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hirdetés

A nyugati civilizáció valóban 
hihetetlen fejlettséget, el-
sősorban műszaki fejlett-

séget ért el, már mindenre van egy 
ügyes szerkezete. Egy kirakodó 
vásáron volt látható, hogy már a 
szappanbuborékot sem kéz, száj és 
tüdő segítségével fújják, kitaláltak 
rá egy szerkezetet, aminek tartálya, 
ventilátora van, és ha megnyomod a 
gombot, akkor szabályos ütemben, 
szabványméretű buborékokat bo-
csát ki. Már ezt a kis játékot, ezt a 
kis kreativitást is elvesszük a gyere-
kektől. Arra biztat, ne csinálj sem-
mit, ne alkoss semmit, legyél pasz-
szív és vásárolj, vedd meg, majd mi 
kitalálunk helyetted mindent. Ez 
biztosan az az út, amelyen el lehet 
jutni valahová? Tárgyakkal vesszük 
körül magunkat, és azt hisszük, 
ha megszereztük, akkor közelebb 
kerülünk a boldogsághoz. Igen, 
néhány másodpercig, mert megint 
valami új tárgyat kell beszerezni. A 
passzivitás azt eredményezi, hogy 
nagyon keveseknél hatalmas tudás 

halmozódik fel, miközben a többség 
már fel sem meri nyitni a motorház 
tetejét, mert nem ért hozzá. Ez ered-
ményezi azt, hogy csúcstechnoló-
gia kerül nap mint nap a kezünkbe, 
használjuk anélkül, hogy halvány fo-
galmunk lenne annak működéséről: 
mobiltelefon, számítógép, autó stb. 
De vajon az anyagi gyarapodást tud-
ja-e követni a lelki és szellemi gyara-
podás? És ha az anyagi ennyire előre-
szaladt, nem kellene a másik oldallal 
is törődni? A Nyugat fizikai értelem-
ben leigázta, kifosztotta a Keletet, de 
annak szellemiségéből nagyon keve-
set tudott magába integrálni. Most 
viszont annak vagyunk tanúi, hogy 
a keleti ember gyors ütemben átve-
szi a Nyugat zsákutcás tudományát, 
már ők is egyre inkább tárgyakban 
gondolkoznak, terjed a sok kütyü és 
eszköz, eredményesen folyik az agy-
mosás. Mintha elvesztettük volna az 
arany középutat, ami egyensúlyt fel-
tételez az anyagi és szellemi között. 
A totális győzelem valójában nem 
totális vereség?

Tanácsok bringásoknak 35.

Merre van az arany középút?

VégeT érT a szilágysági bicikliTúra

Honismeret két keréken
a szilágyság dombjain, lankáin 
kerekezve térképezte fel a térség 
kulturális, épített, gasztronómi-
ai örökségét az a mintegy ötven 
résztvevő, aki az Élő Erdély Egye-
sület szervezte honismereti túrán 
részt vett. Ritkaságszámba menő 
műemlék templomok, várak, ven-
dégszerető helyiek tették felejt-
hetetlenné a próbálkozást.

darvas Beáta
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Időutazásnak is beillő az Élő 
Erdély Egyesület által szer-
vezett honismereti barango-

lás idei, a Szilágyságba szervezett 
bringatúrája. A kilencnapos inten-
zív jelenlét a Szilágyság kisrégiói-
ban (Tövishát, Kraszna, Felső-Be-
rettyómente), amelyet csillagtú-
raszerűen, szerre járt be a csapat, 
felcsigázta a helyi lakosságot is, 
vendégszeretetüknek, kedvessé-
güknek csak a csillagos ég szabott 
határt. Mint tapasztalhattuk, a 
túra – azon túl, hogy a térség ne-
vezetességeit, épített és kulturá-
lis örökségét feltérképezi – nem 
tévesztett célt abban sem, hogy a 
helyiek figyelmét felhívja saját ér-
tékeikre, azok fontosságára.

A jól előkészített, tartalmas 
programmal túrázók között vannak 
csíkiak, udvarhelyiek, gyergyóiak, 
brassóiak, kolozsváriak, de még bu-
dapestiek is, akik augusztus 14-ig kö-
rülbelül 350 kilométert kerekeztek. 
Amint a szervezőktől megtudtuk, 
a napi tervezett 30-60 kilométeres 
távokból első nap 90 kerekedett, de 
a csapat ezt a „meredek” indítást jól 
vészelte át. 

A túra hatodik napján sikerült 
beérnünk a csapatot Varsolcon. 
Az előző esti bőséges disznótoros 

vacsora emlékével, a barátságfa 
feldíszítése után, tánc- és ének-
tanulás újdonságaival felmálház-
va indult neki a csapat először a 
varsolci tónak, majd a krasznai 
fiatornyos református templom, 
falumúzeum, viseletvarrók láto-
gatását követően Szilágysomlyó 
egyik nevezetességét, a 16. szá-
zadi Báthory-várkastélyt néztük 
meg Joikits Attila történelemta-
nár, a Báthory István Alapítvány 
kuratóriumának tagjának kalau-
zolásával. Szilágynagyfaluban a 
település ismertetését követően 
az Arany János-szobor köré gyűl-

tek a bringások, majd a kimerítő 
nap után a kiadós vacsora és bor-
kóstolás, illetve szállásfoglalás ke-
rült előtérbe.  

A túra következő, hetedik nap-
ján váltunk külső szemlélőkből csa-
patjátékosokká, és az autós követés 
helyett inkább kerékpáron vettünk 
részt az aznapi programokon. A 
közös reggeli és bemelegítés után 
Ipp felé véve az irányt gyürkőztünk 
neki az aznapra kitűzött 49 kilomé-
ternek. Kémeren, ahol kaláccsal és 
üdítőkkel várták a biciklisek csapa-
tát, Paniti Zoltán és Eszter lelkészek, 
illetve az önkormányzat egyik kép-

viselője beszélt a településről. Az is-
mertető beszámolóban Kémeren is 
felhívták a figyelmünket egy olyan 
jelenségre, amelyről több előző te-
lepülésen is szó esett. A többségé-
ben református vallású közösségek 
komoly kihívásnak tekintik híveik 
megőrzését, amit az elhangzottak 
alapján a neoprotestáns, illetve bap-
tista felekezet terjeszkedésével és a 
fiatalok „átcsábításával” fenyeget.

Kárásztelkére átkerekezve egy 
friss beruházásnak, egy mintegy 
húsz hektáros szőlőültetvény meg-
valósításának szakaszaival ismer-
kedhettünk meg. A tervek szerint 

a helyi turizmust is erre alapozva 
virágoztatnák fel az illetékesek, egy 
panzió is épül a közeljövőben. A 
tűző nap elől árnyékba menekülve 
Jámbor Béla szőlősgazda vendég-
szeretetét élvezhettük, aki finom 
törkölypálinkával kedveskedett.  

A további látványosságok közül 
említést érdemel a kuriózumnak 
számító somlyóújlaki műemlék 
templom, amely 1257 után épült, 
különlegessége a templom falában 
emeletnyi magasságban húzódó 
folyosó. Újabb kilométerek bevé-
tele után a Szilágynagyfaluban ta-
lálható XIV–XV. századi Bánffy-
kastélyt és -udvarházat vettük 
célba, majd a falutól délnyugatra 
fekvő kurgánokat, a szláv–avar te-
metkezési helyeket látogattuk meg. 
Az esténket közös bográcsolás, 
népdaltanítás és egy cigányzene-
kar muzsikája tette felejthetet-
lenné egy 1800-as években épült 
kúriában. Szombaton, a túra nyol-
cadik napján a bagosi gyógyfürdő 
nyújtotta kikapcsolódás vonzotta 
leginkább a társaságot, vasárnap 
pedig Egrespatakról, a kiindulási 
helyszínről indultak haza a részt-
vevők. 

Megérkezés a varsólci tóhoz. A Szilágyság természeti csodáiból merítenek erőt a biciklisek fotó: darvas beáta

A jól előkészített, tar-
talmas programmal 
túrázók között vannak 
csíkiak, udvarhelyiek, 
gyergyóiak, brassóiak, 
kolozsváriak, de még 
budapestiek is, akik 
augusztus 14-ig körül-
belül 350 kilométert 
kerekeztek. 


