Piliske gyalogtúra

Túraútvonal: tábor – Uzon – Bikfalva – Keresztvár – Nyéni-hágó – Piliske – Dobolló – tábor
Távolság: autóbusszal menet 35 km, jövet 20 km, 13 km gyalog
Minősítés: közepes nehézségű túra
Menetidő: 6 óra
Szintkülönbség: emelkedő 340 m, ereszkedő 665 m
Jellemzés: árnyas, helyenként naposabb sétatúra, egyórás meredek kapaszkodóval, pazar kilátással
a Kárpátkanyar hegyeire, a Barcasági-, illetve az Alsó-Háromszéki-medencére. Forrás és turistajelzés
nincs útközben.
Túravezető: Mester-Nagy Ildikó, segéd-túravezetők: Máté Emese, Zayzon Ádám
A Bodzafordulói hegyek – a Kárpátkanyar részeként – a Csukás-hegység, a Bodzai-havasok, a
Háromszéki-havasok, a Brassói-medence és az Alsó-Háromszéki-medence között keresendők.
Legmagasabb pontja a Kovászna–Brassó megyehatáron fekvő Piliske (1223 m). Falvak karéja veszi
körül: Keresztvár, Márkos, Dobolló és Dobollópatak.
A táborból autóbusszal indulunk, majd Rétyet elhagyva Szentivánlaborfalván és Uzonon át haladunk.
A falu központjában a 103B megyei útra térünk, majd a következő települést, Bikfalvát elérve délnek
fordulunk. Hat km megtétele után – elhaladva a Piliske lábainál elterülő Dobolló mellett – elérjük a
Prázsmárról jövő országutat. Ott délkelet felé vesszük az irányt, áthaladunk Keresztváron (1905-ig
Nyén), végül 5 km megtétele után felérünk a Nyéni-hágóra a Hulló-hegy nyergén keresztül.
A Nyéni-hágó alatt alagút fúrja át a hegyet, itt halad Románia leghosszabb vasúti alagútja, 4700 m
hosszú. Az 1920-as években építették, összekötve Brassót Bodzafordulóval. 1690 végén itt hagyta el
Erdélyt utoljára Thököly Imre.
Akárcsak a kuruc hadvezérnek és fejedelemnek, nekünk is fenséges kilátásban lesz részünk: tőlünk
délre a Csukás-hegység 1800 m fölé emelkedő vonulata, délkelet felé tekintve a Szilon-havas (1662
m), Tatárhavas (1476 m), Lóhavas (1440 m), keleten a Pentellő (1772 m), Csihányos (1602 m)
láthatóak, mind a Bodzai-havasokhoz tartoznak. Északkelet felé nézve a Háromszéki-havasok
láthatóak, csúcsai közül a Fekete-halmot (1629 m), a Gór-havast (1783 m), a Lakócát (1777 m), a
Zernyét (1602 m) és a Musátót (1502 m) fedezhetjük fel.
Gyalogtúránk itt kezdődik, északnyugat irányba indulunk a Dobolló-patak felé vezető szekérúton, a
Varsa élén. Virágos kaszáló szélén teszünk meg 1 km-t, aztán elkanyarodva a tanyára vezető úttól,
továbbra is északnyugat felé tartva, erdő és cserjés találkozásánál visz utunk. Négy kilométeren át
enyhén emelkedve, végig szemmel tarthatjuk a Csukást, amely más és más arcát mutatja, ahogy
haladunk felfelé. Helyenként a rovarzsongásos, nyíressel teleszórt kaszáló szélét érintjük, szemünk
előtt a Piliske erdőborította bércével. Itt tartunk egy rövid tízórai pihenőt.
Ahogy kapaszkodunk felfelé, egyre beljebb haladunk a lombhullató, nagy, mohás kövekkel tarkított
erdőbe. Százéves fák dudorait, odvait, összefonódásait figyelhetjük meg. Az erdő lakóinak csapásain
járunk: őz-, szarvas-, vaddisznó-, medvenyomok mentén. Jövetelünkre szajkók, rigók, szarkák
riasztják a négylábúakat. A csúcs felé közeledve megjelenik a lucfenyő egy-egy impozáns példánya is.
A felfelé tartó szakasz végét egyórás meredek kapaszkodón tesszük meg, de a fáradalmakért kárpótol
a meseszerű erdő, amely körbeveszi ezt a csaknem érintetlen területet felkereső turistát. Zöldellő
kövek meredélyén araszolunk felfelé, mintha a valamikori csúcslakó óriás szándékosan nehezítette
volna a betolakodók felfelé haladását, szögletes köveket görgetve az útjukba.
A csúcson kiadós pihenőt tartunk, ki-ki kedve szerint kinyújthatja fáradt tagjait és testi, illetve szellemi
táplálékot vehet magához. Pesty Frigyes helynévgyűjteményében így ír a Piliskéről 1864–65-ben: „Oly
nagy és magos hegy, melyről a Bartzaságnak és Háromszéknek legtávolabb helységei láthatók. Van
hegyes tetőpontján egy négyszegű faragott kő, melyet egy császári királyi mérnök ásatott fel 1842ben, ezen felülírással: Opera ASTR T.RIG.IMP.F:I.1842.”
A pihenő után elindulunk lefelé, de a csúcs nyergén ismét időzünk, hogy megcsodálhassuk az elénk
táruló panorámát. Északkelet felé tekintve ellátunk egészen a Nemere- és a Répát-hegységig, túl a
Háromszéki-havasokon. Északnyugat felé nézve elénk tárul a Háromszéki- és a Barcasági-medence,
amelyeket a Baróti- és távolabb a Persányi-hegység szegélyez. Délnyugat felé nézve lenyűgöző
Brassó látványa a Cenkkel, Hétfalu a Bolnokkal (1170 m), a Keresztény- és a Nagy-kőhavas. Mindjárt
keletre tőlük emelkedik a Baj-hegység, utána a Csukás felé nézve púposodik a Teszla-hegy, mögöttük
pedig a fenséges Bucsecs őrködik hódításra váró 2000 m fölötti csúcsaival. Délnyugat felé kémlelve a
Királykő vigyáz öccsével, a Kiskirálykővel, majd a Fogarasi-havasok terpeszkednek hosszan elnyúlva.
Nyugat felé jól kirajzolódik a Feketehalom fölé magasodó Kótla-hegy (1291 m) és a Baróti-hegység

utolsó fiókái, a Veczer szikla és délebbre a Lempes (704 m), ahogy belevész a Barcasági lapályba.
Észak felé tekintve a Háromszéki-medencén túl felsejlik a Dél-Hargita, a Csomád, a Torjai-hegy és a
Bodoki-havasok.
Miután beteltünk a látvánnyal, lefelé indulunk a Piliske Dobollóba hosszan benyúló lábain. Erdőszélen
kezdjük az ereszkedést, de lassan az erdőt teljesen felváltja a kopár hegyoldal, a valamikori fás
rengeteg nyomaival. Hosszú, másfél-kétórás lejtős séta vár ránk, virágos legelőt átszelve, miközben
gyönyörködhetünk a lábunk alatt elterülő apró falvakban, és az őket vigyázó hegyekben. Lassan
elérjük Dobolló házait, majd a központban váró autóbusszal megyünk vissza a táborba.
Dobolló mondavilága:
„Dobolló völgyében a balpartilag beszakadó Lidércz patakával (hol a néphit szerint lidérczek laknak)
szemben egy szép idomú sziklaszál emelkedik, ezt Décse kövének hívják. E sziklával pedig sajátosan
élczes rege van összekötve, melyet, mint a népregék hű registrátora, ide iktatok: <Vót egy óriás ló,
ameik a Décse kövin állt. A nyakát bényújtotta a regátba, s ott ette a románok búzáját, kukoricáját. A
románok meg akarták fogni s belékapaszkodtak a ló hajába. Az rántott egyet a fejin s az oláhokat
szétszórta Erdélyben. A sziklán látszik a lónak a nyoma, de most bénőtték a fák, s nem láccik a szikla
se.>"

