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Miközben odakint csípős fagyokkal és zúzmarával terhes ködös november van, jól esik a
kandalló tüze mellett visszaidézni a nyári napsütés melegét. Lehel és Hunor barátaim addig-addig
noszogattak, hogy már nem volt képem tovább halogatni, és a nyáron írt vázlatot kissé
kiegészítgettem.
Nagy segítségemre volt ebben mindannyiunk kollektív emlékezete: a digitális fényképek
garmadája, így legalább az időrendiséget tartani tudtam, de hiányzik biza sok-sok történet és
beszélgetés, amelyek pontos felidézésére egyre hanyatló memóriám miatt nem vállalkozhatom.
Csak remélni tudom, hogy eme kis irományom illeni fog eddigi utibeszámolóim sorába, és
még inkább remélem, hogy ez a sor a jövőben is egyre gyarapodni fog. A következő oldalakon
röviden összefoglaltam hát idei nyaralásunk eseményeit. Apróbb részletek megírására azért sem
törekedhettem, mert az általunk megélt élményeket nálamnál sokkal mívesebb tollú literátusok sem
tudnák úgy leírni, hogy olvasva csak feleannyira élvezetesek legyenek, mint valójában. Sok apró
mozzanat, gesztus, szín, íz és illat, és még ezernyi más dolog teszi az élményt teljessé és ezáltal az
embert boldogabbá. Tapasztalni kell és átélni! Ezért indultunk el a hosszú útra már sokadszor és
nyitottuk ki a szívünket, hogy az a sok szépség, öröm és szeretet mind beleférjen, amit Erdély és
kiváltképpen a Székelyföld, az ott élő emberek adhatnak!
Nyaralásunkra nem magunkban, hanem családostól indultunk. Vaski család, akikkel már
többször is bebizonyosodott, hogy jól el tudjuk viselni egymás társaságát (bár ez inkább részükről
bizonyít nem kis intelligenciát ismerve némi olaszos temperamentummal megáldott családomat) és a
kiegészített csonka Salamon család: Sára lányunk itthon maradt, de elvittük Ákossal egyívású
keresztfiúnkat Bencét, valamint a pót-családtagot: Csülök barátunkat! Így indultunk neki egy hosszas
keresgélés után végül némi kis szerencse árán megkapott kisbusszal nyolcan.
Lássuk hát, hogy is volt!...
Kelt Balatonalmádiban, 2011. november végén

2011. július 15. péntek
Reggel fél hétkor indulunk. Sikerült mindent berámolni a buszba. 70 liter bor, némi úti
elemózsia, no meg a kofferek-sportszatyrok halmai hátul jól elférnek. Első állomásunk a pékség, míg
Eda sorban áll, mi gyorsan hazamegyünk, néhány apróságot otthon felejtettünk. Irány az autópálya. A
reggeli budapesti forgalom meglehetősen gyér, hamar átérünk a fővároson. Pisiszünet, reggeli kávé,
az éhező gyermekeknek némi reggeli. A következő megálló Debrecen. Vásárolnunk kell még úti
elemózsiát (tegnap ugyan bevásároltunk, azután reggel a péknél is, de az éhezés réme továbbra is
velünk maradt!), Lehelnek pedig Omnia szemes babkávét kell vinnünk, így megállunk egy Sparban.
Igen meleg van, 32 fok. A buszban kellemes 24 fokot állítottunk be, így nem nagy öröm kiszállni.
Szerencsére az éhesek gyorsan vesznek valamit azt hamar befalják és indulhatunk is. A határig elég
lassan haladunk, nagy a forgalom. Simán átérünk. Meg kell állnunk úthasználati matricát venni az
első MOL kútnál. Csülöknél tavalyról maradt 10 lei, így meglepi magát egy sörrel (a hűtőtáska hátul
tele van hideg sörrel, az nem jó, venni kell!). 37 fok van, mondhatni dögletes meleg, gyorsan tovább
kell állnunk.
Nagyváradon igazi nagyvárosi forgalomban haladunk, majd a városból kiérve néhány faluval
később megállunk egy kisvendéglőnél. Ebédelni szeretnénk, de nincs nálunk lei, kártyával fizetni nem
lehet, így a kiérdemelt éttermi ebéd kútba esik. Szerencsére velünk van egy kisebb huszárezred havi
ellátmánya, így a busz hátulját kinyitva gyorsan kenünk néhány tonna szendvicset. Csak el ne
felejtsünk majd valahol megállni, és vásárolni némi élelmet! Hamar indulunk is tovább. A forgalom
nagy, sok a kamion, és rengeteg településen kell áthajtani, jó lenne már egy teljesen kiépített
autópálya! Átkelünk a Királyhágón, Körösfőn, majd Bánffyhunyadon keresztül érjük el Kolozsvár
előtt az sztrádát. Kellemes meglepetés, hogy már elkerüli Tordát is, így jó háromnegyed órát
megtakarítunk időben. Marosludas a következő megálló, a MOL kútnál frissítünk és veszünk némi
ennivalót. Az üzemanyagunk számításaim szerint még kitart Szovátáig. Szerencsénkre így is lesz, az
autó komputere szerint még 10 km-t lehet megtenni a maradék üzemanyaggal, amikor 771 km
megtétele után begurulunk a kúthoz. 82 litert tankolunk a 80 literes tartályba, tényleg az utolsó
cseppjeinkkel értünk el idáig. Innen nem tudunk rögvest indulni, mert eszünk némi gyümölcsöt, bár a
gyerekeken kezdenek az éhezés jelei kiütközni, valami rendes kaját várnának el! Ezután már egy óra
alatt Udvarhelyre érünk Lehelékhez, útközben felváltva mutogatjuk Vasekkal ez ismerős helyeket a
többieknek: erre voltunk medvelesen, emerre kell menni a szénégetőkhöz, amarra Oroszhegyre, emitt
a Nyikó völgye, amott a domb mögött már Udvarhely következik.
Örömteli a viszontlátás, a kerti fedett teraszon, vagy ahogy itt mondják, a filagóriában
kávézunk, s rövidesen indulunk is ki a szállásra. Csíkszereda felé Máréfalván keresztülhaladva a falu
végén kanyarodunk északkelet felé egy kövesúton. Jó 20 percen keresztül autózunk a patak jobb
oldalán (ami ugye folyásirány szerint jobb, tehát irányunkban tulajdonképpen a bal oldalon), mire
végre „hazaérünk” Hunor vendégházába. A kapu mellett tábla hirdeti: „Erdőfarka vendégház”. Már
kezd sötétedni, de gyorsan körülnézünk. Az emeletes ház hatalmas kert végében áll. A kert patakparti
részén óriási filagória vagy negyven személyre paddal-asztallal, hatalmas kemencével, igazi kerti
mulatságra való helynek tűnik. A kertben játszótér, tűzrakó, ízléses virágoskert. A pataktól kerítés
választja el, kapun keresztül lehet lejutni. Fenyéd pataknak mondja Lehel. Csendesen csordogál a
hatalmas kövek között, de a szemközti meredek, erdős partból sokat elmosott, gyakorlott szemnek
sokat mondó nyomokat hagyván a tavaszi áradáskor tapasztalható erejéről. A ház patakkal átellenes
oldalán kopár domboldal látható, néhány éve levágott erdő helyén kisarjadt réti vegetációval, a
dombélen néhány fenyőfával. Hamar behurcolkodunk a házba. Az alsó szinten hatalmas nappaliétkező, konyha kamrával, egy vendégszoba és fürdőszoba, fent 5 szoba, fürdő és nagy előtér-nappali.
A szobák aprók, de igen kényelmesek.
Beköltözés után a nap következő fénypontja természetesen a pálinkával történő koccintás,
majd nagy megkönnyebbülésünkre a vacsora következik. Nem hiába koplaltunk egész nap! Lehelék
már a nap folyamán korábban kiköltöztek, Krisztina már délután megfőzte itt a vacsorát: remek
zöldborsólevest és a már tőle megszokott kitűnő gombás vaddisznópörköltet! Vacsora után
kiköltözünk fröccsözni a szabadba, birtokba vesszük a következő napok vélhetően legtöbbet
használandó (külön hűtőszekrénnyel felszerelt!) helyét, a filagóriát. Szúnyogok nincsenek, este még
sokáig beszélgetünk.

2011. július 16. szombat
Reggel arra ébredünk, hogy Ákos felajzva beront a szobába: - Idenézzetek mit fogtam!!!
Kezében egy ezüstös színű apró pettyekkel tarkított halat szorongat. Az imént fogta a patakban
legyezve a csodálatos sebes pisztrángot! Persze azonnal felkelünk, fényképezünk, megnézzük a
„tetthelyet” is. Reggelire meg is sütöm neki, jóízűen meg is eszi. Ezután bemegyünk Udvarhelyre
bevásárolni. Hosszú listát írtunk, ételt-italt és még néhány apróságot.

A szálláshelyre visszatérve a reggeli halfogáson felbuzdulva mi fiúk s férfiak nekiindulunk
kocsival a sebes folyású patak mellett az úton felfelé, s míg meg-megállva Lehel és Ákos a reménybeli
pisztrángtanyákat vallatja, mi többiek a málnabokrokat kerülgetjük és a zamatos gyümölcsökhöz
szamócát szemezgetünk a mohás részeken. Mohapárna pedig van bőven, süppedősebb és tömöttebb,
a zöld szinte minden árnyalatában. A napos helyeken tarka virágok nyílnak, rajtuk szebbnél szebb
lepkék pihennek. Vannak félénkebbek, de némelyik oly bizalmas, hogy alig tudjuk elhessenteni
magunkról őket. A patak vize felett apró kérészek járják táncukat. Erőteljes szárnycsapásokkal
felevickélnek függőlegesen vagy másfél métert, majd kifeszített szárnyakkal visszaereszkednek.
Csülök minden megállónál keres egy nagy követ a patakban és egy sörrel a kezében rátelepszik.
Boborján mintájára ő lesz a „legtöbb patakban a legtöbb kövön ülő ember”. Sokáig múlatjuk így az
időt, sajnos a horgászok eredmény nélkül állnak, bár Lehel egy igen termetes pisztrángot szalasztott
el, amikor ki akarta emelni, leesett a horogról.

Hazaérve a gyerekek és Csülök a patakban nekilátnak gátat építeni. Készítenek egy
„úszómedencét” a lassabban áramló helyen és egy „dinnyehűtő” medencét a sodrósabb részen.
Kellemes borozgatással telik az este, vacsorára van még a tegnapi pörköltből.

2011. július 17. vasárnap
Ma nagyobb kirándulásra készülünk. Kocsival fel a patak melletti úton át Ivóba a Hargita
lábához, de először még elindulunk Lehellel a szemközti meredeken felfelé a Nivával, hogy
megnézzük, a busszal fel tudunk-e menni a hegyre gombázni. Az út helyenként meredek, de nagy
kátyúk, vagy huppanók nincsenek, így a busszal kényelmesen fel tudunk menni. Jól jön a négykerék
hajtás a helyenként síkos meredek részeken. Fent a hegytetőn sétálunk egyet a fenyvesben. Szedünk
vagy két marék rókagombát, és az erdőszéli irtáson burjánzó málnabokrokról igen jót csemegézünk.
Izzasztó párás meleg van idefent, így lassan indulunk vissza a patakparti útra Ivó felé. Előbb a tegnapi
horgásztúránkról már ismert részeken haladunk, majd egyre feljebb érve az erdő megritkul. Irdatlan
mennyiségű fenyőt termeltek ki errefelé (nagy részét valószínűleg illegálisan), a patak mellett
kétoldalt a domboldalon nagyrészt mogyoró és bükk fiatalosok láthatók lucfenyővel és egy-egy
jegenyefenyővel tarkítva. Egyszer csak az utat egy kidőlt fenyő zárja el. Valaki már vágott átjárást
magának, valószínűleg szekérrel lehetett az illető, de ezen mi nem férünk át. Szerencsére van velünk
„túlélő” felszerelés, Ákos nekilát a kisbaltával, így hamar eltakarítjuk az útban lévő ágakat, és
indulunk tovább.

A patak egyre keskenyedik, majd a platóra felérve elérjük a legelőt. Idefent palaszerű köveket
bányásznak, majd ezeket raklapokra összerendezik. Lehel régen járt már errefelé, többször is
nekiindul több irányba is a Nivával, míg mi az elágazónál várunk, telefonál, előremegy, visszajön,
majd végül elindulunk, de végül egy hatalmas kőbányában megrekedünk. A busszal sajnos nem lehet

továbbmenni, de Lehel maga mellé ültet a Nivába, és jó 20 perces off-road túra után a beerdősült
legelőn és egy kisebb völgyön keresztül elérjük a szomszédos hegy oldalában húzódó utat. Lehel örül,
hogy megleltük, de a buszt kár lenne végignyúzni a hatalmas kövekkel, szűk fordulókkal és mély
kátyúkkal tarkított csapáson idáig, így a többiekhez visszaérve inkább a már járt úton visszafelé
vesszük az irányt. Az idő igen fülledt meleg, így jól esik itthon a patakban megmártózni. A fiúk
Csülök segítségével folytatják a gátépítést, sőt, egy újabb hatalmas torlaszt kezdenek el építeni a
patakon keresztben.
Estére Vasek által főzött csülkös marhalábszár gulyás lesz. Ennek főzési ideje ideális esetben 5
óra, így csak reménykedünk, hogy még a mai napon elkészül. Az ég közben beborult, zivatar közeleg,
ami hamarosan el is ér minket. A tüzet ugyan nem tudja eloltani, de bőven jut a gulyásba, aki kiszalad
a fedél alól megkeverni, bőrig ázva tér vissza. Szaporán vagdos a ménkű, közben be is sötétedett.

A patak hallhatóan hangosabban csobog, hovatovább már kilépett megszokott medréből és
egyre emelkedik. A dinnyéknek annyi! Jó félórával később már haragosan zúgva görgeti a medrében a
köveket, ízelítőt adva erejéből. Olyan, mintha alattunk egy pincében nagy hordókat gurgatnának,
hátborzongató! A vízszint a délutánihoz képest jó méterrel megemelkedett, lent a kert aljában feljött
egészen a kerítésig. Az eső alig csendesedik, ellentétben velem. Én már nem várom meg a vacsorát, a
patak bömbölése lassan álomba ringat. Jó éjt!
2011. július 18. hétfő
A tegnapi vacsora igencsak megkésett, de végül elkészült. Akik kóstolták, kissé zsírosnak
mondták, reggel megszemlélve a bográcsban megdermedt gulyást, ezt csak megerősíteni tudom.
Sebaj, így most le lehet fölözni a zsírt a tetejéről!
Mai program a Csorgó-kő megtekintése, majd felautózunk a Madarasi Hargitára. Igazi nyári
napsütésben, igaz kissé megkésve indulunk, de a késői kelés és reggeli után elég nehezen áll össze
minden részlet. A tegnapi vihar szinte nyomtalanul múlt el, igaz a patakocska kissé hevesebben
csobog, mint a tegnapi reggelen, de a nagy áradásról csak a magasabb részeken lenyomott növényzet
árulkodik. A zetelaki tározó nyugati oldalán autózunk Székelyvarságig, ahonnan a szokott minőségű
köves úton indulunk felfelé. Az útközben látható tájjal nem tudunk betelni. A völgyben jobbról-balról
rendezett nyaralók és beerdősült legelők húzódnak egymást váltva. A patak vize frissen csobogva
szalad mellettünk völgy iránt. A parkolóban szerencsére magunk vagyunk csak, rövidesen élvezettel
mászunk fel a vízesés melletti sziklákon. Valamivel könnyebb mutatvány, mint januárban volt a
jegesre fagyott vízesés mellett.

Fent mesebeli erdő fogad minket, innen a mintegy százötven méterre lévő forrásig a ritkásan
álló hatalmas lucfenyők és kisebb-nagyobb magoncaik között puhán süppedő mohapárnán
lépkedünk. A fenyők közül kiérve egy kis tavacska tárul szemeink elé fűvel benőtt domb aljában. A
forrás több helyen is felbuzog a tavacska szélein, s így egyesülve apró kis patakként ér le a vízesésig.
Hideg vizéből jót iszunk, majd igyekszünk vissza a kocsikhoz. Csülök barátunk itt is üldögél azért egy
kicsit a patakban, mielőtt tovább indulnánk.
Következő megálló a zetelaki víztározó gátja, itt magunkhoz veszünk némi frissítőt,
kürtöskalácsot, majd indulunk Ivóba Marosi Sanyit üdvözölni. Kedves barátunk a Trófea panziónál
vár minket, szíves invitálását egy kávéra örömest elfogadjuk. Eközben kint hirtelen dörgéssel
villámlással egy gyors zápor frissíti fel a fülledt levegőt. Sanyi sajnos most nem tud velünk tartani,
rengeteg a dolga, így hamarosan indulunk is. Előtte még barátilag figyelmeztet, hogy ha gond adódna
a rossz úton, szállítsam ki az utasokat és úgy próbáljak átjutni az akadályon. Ezt nem is tudom mire
vélni, de megköszönöm a jó tanácsot. Elindulva felfelé azonban hamar rájövök, hogy a tanács nem
volt hiába való. Az aszfaltút a Madarasi Hargitára vezető elágazástól kezdve kifogy a kerekek alól, és
jó öklömnyi kövekből álló hepe-hupás út veszi át a helyét, helyenként egy-egy hatalmasan
kidomborodó szikla is látszik az út közepén. Mivel életemben először és utoljára tavaly januárban
voltam odafent, a Niva csodás simaságú, sőt helyenként kissé túlzottan tükörsimára letaposott havon
kaptatott felfelé, nem is gondoltam, hogy maga az út ilyen gyalázatosan rossz, személyautóval
gyakorlatilag járhatatlan. A közben újra eleredő záporban lépésről-lépésre lassan araszolva haladunk,
előttünk Lehel birkózik a RAV 4-gyel. Hála a négykerék hajtásnak és a kipörgésgátlónak, viszonylag
simán felérünk, egyetlen egyszer sem koppantottuk oda a busz alját, bár elinduláskor erre nem
mertem volna nagy tétben fogadni. Ezen az úton szinte kizárólag traktor vontatta pótkocsival hozzák
fel a turistákat.
Beülünk a Súgó panzióba ebédelni. Időközben kint kisüt a nap, azután rövidesen újra sűrű
zápor kerekedik. Jó ebédet eszünk, majd az időközben ismét előbukkanó nap kicsalogat minket a
teraszra. Éppen egy nagyobb csoport érkezik nyakig sárosan a Hargita csúcsáról. Szóba elegyedünk
velük, nagyobb baráti társaság innen-onnan. Mesélik, hogy van egy vezetőjük Székelyudvarhelyről,
bizonyos Lehel. Mutatja is, hogy az a piros pólós ott, Jakab Lehelnek hívják. No, több sem kell nekünk,
hívjuk a mi Jakab Lehelünket, s mondjuk nekik, hogy mutatkozzanak be egymásnak! Azt hiszik
valami vicc!

Ebéd után lovaglás a program, először Sacika majd Ákos következik, végül Lehel is felül. Őt a
lovász nem kíséri el, mint a gyerekeket, Lehel mondja, hogy egyedül is boldogulni fog. El is indulnak,
eltűnnek a szomszéd ház mögött, de nem bukkannak elő a túloldalon! A lovászfiú utánukszalad, mi is
feltápászkodunk megnézni mi történt. Egyszer csak látjuk, hogy a lovászfiú kantáron vezeti ki a
lovacskát az istállóból, rajta feszít délceg tartással a mi Lehel barátunk. No, több sem kell, megy a
zrikálás: „a lovacska megmutatta Lehelnek a bélyeggyűjteményét”.
Lefelé másik úton, Szentegyháza felé ereszkedünk, itt személyautóval is járható kövesút van.
Letarolt erdők között kanyargunk, ismét csak rácsodálkozunk mennyi fát kitermeltek és elloptak
innen! Félúton lefelé egyszer csak útlezáráshoz érünk. Az utat teljes terjedelmében elfoglalja egy
autódaru, a patak kiszélesített medrében gát épül, éppen azt zsaluzzák, emelik be a zsalutáblákat. A
kiírás szerint a várakozás több óráig is tarthat.

Unalmunkban szóba elegyedünk az útszéli lakókocsiban tanyázó bakterral. Tőle tudjuk meg,
hogy uniós pénzből épül a gát, innen 5 km hosszú 60 cm átmérőjű csővezetéken vezetik majd le a víz
egy részét a lejjebb építendő turbinákhoz. A 250 méteres esés 1 MW teljesítményhez fogja segíteni az
erőművet. A többiek a várakozást elunva előresétálnak. Végül több mint 2 órás várakozás után este
valamivel fél kilenc előtt szabadul fel az út. Hosszan kanyargunk lefelé, mire utolérjük a gyalog
indultakat, az eső elől az építkezéshez épített fólia-kunyhóban húzták meg magukat, fáznak is
rendesen. Szentegyházára beérve hosszasan kanyargunk a falu utcáin. A zártsorú beépítés és a magas
deszkakerítések az avatatlan szemek elől takarják a sok éve folyamatosan illegális fakivágásból élők
udvarát.
Innen a szakadó esőben még bemegyünk Udvarhelyre vásárolni, késő este sötétben érünk
haza. A napirendünk kissé felborulni látszik, este 11 után vacsorázunk, utána a szokásos fröccsözés.

2011. július 19. kedd
Elég későn ébredünk, mire megreggelizünk és elindulunk, már dél van. Ma a parajdi sóbányát
látogatjuk meg. Csülök nem jön velünk, kicsit megfázott és a gyomrát is elrontotta valamivel, itthon
marad pihenni.
Parajdon nagy meleg és ehhez mérten is nagy tömeg fogad, sok a turista, de szerencsére csak
10 percet kell várni és indul is velünk a csuklós busz lefelé.

Lent kellemesen hűvös (a kiírás szerint állandó 15.6 fok) van, a sok ember kilehelte pára
lecsapódik, és csúszóssá teszi a „padlót”, ami természetesen szintén tömör kősó. Mintegy másfél órai
lent tartózkodás után indulunk vissza. Eredetileg azt terveztük, hogy kirándulunk a hegyet
megkerülve a sósziklákhoz is, de a 35 fok melegben erről örömmel lemondunk. Hazafelé a Görgényihavasokon keresztülvezető hosszabb úton indulunk a Bucsin-tetőn egy rövid megállóval, majd a
Gyergyói-medencébe leérve megállunk Borzonton, a Basa-fogadóban. Igen kellemes a környezet, jóízű
házias főztjük van, remek ebédet eszünk.
Visszafelé Libánon és Sikaszón keresztül igyekszünk mielőbb hazaérni, hiszen ma végre
találkozunk házigazdáinkkal! A gyönyörű tájjal nem tudunk betelni. Amerre nézünk, mindenütt
hegyek rajtuk pedig erdő, erdő és erdő mérhetetlen mennyiségben. A Sikaszó völgyében ereszkedve a
csordogáló patak két oldalán takaros házak, karámmal körbekerített legelők kúsznak a dombok alján
felfelé, hogy ott beleolvadjanak a sűrű fenyvesekbe. A zöld színnek megannyi finom árnyalatával festi
a természet ezt a csodálatos palettát, itt-ott egy-egy világosabb és sötétebb pettyel, ami lehet ház, vagy
legelésző lovacska, esetleg száradó széna. Ezt színesíti az út mentén és a kaszálókon a rengeteg
különféle virág. Idefent még javában nyár eleje van, ilyenkor a legszínpompásabb a rét, javában nyílik
a margaréta, a harangvirág, a patakpart omlásaiban a füzike lila virága bontogatja szirmait. No és az
égbolt kékjéről se feledkezzünk meg! Ilyen kék ég máshol nincs is, csak a hegyek között! A levegő is
lényegesen kellemesebb hőmérsékletű, a busz hőmérője 26 fokot mutat. A zetelaki víztározó keleti
oldalán érünk le a gáthoz, innen már fél óra alatt otthon is vagyunk.
Örömteli viszontlátás Hunorral, végre megismerjük Sárit is és a gyerekeket. Huniék a Dunadeltából jöttek, Huni éppen filézi a fogasokat vacsorára. Azt mondja eredetileg egy jó halászlét
szeretett volna készíteni, de vendégeik voltak, így nem volt ideje halat fogni, ezért a mélyhűtőből
szedte elő a halakat, nehogy azt mondjuk, hogy üres kézzel jött haza a horgászparadicsomból! Mi
Salamonok speciel igencsak örülünk ennek, mármint, hogy nem volt ideje halat fogni, mert míg a
fejedelmi fogast szívesen csemegézzük, a halászlét ki nem állhatjuk!
Így azután nekilátunk segíteni a halat előkészíteni, majd az asszonyok következnek, végül
igen kitűnő étek kerül az asztalra! A fogast muzsdéj koronázza, ez a titkos recept szerint készülő
mártás, ami igen kellemesen pikáns, alapjaiban fokhagymás majonéz némi pirospaprikával színezve,
no de bizonyosan jóval több annál!

Vacsora után még sokáig elbeszélgetünk, majd Sári a gitárt is előveszi. Iszunk és éneklünk
késő éjszakáig.

2011. július 20. szerda
A kimerítő esti buli után sokáig alszunk. Ma „pihenőnapot” terveztünk. Reggeli után ki-ki a
maga hobbijának hódolhat. A gyerekek a patakban fürdenek, az asszonyok napoznak. Elindulunk
busszal a patakon felfelé, terveink szerint Lehel és Ákos horgásznak, mi Vasekkal és Csülökkel
gombászni fogunk. Rögtön az első tisztáson be is ragadunk a busszal. Nem figyeltem, hogy egy mély
keréknyomba fordulok bele a bal első kerékkel. A gumi rögtön eltömődik sárral, és a nedves fűben a
hátsó kerék is elkapar. Szerencsére némi hintáztatás után sikerül a fiúknak kitolni. A horgászokat
elhagyva tovább indulunk felfelé, de rövid séta után úgy döntünk, inkább felmegyünk a platóra a
fenyvesbe, ahol tegnapelőtt már találtunk rókagombát. A patakparton visszafelé jövet a horgászokat is
felvesszük, kérik, hogy vigyük lejjebb őket, ahonnan majd felfelé fognak „visszahorgászni” a házig.
A fenyvesbe felérve rövidesen rátalálunk a gomba „folyására”. Málnázva-, szamócázvagombázva egyre beljebb hatolunk a süppedő mohapárnán. Rókagomba akad bőven. Visszafelé jövet
egy tisztás folton növő alacsony lombos újulat között hirtelen egy madár burran fel a lábam mellől.
Ijedtemben alig kapok levegőt! Alacsonyan a föld fölött repül el Vasek mellett, majd mintegy 20
méterre le is száll.
- Szalonka!- mondja Vasek. A fészkéről szállt fel az utolsó pillanatban, a fészekben négy
csúcsos végű tojás lapul. Valószínűleg másodköltés lehet. Hamar továbbállunk, hogy visszaülhessen

kotlani, ki ne hűljenek a tojások! Igaz hideg nincsen, Csülök egy szál fürdőgatyában szedi a gombát!
Lefelé menet még megnézzük a rókagombát a bükkösben is, de csak 3 darabot találunk, azok is
öregek. Mikor visszaérünk, Lehel felvilágosít, hogy mostantól már a bükkösben nem érdemes keresni
ezt a fajtát, ilyenkor már csak a fenyvesekben terem.

Ákos fiam most jött meg a pacázásból. Elúszott a papucsa. Nosza kocsiba ülünk, Eda levisz
minket egy jó kilométerrel lejjebb, onnan a patakban cipőben, nadrágban gázolva jövünk visszafelé,
hátha megtaláljuk. Jó móka, bár kissé fárasztó, vannak egészen kötésig érő sodrós részek is. A kövek
csúsznak, kapaszkodunk erősen. Én harmadik lábnak egy jókora botot török, de ez inkább akadályoz,
mint segít. A gyerekem igen jól szórakozik, csendesen röhög rajtam. Egy jó óra hosszat gázolunk
felfelé. Ákos több helyet is megjegyez, ahol minden bizonnyal temérdek pisztrángnak kell lenni.
Persze a papucsnak nyoma veszett. A nap utolsó sugarainál kiteregetjük a vizes ruhákat és cipőket
száradni.
Csülök, mint eddig minden nap, most is tábortüzet rak, a nap további részében csendesen
(néha nótázgatva) iddogálunk. Annyi borunk van még, maradhatnánk Karácsonyig!

2011. július 21. csütörtök
Teljesen átálltunk a késői ébredésre, mire megreggelizünk és elkészülünk, már megint dél
van. Ma kultúrprogram lesz, Huni is jön velünk. Észak felé indulunk Udvarhelyről, de mielőtt
felérnénk az úton a Nyikó völgyében a Kalonda-tetőre, balra fordulunk Székelypálfalva felé.

A faluba kövesút vezet, helyenként ramaty állapotban van, de autóbusz is jár rajta.
Visszamentünk az időben ötven évet. Zötyögünk vagy jó negyedórát, mire beérünk a faluba. Itt lakik
egy Kecskemétről elszármazott tornatanár, aki panziósként és sámánként tengeti napjait. A ház

melletti dombon van egy jurtája, Huni szerint nagyon érdekes történetekkel szórakoztatja a jurtában a
vendégeket. Sajnos nincs otthon, így erről lemaradunk, indulunk tovább Énlaka felé. Az út továbbra is
„köves”. Firtosváralján vízvezeték épül, itt az út még rosszabb kissé. Ezekben az eldugott kis
falvakban jó néhány igazán szép és takaros porta mellett egyre több az elgazosodott telek, romosodó
ház és ezzel arányosan sajnos itt is egyre több a cigány.
Nagyon hangulatos dimbes-dombos vidéken vezet az út, a dombhátakról messzire látni, a
völgyekben itt is, ott is megbújó falvak némelyikének csak a templomtornya látszik. Éppen ilyen falu
Énlaka is, ahol az erődtemplomot szándékozunk megnézni. Lehel hamarosan elő is keríti Vendel
bácsit, aki a templom gondnoka-idegenvezetője. Csülök megkérdi tőle, hogy szabad-e bemenni
rövidnadrágban a templomba, mire az öreg: - Tőlem akár le is veheti!

Bent Vendel bácsi elmeséli a templom történetét, az eredeti templomot a tatárok gyújtották fel,
majd 1661-ben az újjáépített templomot ismét az Erdélybe betörő tatárok pusztították el. Az újjáépített
templom boltíves fedés helyett már vízszintes fedést kapott, ekkor készült el a méltán híres kazettás
mennyezet. A gótikus templomból egy ablak és egy kőből faragott bejárati ajtó maradt meg csupán. A
közelben feltárt római kori romokból kiderült, hogy az itt álló egykori erődből védték a rómaiak a
parajdi sóbányát, a „fehér aranyat”. Ezután a templom körüli temetőben meglátogatjuk az 560 éves
hársfát.
Hamarosan indulunk tovább Kőrispatak felé. Énlakáról néhány kilométer után egy szépen
felújított aszfaltútra érünk, amely Etéd községbe érve véget ér, innen számtalan kátyúval pettyegetett
egykori aszfaltút-maradványon araszolunk. A község boltjában bevásárolunk (a „civilizációnak” hála
itt frissen helyben sütött pizza szeleteket is árulnak!), majd a Küsmöd patak partjára letérünk az útról,
hogy befaljuk a vásárolt elemózsiát! A patak itt nagy kanyarokat vet, a túlpartja mintegy 8-10 méter
magas szakadó part, melynek kavicsos földjében különböző hatalmas folyó mosta kövek teremnek.
Ezek a természet alkotta szobrok fantasztikusan érdekes formakinccsel rendelkeznek. A bokáig érő
patakban a köveket forgatva nagyon érdekes alakú, mondhatni „szobrokat” lehet találni. Huninak ez
a kedves hobbija, ő „patakászás”-nak hívja. Van néhány ilyen patak, ezeket nyaranta végigjárja, tele a
kertje érdekesnél érdekesebb kövekkel, némelyiket elég lehetett elcipelni az autóig akkorák! Én is
kinézek egy jókora „teknősbékát”, hatalmas, mintegy hatvan centiméteres domború kő, az alja a
teknőspáncélhoz hasonlóan kifelé hajlik. Meglátni és megszeretni egy pillanat műve! Oda is
araszolunk a partra a busszal, de a kő akkora, hogy ketten alig bírjuk a helyéből kimozdítani Hunival.
Végül szomorúan egy kevésbé gigantikus méretű egyszerűbb lapos kővel vigasztalódom! Azt hiszem,
jövőre az egyik központi eleme lesz a kirándulásnak, hogy eljöjjek ide Hunival!
Hamarosan beérünk Kőrispatakra. A falu központjában álló híd előtt a folyóparton mintegy
két méteres magasságig támfal áll frissen betonozva, a híd szépen felújítva, aszfaltozva, még
aládúcolva áll. Mindenfelé sürögnek-forognak a népek, a patak túlpartján tetővel ellátott színpad áll,
rajta iskolások tartják a Szalmakalap-fesztiválon bemutatandó néptánc főpróbáját. Ezzel átellenben, a
hídon átvezető út másik oldalán van a szalmakalap múzeum.

Hatalmas kertben álló takaros, kékeslilára festett régi ház, kis tornáccal, a kertben a kerítések
mellett mindenfelé a patak által készített szobrok „tematikus” gyűjteménye. Az ötletgazda Szőcs Lajos
bácsi örömmel kalauzol minket, igaz protekciósok is vagyunk, Huninak jó ismerőse az öreg. Olyan
örömmel és olyan lendülettel beszél, mintha évek óta nem tudta volna a közlendőjét senkinek
elmesélni, de biztos vagyok benne, hogy csak a mai napon már vagy huszadszor adja elő! Először a
köveken kalauzol végig, van pl. külön Lenin-sapka gyűjtemény, azután manók, csigák, női idomok
stb. Egy hatalmas lapos kövön a rajzolat Európát formázza, erre a megfelelő helyre egy „NagyMagyarország” alakú lapos követ ragasztottak, amelyre a jelenlegi csonka Magyarország alakú kő van
applikálva. Az udvar telis-tele van 2 m magas oszlopokkal, amelyek mindkét oldalára jelzőtáblák
vannak erősítve különböző települések nevével és az innen mért távolságukkal. 1 000 Ft-ért lehet
regisztrálni, és települést felvetetni, számítógépes nyilvántartás van, amelyik megyéből %-osan a
legtöbb település regisztrált, azt a megyét díszvendégként meghívják a Szalmakalap-fesztiválra.
Csülök kap is az alkalmon, Pakod és Nagykanizsa mellett Veszprémet is beregisztrálják Bencével.
Lajos bácsi át akar adni minket Lajcsikának a fiának, hogy mutassa be a múzeumot, de ő
éppen „foglalt”, így maga kalauzol a két szobás kicsi ház egyik szobájában. A szoba egyik falán
szalmakalapok sorakoznak, szinte mindegyikhez van szép mese. Lajos bácsi mesél a szalmakalap
készítésről. A kalapokat szalmából font csíkokból varrógéppel varrják össze, majd az így nyert
szalma-korongokat formára préselik. Egy ügyes kezű ember napi 40 méternyi fonatot is képes
készíteni, bár ehhez speciális gabona szárára van szükség. A friss ismereteket egy interaktív
számítógépes programmal rögtön le is ellenőrizzük, majd átad minket Lajcsikának, aki egyébként a
falu lelkészeként funkcionál, ha éppen nem a múzeumban kíséri a vendégeket. A másik szobában
megnézhetjük a prést, valamint a Guinness-rekord szalmakalapot is, amellyel le is fényképezkedünk,
akkora, hogy mindannyian elférünk alatta.

A múzeum non-profit szervezetként működik, persze adományokat elfogadnak. Lajos bácsi
kapott is valami magas magyar állami kitüntetést, ha jól emlékszem a Magyar Köztársaság valamilyen
keresztjét. A múzeumból kijövet az udvaron fából ácsolt kerti pavilonba invitál még, amely
természetesen kalapot formáz. Így „egy kalap alatt” még meginvitál minket egy pohár borra. Ő
csatavesztett bornak hívja, merthogy Doberdóból hozták haza a székely alakulatok azt a szőlőt,
amelyből készül. Megkóstolva rögtön felfedezzük rajta az Izabella szőlő zamatát, kellemes-édeskés,
nem túl erős borocska. Lajos bácsi azt mondja, neki 7 Ft-ba kerül egy liter, 3 000 liter terem, azt így
elkínálgatja a vendégeknek. Invitál, jöjjünk vissza holnap is a Fesztiválra, lesz nagy helye-huja,
vigalom. Sajnos tovább kell indulnunk, nagyon elszaladt az idő. Mire a kocsiba ülünk, frissítő zápor
veri az ablakokat. Innen még elgurulunk le a patak mellett tovább Bözödújfalu felé. Kint hatalmas
felhőszakadássá erősödik a zápor, de néhány perc múlva már el is áll az eső és a késő délutáni nap a
felhők alá besütve csodás aranyba hajló színekkel örvendeztet meg bennünket.
Bözödújfalu arról nevezetes, hogy maga a Kárpátok Géniusza (vagy az ő valamelyik
lángelméjű famulusa) álmodott meg ide egy víztározót, a meglévő falu helyére, így a lakosságot
erőszakkal kitelepítve létre is hozták ezt a kétes hírű emlékművét a próbálkozásnak a székelyek lelki
és fizikai megtörésére. Az elárasztott völgyben a vízből kimeredve csak ez egykori templom süveg
nélküli tornya dacol az elemekkel, jóllehet a vízszintből az eredetihez képest már jó néhány métert
leengedtek.
A tóhoz gyalog lehet lejutni, de egyrészt az eső utáni nagy sár, másrészt a cigányok lakta,
egynéhány dombon álló háznál lévő parkoló mián inkább csak távolról szemléljük meg a tavat. Huni
meséli, hogy régebben jártak ide horgászni, de a vízbe már térdig sem volt ajánlatos bemenni, mert az
elárasztás előtt nem dózerolták el a területet, így könnyen lehetett gödörbe, kútba belelépni! A tótól
visszafordulva az egykori falu határában álló emlékműnél időzünk pár percet, majd indulunk haza.
Lehel és Huni javaslatára nem a közelben a patak folyása mentén északra fekvő Erdőszentgyörgy felé
indulunk, mert a továbbiakban igen rossz az út, hanem amerre jöttünk, visszamegyünk Etédig, majd
onnan délre Székelykeresztúr felé már jó aszfalton érünk ki az Udvarhelyet Segesvárral összekötő
főútra.
Este karaoke parti van, Huni hozott egy bazi nagy hangszórót, igen jó hangulatban telik az
idő.

2011. július 22. péntek
Délelőtt Szejkefürdőt keressük föl, a székelykapukkal jelölt domboldalon felmászunk Orbán
Balázsnak, Erdély nagy tudósának és leírójának síremlékéhez. Itt is folyik az építkezés, uniós pénzből
a sáros utat kövezik le éppen, parkoló is készül, illemhely, egyszóval kulturált látogató központ
kialakítása zajlik.
Délutánra szekerezés a program. Már meg is érkezett a szekér, két formás ló és két formásabb
fehérnép érkezik egy hagyományos gumikerekű szekérrel, melyen hátul keresztbe rakott deszkákon
pokrócok alkotják az üléseket. Fel is cihelődünk, a hűtőládába csíki sört teszünk a szokásos
pillepalackban bekevert fröccs társaságában, és így indulunk a hegyre a patak mellett felfelé vezető

már ismert úton. A szekér az előzetes várakozásoknak (mármint az én előzetes várakozásaimnak)
megfelelően cudarul ráz, pláne ha a hajtója, Zsófi, rendesen odacsördít a lovaknak az ostorral. Jó fél
óra szekerészés után – végre! – nekiirányozunk a patak túlpartján fekvő rétnek, majd amikor a szekér
a patakba ér, kis baleset történik. Nem tudom szakszerűen megfogalmazni pontosan mi a baj, de
valahogy kiakad az egyik ló a hámból, pontosabban a hám rajta van, de kifordul a ló hámostul a rúd
mellől, valami elszakadhatott. Zsófi nem sokat lacafacázik, leugrik a hideg vízbe, csatol-igazít, majd
kivezet minket szorult helyzetünkből. A túlsó parti réten azután kis pihenőt tartunk, lehet pisilni,
lovat simogatni, gyíkot fogni, rágyújtani, kinek-kinek vérmérséklete szerint.
Egy fél óra elteltével indulunk vissza, Zsófi egyre gyakrabban bírja vágtára a lovakat, lefelé
szívesebben is futnak, persze annyira zötyög az egész retyerutya, majd leesünk róla. A sörök már nem
csörögnek a hűtőtáskában, nemes egyszerűséggel már összetörtek! Amikor éppen nem vad hajszában
igyekszünk hazafelé, nótázunk. Huni intonálja, Lehellel nagyon egy húron pendülnek, mi meg
jobbára brummogunk. Csülök a magyar nótákban azért felveszi velük a versenyt.

A ház közelébe érve letérünk a patakparti rétre, Zsófi kifogja az egyik lovat, terít rá egy
pokrócot, nyargalászik rajta egy kört, azután mi jövünk. A gyerekeket száron vezeti, azután Ákos
következik. Ő már fogja a kantárt, de a paci továbbra is Zsófi nyomában lépdel.

Csülök már induláskor „halálosan” belehabarodott Zsófiba, már útközben fűzte: „Zsófikám,
gyere el velem Kanizsára! Hozhatod a lovakat is!”. Most úgy dönt, hogy meg kell mutatni Zsófinak, ki
a legény a gáton! Lehel segít neki felülni a lóra. Mintegy 3 másodpercig ül is rajta délcegen, majd
megbillen, és pokrócostul lefordul a ló túloldalán. Tompa puffanással érkezik a hátára a zöld fűben.
Néma csend! Úristen, meghalt? Már nyög, káromkodik piszkosul! No, ekkor kirobban belőlünk a

mindent elsöprő röhögés! Szó szerint hempergünk-fetrengünk a fűben! Szegény Csülök! Nagyon
megütötte magát, pont volt egy kő a fűben, arra esett. Igen fájlalja a bordáit, bár amit ma már
megivott, attól fele annyira sem érzi, úgyhogy ez csak sokkal rosszabb lesz. Hősiesen lezötyög még a
szekéren a házig.
Én azt gondolom, hogy egy életre kiszekereztem magam, ezért Edát megfűzöm, hogy jöjjön
velem inkább gyalog. Így azután a házzal szembeni irtásos domboldalra is felhágunk. A nagy fűben itt
is, ott is kis lucfenyő csemeték bújnak meg, Huni mondta is, hogy be van telepítve a domboldal, de ez
a házból nem látszik. Néhány évtized elteltével újra sűrű erdő áll majd itt.

Az este a szokásos jó hangulatban telik, csak szegény Csülöknek nem lehet hallani a hangját,
bár az esti tábortűz azért nem maradhat el! Igyekszünk kissé korábban ágyba kerülni, mert holnap
korán kelünk, reggel Marosi Sanyival találkozunk a Csíki hegyek között, már a reggelit is ott fogjuk
elkölteni. Jó éjt!

2011. július 23. szombat
Reggel relatíve korán ébredünk. Csülök nagyon csehül van, alig aludt az éjjel, minden
lélegzetvételnél belenyilall a fájdalom. Tuti, hogy egy vagy két bordája eltörött. Azzal próbáljuk
vigasztalni, hogy ez nem halálos, csak nagyon fáj, és hónapokig tart, mert erre csak az idő hozhat
gyógyírt!
Lehelék valamivel előbb indulnak a Nivával, mi Hunival mintegy negyed órával később.
Hamar utolérjük őket, azután így „vonatozunk” tovább. Csíkszeredát északnyugatról elkerüljük egy
borzasztó minőségű kerülő úton, azután a tetemes lélekszámú csíki falvakon keresztül (Csíkcsicsó,
Csíkrákos, Csíkmadaras, Karcfalva, Csíkszenttamás) haladunk észak felé Csíkszentdomonkosig.
Hatalmas falvak ezek, amikor kérdem Hunit miből él itt ennyi ember, azt mondja, a pityókából.
Csíkszentdomonkoson befordulunk Balánbánya felé, majd megállunk, Lehel kenyeret vásárol,
és már indulunk is tovább. Mielőtt elérnénk Balánbányát, az Olt hídján át keletre kanyarodunk a
hegyek lábához, majd megállunk reggelizni. Itt találkozunk majd Marosi Sanyival.
Igen jólesően falatozunk a Niva motorházán megterített javakból, van itt szalonna, kolbász,
szalámi, sajt, hagyma, paprika, paradicsom, pityókás és hagyományos kenyér, mi szem-szájnak
ingere. A mellettünk húzódó domboldalban friss szamócát szedünk, mire belakunk belőle Sanyi is
megérkezik két lányával. Sanyi kocsija itt marad, ő a lányokkal átül Lehelhez, míg mi Huni
Nissanjával – Ákos, Bence és Vasek a platón utaznak - eredünk utánuk.

Ezen az úton januárban már egyszer jártunk, igaz akkor hajmeresztőbb volt a havas-jeges
kanyarokból a meredeken lenézni. Akkor a hóban nem is tudtunk egészen felérni kocsival, most jóval
tovább feljutunk, kiérve az erdőből a havasi legelők világába. Lehel nyomában megyünk, sajnos a mi
autónk alacsonyabb építésű, a nagy kövek között elakadunk. Kiszállunk körbenézni. Csodás
sziklakertet varázsolt ide a természet, a kék, a sárga, a rózsaszín minden árnyalatában pompázó
virágszőnyegen apró virágok hófehér pettyeit is felfedezhetjük. Harangvirágok, varjúhájak,
kötörőfüvek, no és néhány orhidea-féle is ismerős, de jónéhányukkal először találkozom.

A sziklákról messzire látni, hatalmas szakadék tátong a hegy nyugati oldalán, de még
megyünk feljebb is, a csúcs még messze van. Sanyiék közben segítettek átjárót keresni a hordónyi és
görögdinnye méretű kövek között, így újra „beautózunk”. Nem sokáig megyünk, egy igen meredek
görgeteges oldalban elpörögnek a kerekek, elakadunk. Huni morog valamit, hogy még mennyit kellett
volna fizetni, hogy „difizár” is legyen a kocsin, de ez nem segít. Lehel kocsija rendületlenül megy
előttünk, mi gyalog eredünk a nyomukba. A havasi legelőt kisebb-nagyobb fenyves foltok, erdők
tarkítják. A terv az, hogy Lehel az út mintegy két kilométerre eső végéig, egészen a csúcs alá felviszi a
népet több fordulóval. Felkapaszkodunk a meredélyen, előttünk megnyílik a táj, fenyvesekkel vegyes
lankásan emelkedő havasi rét van északi irányban, a Niva a távolban kicsiny pontként látszik.
Az előttünk lévő horpadásban birkanyáj legelészik. Tovább nem indulunk, a nyájat őrző
kutyákon nem szeretnénk átvergődni, megpihenünk kissé. Jó negyedóra elteltével ér vissza Lehel,
mehet a következő transzport. Az utolsó körre hárman maradunk Hunival és Vasekkal. A nyáj egyre
közeledik, így a kutyák is. Haditervet készítünk. Sajnos a pótlábként használt síbotjaimat is beraktuk a
kocsiba, így igyekszünk néhány öklömnyi követ találni, ha harcra kerülne a sor, majd egymás mellé
állva próbálunk kissé nagyobbnak látszani a nyájőrző kuvaszok által kívánatosnak tartott
zsákmánynál. Legalábbis szerintünk. A pásztor is felbukkan, Huni kiabál is neki, hogy „Hé, öcsém,
hívjad vissza a kutyáidat!”, de tőlünk egy jó ötven méterre eltűnik a dombél mögött, lassan a nyájat

kísérő ebek is abbahagyják az ugatást és gazdájuk után sietnek. Már éppen megnyugodnánk, amikor
megérkezik az utóvéd csapat!
Három kuvasz, az egyik kissé hosszabb szőrű, ennek egészen barátságos pofája van,
megállnak tőlünk tíz-tizenöt méterre és ugatnak. Méregetnek minket. Kérdjük Hunit, hogy most mi
lesz? Azt mondja, ha támadnak, guggoljunk le, akkor nem gondolják, hogy veszélyt jelentünk rájuk!
Guggoljon le a rosseb – mondom – ha támadnak, én inkább felülök a nyakadba! Egy-két percig
farkasszemet nézünk. De szó szerint ám, tuti, hogy a kifejezés eredetileg ilyen helyzetre vonatkozik.
Szerencsére ők unják meg előbb.
Érkezik Lehel, most jön a csúcstámadás, bár nem mondhatnánk, hogy nagyon férfias és
sportos módon. A legelő végében még egy kisebb erdőn kaptatunk fel gyalázatosan rossz
traktornyomon, majd ennek túlsó végéről már tényleg gyalog indulunk tovább. Még vagy egy
kilométerre van a csúcs, úgy ötven méter emelkedőn kell felmásznunk, de a terep itt már hosszú füvű
rét. A csúcson hatalmas fakereszt áll négy irányban drótkötéllel biztosítva, és egy kis tábla a
következő szöveggel:
VF FRATELE
(PIATRA ASCUTITA)
ÖCSÉM-csúcs
1707 m
Egy postaládában kis füzet, ebbe beírjuk a nevünket és a dátumot. Közben gyönyörködünk az
előttünk fekvő táj szépségében.

Alattunk hatalmas fehér dolomit sziklafalak, ez alatt meredek oldalak fenyvesekkel, egészen
az Olt völgyéig. Kissé távolabb a Maros völgye. Mögötte a Hargita impozáns tömbje magasodik. Az
idő napsütéses, kissé szeles is idefent, de párás, így nagyon messzire nem látni, de északnyugati
irányban azért kivehetők a Békás-szoros hegyei, a Csalhó-havas tömbje és a Kárpátok vonulatai. Innen
egészen délkeletre fordulva hegyek-völgyek húzódnak, amíg a szem ellát.

A Maros és az Olt forrása földrajzi értelemben egy jó kőhajításnyira van egymástól. A Maros
Marosfőnél, a Csíki és Gyergyói medence határán eredve észak felé, míg az Olt a Gyergyói
havasokban, a Magas-Bükk nyugati oldalában eredve déli irányba tart, az őket elválasztó erdős hegyet
Fekete Rez-nek mondja Lehel. A két folyó hatalmas utat jár be mire találkoznak. A legenda szerint a
Balánbánya fölött élő Tarkő nevű tündérnek volt két szép lánya, az egyiket Marosnak a másikat
Oltnak hívták. A két lány örökösen vitatkozott, ezzel is növelve édesanyjuk bánatát. Tarkő férje után
epekedett, akit a tündérkirály a Fekete-tenger partjához űzött. A két lány egyszer felajánlotta
édesanyjuknak, hogy megkeresik édesapjukat. A tündér folyóvá változtatta őket, s szigorúan
meghagyta nekik, hogy mindig együtt haladjanak. A civakodó testvérek azonban megint nem tudtak
megegyezni, és külön utakon indultak el. Maros szép csendesen átfolydogált a mezőkön, réteken, míg
a Dunába nem ért. Olt átvágtatott a hegyeken, de mire a Vöröstoronyi-szoroshoz ért, igencsak
elfáradt. A végkimerülés határán egyszer csak meghallotta testvére, Maros hangját. Boldogan
ölelkeztek össze a Duna habjaival. Ahol a Duna beömlik a Fekete-tengerbe, meglátták édesapjukat, de
mire megszólították volna, örökre elnyelték őket a tenger hullámai.
No, ne csak a távolban legeltessük a szemünket, hanem nézzünk körül a lábunk alatt is.
Muszáj megkeresnem a sárga tárnicsot, melynek másfél méteres száron sorakozó élénksárga virágai
tenyésznek itt a sziklák alatt, azután Marosi Sanyi barátunk havasi gyopárt is szeretne mutatni
nekünk. Ezzel csak egy gondom lesz, kissé szédülős vagyok, mármint magas helyről nagyon nem
szeretek lefelé nézni. Pontosabban nem bírom ki, hogy ne nézzek le, elfog a szédülés vagy inkább a
félsz, hogy engedve a csábításnak egyszer csak levetem magam. Pedig Sanyi már indul is lefelé, Vasek
és Huni utána, a gyerekek is nekiindultak, én sem maradhatok le. A lejtő olyan meredek, hogy
vállmagasságban nem kell kinyújtani a kezemet, hogy elérjem a talajt, ahol az előbb álltam. Csúszik is,
de ereszkedünk, és már látom is a jutalmat, hatalmas, csodás sárga virágfüzért, melyet fenyőfák
csúcsai vesznek körbe. Nem is tudok egészen odamenni, de bőszen fotózom. Közben Sanyi csak úgy
mellékesen megjegyzi, hogy ne négykézláb másszunk, mert kellemetlen lenne viperára tapintanunk.
No, erre mindenki azonnal kiegyenesedik és próbál a bakancson keresztül a lábujjaival kapaszkodni!
Sanyi kiáll egy kisebb szirtre és kiabál a nagyobbik lányának: - Gyere, itt a vipera, itt tartom a
lábammal, hozd gyorsan a fényképezőgépet!

Zsebkendőnyi hely van, az is 45 fokban lejt, de Sanyiék ott egyensúlyozva fényképezik a
viperát. Ezután kissé lejjebb ereszkednek Vasekkal és Hunival. Ákos és Bence is mennének, de nem
engedem. Sajnálom, én még akkor is rosszul vagyok, ha nézem őket, legyenek rám tekintettel.

Visszakapaszkodom. Fent a gerincen Csülök egy szál ingben és rövidnadrágban próbál egy
csenevész gyalogfenyő szélárnyékába húzódni. Fázik. Nem tudom, miért akarja egy szál gatyában
végigjárni Erdélyországot? Fröccs még van nála, az melegíti valamelyest, és fájdalomcsillapítóként is
szüksége van rá.
Sanyiék is visszamásznak hozzánk, megtalálták a havasi gyopárt. Bámulatos, hogy Sanyi
mennyire ismeri a területet! Már igyekszünk is tovább a gerincen, mert idefenn is tud egy helyet, a
havasi gyopár, ha nem háborgatják (értsd: nem szedik le!), évtizedekig nyílik ugyanazon a helyen.
Meg is találjuk. Csodálatos ez a kis virág, a természet egyik műremeke. A virágzatot körülvevő felső
levelek szőrösek, fehéren csillognak, ami egyrészt hívó jel a beporzó rovaroknak, másrészt visszaverve
a beeső fényt, védi a növényt a kiszáradástól.
Még átverekedjük magunkat egy sűrű fenyvesen, amely észak felé takarja a kilátást, mert
Lehel ki a kar nézni a szomszédos szirtre, hátha látunk zergéket. Zergéket ugyan nem látunk, de a
sziklacsúcsok között két hegymászó napozik. Huni szerint simán fel lehet mászni (ezt inkább nem
kommentálom), már volt fent ő is! A kilátás innen is pazar, szinte láblógatva ülünk a sziklaszirt
tetején.

Lassan indulunk visszafelé. Lefelé menet két helyen is hatalmas gödröket látunk. A mintegy
5x5 méteres gödrök jó tíz méter mélyek, ezeket korábban geológiai feltárás céljából ásták, a
betemetésre nem sok gondjuk volt, a mezőn bandukolva nem szeretnék beleesni. Az egyiknek még hó
is van az alján, nem süt be a nap, a hűvös havasokon megmaradt benne a tél hidege.

Mivel az autóba nem férünk be mindannyian, gyalog megyünk. Egyszer csak egy Dacia jön
szembe! Ahogy nézzük teljesen alpári modell, jó kopott gumikkal, egy család jön kirándulóban felfelé.
No, hogy ez hogyan jöhetett fel, az rejtély, zrikáljuk is vele Hunit!
Még felfelé jövet hatalmas medvenyomot mutatott Sanyi, Lehelék most oda is kanyarodnak a
közeli esztenához érdeklődni. Kiderült, hogy tegnapelőtt éjszaka meg is jelent ott a koma, éhségét
csillapítandó egy bárányt szeretett volna elcsenni, de a kutyák és a pásztorok elkergették! Azért
ennyivel nem úszták meg, mert tegnap éjjel visszatért, és a ribillió ellenére egy báránnyal távozott
őkelme.
Hazafelé Marosfőn, Tekerőpatakon keresztül a Sikaszó völgyén leereszkedve érünk
Udvarhelyre. Igyekeztem útközben a helyismeretemet fitogtatni és rövidíteni, így egyszer kissé el is
tévedünk, és végül elég keveset rövidítünk, időben viszont hosszabítunk.
Vacsora a Csülök csárdában, itt találkozunk, mert Lehelék lemaradtak. Kint ülünk le az út
melletti asztaloknál egy sörre, de amint megjönnek Lehelék, kiderül, hogy nem itt eszünk, hanem bent
az udvarban lévő étteremben. Nekem fenntartásaim vannak, mert ott már egyszer ettem erősen
birkaízű „bárányt”, de Lehel szerint velem van a baj. Sajnos továbbra sem állíthatom, hogy a
gasztronómia magasiskoláját mutatnák be. Ha nem tudnánk, hogy itt sütik kemencében a kitűnő
pityókás kenyeret, azt hinnénk, hogy a takarítónő főzött nekünk: rettentő ízű a „pizza” (ráadásul
juhsajttal, Eda „kedvence”, még a hideg is kirázza!) és az egyéb választott ételek is mondhatni kevéssé
sikerültek. Szerintem a pityókás kenyeret vendégművész sütheti! Szerencsére az italok jók, ezzel
kárpótoljuk magunkat. A felejthető vacsora elköltése után indulunk vissza Máréfalvára. Mivel Lehel

ivott, Eda vezeti a Nivát, fülig ér a szája, tetszik neki, csak a kormányt forgatja nehezen. Nem egy női
autó!
Szegény Csülök nagyon csendben van, fáj a bordája! Hiányzik a jóízű hahotázása, így azután
eliddogálunk vele késő estig.

2011. július 24. vasárnap
Ma nem terveztünk különösebb programot, este búcsúest lesz. Bemegyünk
Udvarhelyre vásárolni. Egyrészt az esti grillezéshez veszünk némi alapanyagot, másrészt az
otthoniaknak még némi „ajándékot”. No és holnapra, a hazaútra is kell némi elemózsia, így azután
rendesen bevásárolunk.
Délután kirándulunk, a lányok nem jönnek. Minket sem egykönnyen vesz rá Huni, kissé el
vagyunk pilledve, de azt mondja, hoggyük el neki, hogy megéri. Olyan lelkesen tud agitálni, hogy
végül kötélnek állunk. Kocsival egy darabon felmegyünk a szemközti hegyre, majd egy
villanypásztorral határolt karámon – lovakon, teheneken – átvergődve meredek bükkös magasodik
előttünk.

Huni szerint innen látni a tetejét, így hát nekiindulunk nem túl nagy lelkesedéssel. Találunk
néhány szem rókagombát és keserűgombát. A dombtetőre érve kis vizes tisztás túlfelén még
meredekebb, még magasabb domb áll előttünk. Huni nagyon bíztat, ígéri, hogy tényleg ott lesz a
tetején a Máré vára. Mintha látszana a fák közt némi fény, így utolsó erőnkkel felmászunk valahogy. A
fene se gondolta volna, hogy ennyit kell itt mászni, nem látszott ez a dombocska sem ilyen magasnak,
sem ennyire meredeknek! Kiérve az erdőből már csak egy magas füvű réten kell tovább kaptatnunk, a
meredekség nem enyhül, de legalább látjuk az eget.

Lassan ellaposodik a domb, megnyílik a táj. Pár száz méter után a rét délnyugati végében
néhány kisebb szikla áll, de nem mondanám, hogy „vár állott, most kőhalom”, mert vár ez a pár
természetes szikladarab sosem lehetett. Viszont szép kilátás nyílik a völgyben húzódó útra, amelyen
Udvarhelyre szoktunk autózni, a távolban pedig jól látszanak a város épületei. Nem bánom, hogy
felmásztunk, de nagyon elfáradtam, ahogy nézem, Huni ficereg csak fitten s fürgén, és igen büszkén, a
házigazda örömével kérdi, hogy ugye, nem baj, hogy felmásztunk ide? Nem hát, csak még le is kell
menni!

Rögtön kiderül, hogy van egy járt út is (persze kerülővel, naná!), csak azt nem mondja, hogy
még meredekebb, mint amin felmásztunk. Kissé cseperegni kezd az eső is, így gyakorlatilag fenéken
csúszva érünk le a dombról, és sáros ösvényen, csúszós fatörzseken átlépdelve érünk vissza a
kocsihoz. Kárpótlásul még néhány szem rókagombát találunk. Csülök persze tartja magát a félcipő,
rövidnadrág, hasig kigombolt rövid ujjú ing felszereléshez, szitkozódva lépdel utánunk a sárban. Ez
részéről igazi túlélő túra volt, cefetül van, nagyon fáj a bordája, de nem akar semmiből sem kimaradni.
Este tűzrakás, grillek-saláták, terülj-terülj asztalkám! Búcsúest. Sári gitározik, énekelünk.
Huniék a gyerekekkel még este hazamennek, elbúcsúzunk. Én is kissé korábban lepihenek, mert
holnap hosszú utunk lesz hazafelé, de a többiek még bírják szuflával…

2011. július 25. hétfő
Korán kelünk, időben el kell indulnunk, bár az egy órás időeltolódás most a javunkra válik.
Amit lehetett, tegnap délután már bepakoltunk, jól megtömtük a csomagtartót, a cók-mókunkon kívül
velünk utaznak a Küsmöd-patak kövei, a vásárfia, és egy hadseregnek Kínáig elegendő elemózsia is.
Mindezek ellenére bőséges reggeli után veszünk búcsút szeretett barátainktól, házigazdáinktól,
miután még utoljára kávézunk a teraszon.

Igazán tartalmas programot állítottak nekünk össze, és az időjárás is kegyes volt hozzánk.
Igaz, a Vargyas-szurdok, ami az egyik fő program lett volna, jövőre maradt. Az esőzések után
megáradt patak völgyében csúszni-mászni, pláne gyerekekkel nem lett volna érdemes. Az biztos,
hogy annyi látnivaló és élmény vár még ránk, hogy az évekre ad nekünk megismerni valót, de ha nem
volna is, biztosan visszajövünk élvezni és ápolni a Barátságot, megélni és átélni azt a sok-sok jót és
örömet, amiben itt részünk volt, és amiben itt mindig is részünk lesz.

Köszönet Leheléknek, Huniéknak és Marosi Sanyinak, köszönet egész Székelyföldnek, hogy
javaival, szépségével gazdagított minket s ezáltal talán kissé jobb emberek lehetünk.

