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A jövőben az utazás hétközna-
pibb formáit fogja választani 
Pengő Zoltán újságíró, aki tavaly 
4000 kilométert gyalogolt Kőrösi 
Csoma Sándor nyomdokain. Az 
Erdélyből az Indiához tartozó 
Ladakba vezető gyalogútról írt 
könyvét tegnap mutatták be a 
Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten.

 » PAP MELINDA

M indig érdekelte a történe-
lem, a földrajz, így nem volt 
körülbástyázva lexikonok-

kal, amikor közel nyolc hónapos 
gyalogút után a pandémia kezdete-
kor nekiült megírni a Kőrösi Csoma 
Sándor nyomdokain tett gyalogútjá-
nak tapasztalatait. Pengő Zoltán új-
ságíró Ötmillió lépés Erdélytől Lada-
kig című könyvét tegnap mutatták 
be a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten. 
A Tortoma kiadó Világjáró erdélyi-
ek sorozatában megjelent útikönyv 
egyszerre izgalmas és humoros, jel-
lemezte a Bánff y-palotában tartott 
könyvbemutatón Márton Evelin író, 
újságíró. Szerzője alig két hónap 
alatt írta, a karanténidőszakban, 
amikor a pandémia kitörése miatt 
meg kellett szakítania útját, nehogy 
Indiában érje a világjárvány.

Jóhiszemű vándor
„Nem volt egy leányálom, de az út 
nagy része élvezetes volt, örömet ta-
láltam benne” – jellemezte Pengő 
Zoltán a 2019 szeptembere és 2020 
márciusa közötti időszakot, amikor 
nagy elődjéhez hasonlóan gyalog-
szerrel indult el Nagyenyedről Ladak-
ba. Az út gondolata a 90-es években 
született meg benne, az ötletet egy 
serdülőkorában olvasott Kőrösi-élet-
rajz adta. Pengő Zoltán úgy értékelte, 
a terv régisége ellenére „roppant fel-
készületlenül” vágott neki az útnak, 
de ez nem hősködés volt részéről, in-
kább a lelkiállapotából fakadt. Jóhi-
szemű emberként vándorolt Románi-
án, Bulgárián, Törökországon, Iránon 
és Indián keresztül, ugyanis pozitív 
beállítottságúként úgy hiszi, az em-
berek inkább jók, mint rosszak. És va-

lóban, útja során 99 százalékban se-
gítő szándékú emberekkel találkozott 
országtól, felekezeti hovatartozástól 
függetlenül.

„Elértem a pszichés határaimat”
Felszerelése is fapados volt, egy régi 
sportcipővel és szandállal vágott neki 
a nagy útnak. „Semmiképp nem aján-
lanám senkinek az én stílusomat” 
– mondta a nagyváradi születésű új-
ságíró, hozzátéve, hogy egy ilyen útra 
valójában nem is lehet teljes egészé-
ben felkészülni. Rámutatott, meggyő-
ződése, hogy mindenki sokkal többet 
tudna teljesíteni, mint amit feltételez 
magáról, számára a napi 30 kilométer 
gyaloglás volt ez a határ.

Bár kényszerítő körülmények – 
az iráni zavargások és a koronaví-
rus-járvány kitörése – miatt meg 
kellett szakítania útját, elérte a hatá-
rait. „Ez az ötmillió lépés és a 7 és fél 
hónap elég volt, elértem a pszichés 
határaimat, már nem volt bennem 
lelki plusz, belső energia, ami hajtott 
volna” – vázolta a tavaly márciusi 
lelkiállapotát, amikor attól való fé-
lelmében, hogy a világjárvány Indi-
ában éri, úgy döntött, megszakítva 
útját, hazatér. A jövőben az utazás 
hétköznapibb formáit fogja választa-

ni, mondta a kérdésre, hogy tervez-e 
még hasonló projektet.

Szemüveg nélkül
A könyv bővelkedik a humoros szitu-
ációkban, ezek egyike, amikor nagy-
szebeni házigazdája költöztetésre 
fogja, melynek során eltörik a szem-
üvege. Mivel rövidlátó, és 14 éves kora 
óta szemüveget hord, tervezte, hogy 
valahol megcsináltatja, erre azonban 
nem került sor, így végül a nagy utat 
szemüveg nélkül tette meg. „Egyálta-
lán láttál valamit út közben?” – kér-
dezte tőle egyik barátja. Határozottan, 
állítja. A legrosszabb tapasztalatok 
Iránban érték, ez lesújtó élmény volt 
számára, pszichésen nagyon megvi-
selte az ott-tartózkodás. „Mintha az 
egész ország gyászolna, abnormális a 
nemek közötti viszonyulás, groteszk a 
személyi kultusz” – jellemezte a mu-
zulmán országot, ezért örült, amikor 
újra átléphette a török határt, és a két 
ajatollah helyett a modern török álla-
mot megálmodó Kemál Atatürk képét 
láthatta az út mentén. Meg is fogadta, 
hogy Iránba többet be nem teszi a lá-
bát. Törökország ellenben nagyon po-
zitív élményként él benne, rá kellett 
döbbennie, hogy mind gazdaságilag, 
mind infrastruktúra szempontjából 
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„Nem volt leányálom, de örömöt leltem benne”

Demeter László kiadóvezető, Pengő Zoltán és Márton Evelin a Bánff y-palotában tartott könyvbemutatón

Az Ebisu nevű hajót év végéig még 8 esetben szeretnék bevetni

FO
TÓ

: 
FO

DO
R 

EN
IK

Ő

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
AC

T 
FO

R 
TO

M
O

RR
O

W

fejlettebb, mint Románia. „Sokak 
fejében téves elképzelések vannak 
Törökországot illetően, kicsit lesaj-
náljuk őket, holott nem indokolt” 
– jelentette ki Pengő Zoltán.

„Szerencsések vagyunk”
Egészen más, ha valaki csak a tu-
risztikai helyszíneket érintve láto-
gat meg egy-egy országot, mintha 
végiggyalogol rajta. „Közeli kap-
csolatba kerültem mindenik ország 
hétköznapi rögvalóságával, ami 
számomra érdekesebb volt, mint 
egy múzeum” – jellemezte útját az 
újságíró. Úgy vélte, Közép-Euró-
pában torz szemüvegen keresztül 
szemléljük a világot, minimum 
Ausztriához hasonlítjuk magun-
kat, holott a világ lakosságának 90 
százaléka rosszabb körülmények 
között él. „Jó körülmények között 
élünk, csak nem tudjuk értékelni” 
– mondta az utazó az Iránban, In-
diában látottakat hozva fel ellenpél-
daként. Az indiai szemét, szmog és 
zajszennyezés egyaránt zavaró az 
európainak, arról nem is beszélve, 
hogy az emberek a létminimumon 
élnek. „Az, hogy a keleti ember lus-
ta, sztereotípia, rengeteget dolgoz-
nak, késő estébe nyúlóan. Mi sokkal 
nagyobb hatékonysággal dolgo-
zunk, de semmiképp sem többet” 
– vélte az újságíró.

Indiáról szólva elmondta, itt ször-
nyű higiéniai körülmények uralkod-
nak, egy-egy indiai nagyváros őrül-
tek házának tűnik a szemét, szmog 
és hatalmas zajszennyezés miatt. 
„Roppant félelmetesnek tűnt, hogy 
Indiában elkaphatom a koronaví-
rust” – osztotta meg félelmeit is a 
népes hallgatósággal Pengő Zoltán.

Úgy vélte, szerencsés, hogy tavaly 
márciusban hazaért, és a könyvet a 
karanténidőszakban írhatta meg, 
így volt egy örömteli elfoglaltsága. 
Mérleget vonva úgy vélte, bár Zang-
lába – ahol Kőrösi Csoma Sándor 
a legtöbbet tanult, alkotott – a téli 
útviszonyok miatt nem sikerült el-
jutni, elégedett az útjával. „Úgy ér-
zem, ez egy szép teljesítmény, nem 
rendkívüli, de nem is hétköznapi. 
Örülök, hogy végigcsinálhattam” – 
összegzett.

 » „Ez az öt-
millió lépés és 
a 7 és fél hónap 
elég volt, elér-
tem a pszichés 
határaimat, már 
nem volt ben-
nem lelki plusz, 
belső energia, 
ami hajtott 
volna” – vázolta 
Pengő Zoltán a 
tavaly márciusi 
lelkiállapotát, 
amikor attól való 
félelmében, hogy 
a világjárvány 
Indiában éri, úgy 
döntött, meg-
szakítva útját 
hazatér.

 » KRÓNIKA

A környezetvédelmi világnapon 
bocsátották vízre Brassó me-

gyében, a Tatrang folyó szecselevá-
rosi gátjánál Európa első, 100 szá-
zalékban környezetkímélő hajóját, 
amelyet a hulladék összegyűjtésére 
fognak használni. A szombati ese-
ményen jelen volt Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter és Ba-
rabás László, a Román Vízügyi Igaz-
gatóság igazgatója. A hajót, amely 
egyedülálló abban a tekintetben, 
hogy akkumulátorait fotovoltaikus 
panelek táplálják, egy romániai mér-
nökcsapat tervezte és építette, és az 
Act for Tomorrow Egyesület által 
a környezetvédelmi tárcával part-

nerségben elindított, a Természe-
tes vizeink védelmében elnevezésű 
program keretében használják első 
alkalommal. Tánczos Barna minisz-
ter felszólította a lakosságot a felelős 
hulladékkezelésre, és rámutatott, 
a kényszerítő intézkedések helyett 
a felelős magatartás tudatosítása 
az igazán fontos. Andrei Coşulea-
nu, az Act for Tomorrow Egyesület 
képviselője rámutatott, a hajó teljes 
egészében környezetbarát, és nagy 
előnye, hogy azokon a tavakon is 
használni lehet a hulladékok be-
gyűjtésére, ahol a motoros csónakok 
használata tilos.

Barabás László arról számolt be, 
hogy jelentős összegekbe kerül a 
hulladékok összegyűjtése az ország 

természetes vizeiből, illetve azok el-
szállítása, raktározása és újrahaszno-
sítása, főleg, mert óriási mennyiségű 
szemétről van szó. Hozzátette, az el-
múlt három hónapban több mint 2000 
ellenőrzést végeztek az igazgatóság al-
kalmazottai az ország tavain és folyó-
in, és több mint 300 ezer lej értékben 
róttak ki bírságokat. Az Ebisu nevű 
hajót év végéig még legalább 8 eset-
ben szeretnék bevetni a hulladékok 
begyűjtésére az ország több más folyó-
ján és taván. A vízi jármű akkumuláto-
rai egy töltéssel hat óráig működnek, 
amely idő alatt a hajó akár 350 kilog-
ramm hulladékot is képes összegyűjte-
ni és szétválogatni. Az Act for Tomor-
row Egyesület képviselői szerint a hajó 
95 ezer eurós beruházással készült el.

Környezetkímélő hulladékbegyűjtő hajót bocsátottak vízre a Tatrangon




