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Ahhoz a generációhoz tarto-
zik, amelynek szülei fiatal 
házasok voltak a második 

bécsi döntés idején. „Noha volt 
már egy gyermek, aki korábban 
született, mint az én nővérem 
is, úgymond az új magyar hazá-
ért vállaltak még egy gyerme-
ket. Így születtem én is, de mivel 
közeledett a front, szüleim nyu-
gat fele menekültek, édesanyám 
Ratosnyán szült. Zilahon érték 
utol a magyar közigazgatást, 
és ott vettek engem nyilvántar-
tásba, a születési anyakönyvi 
kivonatomat ott kaptam, eb-
ben úgy szerepel, hogy Zilahon 
születtem” – emlékezett. Mint 
elmondta, szülei nem voltak 
különösebben természetjárók, 
megelégedtek a hétvégi kirán-
dulásokkal, piknikkel, nyáron 
a Szentimrei Büdösbe jártak ki 
két-három hétre. „Nekem már 
akkor megtetszett a természet, 
éreztem, hogy ez nekem való. 
Jártam az erdőt, az ösvényeket, 
mindent megfigyeltem, és mindig 
valamit felfedeztem” – mesélte.

Sziklamászás kihívásokkal

Erdészeti iskolát végzett, ké-
sőbb a faipari vállalatnál erdei 
utak építésében vett részt az 
1964-es széldöntések után. El-
mondása szerint a magas he-
gyekkel akkor került közelebbi 
kapcsolatba, amikor megismerte 
a feleségét, akinek a családja ki-
mondottan kiránduló család volt, 
nyaranta sorba vették a hegysé-
geket. „Bejártuk a Kárpátokat, 
minden évben a szabadságunkat 
csak a hegyekben töltöttük, aztán 
a Magas-Tátra következett. Be-
kapcsolódtam a kimondott hegy-
mászó tevékenységbe is, egy 
barátom, aki Nagyváradról került 
ide, első kategóriás hegymászó 
volt, és teljesítményszerűen űz-
te ezt a sportot, megalakította itt 
a hegymászó-csapatot 1977-ben. 
Akkor már annyira vonzottak 

a hegyek és a sziklamászás-
ban rejlő kihívások, hogy igye-
keztem ennek megfelelni. Erdei 
utat építettem Szentdomokoson, 
a Nagylokon, és egyik barátom-
mal kimentünk a Nagyhagymás-
ba egy kenderkötéllel. A kovács 
készített karabinereket tízes be-
tonvasból, ha beleesett volna az 
ember, az kihajlott volna – én ak-
kor azt hittem, hogy az jó. Azzal 
mentünk a Nagy-Hagymásba, 
amelynek sziklatömbjét és fala-
it egy kicsit magaménak tartom, 
mert időközben minden párká-

nyát és falát bejártam, elneve-
zések származnak tőlem, első 
mászásokat is végeztem ott” – 
elevenítette fel. 

A hegymászó sportegyesü-
letet átvette a balánbányai bá-
nyavállalat, ahol erre a sportra 
adtak pénzt is. „Elkezdődött 
a teljesítmény alapú hegymá-
szás, sziklamászás számom-
ra. Akkor már kacsintgattam az 
Alpok felé is, és 1976-ban felju-
tottam a Mont Blanc-ra, első-
ként Hargita megyéből. Nem ez 
volt a teljesítmény, ez valójában 
nem nehéz túra, inkább egy ki-

rándulás, hanem a kiutazáshoz 
szükséges útlevél megszerzése 
volt nehezebb. Hegymászóként 
a fő edzőterepeink a Békás-szo-
ros sziklafalai voltak, volt idő-
szak, amikor olyan erőnléttel 
rendelkeztünk, hogy szinte a 
legnehezebb, az akkori 5-6-os 
kategóriájú mászóutakat mász-
tuk meg. Olyan nehéz útvonalak-
nak az első téli megmászásában 
vettünk részt, mint a Hadsereg 
útja (Traseul Armatei) vagy a 
Művész-repedés (Fisura Artei), 
amely télen sokkal nehezebb, 
mint nyáron” – mesélte.

Hegymászóként kezdetleges 
felszereléssel indult. „A Mont 
Blanc-ra egy olyan hágóvassal 
mentem, amit Sófalvi György 
akkori kollégám pléhlemezből 
készített, és a fogai az ablak to-
lózáraiból levágott és felhegesz-
tett darabokból álltak. Amikor itt 
Szeredában megjelent a sport-
üzletben az első jégcsákány, 
aminek fanyele volt, de gyári da-
rab volt, megvettem. Kötélről ne 
is beszéljünk. Az 1976-os Alpok-
túra meghozta azt a nagy örömet, 
hogy azt a pénzt, amit kaptam – 
az ottani református egyház se-
gítette az ittenit, ott fogadtak 
minket, itthon pedig nagyon ked-
vező árfolyamon válthattunk be 
pénzt – felszerelés vásárlásá-
ra fordíthattam. Téli hegymászó 
bakancsot, túrakarabinereket 
vettem, most is megvannak. A 
következő nagyobb Alpok-túrá-
ra 12 évet kellett várni, amikor 
40 nap kint tartózkodást hagy-
tak jóvá nekem. Elmehettünk 
az Alpokba jobb felszereléssel, 
nagyobb célokkal – a mai na-
pig is középkategóriás hegymá-
szók számára is teljesítmény a 
Matterhorn megmászása, akkor 

sikerült nekem délről megmász-
ni” – emlékezett.

Önkéntes hegyimentőként

Közben hegyimentő-szolgálat 
is alakult 1977-ben Nan Aurel 
kezdeményezésére, több csa-
pattal, a csíki alakulatot Tőke 
Dénes irányította. „Itt a mi zó-
nánkban nincsenek veszélyes 
terepek – a téli lavinák, kőom-
lások, jégomlások hiányoznak, 
sziklafalakon történő balesetek 
sem fordulnak elő. Eltévedések 
viszont voltak – ködben kellett 
felmenni a Nagy-Hagymásra 
eltévedt gyerekek után. Elő-
fordult, hogy Hargitafürdőről 
elindult és eltévedt valaki, meg-
kerestük. Szolgálatot teljesítet-
tünk a sípályáknál, az akkori 
síkötésekkel elég sok lábtörés 
történt. Turistajelzéseket fes-
tettünk, karbantartottuk – ez 
teljesen önkéntesen, nem volt fi-
zetett hegyimentő. Szívvel és lé-
lekkel tettük, lelkesek voltunk, 
azért az emblémáért, amit ma-
gunkon viseltünk, úgy éreztük, 
kötelességgel tartozunk, töb-
bek vagyunk, mint mások. Töb-
bet is tudtunk, tanfolyamokon 
vettünk részt, kiképzéseken, 
országos alpinista iskolát vé-
geztünk, nemzetközi versenyen 
is voltunk a Magas-Tátrában. 
Az átlag turista ezt elfogadta, 
felnézett a munkáját odaadás-
sal végző hegyimentőkre, ez a 
mai napig is így van” – értékelt. 
Tőke Dénes szerint a legjobb 
hegyimentő a tökéletes hegyi 
emberből lesz, aki hegymászó, 
akit megdolgozott az élet és a 
hegyek kihívásai télen-nyáron, 
és minden körülmények között 
át tudja verekedni magát a ne-

hézségeken. Úgy látja, ilyenek 
ma elég sokan vannak, nagyon 
jók az utódaik.

 

Magashegyi expedíciók, túrák

1990 után a megváltozott le-
hetőségeknek köszönhetően 
több külföldi túrán vett részt, 
a sziklamászást fiai is folytat-
ták. „Hargita megyében nem 
volt senki, aki 6-os nehézségű 
sziklafalat a fiával együtt mász-
szon meg. 59 évesen alkalmam 
nyílt egy osztrák expedícióval 
eljutni az ázsiai nagy hegyekbe, 
a Tien-Sanra, a Khan Tengri-
csúcsra (7010 m). A Pest környé-
ki Kárpát Egyesülettől Vámos 
László expedíciót szervezett a 
Kaukázusba, ahol kisebb csú-
csok mellett az Elbruszt (5642 
m) is megmásztuk, ekkor biz-
tattuk fel Lacit, és 2011-ben 
szervezett egy Pamír-expedí-
ciót, ahol elértük a 7134 méter 
magas Lenin-csúcsot, amelyet 
most Ibn-Szina-csúcsnak hív-
nak. Az expedíción 11 tagjából 
négyen jutottak fel a csúcsra, 
ebből kettő csíkszeredai volt, 
Fénya József és én. Ekkor 67 
éves voltam” – mesélte. 

Nyolc éve Bölöni Sándor és Tő-
ke Dénes megalakították 33 ala-
pító taggal a Csíkszéki Erdélyi 
Kárpát Egyesületet. „A magas-
hegyi túrák vezetését, szervezé-
sét vállaltam fel, a nyolc évben 
rengeteg túrát vezettem, elindí-
tottam a CSEKÉ-sek az Alpok-
ban programot, minden évben 
Alpok-túrákon vettünk részt. 
Minden hónapban egy-két ma-
gashegyi túrát vezetek, főleg a 
Fogarasi-havasokba, a Király-
kőre, a Bucegi vagy a Csukás-
hegységekbe. Mindezt az EKE 
országos vezetősége a szépvízi 
országos vándortáborban, majd 
Borszéken kitüntetéssel ismer-
te el“ – emlékezett.

A hegynek lelke van

Azt mondja, amíg egészsége 
engedi, ezt az életformát szeret-
né folytatni. „A korral természe-
tesen mind az erőnlét, mind az 
ambíció csökken, de nem mind-
egy, hogy milyen magasról indul 
ez – ha az ember aktív idős kor-
ban is, aládúcolja azt a lejtőt, és 
akkor enyhe lejtésben még soká-
ig tudja vinni. Ha inaktívvá válik, 
akkor a lejtő meredekebb lesz, 
és hamarabb koppan ott az em-
ber, ahol nem kellene” – fejtette 
ki. Tőke Dénes szerint a hegyet 
nem csak sporteszköznek kell 
tekinteni. „A hegyet természetes 
közegnek, élettérnek kell felfog-
ni, aminek lelke van, ahol vizu-
ális élményeket kell szerezni, 
nem csak sportteljesítményeket. 
Egy barátom mondta, hogy ami-
kor az életed alkonyáról visz-
szanézel az elejére, amit a nap 
érintőlegesen megsüt, azok a te 
élményeid, amelyeket megéltél. 
Ha nincsenek élményeid, elsik-
lik rajta a lenyugvó nap fénye, és 
tartalmatlannak néz ki az éle-
ted. Mindig arra törekedtem, és 
arra buzdítottam a tanítványai-
mat és barátaimat, hogy így éljék 
meg ezt” – zárta a beszélgetést.

KOVÁCS ATTILA

Tőke Dénes, a hegyi ember

Sziklamászás túl a hetvenen is

Tőke Dénes számára életformává vált a hegyek meghódítása

Erdőjáróként kezdte, 

magashegyi túrázó-

ként és sziklamászó-

ként folytatta. Volt 

hegyimentő, feljutott 

Európa és Ázsia több 

ismert hegycsúcsára. 

Jelenleg is magashegyi 

túrákat vezet itthon és 

külföldön, és a hegyek 

szépségeit igyekszik 

megismertetni a fia-

talabbakkal is. A csík-

szeredai Tőke Dénes 

úgy tartja, a hegyet 

természetes közegnek, 

élettérnek kell felfogni, 

aminek lelke van.

„Szívvel és lélekkel 
tettük, lelkesek 
voltunk, azért az 
emblémáért, amit 
magunkon viseltünk, 
úgy éreztük, 
kötelességgel 
tartozunk”
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