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Erdély

Száz Erdély – természetjárás, honismeret és környezetvédelem
„A szülőföldet és a hont nem lehet szeretni, ha nem ismerjük azt
úgy, amint a különböző tájak sajátosságában és szépségében szemtől szemben áll velünk. Önmagunkat sem ismerjük és nem értjük,
csak abban az összefüggésben, amelyben élünk.”
(Tavaszi Sándor: Erdélyi tetők)

Nyolc évvel ezelőtt, pontosan
száz hónapja jelent meg 2008.
november 28-án az Erdély új sorozatának első száma, az EKE
egykori lapjának, az 1892-ben
megjelent Erdélynek – eredeti
célkitűzései szerint a turistaságot bemutató folyóirat, mely rövidesen honismereti lapként jelenik meg – a folytatásaként,
az EKE – Kolozsvár 1891 részéről Tóthpál Tamás és a Szabadság napilaptól Kerekes Edit szerkesztésében. Az új sorozat első
száma Ajtai Ferenc Beköszöntőjével látott napvilágot: „Mivel
kolozsvári napilapunk, a Szabadság biztosít közlési lehetőséget egyesületünk részére,
sietünk megfelelő számú turisztikai tárgyú tudósítással, honismereti cikkel, valamint váro
sunk környékén levő, legközelebbi kirándulóhelyeink bemutatásával is jelentkezni.”
Az Erdélyi Kárpát Egyesület
– Kolozsvár 1891 az egykori
szép hagyományokat folytatja,
az Erdély hónapról hónapra,
minden hónap utolsó hetében
megjelenik, és bemutatja egyesületünk tevékenységét. Írása-

nyire az Erdélyi-szigethegység
csodálatos tájaira kalauzolnak,
sok útvonal ismert, de bemutatunk olyan túrautakat is, ahova
nem vezet turistajelzés, nem találhatók meg túrakalauzokban,
de látványosak és érdemes felkeresni őket. Elvezettük az olvasót az Aranyos völgyének csodálatos tájaira, a Szolcsvai búvópatakhoz, a Bedellő gerincére,
az Aranyosfői (Scărişoara) és a
Vertopi jégbarlanghoz. Összejártuk a Vultureasa és Vulturese
szikláit, a Bélavárat, a Ronki- és
Pociovaliste-szorosokat,
a
Zsidovinát, a híres Tordaihasadékot, a Sinfalva közelében
levő Csukás-vízesést a Hesdátpatakon, a Túri-hasadék vad
sziklakanyonját és kistestvérét,
a Berkesi-szorost. Összejártuk
Torockót és környékét, a Kőköz
kilátóit és a Data-sziklát, ahonnan a Fogarasi-havasokig láttunk. Megjártuk a Remetei-sziklaszorost és a Pilis-tetőt, a Bután-kő kettős csúcsát, az
Algyógy környéki szorosokat.
Nem hiányoztak a Detunátáról
szóló beszámolók és a Ne
grileasa-i nárciszmezők sem. De
bemutattuk az Öreghavast és a
Vlegyászát
is,
a
Dregán-

inkat kedvcsinálónak szántuk
azoknak, akik szeretnének részt
venni rendezvényeinken, amelyekre mindenkit szívesen várunk. A túratervet minden hónapban közöljük. A bemutatott
túrák nagy része Kolozsvárról
egy nap alatt megjárható, több-

völgyének csodaszép tájait, az
Ördögmalom-vízesést és a KisSebes völgyét, ahol a törpeerőművek telepítésével járó durva
beavatkozásokat sajnos nehezen
heveri ki a természet. Nem maradt ki írásainkból a Sebes-Körös vidéke sem, a Révi- és
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Vársonkolyosi-szoros, a vadregényes Misid-völgy a barlangjaival, Barátka környéke az Ökrökvölgyi vízeséssel, Csucsa, ahol
egyesületünk kulcsosházat is
vásárolt. Túráztunk a Meszesen
és a Réz-hegységben, a Szilágy
megyei Ördögkúti (Treznea)
völgy vízeséseinél, a csodálatos
Berettyó karsztforrást és vízesést is felkerestük és a Sárkánykertet Almásgalgó mellett,
de folytathatnánk még a felsorolást. A keményebb, jobb fizikai
erőnlétet igénylő túrákról szóló
beszámolókat is megtalálhattuk, a Nagybihart, Bedelőkörtúrát, Ünőkőt (rododendronlesen), Kakastarélyt, az Istenszékét és a Retyezátot, a DéliKárpátok ékkövét.
Rendszeresen
beszámoltunk minden évben a kolozsvári EKE szervezte emlék- és teljesítménytúrákról (Jókai Mór,
Vasvári Pál és Kós Károly emlékére szervezett gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrák). Az
utóbbi időben egyre több a kerékpáros túra, nem csak itt, Erdélyben, hanem határon túli
vidékekre is (Balatoni körtúra, Tiszató). Nem hiányoztak az
EKE-vándortáborokról szóló beszámolók sem.
A természetjárás során nemcsak a tájra figyelünk, hanem a
növény és állatvilágra is. Kora
tavasszal olyan helyeken jártunk, ahol virágzott a hóvirág,
tőzike, sáfrány, később a kockásliliom (Sárdi-rét), a zergeboglár, henye boroszlán (ríszeg
virág), és a nárciszréteket is felkerestük. Arra biztattunk mindenkit, hogy óvják ezeket a virágokat, mert számuk évről évre
csökken, ne tépjük le, csak fotóinkon őrizzük meg őket. Ősszel
a tarka erdők csodálatos színpompájáról meséltünk. Különleges gombafajokra hívtuk fel a
figyelmet (tintahal gomba, tulipángomba, júdásfülegomba), állatokat figyeltünk meg (szalamandra, tövisszúró gébics). A
természet kalandáriuma című
sorozat sok érdekes információt
tartalmazott az év hónapjairól.
A honismereti túrákon felkerestünk régi romos várakat,
kastélyokat
(Sebesvár,
Almási
vár,
Sólyomkővár,
a
torockószentgyörgyi
vár,
a magyarlétai Géczi vár,
szentbenedeki Kornis kastély
stb.), régi templomokat, tájházakat, múzeumokat, hagyományos rendezvényeket (décsei
cseresznyefesztivál, torockói és
sztánai farsangtemetés, sztánai
Kós Károly szoboravatás stb.).
Írásainkban megemlékeztünk
nagy elődeinkről (Tavaszi Sándor, Páter Béla, Tulogdi János,
Xántus János, Bagaméri Béla,
Jablonovszky Elemér stb.). A

Restitúció rovat a turistatársadalom nagyjainak kiadatlan vagy
nem az Erdélyben kiadott írásait igyekezett úgymond „visszaszolgáltatni” az olvasóknak.
Az Erdélyből nem maradt ki
természetesen Kolozsvár és
környéke sem. Wanek Ferenc
írásaiból megismerhettük Kolozsvár környékét a geológus
szemével nézve, a feleki gömbköveket, a Szénafüveket, a Papfalvi völgyet, a Fellegvár és Törökvágás jellegzetességeit, a
Pányiki-szoros különlegességeit. Nem maradtak ki a Kolozsvár környéki kirándulóhelyek
sem (Árpád-csúcs, Majláth-kút,
EKE-forrás, Őzek-völgye, Brüllkilátó, Gorbó-völgye, szászfene
si Leányvár, Bácsi-torok), sajnos ezek már nem olyanok,
ahogy ekés elődeink látták, a
Kolozsvár körüli erdők egy része beépült vagy magántulajdonba került. Beszámoltunk
hagyományos rendezvényeinkről, mint a Magyar Szolidaritás
tüze Szent István ünnepén, a
Mikulás-túra, az év végi borforraló vagy a januári évnyitó
túra. Az EKE fotóköre is rendszeresen tudósít a fotókiállításokról. De mindez csak röviden
vázolja az Erdély több mint 200
oldalban megjelent írásait,
amelyek általában két oldalas
bontásban, de volt, mikor négy
oldalon jelentek meg az elmúlt
száz hónap alatt.

folytatja. Az Erdély egyesületünk szellemiségét képviseli, és
mint más EKE-kezdeményezés,
önkéntes alapon valósult meg.
Élményeinket osztjuk meg olvasóinkkal, elvezettük őket olyan
tájakra, amelyeken lehet, nem
jártak, vagy ha jártak, szívesen olvasnak róluk, felidézzük
az EKE rendezvények kellemes
hangulatát.
A százas számra büszkék
vagyunk, hiszen a kolozsvári
EKE osztály teljesítménye, egyben az évek során a szerkesztésben részt vevő munkatársaké
(Tóthpál Tamás, Kerekes Edit,
Pál Gyöngyi, Wanek Ferenc, Kovács D. Zsuzsa, Lőrinczi István,
Szima Csilla) és szerzői gárdájáé
(az előbbieken kívül a teljesség
igénye nélkül: Ambrus Tibor,
Bagaméri Tibor, Bozsoki Adrienn, Branea Róbert, Gottwald
Márta, Fazakas Ferenc, Hints
Miklós, Kalló Márta, Kiss János, Márton Béla, Nagy Lajos,
Nagy Zoltán, Salamon Katica,
Sáska Pál, Szakács Éva, Székely Lavotta, Szőcs Miklós, Vas
Géza, Váradi István, Vekov Károly, Veres Ágnes).
Jó volna, ha a jövőben mások is bekapcsolódnának írásaikkal, fotóikkal, élményeikkel, érdekesebbé téve a lap tartalmát. Idézem tovább Ajtai Ferenc szavait a sorozat első számából: „Kérjük az olvasókat, fogadják szeretettel a közölt cik-

Az Erdély, mint egykori híres elődje, az erdélyi turistaságról, a természet szeretetéről, a
hagyományok ápolásáról szól,
szerény kinézetű, mert nem volt
lehetőség nagyobb terjedelemben és jobb minőségben kivitelezni, de a régi hagyományokat

keket, népszerűsítsék az új turisztikai információkat, hogy a
múltban Kolozsváron meghonosodott turista hagyományokat tovább ápolhassuk és folytathassuk, s így a természetjárást minél többen megszeressék
és gyakorolják.”
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Jelzett turistaösvényen
a Kós Károly 50-es teljesítménytúra

Márciusi rendezvények

BRANEA RÓBERT

n

Kékjelzés igazít majd útba
Bár még év elején vagyunk, már javában folynak az előkészületek az idei EKE teljesítménytúrák minél jobb megszervezése érdekében. Branea Róberttől, az EKE teljesítménytúráinak szervezőjétől megtudtuk, hogy az idei Kós Károly teljesítménytúrák 50
km-es távolságát (a Kakasos templomtól a Varjúvárig) mind a kerékpárosok, mind a gyalogosok jelzett turistaösvényen fogják
megtenni.
TÓTHPÁL TAMÁS
Sokévi mulasztás után, idén le
fogják jelezni a Hója-gerincet,
Kolozsvártól egészen a Riszegtetőig, valószínűleg fehér alapon függőleges kék sáv jelzéssel. Hogy miért éppen kék sáv
jelzéssel? Ezúttal is egy hagyomány felelevenítéséről lenne
szó…
Napjainkban nincs jelzett
turistaút a Hójában, de a kolozsváriak akár szépkorú generációjából is ritka az, aki emlékezne,
hogy egyáltalán létezett. Azonban ez nem mindig volt így.
Már közvetlenül az EKE 1891es megalakulása után, nagyjából a századfordulóig turista elődeink feltárták a Kolozsvár közvetlen környékén levő
kirándulóhelyeket, az útvonalakat turistajelzésekkel is ellátták. Természetesen a Hója-gerinc és Bácsi-torok között elterülő kistájat is behálózták ezek.
Említésre méltó, hogy a Kányafőn EKE-menedékház állt, és az
Erzsébet komplexum létrejöttével (Erzsébet-híd, -szobor és -sétány; 1901), már a Fellegvárról
padokkal ellátott jelzett turistaösvény vezetett a Borjúmál fölött és a Rákóczi-hegyen keresztül a gerincen a Hójába.

Azonban elődeink a kezdeti időkben a Hója-gerincre tett
gyalogkirándulásaikon
nemigen jutottak a Csigadombnál
(Szászfenes) távolabbra. Rövidesen ezek az utak is elavultak,
ugyanis nagyobb vonzerőt gyakorolt feltárás szempontjából az
akkor még „terra incognita”, az
őserdő jellegű Bükk. Ennek a
szemléletnek a változása csak
a bécsi döntés után állt be. Akkoriban az új országhatár közelsége miatt a Bükkbe, mint semleges zónába, nemigen volt tanácsos kirándulni. A kiránduló közönség érdeklődése is új
területekre, a Szamos bal oldalán elterülő, addig jobbára mostohán kezelt, viszont kétségtelenül nagy potenciállal rendelkező vidékekre irányult. A gazdátlan román turistavagyonként a
földművelésügyi miniszter tulajdonába, illetve a Gazdasági
Akadémia gondnoksága alá került hójai Gaudeamus vendéglőt
az EKE évi 200 pengőért bérbe
vette és a továbbiakban mint turistaházat működtette, új perspektívákat nyitva a turizmus kibontakozásának a Hójában. Ide
például síugrósáncot is építenek. Saját ingatlan építése nemigen jöhetett szóba, mert: „Kolozsvár környékén nagyobb me-

nedékház építésére csak a jelenlegi országhatár megváltozása esetén gondolhatunk. Inkább kisebb turistai alkotásokkal szeretnénk szolgálni Erdély
fővárosának idegenforgalmi érdekeit…” – olvashatjuk az EKE
Kolozsvár környéki turistaalkotásainak tervezetében (Erdély
1942/7. 100–101. o.).
Kisebb munkálatként a
munkaterv 4-es pontja alatt szerepel a Szucsági-forrás (504 m)
foglalása, erre 400 pengőt irányoztak elő, sőt az 5-ös pont
alatt a Bátori-hegyen – jelenleg
a Kós 50-es túra egyik ellenőrzőpontja – egy védkunyhó építése is, 8000 pengő költséggel. Továbbá az útjelzési tervezet 4,3
pengőt irányoz elő a Donát út –
Hajtás-völgy – Hója-gerinc – Angyal-kút – Szucsági-forrás piros
jelzésre; mi több, a 7. pont alatt
szerepel a Kós Károly 50-es túra
első szakaszával egyező kék jelzés: Törökvágás – Hója-gerinc –
Kányafő (509 m) – Hajtás-völgy
– Szent Pál-tető (535 m) – Csigadomb (617 m) – Bátori-hegy (653
m). Ez a kék útjelzés már 1941ben elkészült (a piros jelzés csak
az Angyalkútig), és tudjuk, hogy
a Törökvágás nyergében a turistautakra vonatkozó magyarázattal és térképpel ellátott irányító tábla állt; de ilyenek máshol
is lehettek felállítva. A Bátorihegyre tervezett védkunyhó sorsáról nem számolnak be a titkári jelentések, mindenesetre az
ellenőrző pontban semmi nyomát nem találni. Valószínűleg
nem készült el.

Erdélyi Gyopár – 2017/1.

Túravezetők,
szervezők elérhetőségei

n Január végén jelent meg a kéthavi Erdélyi Gyopár folyóirat legutóbbi lapszáma, mely minden olvasó tudtára adja: ti vagytok a
föld sója. Ahhoz az emberhez szól, aki a természet alkotta világban helyet kérve otthont épít és közösséget kovácsol. Aki képes a
szimbiózisra, a körülötte lévő értékek felismerésére, és azok megismertetésére. Ezt célozza az EKE kiadványa is. Az EKE-napi pályázat elsőstől érettségizőig bárki írását várja az Így kirándult a nagyapám témában, a lap a részletekről és a díjakról is tudósít. Túraajánlókat latolgathatunk a XXVI. EKE Vándortábor kínálatából. A
lavinaveszélyről olvashatunk a Fogarasi-havasokban életét vesztett
gyergyószentmiklósi testvérpár esete kapcsán. A Hazajárás Erdélyben új rovat a hazajárók szemszögéből mutatja be Erdély szépségeit, Kenyeres Oszkár tolmácsolásában. Ezúttal is van többek között
néprajzi rovat, gombászásra csábítás, csillagvizsgálat, folytatódik a
védett területek és borvízlelőhelyek ismertetése.

Bagaméri Tibor 0742-776930
Barabás Ibolya 0740-560742
Csorba Anna 0740-407652
Fazakas Ferenc 0752-640319
Kiss János 0364-807639
Kosztin Erika 0746-055926
Monoky Iván 0740-079401
Pál Gyöngyi 0742-373546
Pál István 0264-572663
Székely Lavotta 0748-036290
Szima Márton 0766-703575
Vas Géza 0742-659570
Vlád Pál 0264-435866
Titkár: Székely Lavotta és
Etédi József 0745-029946

Február 25. (szombat): Farsangi bál a Heltai alapítványnál 18
órai kezdettel. Feliratkozni a szolgálatos napokon, közgyűlésen
vagy telefonon Barabás Ibolyánál.
n Február 26. (vasárnap): A Rékás-völgyi vízesés (12 km). Találkozás a Flip előtt 7 órakor.
Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon Kosztin Erikánál.
n Március 1. (szerda): Séta a Páter-úton (8 km). Találkozás 10
órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦
18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
n Március 4. (szombat): Torockói farsangtemetés. Szervező:
Vas Géza. Érdeklődni telefonon ♦ Monostori fenyves–Erzsébetforrás–Vadász-forrás (15 km, 350 m szintkülönbség). Találkozás
9 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Kiss János.
n Március 5. (vasárnap): Szászfenesi-erdő (12 km). Találkozás
9.15 órakor a 9-es autóbusz Bucium utcai megállójában (M21es busszal Szászfenesig és vissza). Szervezők: Pál István és Pál
Gyöngyi.
n Március 7–9. (kedd–csütörtök): Munkatúra Csucsán. Találkozás 7.15 órakor az állomáson. Szervező: Bagaméri Tibor. Bejelentkezni telefonon.
n Március 8. (szerda): István-forrás (9 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
n Március 9. (csütörtök): Túraszervezők tanácskozása és választmányi gyűlés 18 órától a székházban.
n Március 11. (szombat): Cérna-forrás; Xántus János emléktúra, farsangbúcsúztatóval és forralt borral. Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Szatmári Béla ♦
Magyarlóna–Gyalui-erdő–Gyalu–Hója-gerinc (25 km, 400 m
szintkülönbség). Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
n Március 12. (vasárnap): Szalonnasütés Kispetriben (12 km).
Találkozás 7.15 órakor a vonatállomáson. Szervező: Vlád Pál ♦
Révi-szoros barlanglátogatással, gyalogtúra (14 km, 600 m szintkülönbség). Találkozás 7.15 órakor a vonatállomáson (TFC).
Szervező: Szima Márton.
n Március 15. (szerda): Cérna-forrás (8 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
n Március 18–19. (szombat–vasárnap): Csillagtúrák Csucsa
környékén (15–20 km). Érdeklődni telefonon. Szervezők: Barabás Ibolya és Csorba Anna.
n Március 18. (szombat): Gyalui-havasok; Hideg-Szamos
üzem–Bătrâna-csúcs (1208 m), 15 km, 1000 m szintkülönbség,
kiskocsikkal. Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
n Március 19. (vasárnap): Kerékpáros túra a Berettyó-forrásához (60 km). Találkozás 7.15 órakor a vonatállomáson (TFC).
Szervező: Sima Márton. Érdeklődni telefonon.
n Március 21–23. (kedd–csütörtök): Munkatúra Csucsán. Találkozás 7.15 órakor az állomáson. Szervező: Bagaméri Tibor. Bejelentkezni telefonon.
n Március 22. (szerda): Rejtett-forrás (8 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
n Március 25. (szombat): Edzőtúra; Alverna–Erdőfelek, TV erősítőtorony–Árpád-csúcs (28 km). Találkozás 9 órakor az alvernai
végállomáson. Szervező: Fazakas Ferenc ♦ Húsz bükki forrás
körtúrája (25 km, 900 m szintkülönbség), menetidő 10 óra. Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Kiss János.
n Március 26. (vasárnap): Kirándulás a Kis-Aranyos völgyébe:
az alsóvidrai Pisoaia-vízesés és a Malomvölgyi-szoros; felfedező
túra (10 km). Találkozás 7 órakor a Flip előtt. Szervező: Vlád Pál.
Érdeklődni telefonon Kosztin Erikánál.
n Március 29. (szerda): Gorbó-völgy (12 km), EKE-forrás (18
km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervezők:
Székely Lavotta és Monoky Iván.
n Március 31–április 2. (péntek–vasárnap): Vári László emléktúra a Vlegyászára. Szervező: Szilágyi András. Érdeklődni telefonon Fazakas Ferencnél és Csorba Annánál ♦ Március végi, április eleji csillagtúrák Csucsáról (13–20 km); Vigyázó-hegység:
Tőzike folt–Edömér gerinc–Szurdok-völgy (13 km, 515 m szintkülönbség), menetidő 5 óra; Meszes-hegység: Gereben-hegy–Kacsintó-hegy–Les-hegy–Tőzike-oldal (20 km, 900 m szintkülönbség), menetidő 8 óra; Királyerdő-hegység: Medvehagyma szüret;
Körösrév–Püspök-kilátó–Győzelem-barlang (Izbândiş)–Vársonkolyos (15 km, 500 m szintkülönbség), menetidő 6 óra.
Szervező: Kiss János. Megbeszélés telefonon.
n Április 5. (szerda): Séta a Páter-úton (8 km). Találkozás 10
órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦
18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
n Szolgálatos napok a székházban (Kolozsvár, Fürdő/Cardinal
Iuliu Hossu utca 20. sz., 13-as ajtó): kedden 10.30–12.30, szerdán 11–13, csütörtökön 17–18 óra között. ♦ EKE fotóklub: minden kedden 17 órától a székházban. ♦ Könyvtár: minden csütörtökön 17–18 óra között a székházban.
Túraelőzetes

n Április 9. (vasárnap): Tavaszi virágok túrája a Meszesre (15
km, 600 m szintkülönbség). Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon Kosztin Erikánál.
n Április 22. (szombat): Kolibicai gyűjtőtó. Szervező Vas Géza.
Érdeklődni telefonon.

Rendezvényeire minden érdeklődőt
szeretettel vár az EKE – Kolozsvár 1891!

