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A kolozsvári Solymosi Zsolt szerint a világjárás olyan feltöltődést nyújt, amit semmi más nem tud megadni

Szibériai út – felkiáltójel a rohanó világban

– Magadanból, Szibéria leg-
távolabbi, autóval megköze-
líthető városából tért haza 
nemrég volt diákjával. Kinek 
volt az ötlete ez a kissé me-
rész expedíció?
– Én betöltöttem a negyven évet, és 
olyan mérföldkövet kerestem, amely-
re nemcsak idén gondolhatok, ha-
nem valóban emlékezetes marad. 
Úgy éreztem, hogy szükségem van 
egy rendhagyó útra, utazásra. Az 
Ohotszki-tenger Szibéria utolsó au-
tóval megközelíthető településében, 
Magadanban található, és én már 
évekkel ezelőtt kinéztem magamnak 
ezt a helyszínt. Körülbelül tíz éve sze-
retnék eljutni a csontok útjára, főként 
a Gulag-horror helyszíneit szerettem 
volna saját szememmel látni. Az ex-
pedíciót másfél éves tervezés előzte 
meg, amelybe beletartozott az au-
tó felszerelése, az útvonal megter-
vezése, biztonsági pontok keresése, 
iratok előkészítése. Az útra 77 napot 
szántunk, amely egy tanár teljes nyá-
ri szabadsága, ebben volt 19 nap, amit 
problémák esetén vezetés nélkül töl-
töttünk volna. Végül egyetlen „sza-
badnapot” sem vettünk ki: 65 nap 
alatt hazatértünk, és azt kell monda-
nom, hogy minden tervszerűen, pon-
tosan úgy alakult, ahogy szerettük 
volna. A 31 ezer kilométeres út során 
természetesen nemcsak Magadanba 
jutottunk el. Közép-Ázsián, tehát a 
selyem útjának – az antik világ egyik 
leghíresebb kereskedelmi útvona-
la – nagy részén áthaladtunk: Ka-
zahsztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, 
Mongólia. Érdekesség, hogy egyik or-
szágon sem keresztbe, hanem hosz-
szába mentünk át, úgyhogy ez külön 
élményt jelentett. Visszafele pedig a 
világ legnagyobb országán keresztül 
szintén hosszába jöttünk, és a legke-
letibb ponttól, Magadantól az észak-
nyugati Szentpétervárig vezettünk.

 – Miért nem vágott neki egye-
dül az útnak?
– Lehetne egyedül menni, de azt 
gondolom, hogy akkor jóval hosz-
szabb ideig tartana az út. Találkoz-
tunk egy bukaresti motoros fiúval, 
aki egyedül vágott neki, és motorbi-
ciklin tízszer nehezebb, mint terepjá-
rón, viszont annak is megvan a maga 
szépsége. Viszont az idő szempontjá-
ból és alapvetően a biztonság miatt is 
jó volt, hogy ketten mentünk. Mátyás-
Metz Dávid volt diákommal utaztam, 
aki autómérnöki pályára készül, te-
hát neki köszönhetően biztonságban 
érezhettünk magunkat, hiszen bár-

mi gond adódott a terepjáróval, hely-
ben megszerelte.

 – Adódott-e ilyen jellegű prob-
léma?
– Ilyen hosszú úton nyilván adó-
dott, viszont az autó rendkívül szé-
pen teljesített. A Csontok Útján, ahol 
a kereket is ellepte a sár, elég ko-
moly fékgondjaink voltak. Néha le-
tört a pótkeréktartónk hátul, és azt 
hegeszteni kellett, illetve fékcsöveket 
cseréltünk. Tehát voltak apróságok, 
de a motort nem kellett szétszedni, a 
futóműhöz nem nyúltunk, és az autó 
azóta is tökéletesen működik.

– A rossz útviszonyokon kívül 
milyen nehézségekbe ütköz-
tek, milyen veszélyekkel néz-
tek szembe az úton?
– Alapvetően csak annak a veszélyé-
vel, hogy sikerül-e ekkora távot bal-
esetmentesen megtennünk. Amióta 
hazatértem, folyamatosan olvasom a 
helyi balesetekről szóló híreket, mi-
közben a teljes expedíció során ösz-
szesen két balesetet láttunk, egyiket 
Törökországban, a másikat Oroszor-
szágban. Talán ez volt a legveszélye-
sebb, ugyanis a vidékkel kapcsolatos 
előítéleteink nem igazolódtak be. Te-
hát Dagesztán, Ingusföld, Csecsen-
föld politikailag instabil helyzetben 
van, és bár az orosz katonaság je-
lenléte ijesztő volt, nem hordozott 
semmilyen veszélyt magában. Tíz 
kilométerenként ellenőriztek min-
ket, de mosolyogva továbbengedtek, 
és senki sem akart bántani bennün-
ket. Egyébként minden ország vala-
mennyi nemzete kedvesen fogadott, 
segítette az utunkat, illetve még él 
bennük ez a természetszerű viszo-
nyulás, hogy a vándorokat, utazókat 
segíteni kell.

– Ki segített még útközben, pél-
dául az elszállásolásban vagy 
étkezésben?
– Az autónk volt a lakásunk, elég 
gyakran aludtunk benne, hiszen ezt 
belül átalakítottuk, hűtőszekrényt 
helyeztünk el benne, illetve tisztálko-
dásra is nyílt lehetőség. Nyilván, ahol 
tehettük, és olcsó szállást találtunk, 
kihasználtuk a lehetőséget, az utak 
mentén pedig tudtunk meleg ételt en-
ni. Az emberek tanácsokkal láttak 
el, biztosításokat intéztek, kommu-
nikáltak helyettünk ott, ahol a nyelv 
akadályt jelentett. Azt is megtanul-
tuk az út során, hogy nem gond az, ha 
valaki nem beszéli az orosz nyelvet, 
mert teljesen jól körül lehetett írni 

mindent, és jól egyeztünk egymás-
sal. Az emberek önzetlensége fogott 
meg, hiszen nem vártak el semmit 
a segítéségért, mindent szeretetből, 
természetszerűen tettek.

– Hogyan finanszírozták az 
utat?
– Évek óta gyűjtünk rá, és nem volt 
egy óriási összeg. Nagyon kedves 
barátaim is segítettek szintén ön-
zetlenül és reklám nélkül. Amikor 
szembesültem azzal, hogy azon a vi-
déken, ahol az expedíció 90 százalé-
ka zajlik 1,8 lej a motorina, 20 bani 
egy tea és 2 lej a legdrágább étel, ak-
kor a költségvetés szempontjából 
nem aggódtam. Úgy érzem, hogy mi-
nimális összegből bejártuk a világ-
nak a háromnegyedét.

– Milyen országokon mentek 
keresztül, illetve melyik volt a 
legemlékezetesebb?
– A donyecki feszültségek miatt úgy 
döntöttünk, hogy dél felől indulunk, 
Bulgárián, Törökországon és Grúzi-
án áthaladva jutottunk Oroszország-
ba. Először megnéztük Ingusföldet, 
ahol a beszláni merénylet volt a 
2000-es évek elején. Jártunk abban 
az iskolában, amelyet a terroris-
ták felrobbantottak, és több száz 
diák vesztette életét. Az újonnan 
épített intézménybe sportfelszere-
léseket és írószereket vittünk – na-
gyon megható pillanat volt. Utunkat 
folytatva lementünk a Kaszpi-ten-
ger legdélibb pontjára, Derbentbe, 
amely egy 5 ezer éves város, talán 
a legrégebbi városa Oroszország-
nak. A tenger mentén felmentünk 
Asztrahán városába, amely külö-
nösen érdekes, hiszen ezer nemzet 
él ebben a városban. Tehát ha egy 
igazán multikulturalitás települést 
szeretnénk látni, akkor Asztrahán-
ba érdemes menni. Sőt itt az összes 

világvallás jelen van, és mindegyik 
felépítette a maga templomát. On-
nan átmentünk Kazahsztánba, és 
a Kaszpi-tenger másik felén lemen-
tünk délre Üzbegisztánba, majd Kir-
gizisztánba, a hegyeken keresztül 
vissza Kazahsztánba, és újra be-
léptünk Oroszországba, ahol azon 
a festői útvonalon haladtunk, ame-
lyet a múlt század elején építettek 
az oroszok az Altaj-hegységen ke-
resztül. Beérkeztünk Mongóliába, 
ezen hosszában átmentünk, és el-
értünk a végcélunkat, Szibériát, és 
a csontok útjáig még 3500 kilomé-
tert kellett vezetni. A csontok útja 
2000 km hosszú, Magadan az utol-
só állomás, és onnan ugyanazon az 
úton keresztül a Bajkál-tóig vissza-
vezettünk, és innen Szibéria nyugati 
felén Moszkváig, majd Szentpéter-
várig, illetve a balti államokon haza. 
A teljes útvonal fotókkal kiegészít-
ve a Transylvania to Magadan ne-
vű Facebook-oldalon megtekinthető. 
És a kérdésre pontosabban vála-
szolva három pontot emelnék ki: 
Közép-Ázsiát egységében, az egzo-
tikusságát, különlegességét, az em-
berek kedvességét; Mongóliát, amely 
ősi energiákat őrző ország, itt nem 
igazán változott semmi az utóbbi 
száz esztendőben, de „sajnos” már 
épülnek az aszfaltos utak; és Szibé-
ria a harmadik pillér, különösen Ja-
kutföld, hiszen ott az év két-három 
hónapja nevezhető nyári időszaknak, 
azonkívül az örök fagy birodalma, 
mínusz 50 fok fölött van a hőmérsék-
let télen.

– Milyen érzés volt hazatérni: 
öröm, megkönnyebbülés vagy 
még szívesen folytatták volna 
az utazást?
– A hazatérés nem jelentett meg-
könnyebbülést, sokkal inkább só-
hajt, hogy nem folytathattuk az 

utazást. Borzasztóan irigykedtünk 
azokra a nyugati vándorokra, világ-
utazókra, akiknek nem számított, 
hogy mikor ér véget az expedíció. A 
hazatérés után azt kérdezte tőlem 
egy francia pár, hogy milyen visz-
szatérni a realitásba, nagyon kín-
lódunk, szenvedünk? Hát, igen, 
nagyon. Kolozsváron rohangáltak 
az emberek az utcán, fásultak vol-
tak, zajos volt minden. Elég nehéz 
volt visszailleszkedni a szibéri-
ai csendből, ahol az ember reggel 
nyolckor elindult, és délután hatkor 
látta az első házat vagy az első em-
bert, akivel szóba állhatott volna. 
Őrzöm magamban az emberek bé-
kéjét, nyugalmát. Ebben a rohanás-
ban, amiben élünk, ez az út egy jó 
felkiáltójel volt, hogy lehetne más-
ként is. Jó tanulság volt, de ha lehet-
ne akkor holnap indulnék vissza.

 – Ha nem is holnap lesz az in-
dulás, de a legközelebbi út hova 
vezet majd?
– Igazából ezt most nem tudnám 
megnevezni, de tény, hogy meg-
rövidültek a távolságok. Miután 
az ember egy ülőhelyében leve-
zet kétezer kilométert, vagy bejár 
31 ezer kilométert egy 65 napos 
expedíció során, már nem je-
lent különösebb akadályt, hogy 
a világ bármely pontjára eljus-
son. Szeretnék eljutni autóval 
Darzsilingbe, vagy Dél-Ameriká-
ba, de még nem tudok időpontot 
mondani, mert az iskolai mun-
kám és hivatásom mindennél fon-
tosabb. Ezért nem lehet csak úgy 
„meglógni”, de ha egyszer sikerül 
az életben, akkor ajánlom min-
denkinek, hogy éljen a lehetőség-
gel, mert ez olyan feltöltődés, amit 
semmi más nem tud megadni.

BEDE LAURA

Bár csak nemrég tért haza a hatvanöt napos szibériai 

expedícióról, akár holnap újraindulna Solymosi Zsolt, 

a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium 

aligazgatója, aki volt diákjával bejárta a világnak a há-

romnegyedét. A több mint harmincezer kilométeres 

útról, a veszélyekről és látványosságokról a kincses 

városi unitárius lelkész számolt be a Krónikának.

Végcélt jelző tábla. Solymosi Zsolt és Mátyás-Metz Dávid 31 ezer kilométert utazott a 65 napos expedíció során

Csisztu Zsuzsa részvételével fonják kolbászból a kerítést a hétvégén Nagyszalontán
Tizedik alkalommal rendeznek 
kolbászfesztivált Nagyszalontán. 
A szombaton, a hajdúvárosi kultúr-
házban és annak udvarán tartandó 
rendezvénysorozat keretében szá-
mos szórakoztató program várja az 

érdeklődőket. Például ügyességi ver-
senyen mérhetik össze tudásukat a 
kutyusok és gazdáik, ugyanakkor 
a Hajdú Lovasegyesület jóvoltából 
bárki lovaglóleckét vehet, valamint 
sétakocsikázhat. A tízéves kolbász-

fesztivál alkalmából mindenki meg-
kóstolhatja majd a város édességét, 
az 500 szeletes tortát, emellett a sze-
rencsések értékes tárgynyereményt 
nyerhetnek a tombolán. A szabadté-
ri nagyszínpadon többek között fel-

lép a magyarországi Dupla Kávé és 
Köteles Cindy, Kiki, az egykori Első 
Emelet zenekar énekese, majd a sza-
badtéri színpadon lemezlovasok ál-
tal kevert zenére lehet diszkózni. A 
nagyszalontai kolbászfesztivál házi-

asszonya Balázs Anita helyi újságíró 
oldalán Csisztu Zsuzsa egykori ma-
gyar tornászbajnoknő, televíziós mű-
sorvezető.
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