem ezt sem kímélte, tűzvészek és járványok sújtották, mégis talpon tudott
maradni és egységben őrizte meg magát Erdély legfestőibb fekvésű középkori városaként, melynek vára  a világörökség
része. 

Különleges  szépségű,
kétszintes szász város a hegyek karéjában: a főtere fölé magasodó hegyoldalban folytatódik, ahova kis kanyargós utcák
vezetnek fel. Nem másztuk meg őket, innen alulról impozánsabb látványt nyújtott fehér falú városházája és a mellette
lévő XV. századi gótikus kolostora és színes mázas cseréppel fedett soktornyú temploma. A főtéren sokan voltak, a 27
fokos meleg ellenére a kirándulókat mindenféle kiülős helyek csábítottak, elölről csicsások, hátulról a Köjál biztosan



beléjük kötne.  Minket egy otthonira emlékeztető fagylaltos, majd egy szerény kürtőskalács árus csábított el, utóbbit
nem is bántuk meg: erdélyi gasztronómiai élményként napokig csócsáltuk azt… 

Elhagyva ezt a tündéri kisvárost, elfutottunk Fehéregyháza mellett, ott volt a segesvári csata, ahol eltűnt Petőfi.
Sajnos,  az  emlékműre  nem  találtunk  rá,  így  csak  magunkban  emlékeztünk  meg  a  költőről,  kedvenc  soraimat  -
„Kedvemnek ha magja lenne, elvetném a hó felett...” - mantráztam az emlékére. 

Azt hiszem, beleszerettem a Kárpátokba! Tengerszint feletti  500  méteren haladunk, lélegzetelállítóan szép
helyen…Egyáltalán nem zordon, inkább sokszínű: szelíd lankák és kemény szirtek váltogatják egymást, a végtelen tér
képzetét  keltik  annak ellenére,  hogy a  hegysorok egymás mögött   sorakoznak.  Innen,  a  kocsi  első üléséről  nézve
gyönyörű a látvány, különösen most,  hogy mindent  ural  a zöld számtalan árnyalata,  és a sebes sodrású patakok a
mélyben görgetőznek. Az embernek kedve támadna végigjárni a gerinceket, s a végén megpihenni. .

A kocsink Korond felé száguld, egyre több a székelykapu. Vasárnap délután van, az itteni ifjak és a lányok
csoportosan kerékpároztak, és nem a számítógép felett görnyednek.  Az ún. székelykapu éppen olyan helyi sajátosság,
mint az öltözet, a rovásírás, vagy a bútorzat. Orbán Balázs szakszerű leírása szerint cserfából készülnek, „a házak előtt
pompálkodnak,  melyek  rendszerint  igen  szép  domborművű  faragványokkal,  metszvényekkel,  dús  arabeszkekkel,
növénydíszekkel vannak ékítve, kirivó színekkel kiemelve.” Ma már ennél egyszerűbbek, de megtartják az ősi formát: a
kiskapu a gyalogosoknak, a nagykapu a szekereknek szolgál, melyeket három földbe ásott nagy gerenda, és vízszintes
szemöldökfa  tart  össze.  Ezen  vannak  a  galambdúcok,  melyek  a  székelység  lélekmadarai.  Utunk  során  nagyon
egyformának láttam a kapukat, s nem jutottunk el Udvarhelyszékre, hogy az ottani múzeumban mélyebb ismeretekre
tegyünk  szert  ebben  a  témakörben.  Életem  legkedvesebb  helyszíne,  Sátoraljaújhely  kapott  egy  szép  változatot
testvérvárosától,  Sóváradtól,  a  Patak  felé  vezető  kerékpárutat  nyitja,  nincs  messze  a  székely  rovásírással  kitett
városjelzőtől sem. Ezután másként fogok rátekinteni, ha arra járok...

Megérkeztünk  Farkaslakára, Tamási Áron otthonába.  A település hosszan nyúlik el az országút mellett, a
Nyikó  patak  partján.  Tamási  Áron  (1897-1966)  gyakran  tartózkodott  a  nővére  házában,  itt  alkotta  meg  ma  már
klasszikusnak számító hőseit: Jégtörő Mátyást, aki az ördöggel is szembe mert szállni, és az okos székely legényt, Ábelt,
aki Amerikában ébredt rá a legfontosabb igazságra: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Méltatlanul elfeledett alakja Tamási a magyar irodalomnak, pedig szabadkőművesként az egyenjogúság, a tolerancia, a
nemzeti  öntudat sajátos ötvözetével nemcsak a székely szellemiséget mutatta meg, regényeiben megőrizte a sajátos
székely nyelvjárást is.

 

A templom mellett lévő két cserfa tövébe temették, ahol életében szívesen üldögélt. Testvérei először kopjafát
emeltek tiszteletére, melyre saját szavai kerültek: „Törzsében székely volt, fia Hunniának, hűséges szolgája bomlott
századának.” Kányádi Sándor róla írott versében szinte megirigyelte végső nyughelyét: 

Kívánhat-é az ember többet:
derékaljnak szülőföldet,
s két cserefa tömött árnyát
szemfedőnek...

Nálam a hatást azonban nagyon elrontotta a mellette lévő hatalmas, turulmadaras Trianon emlékmű….
A mai  programba  még  belevettük  Szovátát,  hogy  a  holnapi  napot  tehermentesítsük.  A  székely  sóvidék

központja ez a település, első lakói sókitermelésre idetelepített, elszegényedett székely családok voltak. A két háború
között népszerű fürdőváros lett belőle.  Énekelgettük a Mikor mentem Szovátára ...című cigánydalt, de nem láttunk



egyetlen  falubelit  sem,  mintha  kihalt  volna  ez  a  település.  De  itt  van  a  feszengő  jómód világa,  elrettentésként
mindenkinek látnia kellene azt a giccsparádét, amit mostanában itt felhalmoztak. Közben készülődött egy vihar, talán
megússzuk. 

Hosszú, és fenyvesekkel, akácokkal szegélyezett úton jutottunk új szállásunkra,  Korondra.  Amikor felértünk
egy  hegytetőre,  teljes  szépségében  elénk  tárult  a  település,  s  a  faluszélen  már  méretes  köcsögök  köszöntöttek
bennünket.  Megálltunk  vacsorázni  a  patinás  Árcsó  fogadóban,  ami  az  itteni  terület  régi  nevét  viseli.  Helyi
specialitásként  csorba-levest  ettem,  különleges  és  finom volt,  a  zöldségleves  itteni  változata,  és  Csiki-sört  ittunk,
altatónak…
 

4. nap, (június 3), KEDD

Este nagyon gyorsan elszenderedtem, így hát ma pótolom azt, ami elmaradt… Korondon a főutcán, az egyik
fizetős  vendég -  lakásban vagyunk,  háromágyas,  külön fürdőszobás a lakrészünk.  Ez a Sóvidék és  Hargita megye
legnagyobb települése,  idegenforgalmi központja.  Ráadásul itt  van az erdélyi  fazekasmesterség bölcsője,  a Korond
patak  völgyében  található  szürke  pala,  kaolin  és  kvarchomok  jóvoltából  az  itteniek  a  népi  fazekasságot  tökélyre
emelték. Mivel itt nincs étkezésünk, a háziakkal nem sokat találkozunk. A tegnapi vacsora közben hatalmas eső zúdult
le a falura, de  nem hűlt le a levegő. 

A főutca állandó kirakodóvásár, végestelen végig ajándékboltok sorakoztak, mindegyikben minden volt. A mi
házigazdáink fa árukra specializálódtak, nagyon sok gyermekjáték volt köztük. Kisunokáim! De kár, hogy felnőttetek,
itt  biztosan élvezettel  válogattam volna nektek...Valószínűleg java részét  ők készítették,  hiszen a vendégszobánk is
házilagos bútorokkal dicsekedett. A szomszédban volt a korondi kerámia gazdag választékú boltja, az nagyon tetszett,
egy  kis  tálka  megszólított,  meg is  vettem magamnak –  emlékeztetőnek.  Remélem, egészben viszem haza… De a
többiben a giccs minden fajtája előfordult. Imrének ki is néztünk néhány műanyag gólyát Marikával, ígérgettük is egész
úton, hogy megvesszük neki, ha nem viselkedik rendesen, s ez hatott rá, mert gólyavásárlásra végül is nem került sor…

Ma reggel már megint szép nap virradt ránk, s az ablakból a hegyre látok (de engem nem lát a hegy…ahogyan
azt  Radnóti  megénekelte)  meg egy új  székelykapura...  A tegnapi  uzsi  maradék  felét  megreggeliztem – volt  külön
ebédlőnk – és a csapvízből teát mixeltem hozzá az otthonról hozott készletből. Marika meg csak pakolgatta a ruhákat,
kis csomag, nagy csomag… Mennyivel egyszerűbb nekem egyedülállóként, mint nekik csoportként! De lélekben velem
is  itt van Jancsi, meg a háziak kutyája jóvoltából  Zsuzska is...

Cseperészgető esőben indultunk neki  a  mai  kalandoknak,  az  idő  is  hűvösebb,  a  Mártitól  kapott  kapucnis
pulóver jó szolgálatot tesz. Áthaladtunk Parajdon, de nem szálltunk le a bányába, mert túl sok időt vett volna igénybe,
beértük a sóbánya külső látványával.. Ez a Kárpát medence legnagyobb sóbányája, a Sóvidék központja. A névadó
paraj volt a sószállító lovak tápláléka, míg a szekereket megrakták az 1500méterről felhozott sótömbökkel. Bár most is
működő bányáról van szó, azért igazi idegenforgalmi és orvosi látványosság. A bánya egyik csarnokában – mélyen a
föld alatt – asztmakezelő központ és szanatórium működik, sófürdőjét is sokan látogatják.  Csak hát a föld feletti dolgok
jobban érdekeltek bennünket, mint a föld alattiak, majd Matyi elmeséli az élményeit, hiszen előttünk járt itt egy iskolai
kiránduláson.

 Hegyek-völgyek  között,  egyre  jobban  szakadó  esőben  kanyarog  az  utunk,  a  térkép  szerint  Bucsin-tetőn
vagyunk, s ha szerencsénk van, az esőzónából is kijövünk. Regényes vidék ez is, itt-ott faházak, melyek nyári szállások,



vagy itt élnek egész évben, a kis patak partján?! Mi felfelé, a patak lefelé igyekszik, kisütött a Napocska, s a fülem
menetrendszerűen bedugult...Hát persze, az autó kijelzője folyamatosan mutatja, hol járunk: 755 métertől szép lassan
1274m-ig jutottunk. Gyógyvizek fakadnak a hegyekben, kétszer is láttuk, hogy itteniek töltögették az edényeiket, vajon
milyen hatásuk lehet, hogy érdemes innen szállítani? Sajnos, ismét felhők alá érkeztünk, s az eső áztatta út mutatta,
hogy ez a mai napunk kísérője marad. Felértünk egy újabb tetőre, azt hittem, ködbe borult a vidék, de nem, a felhők
fölött vagyunk. A kocsi  üzemanyag nélkül, magától gurul lefelé… már megint „csak” 770 a méter.... Csodaszép volt ez
a kanyargós út, miközben a mellette élő hatalmas, sudáregyenes fenyők az égig értek. Amikor visszanéztük, láttuk a
hegyet,  amiről  lejöttünk:  felhőbe  hanyatlott… Ezt  is  megértem:  végre  egyszer  én  is  –  nemcsak  álmaimban  -  a
valóságban is felhők között jártam...

Gyergyószentmiklóson  át  a  Gyilkos  tó  és  a  Békás-szoros  felé  haladunk,  ma  az  az  első  célpontunk.
Összetalálkoztunk a Marossal, ami itt fenn, Maroskőn ered. Gyergyóban vagyunk, a falvakban megemelkedett a gólyák
száma, de nem érték el a zempléni Bodrogkeresztúr szintjét, ahol több mint 100 gólyacsalád él. Gyergyószál mellett
suhantunk el, Imre szerint itt született Kós János Kupsa Janiként, hogy egy ország kedvencévé válhasson. Sajnos, ez a
mai idő nem igazán kedvez nekünk, hol esik, hol nem, a  szél is beindult, de van tartalék kabátunk – Marika még nekem
is hozott egyet Félegyházáról, meg is hatódtam gondoskodó kedvességétől – és semmi nem tart vissza bennünket a
további élményektől. A fő közlekedési eszköz ezen a vidéken is az egy lóerős, gumikerekű kocsi, az előbb olyan ment el
mellettünk, amin rendszámtábla is volt. Hát igen, aki itt akar megélni, kell, hogy legyen humora! Közben visszatértünk
a fenyők birodalmába, megint 1000 m felett járunk a hegyekben, Pongrác - tetőn. Kemping is volt a patak partján, s a
hideg ellenére voltak vendégei. Egy-két napot, vagy néhány hetet én is szívesen eltöltenék ebben a festői környezetben!

A Gyilkos tó, azaz Lacul Rosu esővel fogadott bennünket, de azért kiszálltunk, sétáltunk a nedves partján, és
megcsodáltuk a belőle kiszakadó Békás patakot, ami kísérőnk maradt a róla elnevezett szoros felé vezető utunkon is. A
tó  számomra  nagy  csalódás  volt,  talán  azért,  mert  a  látott  fotók  képét  vártam,  s  helyette  egy  piszkos,  örvényló,
fatörzseket már alig tartalmazó vizet kaptam – esőben. Herman Ottó azonban megvédte őket!  A tóba rekedt fákat a
vasoxidos víz konzerválta ugyan, de a szél, az eső, a levegő megtette a magáét: a századelőn még 3-5 méteres csonkok
ma már  30-50 centiméteresek.  1871-es  leírásában rögzítette  ezt  a  folyamatot:  „a fenyvek  éveken  át  küszködtek  a
szokatlan,  természetök  ellenére  való  új  állapottal,  aztán  meghaltak  –  a  tűk  leperegtek,  leáztak,  -  a  vízből  kiálló
csúcsokról  levált  a kéreg, s  a tó csapkodó hullámai,  eső, vihar és  verőfény elvégezték a fehérítést,  -  e  kifehérített
fenyőcsúcsok,  ágak úgy emelkednek ki  a  tó  sötétzöld vízéből,  mint  valami  panaszos csontvázak,  mintha keseregve
nyújtanák ki karjaikat az ég felé, mely kegyetlen sorsra kárhoztatta őket.”

Igazi csodája ez a tó a Kárpátoknak, ami valamikor a XIX. század elején a közeli hegyről lecsúszó törmelék
segítségével  alakult  ki:  elzárta  a  völgyet  és  a  patakok megrekedtek.  Ma már  természetes  képződményként  hat  és
megváltozott:  több  kis  tóra  bomlott,  el  is  mocsarasodott,  de  az  egykori  Veres  tó  kihagyhatatlan  látvány  az  itt
kirándulóknak. A tó kialakulását az itteni monda sokkal romantikusabban – tiszta vizű patakok, szerelmesek, betyárok,
éjszakai vihar, csapkodó mennykövek, repülő sziklák, stb. - mondja el, ez jobban tetszett, illett ehhez a látványhoz.  A
végére azért nekem itt is meglett a jutalmam: amikor leállt az eső, megtaláltam gyökereimet a tóparton valóságosan és
szimbolikusan is. (Családfám Laczák ága erdélyi, s családnevem is  itteni eredetre utal…) 

A gólyahírt  és  a  kavicsokat  begyűjtöttem,  megkerestük  a  nyilvános  vécét,  és  elindultunk  megnézni  a
Kárpátokon átvezető szorosok egyikét, amelyet honfoglaló őseink is tapostak. 927 méteren járunk, s a Békás – szoros
látványként is impozáns:  hatalmas sziklák és spontán vízesések között vájta ki útját a felgyorsuló patak.  A Keleti-
Kárpátok legszebb és leghosszabb szurdokvölgye ez, mely a ma is nagy robajjal száguldó Békás patak otthona. A 2-300
méteres függőleges sziklafalak Európa természeti ritkaságai közé tartoznak, a hegymászók paradicsoma. A zuhogó eső
ellenére a sziklák tövében és alatta most is iskolások gyalogoltak, de olyan szűk az átjáró,  hogy itt  anno az ökrös
szekerek aligha fértek át...No, de szerencsére a lovasok igen! A patak aztán egyre szélesebbé vált, a mellette lévő
házakba már csak kis hidakon lehetett  bemenni.  Egy darabig követtük az útját  - Moldva felé tartott,  hogy aztán a
Fekete-tengert táplálja –, mi meg visszafordultunk, hogy irányt válthassunk:  Mikor Csíkbe elindultunk jaj / Nagyon
zuhogott az eső jaj…



Magasan vagyunk,  1172 m van a kijelzőn,  a fellegekben járunk megint,  de úgy érzékeljük, mintha ködbe
volnánk burkolva. A kinti hőmérséklet 10 fok, de már nem esik, és világosodik az ég alja. Kocsiban ülve az ember
többet lát, de kevesebbet tapasztal: nincs meg  a többi érzékszerv adta öröm. Igaz, a mai állagommal már aligha bírnék
itt  végigmenni  bakancsos  turistaként,  így  hát  mázlista  vagyok  –  és  köszönöm  Gondáéknak  -  hogy  mindezt  még
megcsodálhattam látványként...A zöld ezer  árnyalatával  nem tudok betelni,  ettől  olyan  különleges  ez  a  vidék.  Ha
megunom Zemplént (?!), eljövök ide remetének, beérem a legelésző birkák látványával és néma társaságával….

Gyergyószentmiklóson templom, templom hátán, velünk szemben a Hargita, a székelyek szent hegye. Ez a 70
km hosszú, 20-25 m széles hegység választja el az Erdélyi medencét a Csíki medencétől.  A tervek szerint körbejárjuk:
lemegyünk a csángókhoz és vissza. Télen hideg lehet itt, a szőlő nem terem meg a lankán, de a csicsóka igen, amiből
pálinka is főzhető és melegen tart  –  bölcselkedett  a sógor a hatalmas krumplitáblákat  látván. Ránk talált  a Maros
megint,  s  mivel  a  forrásánál  járunk,  még kiskorú folyócska.  A hegy másik oldalán ered az Olt,  de elkanyarodnak
egymástól, hogy  a Maros a Tiszába, az Olt meg a Dunába ömölhessen. Csík előnevű településeken röpülünk át, s vagy
ötször keresztezzük az egyre terebélyesebbé váló Oltot is. A Csiki medencében,  652m-en járunk, nemcsak a falvak
érdekesek,  hanem  azok  az  elszórtan,  levő  emeletes  házak  is,   nem  tudom eldönteni,  gazdasági  központok,  vagy
vendégfogadók, vagy ilyenek az itteni tanyák…

A történelem itt  is  szembejött  velünk,  Mádéfalván az emlékműnél megemlékezünk arról  a veszedelemről,
amikor  1764.  január  7-én  Buccow  osztrák  tábornok  az  erőszakos  sorozás  ellen  tiltakozó  székelyekbe  lövetett.  A
felháborodást  követően  Mária  Terézia  őt  leváltotta,  de  a   helyébe  lépő  Siskovics  József  folytatta  az  erőszakos
meggyőzést.  A halálos  áldozatok  száma 100-400 között  volt,  nemcsak férfiak,  nők  és  gyerekek  is  meghaltak,  s  az
üldöztetés elől több ezren Moldvába menekültek.

Csíkcsicsónál  kellene eltérni  Csíksomlyó felé,  de mi nem tesszük,  Csicsó felé  fordultunk, miközben Imre
Tamási  Áront  idézte:  Ábel  szerint  a  csicsai  ember  jó… Hát  itt  laknak  ők.  Hatalmas  tó  mellett  járunk,  amit
völgyelzárással mesterségesen hoztak létre, kis erőműve a környéket elláthatja elektromos árammal. Megint 1000 m
fölé kerültünk,  úgy érzem, a dobhártyám mindjárt  kiszakad,  de csodálatos  a  panoráma! Hatalmas zöld tisztások a
hegyoldalban,  csak  1-2  cserje,  fenyőfa  van  rajtuk,  de  ha  közelebb  megyünk,  látjuk  a  határokat  kijelölő  kis
léckerítéseket, s itt-ott találkoztunk az onnan a szénát – még friss fűként - a faluba szállító gumikerekűvel is.  Néhol
elhagyatott  hodályokat  is  láttunk, majd egy nevesincs  faluban – a sífelvonó alatt,  virágzó orgonabokrok között   –
kenyeret vettünk reggelre. Palánkán az ezeréves határ felé vetettük vigyázó szemeinket: ez a terület fogja össze az itteni
magyarokat. A hegytetőn,  az irtáson egyetlen villanypózna áll, amiről Imre tudta csak, hogy egy hatalmas pléhkrisztus,
ami miatt  nagyon sok fát  elpusztítottak. Szomorúságunkat a kocsiban ülve űztük el  második pataki  csokinkkal,  és
visszafordultunk. 

Székelyudvarhelyen pihenésként  sétáltunk egyet  a  zúgókkal  tarkított  Nagy-Küküllő mellett,  hogy lássuk a
benne lévő pisztrángokat, de nem volt szerencsénk, a gyorsan száguldó, piszkos vizű folyó csak szemetet hordozott. Ez
Székelyföld egyik évszázados gazdasági-, művelődési lelke, ma is Hargita megye közigazgatási központja. A nagyenyedi
és kolozsvári kollégiumok mellett itt volt Erdély harmadik protestáns oktató központja, sok iskolája ma is őrzi ennek
emlékét.  

Itt született Székely Mózes, Erdély egyetlen székely származású fejedelme, Báthori István mellette harcolt, aki
szent  lovagjai  sorába  emelte  és  elhalmozta  jól  jövedelmező  tisztségekkel.  Egyike  lett  a  Habsburgokkal
szembeszállóknak, majd 1603-ban, amikor Báthori Zsigmond lemondott a trónról, a rendek fejedelemmé választották.
De csak néhány hónapig tudott ebben a tisztségében maradni, a havasalföldi vajda meggyilkoltatta. 

A főtéren magyar hírességek mellszobrai időbeli nagy összevisszaságban - Bem apótól Nyírőig –,  de azonos
nagyságban feszítettek. Ez az Emlékezés parkja, ahol 13 mondahőst, történelmi személyt, kiemelkedő erdélyi művészt
mellszoborral jelenítettek meg.  Alattuk a padokon spontán társasági élet zajlott: a szülők beszélgettek, a kisgyerekek
rohangáltak és magyarul kiabáltak….



Megint az Árcsóban vacsoráztunk Korondon, ami a névadó patak bal  partján lévő területet idézi  ma meg.
Orbán Balázsnál rátaláltam a név forrására:”Ez egyike legjelesebb és legszebb fürdőinknek. Magas fák árnyékában
vannak elrejtve az otthonos küllemű tornácos házak, melyekbe 500 vendég is elszállásolható. Lent a patakparton egy
barátságos  kinézésű,  házaktól  körülvett,  terebélyes  fáktól  árnyalt  négyszög  tér  van,  a  fürdővendégek  kedvenc
gyülekezőhelye.” Ám 1935-ben az egyik korondi fazekas megvásárolta a fürdőt, amit később eltüntetett a föld színéről.
Az omladozó villák körüli fenyvest két éjszaka alatt kivágták, ennek a helyén áll a terület nevét továbbvivő fogadó, ahol
már a második estebédünket költjük el. Kipróbáltam a „szevaszcica” (kebabcica) itteni változatát, a  miccst.  A kívül
ropogós, belül zamatos kolbász finom volt, és rátöltöttem egy pohár csiki sört altatónak, pedig semmi szükség nem volt
rá, már nagyon fáradt voltam, csak eldőltem, mint egy zsák pityóka…

5. nap. (június 4) SZERDA

Korondon  éjszakáztunk,  ez  már  a  második  holdfényes  éjjelünk,  szuper  körülmények  között.  Táskából  fogunk
reggelizni,  krumplis kenyeret  sajttal,  májkrémmel,  aztán jöhet  a  napi  program. A kirándulás  felénél  járunk,  mi jól
vagyunk, de otthon Peti beteg, és Márti nem reagált az smsemre. Remélem, azért minden rendben…

Na, újra úton! 19 fok van, hét ágra süt a Nap, rövid nadrágba öltöztem, hogy megőrizzem természet anyánk
rokonszenvét.  Orbán  Balázs (1829-1890)  sírja  az  első  célpontunk,  633m  körül  járunk,  s  a  megszokott  látkép:
köröskörül hegyek és legelésző állatok. A tegnapi eső még zöldebbé tette a legelőket, a kocsiból is hallottuk:  szinte
sercent, hogy nőtt a fű...(Ady) Orbán Balázs a „legnagyobb székely”, akinek 6 kötetes leírása megkerülhetetlen, ha
Erdélyben járunk, én is sokszor idézem. Ezt az írót, tudóst, polihisztort – a helyi legenda szerint - négyszer kellett
eltemetni,  mert  nem akarta befogadni  a  székely föld.  De mi azt  a  legutóbbi,  1969-es  kopjafás – székelykapus sírt
ügyesen elkerültük...

Megint felfelé megyünk, már 900m-t mutat a kijelző, csodaszép árnyas utak, egymásba csúszó hegyoldalak,
aztán lefelé 665m-nél, az Olt mellett elértük Csíkszeredát.  Neve előtagjában a néhai Csík vármegyét hordozza, amit a
nyelvészek  –  melyen  érdekes!  -  türkmén,  vagy  kazah  eredetűnek  tartanak:  hajdan  személynév  lehetett,  ami  határ
köznévre egyszerűsödött. Szereda meg a szerdai vásárjog kiváltságát őrizte meg. Ez a katolikusok fellegvára, az itteni
ferences kolostor papjai híres passió-játékokkal írták be nevüket a történelembe, s divattá is tették, az újhelyi piarista
gimnáziumban is gyakorolták anno, a XVIII. században….1931-től itt zajlik az 1000 Székely Leány Találkozója, ami a
népdal,  néptánc,  népzene,  népviselet  megőrzésének  és  továbbadásának  céljával  jött  létre,  s  a  hagyományőrző
csoportoknak a Mekkája. De itt készül az általunk előszeretettel fogyasztott csíki sör is, amibe a magyar politika is
belefolyt... 

A régi és az új sajátos településén járunk, ebből is, meg abból is látunk egy kicsit. A főtéren sétálgattunk, s
rátaláltunk egy érdekes Csaba királyfi  szoborra,  amiről  én azt  hittem, fa  helyett  kőbe szorult  féreg:  kőbe beépített
sárkányszerű  lovast  ábrázolt.  A  tér  egyik  pontján  földbe  gyökerezett  a  lábam:  a  Zemplén  megyei  Karos
hagyományőrzőinek két jurtája fogadott. Lakói éppen reggeli ébredésüknél tartottak, csak nem itt éjszakáztak? A kiírás
szerint  valamilyen  kiállítás  látható  benne,  de  gondolom,  nem  a  honfoglalás  kori  arany  sírleleteket  hozták  ilyen
messzire.... Zemplén üzent utánam, nehogy hűtlen legyek?!

Átsuhantunk Tusnádon, de nem álltunk meg fürdeni, pedig a sötét fenyvesekkel borított hegyoldalban rejtőzik
Erdély és a Kárpátok gyöngye, az alig 150 éves, nemzetközi hírű fürdő. A Gyergyói havasokban eredő Olt itt vágja át a
Hargitát.  Postvulkáni  működés következtében nemcsak meleg vizű fürdője van,  10 forrása ivókúrákra ad alkalmat.
Manapság újra az érdeklődés homlokterébe került, de nem a vizek miatt, hanem mert a magyar politika kisajátította ...

A következő pihenőnk  Nyergestetőn volt.  Az 1848-as  szabadságharc idején – a segesvári  csata után -  itt
csapott össze a székely hadosztály maradékja az oroszokkal, aminek a vége tömegmészárlás lett. Mivel ez a nyereg volt
az átjáró a Csíki havasok és a Torján hegy között, stratégiai fontossággal bírt. Tuzson János 200 székellyel vállalta



védelmét,  több  ízben  vissza  is  verték  az  ellenük  jövőket,  de  amikor  egy  román pásztor  a  védők hátába vezette  a
támadókat, legyőzték a székely ifjakat. A turul-madaras emlékmű 1897 óta hirdeti az eseményt, amivel szemben van a
fenyőerdővel körülvett domb, melybe eltemették őket. Most sok-sok kopjafa őrizte a hősök emlékét, amit Erdély és
Magyarország különböző városaiból hoztak ide a zarándokok.  Kányádi Sándor, a székelyek élő lelkiismerete versben
idézte fel az itt történteket, a székely katonák hősiességét Termepüle védőivel hozta párhuzamba:

Nem tud róluk a  nagyvilág,
hőstettükről nem beszélnek, 
hírük nem őrzi legenda,
dicsőítő harci ének,
csak a sírjukon nőtt fenyők,
fönn a tetőn, a nyeregben,
s azért zöldell az az erdő
egész Csíkban a legszebben.

A kis temetődomb előtti szélfújta téren egy magányos asszony különféle  lekvárokat és mézeket árult, mi is
vettünk tőle fekete áfonyát, ezt kapjátok úti emlékként a kavicsok mellé. Egy kis csermely kísért bennünket tovább: a
fűben magának vájta a medret, az irányt, szeszélyesen kanyargott, s a végeredménye egy kis patakocska lett, a térkép
szerint  Kászon  a  neve.  Ahogy  az  a  nagykönyvben  megvan  írva,  úgy  alakította  magát,  de  ezt  most  szemmel  is
végigkísérhettem… Ó, természet, ó dicső természet…. 

Kézdivásárhelyen tisztelegtünk Gábor Áron szobránál, itt csak kőágyúja volt, de a székely múzeumban majd a
rézágyúját  is  meg  fogjuk  nézni.  Körbesétáltunk,  Marikáék  hozzájutottak  a  napi  kávéjukhoz,  én  pedig  egy  üdítőt
szürcsöltem el, aminek flakonját emlékként megtartottam. Amikor beültünk a kocsiba, a mai napra rendelt eső is el
kezdett  zuhogni.  Leszavaztam,  hogy  megnézzük  a  közeli  traktorgyűjteményt  Pali  bácsinál,  a  régi  ismerősnél,
szerencsére rokonaimnak is elment a kedve a látogatástól az eső miatt. 



Ma  esti  szállásunk  Sepsiszentkirályon  van,  először  oda  mentünk,  lepakoltunk,  aztán  bementünk
Sepsiszentgyörgyre. Egy különleges erődtemplom mellett mentünk el, én most láttam ilyet először Sárospataktól 1300
km-re. A hajdani Háromszék vármegye központja az Olt két partján fekszik, nevének első tagja azt jelzi, hogy az itteni
székelyek Szászsebesről valók. Az 1848-as szabadságharc egyik nagy mondata - „Lészen ágyú” -  ebben a helységben
hangzott el Gábor Áron szájából. A GPS megbolondult, össze-vissza hurcolt bennünket a városban a zuhogó esőben.
Már telefonos segítséget akartam kérni Matyi unokámtól, akinek egyik internetes barátja itt lakik. Aztán  nagy nehezen
rátaláltunk a Székely Nemzeti Múzeumra, ahol nemcsak Gábor Áron virág nélküli rézágyújával szembesültünk. 

Ez a múzeum  csaknem másfél évszázados, a Kós Károly tervezte központi épületén kívül már számtalan filiája
van.  Nem véletlenül  kapta  meg  a  Magyar  Örökség  díjat,  természettudományos-,  régészeti-,  néprajzi  gyűjteménye,
könyvtára egyedülálló kincseket őriz a múltból.  Zárásig maradt annyi időnk, hogy végignézzük a jó elrendezésű gazdag
anyagot. Rám legnagyobb hatással a természettudományi rész volt, megdöbbentem a kitömött állatok méretén, nem is
annyira a medvén tátottam el  a  számat,   hanem a sasokon, karvalyokon,  soha nem gondoltam, hogy azok ennyire
nagyok...  A 100 személyes Park étteremben mi  vacsiztunk egyedül,  mert   még nem volt  nyitva,  csak megszántak
bennünket,  de  a  sebtében  kisütött  húsok  rágósak  maradtak,  s  ezen  az  utánuk  küldött  csiki  sör  sem  enyhített.
Visszatértünk a szállásunkra, hideg volt, gyorsan beburkolóztunk és nyugovóra tértünk…

6. nap (június 5) SZERDA

Amikor felébredtünk, a háziakat nem találtunk, pedig még nem fizettünk a szállásért, s útnak akartunk indulni. Aztán a
telefonos tárgyalás után a ház előtt, egy párna alatt hagytuk a pénzt, – remélem, megtalálták. Furcsa pár volt: öregedő
férfi és fiatal lányka gyermekkel, rokonsági fokukat nem tudtuk kideríteni, de a szállásunk itt is tipp-topp volt, s ez volt
a lényeg. 

Ma  indulnak  Mártiék  Olaszországba,  leautóznak  a  csizma  sarkáig,  ahol  angol  nyelven  fog  továbbképzést
tartani olasz és spanyol kollégáknak. Tegnap este beszéltünk vele, a zabszem effektuson kívül nincs más baj nála. Matyi
már kétszer is telefonált, érdeklődéssel kíséri a kirándulásunkat, két hete ő is ezen  a vidéken barangolt. Úgy látszik,
nekünk minden napra kijut egy-egy zuhé, bár a tegnapi talán több is volt annál, de túléltük. Ma Brassó, Nagyszeben és
Fogaras  vár  ránk,  és  két  éjszakára  bevackolunk  Csernakeresztúrra.  Tetszik  ez  a  hátamon  a  házam életmód,  mára
kialakult  a  napi  rutin,  összeszokottan mozgunk,  pedig  eltérő  a  bioritmusunk.  Marika  anyaként  terelget  bennünket,
időnként még  a csomagomat is megragadja, amit restellek…

Hűvös a reggel,  16 fok van,  a Nap sem bújt  elő,  visszavettem a nyári  melegítőmet.  Végiggurultunk még
egyszer Sepsziszentgyörgyön, bezzeg, most – mert nem kerestük - egyből megtaláltuk  a múzeumot! Előttünk magasabb
hegyek vannak – 1700-1800 méteresek  a térkép szerint - , még a felhők is csak a derekukig érnek. Most láttam először
kétszintes vonatot, hírlik, nálunk is lesznek ilyenek, mert két kocsival négyet váltanak ki. Én már azzal is beérem, ha a
10 éve épített villanyvonat végre elér Patakra... Mire a gépelésig jutottam, elért…



A nagy hegyek Brassót jelentették, ahova megérkeztünk… A Barcaság DK-i szögletében járunk. Hajdanán II.
András  királyunk  ide  telepítette  az  északról  elűzött  Német  Lovagrendet,  de  amikor  pápai  fennhatóság  alatt
függetlenedni akartak, kiűzték őket és német parasztokat (szászokat) telepítettek helyükre, akik a tatárjárást is túlélték.
A bolgár-török eredetű nevet viselő Brassó mindig is gazdag kereskedővárosnak számított, most is Erdély legnagyobb
településeinek egyike. Igazi betonváros, égbe merednek ezek a csak Romániára jellemző formájú  8-10 emeletes házak,
lehet, hogy praktikusak, de nem szépek. Keringtünk egy kicsit, hogy a méreteket felfogjuk. Az autók, trolik mellett
nagyon sokan bicajoztak, rollereztek, ők a szabadság gyermekei.  Érdekes,  hogy a kőrengeteg mégsem volt zavaró.
Lehet, hogy a hegytetőn öles betűkkel virító Brassó felirat miatt, ami Hollywoodra emlékeztetett?  Az óvárosban is a
többszintes házak uralkodnak, a régi városrész fölötti hegyoldalban  villasorok, ahova még libegővel is fel lehet jutni.
Napsütésben szép város Brassó is, nemcsak Kolozsvár… Felmentünk a hegyhátra, az itteniek kedvenc kirándulóhelyére
és  síközpontjába,  ahonnan gyönyörű  kilátás  nyílik  az  egész  városra.  A párás,  ködös időben nem sokat  láttunk,  de
legalább megmozgattuk a lábunkat és megreggeliztem a mackósajtos kenyeremet almával, ami ezen a kiránduláson
kedvencemmé vált.  (S örültem, hogy egész úton ennyi volt a találkozásom a medvékkel….)

A sógor itt  mellettem igazi  Dörmögő Dömötör! Eleinte azt  hittem, hozzánk beszél,  de nem, folyamatosan
kommentálja a látványt csak úgy, magának, néha még vitázik is önmagával, mint retyezáti névadója – kár, hogy odáig
most nem jutunk el!. Nagyon szép úton, árnyas erdőben - ahol még mindig szeretnék élni -  tértünk vissza Brassóba.
Almásmezőn keresztül  ereszkedünk alá,  már csak 1016 m magasan vagyunk, hogy Fogaras felé  forduljunk. Párás,
meleg az idő, már a Nap is látszik halványan. Szép ez a vidék is, de másképp, mint a tegnapi látvány. 513 méteren ÉNY-
i irányba megyünk, átjutunk néhány icike-picike hegyi falucskán, picinyke folyócskán, de nem volt magyar nevük, ez a
szászok – vélhető őseim – földje. Ember nélküli világ, még a házak szemét is betakarják a lehúzott redőnyök. Ha nem
látnánk  néhány  tehenet,  és  elhagyott  munkagépeket,  azt  hihetnénk,  kihalt  a  világ.  A vasúti  átjárón  alig  tudunk
átvergődni, mert Romániában sehol nincsenek az itthonihoz hasonló sorompók, itt meg mindent benőtt a fa, nem lehet
távolba látni. Na, végre, van egy tábla, Dun Beam = jó utat… Köszönjük!

Fogarason emeletes házak és hatalmas, aranyba foglalt ortodox templom fogadott, melynek árnyékában szinte
eltörpült a vár. De ez végre olyan vidék, ahol még  Gondáék sem jártak! A 7 évszázad alatt mindent megélt ez a hely:
ostromot és békét, szerelmet és cselszövést, országgyűlést és megszállást, vigadalmat és fogolykínzást. Ma Románia
egyik  legjobban  konzervált  középkori  épülete,  Román  Nemzeti  Múzeumként  működik,  említés  sem  esik  magyar
múltjáról. A vár előtt pedig Mihály vajda feleségének szobra áll, aki ugyan csak egyetlen évig volt a vár lakója, de a
román nemzeti tudat fontos szereplője. 



Mi a pataki nagyasszony kedvéért jöttünk ide. Bethlen Gábor ugyanis a feleségének, Brandenburgi Katalinnak
ajándékozta  annak idején ezt a várat,  kiegészítette emeletes, loggiás palotával, hogy a kényelmét biztosítsa a messze
idegenből  idejövő  mátkájának.  I.  Rákóczi  György  Brandenburgi  Katalintól  vásárolta  meg  Lorántffy  Zsuzsanna
számára, hogy a fejedelmi udvartól távol, békés otthont biztosítson neki. A város közepén - szélén álló erődöt az Oltból
táplált vizesárok  ma is körülveszi. Ha a sárospataki vár alatt lévő Bodrog folyót nem is pótolhatta, legalább felidézte.
Gondoskodása itt is kiderült: Zsuzsanna idején 6 hattyú élt rajta, akiknek egy rozskenyér volt az elrendelt napi adagjuk.
Hatalmas, bástyákkal védett külső váron keresztül juthatunk be a belső várkastélyba, amelyet további bástyák védtek.
Masszív  építmény,  szükség  is  volt   rá,  hogy az  asszonyokat  megvédje,  amikor  uraik  Gyulafehérváron,  vagy még
távolabb jártak Erdély ügyében.  

Innen is kimerészkedett Lorántffy Zsuzsanna, román és magyar iskolát építtetett „Isten dicsőségére és az oláh
nemzetnek épületekre” a faluban egymás mellé, hogy kapcsolatba kerülve megismerjék egymást a tanárok és a deákok.
Zsuzsi néni nagyon magányos lehetett itt, ezért is csődítette maga köré a fiatal lányokat, köztük a vallása miatt üldözött
Péchy Simon lányát, akit szárnya alá vett, és rangjához illően ki is házasított. Itt halt meg kedvenc fia, a tragikus sorsú
Rákóczi  Zsigmond –  három hónappal  fiatal  felesége  halála  után  a  himlő  vitte  el  –  amivel  Erdélynek  az  európai
politikában való részvételi  lehetőségének  is  vége  szakadt.  Férje  halálát  követően  másik  fia,  György  került  Erdély
fejedelmi székébe, ám ő hazamenekült Patakra, nem véletlenül…

 



A Fogarasi-havasok a Déli-Kárpátok legnagyobb tömegű kristályos hegysége, zord és meredek. Mellette vezet
az út, de a köd annyira elnyelte a csúcsokat, hogy csak nagy ritkán villan elő a hó, ami a mélyebb helyeken őrzi a telet.
Kicsit távolabb hatalmas víztároló, s az itteni Árpás folyócska üdítő kivétel tiszta vizével az eddig látott, egyformán
zavarosnak látszó folyók és patakok sorában. Hegyek között kanyarog az utunk, cseperészget az eső, de meleg van, és
már csak 394 m magasan járunk. Köszöntésünkre elénk került a meghízott Olt, ami jól megáradva el is hagyta a medrét.
Ezen a részen megpihen, mert hamarosan át kell törnie a Kárpátokat.

Nagyszeben  2005-ban Európa kulturális fővárosa volt. Hatalmas léptékű település, hatalmas kocsisorral  és
dugóval fogadott. Rátaláltunk az óvárosra, de mivel a főteret lezárták, bolyongunk egy kicsit: izgalmas régi épületek
között járunk, melyeket szépen rendbe hoztak, s mellettük rikító sárga színű új épületeket emeltek.  

Új úti célunk, magos Déva vára felé viadukton és friss építésű autópályán közeledünk, bár csak 20 fokot mutat
a hőmérő, meleg van. Oldalt elhagyunk egy-egy falucskát, a tisztáson sokfelé legelésznek a birkák - úgy tűnik, itt a
legsűrűbb az 1 négyzetméterre jutó birkák száma…

A 250 m magas vár a hegy vulkanikus szikláira épült a Maros mellé, kicsiny erődítmény. Bár a történelemben
kisebb-nagyobb  szerepet  kapott,  történelmi  alakokkal  nőtt  össze,  valójában  a  Kőmives  Kelemen  című  népballada
motivált bennünket, ami elképzelt építésének emberfeletti voltát örökítette meg.

Tizenkét kőmives összetanakodék
Magos Déva várát hogy fölépíttenék.

Hogy fölépítenék fél véka ezüstér
Fél véka ezüstér, fél véka aranyér.

Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek
Amit raktak délig, leomlott estére
Amit raktak estig, leomlott reggelre…

A XXI.  századra a vár új  szerepet  kapott,  vonzó turisztikai  látványosságot  csináltak belőle,  amit  egy hollywoodos
felirattal ki is emeltek. 

Nem  gyalogoltunk,  sikló  vitt  fel  Déva várának  aljába,  de  olyan  meredek  mindenütt,  hogy  a  közepén
megálltunk. Gyönyörködtünk a fantasztikus kilátásban - vagy ahogy Orbán Balázs mondaná: a körlátványban -  ami a
Maros völgyére és Déva városára mutat, s próbáltuk megkeresni azt a részt, amit csak Kőmives Kelemen feleségének
fejér hamvaival tudtak megerősíteni. Mindenütt ilyen volt...sor kerülhetett ott a többi feleségre is! Azon gondolkodtam,
hogy a kis jobbágyfaluból hogyan lehetett az ég felé terjeszkedő város, melynek főutcája 4 sávos, s földszintes házat
alig láttunk… Ez volt Ceausescu időszakának csodája, aminek az árát – a falvak ledózerolását - meg ismerjük. 



Vajdahunyad  vára  felé  felé  indulunk,  a  Hunyadi  fiuk  bölcsőjét  akarjuk  nagyban  látni,  amit  itt  csak
egyszerűen Corvin-kastélynak hívnak. Hát a városligeti hasonmás  - amely a milleniumra készült - meg sem közelíti az
eredeti castrumot!

A Cserna és a Zalasd patakok összefolyásán felépült várat Mikszáth Kálmán „ a várak királyának” tartotta,
Erdély  legimpozánsabb középkori  vára,  ami  épen  megmaradt.  Egy  dombon büszkén  trónoló  sasként  emlegetik  az
interneten, mely 6 évszázad történelmét őrzi. Zsigmond ajándékozta az alapjait Vajknak, akinek két Jank (János) fia is
volt, de csak az egyikből lett a nagy törökverő. Hunyadi János aztán a névadó várát kaputornyokkal és várbástyákkal
külső  tornyos  várrá  alakította,  gótikus  várkápolnával  és  lovagteremmel  bővítette.  Halála  után  Szilágyi  Erzsébet
reneszánsz ízlés szerint bővítette (Mátyás loggia). Nagyobb átalakítást később csak Bethlen Gábor végzett rajta, aki
emeletekkel és barokk belső berendezéssel látta el a földszintes épületeket. Mivel a XVIII. századtól a bécsi kincstár
tulajdona, elkerülte a megsemmisítési parancsot, csak a tűzvészek nem kímélték. 1870-es években ezért Schulek Frigyes
és Steindl Imre tervei alapján rekonstruálták, neogót árkádsora az utóbbinak köszönhető.

Már külső formájában is lenyűgöző: hosszú hídon keresztül lehet bejutni a külső várba, amit aztán belül újabb
védfalak, tornyok egészítenek ki. Nem mentünk be, mert későre járt, csak kívülről jártuk körbe, aztán Csernakeresztúr
felé fordítottunk kocsink orrát, 2 napig ott lesz a szállásunk…

7. nap. (június 6) CSÜTÖRTÖK

A nagyon finom, de hagyományos estebéd után tegnap már nem volt semmihez erőm, elaléltam, hogy ma
reggelre megint kivirítsak, mint a tök. Mártiék szerencsésen megérkeztek Olaszországba, menet közben tegnap sms-t
váltottunk. Ez a mi különleges páros űrrepülésünk, hiszen bár egymástól távol vagyunk, de ugyanazon európai égbolt
borul ránk.  Ma reggel házi készítésű kolbász ínyencségekkel tölthettük tele a pocinkat, melyek engem nem vonzottak,
igazán az áfonyalekvár és az erdei tea csábított el itt is. Tegnap este az áfonya pálinkát is megkóstoltam, vagyis az itteni
pálinka ízesített változatát, és a Csukás sörből is ittam, teljesen a züllés útjára léptem. Házigazdáink fiatalok és lelkesek:
Terike dadusként dolgozik Déván, utána itthon teljesít. Ha nincs vendége, szabad idejében üvegfestéssel szórakoztatja
magát, amiből pénz is jön be. A férj pedig – mióta munkanélküli lett a gyár leállása miatt - teljes erőbedobással a
vendéglátásnak él. Mindent – pálinkát, húsokat - házilag állítanak elő, a udvar kirakva téglával, tele van virággal és 7
törpe, meg Hófehérke vigyázta az álmunkat.
 Reggel a Duna tévéből értesültünk arról, hogy Erdélyben csúnya dolgot művelnek a folyók, de fel se vettük,
remélve, hogy a mi terveinket ez nem érinti. Az Erdélyi érchegység mellett kanyargott az utunk Piski felé, a fák levelei
vizesek, de az égen bárányok legelnek. 

Gyulafehérvár – 227m a tengerszint feletti magasságunk -  a Maros és az Ompoly összefolyásánál elterülő
fennsíkra épült. Története tulajdonképpen összefoglalja Erdély történelmét. A római korban itt állt Apulum – Ompoly
római neve – ami Dácia fontos településének számított. A népvándorlás idején a bolgárok a fehér falmaradványok miatt
Alba Iuliának nevezték, majd a honfoglaló magyarok egy része a bizánci vallást felvevő Gyula vezetésével itt települt le.
A lázadó Koppány testének egy részét ide küldte István király figyelmeztetésként, s a római kereszténység felvétele után
az erdélyi püspökség központjává tette a már legyőzött Gyula városát. A tatárjárás idején elpusztult, majd Hunyadi
János jóvoltából újra életre kelt, aki mellette szenvedte el első vereségét Mezid bégtől, hogy aztán néhány óra múlva
legyőzze támadóit. Fénykora Bethlen Gábor és I. Rákóczi György idejére tehető, II. Rákóczi György lengyelországi
kirándulása  idején  az  Erdélybe  betörő  tatár  hadak  újból  elpusztították.  Az  őt  követő  fejedelmek  már  névleges
hatalommal bírtak, osztrák érdekeket szolgáltak, akik Trianonig innen irányították Erdélyt.



A széle eléggé falusias, a temetője zsúfolt, aztán feltűnnek itt is a nagy házak, és a templomok, templomok,
templomok… Viszonylag gyorsan találtunk parkolásra alkalmas helyet, most már jöhet a felderítés. Séta után a várban
kötöttünk ki, ahol a román külsejű római katolikus és az ortodox templom mellett ott voltak a római kor emlékei is
példásan megmentve. Az ortodox templomban éppen zajlott a szertartás, valamilyen egyházi ünnep volt, még a kerengő
részben is  sokan hallgatták a kihangosítás  révén.  Nagyon szeretem ezt  a  zenét,  próbáltam a templom belsejébe is
befurakodni, de az ikonfal tetejét láttam csak, annyian voltak. 

Ez a vár – amely a középkori települést kerítette körbe - egy helyre sűrítette a terület addigi történetét. Román
stílusú székesegyháza és püspöki palotája a Magyar Királyság emlékét őrzi. Ott van mellettük a régi püspöki palotából
Szapolyai felesége, Izabella és fia, János Zsigmond által kialakított  fejedelmi palota, amely igazán Bethlen Gábor
idején vált  európai  hírűvé.  Bethlen nemcsak megpróbálta tovább modernizálni  az  épületet,  mellette  kollégiumot is
alapított, hogy a tudomány is elterjedjen. Láttuk kívülről az impozáns Batthyáneumot, melynek alapjait B. Ignác püspök
teremtette meg, könyvtára pedig a magyar nyelvtörténet fontos emlékeit őrzi, köztük a XIII. századi ún. Gyulafehérvári
glosszát. Mindezeket a csillag formájú barokk várrendszer fogja egységbe, melyet 1715-ben építettek ki, ezért került
egyik kapuja elé III. Károly Habsburg uralkodó szobra. Trianon előtt itt  fogalmazták meg Havasalföld, Moldva és
Erdély egyesítését, s 1922-ben ide épült a hatalmas  ortodox templom, ami előtt az egyesülést jelképező I. Ferdinánd
román király, és felesége, Mária szobra áll. 

A vár  főterét  a  XVIII.  századi  múltnak  szentelték:  életpillanatokat  megjelenítő  szobrokkal  és  hatalmas
haranggal idézték meg a birodalmi múltat.  Az egyik katona engem is felkért  egy táncra,  bár nem volt  olyan szép
rokolyám,  mint  partnerének,  nem  tudtam  ellenállni.  A várat  lezáró  hatalmas  kapu  belső  terében  megőrizte  azt  a
csörlőrendszert, ami garantálta a biztonságot: a felvonóhidat mozgató óriási kerekeket azok mozgatták. Ma is katonai
jellege van a várnak, az ottani kadétiskola hallgatói – a Bethlen alapította kollégium mostani lakói – fehér kesztyűben
éppen valamire készültek. Egy darabig ott ücsörögtünk, elfogyasztottuk a harmadik pataki csokoládénkat, és élveztük
azt  a  nyugalmas  hangulatot,  ami  egybefogta  és  elmosta  az  évszázadokat.  Sajgó  lábainkat  megpihentetve  aztán
visszaindultunk az autónk felé. Fesztivál volt a váron kívül, meg valamilyen gyermeknap, hiszen csoportosan, lufival a
kezükben jártak az óvodások, iskolások, akiknek az ottani Pap Rita énekelt… Tettünk még néhány kört a városban, és
szokás szerint továbbálltunk. 



Nagyenyeden nehezen találtunk magunkra,  a sok útlezárás miatt az okos GPS sem tudott eligazodni, csak
jártunk körbe-körbe a három templom környékén, még az autót sem tudtuk letenni. A vártemplom itt is zárva volt,
renoválták éppen, a csiricsáré ortodox templom mellett nagyon szegénynek nézett ki, a híres oskolát is csak messziről
láttuk, a kocsival nem tudtunk közelebb férkőzni hozzá. Régi és új keveredik itt is, de  a régi eltűnőben, csak a sok
otromba emeletes épület áll, ami minden városban egyforma. Meg talán nem is érdekelt… itt lehetett a kirándulásunk
mélypontja, amikorra annyi élmény ért bennünket, hogy már képtelenek voltunk újak befogadására. 

Szerencsére mire Torockóra értünk, ez elmúlt belőlünk! Hangulatos, szép út vezetett arra, egy kolostor mellett
is eljöttünk, hatalmas templomán minimum 7 torony magasodott. Torockószentgyörgynél még zuhogott az eső, de aztán
hirtelen elállt, mikor megérkeztünk arra a településre, ahol kétszer kel fel a Nap: egyszer valóságosan, egyszer meg a
hegyek mögül. A napfelkeltét nem csíptük el – déli 12 óra van - , velünk szemben magasodik a Székelykő, körülötte a
széles pojána, azaz mező. A környező hegyek pucérak, nincs rajtuk a megszokott erdő, a vonulatok szinte egymásba
csúsznak, sokan vannak. 

Az egykori bányászfalut székelyek és németek lakják, jellegzetes házai mellett különleges a népviseletük is, ahogyan azt
már  a  Kallós-gyűjteményben  megcsodálhattuk.  Jókai  Egy  az  Isten  című  regényében  tökéletes  leírását  adta  a
helynek:”Egy sziklavölgy, melybe csak egy szűk folyamparton s egy bérchasadékon át lehet bejutni. Ez a két sziklakapu
a völgy természet adta erőssége. Az északi bércoldalt egy őserdő borítja, a délre néző egy óriási kopár szirttömeg,



messze fehérlő sziklagerinc, melyen egész a völgy lejtőjéig egyetlen bokor sem látszik. E meztelen fehér szikla adja adja
az egész völgynek azt a holdtájképi mélaságot. Székelykőnek hívják.”

A Templom téren egymás mellett áll az ortodox  és az unitárius templom. Utóbbi gazdái a Dávid Ferenc által
alapított egyház hívei  nem fogadják el  a szentháromságot,  Isten oszthatatlan egységét hiszik és hirdeti templomaik
bejáratánál az Egy az Isten mondattal. A tér egyik szélén van a vajor: a betonból épült többszintes medence, amely a
Tilalmasról lefolyó patak vizét felfogja és hangulatos vízfelületté alakítja.

Sétánk után a főtéren ülünk le, tündéri egyforma kis fehér házak és virágok között, ember nélküli a csend és a
nyugalom. Ma nincsen semmilyen fesztivál, így hát a látogatók száma sem ostromolja a tűréshatárunkat.  Torockó báját
ez az elnyújtott  főtér hordozza a két  székelyszikla alatt.  A templomok körül  egy nagy tűzvész után épültek fel  az
egyforma házak, s ekkor vezették ide a hegyekből az egyik patakot, amelynek friss vizét mi is megkóstoltuk, nagyon
ízlett.  Kirándulásunk alatt  annyi  ilyennel  találkoztunk,  hogy már  igazi  ínyencekként  kortyolgattuk ezeket.  Egy kis
kávéházban megint kávéztak kedves rokonaim, én beértem néhány harapásnyi sajtos kenyérrel és a hideg forrásvízzel,
dél volt, a gyomrom korgott. Nagy úr a megszokás…

A szállásunk felé fordulva új utat kerestünk. Erdélynek ezen része már megint más képet mutat, mert nem a
külső hegyekben, hanem az Érchegység völgyében jártunk. Megkerestük a folyó alsó folyását, s míg oda jutottunk,
számtalan vízesés, kis patak jött velünk, mellettünk. Aranybánya, Topánfalva, Abrudbánya, Brád kis bányásztelepülések
voltak,  hiszen  az  ércekkel  teli  hegyet  mindenkor  próbálták  kibelezni.  Néhány  jó  állapotban  lévő  bányabejárat  azt
mutatta,  hogy  ma  sem  tudnak  ennek  ellenállni.  Gyönyörű  ez  a  vidék  is,  el  tudnék  tölteni  itt  is  egy-két  hetet...
Verespatakot jártuk végig, 861 m felett vagyunk, kifolyt a fülemen az agyam. Az elhagyott és bedeszkázott bányák
látványa szívszorító volt, az enyészet és  a pusztulás uralkodott. De érdekes módon,  a hírekben mostanában megint
gyakorta szereplő településen új ortodox templom épült, és sok-sok ember volt az utcákon. Vajon miből élnek most,
hogy a kanadaiak által tervezett aranybányászat meghiúsult? 

Ezen az úton sokszor kapott el bennünket az eső, de arra álmunkban sem gondoltunk, hogy mire megérkezünk
a szállásunkra, árvízbe kerülünk. A Cserna patak nem tudta a sok vizet felvenni, a falu főutcáján hömpölygött, s a
házakat homokzsákok védték. Ez az ún.  villámárvíz lassan megszokottá  válik számunkra az éghajlati  átrendeződés
egyik látható jeleként….Ha hamarabb érkezünk,  a  faluba sem engedtek  volna,  de aztán annyira normalizálódott  a
helyzet, hogy megpihenhettünk. A helybeliek egész éjszaka fenn voltak, szivattyúzták a pincéket és vártak egy újabb
árhullámra,  mi  azonban vacsora  és  a  selymes  vizű  zuhany után  eldőltünk,  elfáradtunk rendesen… A vacsora  szót
érdemel, mert a házi csorbaleves még finomabb volt, mint amit az Árcsó fogadóban ettünk…

8. nap (július 7) PÉNTEK

Végigaludtuk az éjszakát,  sem a szivattyú, sem a járőröző helikopter hangja nem jutott  el  hozzánk. Nagy
kényelemben voltunk Nagy Tiboréknál, akik szívvel-lélekkel voltak falusi vendéglátók. A Molnár Borbála könyvem egy
példányát köszönetként itt hagytam nekik - de nem vagyok biztos benne, hogy el is olvassák. Utolsó napunkra még úti
csomagot is készítettek, abból tarisznyáztunk. 

Itt jöttem rá, hogy azért is élvezem ezt a kirándulást, mert nem keseríti meg a mindennapokat a politika. A
háziak szép magyarsággal beszélgettek velünk, s ha megszólalt a telefon, románul folytatták, természetesen, minden
hűhó  nélkül.  Szakadatlan  munkában,  de  szépen  élnek,  gyakran  járnak  Magyarországra,  és  gazdagabbak,  mint  mi
vagyunk otthon.  (Már itthon hallottuk a hírét annak a szélsőséges románok által végrehajtott provokációnak, ami az
egyik temetőben történt, s amire Kolozsváron azonnal román-magyar- német ellentüntetés válaszolt. A politika ott is
meglovagolja a nacionalizmus lovát...)

A mai nap nagy attrakciója a Kárpátokon való átkelés lesz a Transzalpinon, amit Királyok útjának is neveznek.
Néhány éve még járhatatlan erdei útként csak számot viselt, pedig 1935 óta létezett. A háború alatt a németek hadi
útként használták, utána sokáig elhanyagolták, csak a kétezres években került sor korszerűsítésére, leaszfaltozására. A
Sebes folyó völgyében, a Zsil-, és Olt völgyével párhuzamosan futó út elképesztően szép!Fenyők és páfrányok közt
kanyarog egyre feljebb, átszeli a Páring hegységet, mely a DK-Kárpátok legnagyobbja, mesterséges tavak mellett visz,
hogy aztán a csúcsra érve lefelé ugyanezt a látványt újból átélhessük. 

 



7 órakor  már úton is voltunk: 213 m-ről indultunk, 16 fokban. Párás a levegő, messziről eső látszik, de mire
ideértünk, kiderült, megint a  felhőkben járunk. Hozzá lehet szokni a boldogsághoz...Hatalmas tóhoz érkeztünk, ez az
Oase,  az  út  derékszögben  megy  mellette:  a  Sebes  folyót  egy  völgyzáró  gáttal  felduzzasztották,  és  erőműként
működtetik.  Mártifalván járunk, kicsi lányom, itt saját falud van, mit szólsz hozzá? Hegyek között, völgyek között
kanyarog az út, süt a Nap és nem tudunk a látvánnyal betelni. 473m még csak  a földszint, még vannak települések,
kicsik, rendezettek – irigylem az itt élőket! 820m-nél újabb tavacska – nem tudom, a Péterfalvi-, Obreja-, vagy Bistra tó
-  ,  ez  is  áramfejlesztőként  hasznosul.  Az úton  ezer  erecske  csorog  le   a  sziklákon,  némelyiket  még csövekkel  is
megerősítik, hogy a kirándulóknak segítsenek. Itt is vannak bányabejáratok, sebes folyású vízesések, a kanyargó utat
lombos erdők és fenyők egyaránt szegélyezik. 

1200m,  már  a  fenyők  birodalmában  járunk:  szálfaegyenesek,  15-20  m  magasak.  Időnként  félelmetes  a
sziklákat látni, ha ez ránk zuhan...1678m-en –  a Tartaren hágón -  Oázis néven pihenőt alakítottak ki, természetesen
kürtőskalács árussal, pedig 10 fok sincs itt. Felettünk már sokasodnak a hómaradványok. Mint a kígyó, kanyarog az út,
mi pedig folyamatos emelkedésekkel jutottunk fel ide. Megálltunk pisilni, fotózkodni. Sziklákon járunk ugyan, de puha
zsámolyként simul a talpunk alá az azon megkapaszkodó füvecske miatt.  A természet itt is kitesz magáért, pedig a
növényeknek alig 3 hónap alatt kell a teljes életet megélniük. A hó birodalma itt van felettünk, ha nem is összefüggő ez
a fehérség. És még itt is vannak birkák, kalyibák! 

A hó a sziklák közt megbúvó résekben marad meg,  beton keménységű,  de a napfény egyre olvasztja,  kis
csermelyként itt csorog mellettünk, a lejtmenetben  is útitársunk marad. A Lotru völgyön át megyünk tovább, átlépjük a
fenyőerdők felső határát, ég és föld között a felhők birodalmába kerültünk, csodálatos a látvány. 2075m-en járunk, ez a
Mutrinu hágó. Ez bizony nem gyenge idegzetű sofőröknek való út, ritkák a mellvédők, a köd is megnehezít mindent. A
Papusa hegy a maga 2136 méterével és piramisszerű látványával lenyűgöző! Gyönyörű, mesébe illő, vadregényes az
itteni világ, csak sziklák, kövek, már madarak sincsenek...Mi is csak kapkodjuk a levegőt, hogy részese lehetünk egy
ilyen csodának.... Igazi királyi út, a kilátás is KIRÁLY... de innen már Urdile hágó felé, lefelé visz a szerpentin.

Szép volt ez a rész, de félelmetes, Imrének minden elismerésem: nagyon kellett koncentrálnia, hogy követni
tudja a gyakori kanyarulatokat. Mellettünk egy kerékpáros teker, jól megdolgoztatja magát, de se nem lát, se nem hall,
magára figyel. Ide el kellett jönnöm, mert ez egyike azon helyeknek, ahol a nagyképű  ember megérezheti porszem
mivoltát….Egyre több a sífelvonós rész, közben kis minitelepülések, amelyeket a síelők tartanak életben.  A magasság
fokozatosan csökken,  hatalmas felhőkbe megyünk bele,  amelyek mindent eltakarnak előlünk, csak a kanyargó utat
látjuk. Még szerencse, hogy nincs nagy forgalom ezen a részen, se felfelé, se lefelé nem jön rajtunk kívül senki…Ahogy
csökken a magasságunk, úgy nő a külső hőmérséklet… 



525 méteren már 21 fok ölel körbe bennünket, visszatértünk a zöldövezetbe: a Zsil-völgyébe, ahol Orsova felé
fordítjuk a kocsink orrát. 

Most már  a  Déli-Kárpátokban járunk,  habár a tetejét  nem látjuk,  a  viharfelhők beborítják.  Jobbról-balról
meredek sziklák kísérnek, de elég messze vannak, s az út közöttük gyönyörű.  Herkulesfürdő hajdani fényét őrzi,
hiszen a világörökség része, s most is neves fürdőhely. Nem tértünk be, bár kitárt karral hívogatott, csak átfutottunk a
mellette felépült modern kisvároson, és megérkeztünk Orsovára: a tengerszint feletti 75m-en vagyunk, 29 és fél fokos
meleg van és előttünk a Duna. Elképesztő a látvány….

A történelmi Magyarország délnyugati csücskében, a Cserna folyó torkolatától délre, a Duna bal partján fekszik a mai
város, amely a Vaskapu román-jugoszláv erőmű projekt megvalósulása után alakult ki, mivel a Duna felduzzasztása
révén a régi város egy része víz alá került. Telve van az a rész is a magyar történelem fontos eseményeivel. Mind közül
talán  a  legérdekesebb  az,  hogy mielőtt  Kossuth  1849-ben  kormányzóként  átlépte  volna  a  határt,  a  magyar  Szent
Koronát a Cserna torkolata melletti senki földjén ásta el, amit az osztrákok csak 1853-ban találtak meg. Halászok,
határőrök,  katonák  városa  volt,  miután  a  Duna  szabályozása  révén  hajózhatóvá  vált,  nemzetközi  összetételű
lakossággal. Ma is fontos közúti, vasúti, hajózási csomópont...

Alacsonyabban vagyunk, mint Magyarország! A Dunával párhuzamosan fut az  autóút, a folyó túlsó oldala már
Szerbia. A látvány itt is ugyanaz, mintha a folyón hajókáznánk, bár időnként egy-egy kis település – melyek a szűk teret
hatalmas fantáziával használják ki - megszakítja az autóút egyhangúságát. Közben a Duna tóvá szélesedett – nagyobb
hely volt a hegyek között - s a Telenor Szerbia is ajánlgatja szolgáltatását. Az ottani részeket jobban látjuk, mint a
miénket, pezsgő dunai fürdőéletet sugall a látvány, itt  inkább csak horgászokat látunk, Imre szívesen kiszállt  volna
hozzájuk….

 Szerbiából átintegetett nekünk Galambóc, a törökökkel vívott harc egyik fontos végvára, ahonnan Zsigmond
király csak Rozgonyi Cicele hősiessége révén tudott elmenekülni a törökök elől, mint ahogyan azt Arany balladájából
tudhatjuk… („Hová, hová édes férjem, megyek a csatába...”sorok náluk sokat idézett családi mondattá váltak ) Ez  a
vár hihetetlen építészetileg: félelmetes sziklákon billeg, de  ma már – a Duna vízszintjének felduzzasztása miatt – alsó
része teljesen vízben áll.  A folyó itteni szélessége elképesztő, oldalról egy-két folyó is becsatlakozott, s a felmagasodó
sziklafal  aljában nyugodtan hömpölyög a Duna, és ott van benne valahol Jancsi is, ahogy kívánta….szervusz  édes
férjem...

Moldova Vecénél elhagytuk a Dunát, Temesvár felé fordultunk, a Bánát vidékén járunk: a sárguló búzatáblák
felidézik számunkra a múltat. Valamikor ez volt Magyarország éléskamrája…. A  Temes megáradt, kilépett a medréből,
zavaros a vize, s úgy tűnik, lesz ez még rosszabb is. Temesvárt elkerüli az autópálya, így hát nem láttunk belőle semmit,
mert még hosszú út áll előttünk, míg elérünk a mi Félegyházánkra. Majd egyszer visszatérünk ide… Kiszombornál
léptünk magyar földre,  a  határőrök alaposan megnézték, nem hozunk-e migránsokat...  A gimnazista József Attilára
gondoltam,  aki  17 évesen,  makói  diákként  itt  csőszködött,  hogy a  nyarat  átvészelje.  Makónál  mi  is  felléptünk az
autópályára, időnként 150-es sebességgel repesztettünk,  s terv szerint időben hazaértünk….

9. nap (június 8) SZOMBAT

Vonattal elindultam hazafelé, orosz útitársakkal most Ceglédre tartok, hogy ottani átszállással Nyíregyháza,
Szerencs felé forduljak. Eltűnt az autó kényelme, cipelem a nehéz csomagomat, bár néhány ruhadarabomat Marika
oltalmára bíztam, jövőre, ha jönnek, elhozza. Tegnap hatalmas menettel értünk Félegyházára, egy pohár magyarsörre



futotta  az  erőnkből  és  eldőltünk:  az  út  nagyon  szép,  de  fárasztó  volt.  Mostantól  magamra  vagyok  hagyva  a  3
csomagommal,  ez  olyan,  mint  amilyen  volt  hajdanán,  amikor  még a  kő  is  lágy  volt,  s  én  csak  úgy cikáztam az
országban….  Mivel  vonatkésések  vannak,  sikerrel  átszálltam,  egy  korábbi  vonat  csíptem  el,  hamarabb  leszek
Sárospatakon, mint gondoltam. 

Vonaton írni mennyire egyszerűbb, mint a mozgó autóban, de sokkal zajosabb, mint amilyen a sógor kocsija
volt!  Átmentünk a Tiszán,  én  közben  moziztam:  átgondoltam az elmúlt  napok nagy élményeit.  Olyan sok élmény
csapott rám egyszerre cunamiként, hogy időbe telik, amíg feldolgozom! 

Újabb átszállás után már kísérnek a Zempléni hegyek, hol közelebbről, hol távolabbról. Most, hogy a szőlőt
kiirtották a fenti részekről, még kis tisztások is teremtek, csak birkák nincsenek rajta. Lehet, hogy az itteni hegyek
korban  fiatalabbak,  és  magasságban  is  kisebbek,  csak  öccsei  az  erdélyi  vonulatoknak,  de  én  itt  vagyok  itthon,
porszemnyi létemnek itt van feladata – ahogyan azt Tamási Áron megfogalmazta. Ezen az úton megértettem a másik
törzsökös székely,  Mikes Kelemen gondolatát  is:  úgy szeretem a Kárpátokat,  hogy nem feledem Zemplént:  a  200
(Tarcal), 300 (Tokaj)  méternyi magaslatok arra emlékeztetnek, de itt az otthont veszik körbe….Ezért a tudásért (is)
mentünk 3200 km-t vízszintesen, és több mint 2000 métert függőlegesen. Ez lett az én el Caminóm: menet közben
átgondoltam a  dolgaimat,  elhatározásokra  jutottam az  elkövetkezendőkről,  miközben  hatalmas  élményekkel  lettem
gazdagabb. 

Életem legnagyszerűbb útján vagyok túl, mely telve volt mindenféle legekkel! 
1. Gondáék megerősítő szeretete, azonos hullámhosszunk, és a kocsiban lévő első helyem jóvoltából az élmények is
megsokszorozódtak
2. Molnár Borbála nyomán jártam, s egy kicsit Zsuzsi nénire is figyeltem
3. a Kárpátok ezer arca megerősítette a zempléni hegyek értékét
4. a Transzalpin félelmetes szépsége
5. felmértem a testi és szellemi állagomat, amit csak a megszokottból kiszakadva lehet objektívan megtenni
6. elért hozzám Erdély mítoszok nélküli szellemisége
7. felfedeztem az erdélyi ízeket

Megértettem  azt  is,  hogy  ez  egy  koromhoz  illő,  másféle  barangolás  volt!  Nem  a  megszokott  rohanás,  a
látnivalókat  kipipáló  menet,  hanem  ücsörgős,  a  kis  dolgokra,  a  hangulatokra  figyelős,  melyek  másféle  örömben
részesítettek.  S  az  út  utóélete  sem  elvetendő,  hiszen  most,  a  gépeléssel  nemcsak  újraéltem  az  élményt,   meg  is
sokszoroztam azokat, amikor utána olvasva azt is kideríthettem, mi az, amit – ha már ott jártam - még megnézhettem
volna. Utazni fotelből is lehet, mondta Jókai, s a mostani kirándulás virtuális létemhez jobban illik...

 


	Miért éppen Erdély? Gondáék egyik kedvenc kirándulási helyszíne, évek óta visszajárnak oda, nálam pedig ez a rész – ilyen-olyan okok miatt - eddig kimaradt. A Kárpátok miatt vágytam oda? Láthatatlan gyökereim húztak? A történelmi múlt inspirált? Ki tudja?! Hiszen az érzelmek mögött mindig sokféle, igazán szét sem szálazható összetevő rejlik...
	A Kárpát-medencében élek, mely Európa legjobban körülhatárolható, leginkább egységes nagy tája az Alpoknak és a Kárpátoknak köszönhetően. A területet a névadó hegy, a Kárpátok 1500-2600 m magas, 150-200 m széles hegykoszorúja veszi félkörbe, melynek belső területét hegységek és folyók további részekre szabdalják. Ez a mi „szent bércünk”, (Kölcsey), „ezeregyéjünk” (Babits), „szépségünk és nyugalmunk” (Ady).... Hegyláncai, kristályos kőzetei, mészkőszirtjei, vulkáni eredetű hegyei a földtörténet különböző korszakaiban keletkeztek, melyek külső határán üledékekből álló kőzetanyag fut, ami egységbe formálja az egyes részeket. Egyetemistaként jártam ÉNy-i részén, a lengyel Beszkidekben, és belső vonulatát, a Magas-Tátrát felnőttként fedeztem fel. Annak egyik része, az Eperjes-Tokaji hegylánc zempléni része lett életem színtere. Kíváncsi vagyok a Keleti-, és Déli–Kárpátokra! Interneten már láthattam vadregényes erdőségeit, sziklán növő növényeit, de a személyes tapasztalás révén szeretném átélni látványát, hangulatát, ízeit.
	A Kárpát-medence olyan, mint egy nagy teknő, hisz a Duna vízgyűjtője. Európa egyik nagy folyója Dévénynél tör be a területet nyugatról lezáró Alpok és a Kárpátok között, és 9 országon keresztül - több mint 800km-en át - a Vaskapuig kanyarog, hogy közben felvegye azokat a mellékfolyókat, amelyek az itt élőknek ős idők óta az életet biztosították. Ezek egyik szép darabja a Bodrog, amely az ÉNy-i Kárpátok üzenetét közvetíti, és amelynek partja már több mint fél évszázada az otthont jelenti számomra. Az tény, hogy nagyjából egyenlő távolságra vagyunk az Északi sarktól, az Egyenlítőtől, az Uraltól, és az Ibériai félszigettől, így hát itt van Európa közepe, még ha időnként a politika napkeletre akar bennünket visszatuszkolni. Területünkön kapcsolódnak egymáshoz Európa végletei, ami meghatározza éghajlatát, növény-és állatvilágát, népei és nyelvei világát. A történelem az itt élőket mindig jól megszorongatta, ádáz dühökkel támadtak egymás ellen, s ezen nem szépít, csak ront Czeizel Endrének az a megállapítása, hogy genetikailag pedig egyformák vagyunk.


