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ELŐSZÓ 

KEDVES OLVASÓ! 

 

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki e könyvet olvassa. 
Ez a kisregényem a Mátrában játszódik.  

András és családja sokat nyaraltak víz mellett. Ám, most elha-
tározza, hogy gyermekeinek megmutatja a Mátra titkait és le-
gendáit. Megtanítja őket az erdő és természet szeretetére, hogy 
felelősséget érezzenek az anyatermészet és környezetvédelem 
iránt. Ő fiatal korában sokat kirándult a Mátrában, ezért na-
gyon jól ismeri a terepet. A baráti család, jó ötletnek tartotta a 
felvetést, így csatlakoznak hozzájuk. Két hetet töltenek el 
együtt. Mindennap más programot állítanak össze. Túrázásaik 
és kalandjaik során megismerkednek a Mátra erdeiben élő ál-
latokkal, valamint különböző gyönyörű helyszínekkel és azok 
jellegzetességeivel.  

Jómagam is sok időt töltöttem ott, szinte a második ottho-
nomnak tekintem. Az általam megtett túrák során szerzett él-
mények egész életemre meghatározóak lettek. Nekem szívem 
csücske ez a magasan fekvő hegyvonulat, ahol a levegő olyan 
éles és tiszta, hogy szinte harapni lehet.  

Jó szórakozást kívánok és kellemes kikapcsolódást e kis rövid 
utazás során. 

 

Debrecen, 2020. december 23.                                         Poór Edit 
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ELSŐ FEJEZET 

A NAGY KÉSZÜLŐDÉS 

  

Szervusztok, Péter vagyok! Képzeljétek a nyáron hatal-
mas kalandok sorában volt részem a Mátrában. Elmesélem 
nektek, mert egyszerűen azt gondolom, hogy ezt a tájat min-
denkinek meg kell ismerni. Engem teljesen lenyűgözött és úgy 
érzem, hogy újra vissza kell majd térnem oda.   

Most először ismerkedjetek meg a családommal. Anyát, Anná-
nak hívják tanárnő egy középiskolában. Apa, András és az 
egyik mezőgazdasági cégnél osztályvezető. Én Péter vagyok, 
már tudjátok, tizenöt éves, informatikát tanulok. Igazából új-
ságíró szeretnék lenni. Van két nyafogós húgom, de azért na-
gyon szeretem őket, csak hát lányok. Kitti még tizenegy éves, 
Orsi pedig nyolc.  

Még az a szerencse, hogy a szomszédaink nagyon jófejek. Régi 
barátság van a két család között, sok időt töltünk együtt. Pisti 
tizennégy éves, most fog ballagni. A környezetvédelem érdekli, 
ebben az irányban fog tovább tanulni. Van egy nővére Réka, 
aki már tizenhat és most gimnáziumba jár, állatorvos szeretne 
lenni. Az öccsük, Marci még csak tizenegy éves. A húgommal, 
Kittivel, egy osztályba járnak. Olyan mintha ők is a testvéreim 
lennének. Kriszti néni, az édesanyjuk sokat vigyázott ránk, ő 
óvónő. Geri bácsi az édesapjuk, testnevelő tanár az általános 
iskolában, ahová jártam.  

Májusban anyukám születésnapját ünnepeltük éppen, persze 
Geri bácsiék is átjöttek. Az első igazán meleg napsütéses grill-
parti volt, nagyon jól éreztük magunkat. Apukám fejéből kipat-
tant az ötlet, hogy most nyáron a hegyekbe menjünk kirándul-
ni és milyen jó lenne, ha Geri bácsiék is velünk jönnének. Mi 
fiúk, rögtön üdvrivalgásban törtünk ki, hogy hurrá, jaj de jó 
lenne. Persze a lányok megint elkezdtek nyafogni, hogy na, ne 
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már. Inkább a Balaton, vagy valamelyik tengerpart. Erre apu 
elmesélte, hogy ő milyen jókat túrázott a Mátrában, életre szó-
ló élményeket szerzett ott. Megfogadta, hogy ezt a gyermekei-
nek is tovább fogja adni, amikor már elég nagyok lesznek hoz-
zá. Úgy érzi, most jött el az ideje. Ilyen érvekkel szemben nem 
lehetett apellálni a lányoknak sem. Geri bácsiék szintén nagy 
örömmel támogatták az együtt nyaralást és közös túrázást a 
Mátrában. Annál is inkább, mert még ők sem voltak ott. Már 
csak az időpontot kellett a felnőtteknek összeegyeztetni. Ne-
künk, gyerekeknek a nyári szünetben mindegy volt, hogy mikor 
megyünk. Gyorsan meg is egyeztek augusztus első két hetében. 
Ezzel a lendülettel mindjárt le is foglalták Kékestetőn a szállást 
telefonon. Magyarország legmagasabb pontja. Hú, micsoda 
bázisunk lesz gondoltam. Innen aztán lehet kirándulni min-
denfelé. 

A suliból már nem sok volt hátra. Gyorsan telt az idő és szisz-
tematikusan készültünk a hegyi kirándulásra. A baleset elkerü-
lése végett legfontosabb, hogy megfelelő túracipő legyen. Azért, 
hogy a meredeken ne csússzon. Mivel eddig inkább víz mellett 
nyaraltunk, sok mindent kellett beszereznünk. Hallgattunk apu 
tapasztalatára és aszerint készültünk az útra. Mindenkinek 
kellett saját hátizsák, esőkabátnak és térképnek benne kellett 
lenni. Elmagyarázta, hogy ha valami folytán elszakadnánk 
egymástól, akkor is vissza kell találni a bázisra. Az erdőben 
nincs térerő. Fontos volt a saját kulacs, mely mindig legyen tele 
vízzel, ahol lehet, mindig utána kell tölteni. Tiszta Robinsonos 
volt a készülődés. Annyira izgultunk, hogy nem is volt más té-
mánk. Arról nem is beszélve, hogy mindezeket be kellett vásá-
rolni. Mindenkinek kellett egy csomag cukorka is a hátizsákjá-
ba, mert azt mondta apa, ha mégis elfogyna a víz és nem tud-
juk utána tölteni, hosszú túra folyamán, akkor kiszáradhat a 
szánk. A cukorka pedig segít a nyálképződésben. A kullancs 
veszély miatt szükséges a zárt öltözet, illetve kullancsriasztó. 
Apa eltett egy távcsövet is, majd összekészített egy kisebb egés-
zségügyi csomagot. Fertőtlenítőt, gézt, sebtapaszt, fájdalom és 
lázcsillapítót, hasfogót ilyesmit, amire esetleg mégis szükség 
lehet.                                   
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– Apa! Elemlámpát még nem tettünk el!                                        

 – Péter a szálláson nem kell elemlámpa, de ha megnyugtat, 
tehetsz oda egyet. 

– De hát a hátizsákba gondoltam, hogy az erdőbe, amikor be-
sötétedik… 

– Fiam, arra nagyon kell majd ügyelnünk, hogy szürkületkor 
már ne legyünk az erdőbe. Ugyanis hirtelen sötétedik és oly- 
annyira, hogy sima elemlámpával semmire sem mész, mert a 
cipőd orránál tovább nem fogsz látni.  

– De durva! Hú – ha! – teljesen elámultam rajta.  

Már majdnem mindent beszereztünk és nagyjából össze is pa-
koltunk az útra. Egyik reggel Apa a térképet kiterítette a nagy 
asztalon és odahívott mindenkit. Végig tanulmányoztuk a jel-
zéseket, hogy mi mit jelent. Mindent megmutatott és elmagya-
rázott. Megbeszéltük és nagyjából összeállítottuk a két hetes 
programot is. Hová érdemes elmenni, mit szeretnénk megnéz-
ni. Bár időjárásfüggő lesz, de majd rugalmasan alkalmazko-
dunk – mondta apa. Így már elméletben és gyakorlatban is 
készen álltunk a nagy útra! Hát tetemes csomag jött össze, de 
két hét, az két hét. Ráadásul hiába nyár volt, készülni kellett 
melegebb ruhákkal is. Reggel és este nagyon le tud hűlni a le-
vegő vagy akkor is, ha esik az eső. 

Óriási izgalommal vártuk az indulás reggelét. Számoltuk a na-
pokat visszafelé, hogy még mennyit kell aludnunk. A lányok is 
egészen megbarátkoztak azzal a gondolattal, hogy nem a hasu-
kat fogják süttetni a napon vízpart mellett, hanem hátizsákkal 
a hátukon túrázni fognak. Ez nekünk egy teljesen új élmény 
volt. Aput faggattuk esténként az élményeiről, mindent tudni 
szerettünk volna. Csendben szájtátva hallgattuk történeteit. 
Bár többször mondta, amikor megkérdeztünk tőle részleteseb-
ben valamit, hogy nem lő le nekünk minden poént, majd meg-
látjuk. Ezzel persze még inkább felkeltette az érdeklődésünket. 
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Mutatott nekünk néhány régi fotót is nagyon élveztük a be-
számolóit.  

Geri bácsiék is ugyanolyan lelkesedéssel készülődtek, mint mi. 
Utolsó nap mindent bepakoltunk a kocsiba és már csak egy 
éjszaka!  

– Gyerekek, majdnem elfelejtettem, hogy szedjetek egy kis diót 
ki a zsákból, külön – külön zacskókba, legalább húsz – húsz 
darabot. Mindegyikőtöknél legyen – szólt apu. 

– Meglepődtem, szinte egyszerre kérdeztük húgaimmal, hogy 
az meg minek?  

– Ez is a meglepetések része lesz, csak tegyétek, amit mondok. 
Ja és szóljatok Pistiéknek is jöjjenek, szedjenek ők is maguk-
nak – és szélesen mosolygott hozzá.  

Titokzatosan hangzott, de tettük, amit mondott. Hát, rendesen 
be voltunk sózva. Persze nem is tudtunk aludni szinte semmit. 
Reggel ébreszteni sem kellett minket. Eljött a várva várt nap. 
Anyáék még egy utolsó ellenőrzést csináltak a lakásban, víz 
elzárva, gáz lezárva és minden bezárva!  

– Gyerekek szálljatok be a kocsiba és indulunk – szólt apa. 

Akkor kalandra fel!  
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MÁSODIK FEJEZET 

ÚTON KÉKESTETŐRE 

 

Mi mentünk elől a kocsival és Geri bácsiék utánunk. Elég hosz-
szú volt az út. Kitti és Orsi hátul az ülésen bealudtak, néha na-
gyokat horkantottak. Mi meg jókat mosolyogtunk rajtuk. Már 
látszott a hegyvonulat, ahogy közeledtünk a szívem egyre heve-
sebben vert. Tele voltam kíváncsisággal és tettvággyal. Majd 
kiugrottam a bőrömből. 

Délben érkeztünk meg Mátrafüredre. Apa mondta, hogy itt 
érdemes megebédelni, mert a szállást csak később lehet elfog-
lalni úgyis. Itt jól főznek finom az étel és jó adagot is adnak. 
Olyan jó, hogy apa már ismert itt mindent, tudta hova érdemes 
menni, hol érdemes vásárolni vagy ebédelni. Ez olyan bizton-
ságérzetet adott nekem. Az autókkal leparkoltunk és kicsit ki-
nyújtóztunk a hosszú út után. Kitti és Orsi végig aludtak, csak 
most ébredtek fel. Azt sem tudták hol vagyunk, vicces volt. 
Csak néztek ki a fejükből, azt hitték már Kékestetőn vagyunk. 
Miután mindenki kicsit összeszedte magát, bementünk a ven-
déglőbe. Mondjuk én már elég éhes is voltam. Rendeltünk, hú 
de sok finomság volt. Alig tudtuk kiválasztani mit együnk. Nem 
kellett sokat várni a tálalásig, jóízűen megebédeltünk.  

– Na, van még egy kis időnk itt és járjuk le az ebédet. Mit szól-
tok hozzá? – kérdezte apa. 

– Rendben András! Te tudod itt a járást, hova érdemes menni 
vagy mit érdemes megnézni. Még mi sem voltunk itt – mondta 
Geri bácsi.  

Ezért aztán közös erővel, egyhangúan aput választottuk meg 
túravezetőnek.  

– Jó akkor, hogy a lányoknak is kedvezzünk, itt a pavilonsoron 
nézelődjünk egy kicsit, hadd shoppingoljanak – válaszolt apa. 



 

10 
 

– Jaj, de jó! – kiáltották szinte egyszerre. 

– Lányok, azért hagyjatok a zsebpénzetekből, mert máshol is 
lesz majd lehetőségetek – szólt rájuk apa.  

De ők csak nevettek. Napsütéses gyönyörű időnk volt, már itt 
lehetett érezni, hogy jobb és tisztább a levegő, mint az Alföld-
ön. Nagyon sok szép dolog volt az árusoknál. Mindenki talált 
magának különböző csecsebecsét, amit haza visz majd emlé-
kül. A sor végén találtunk egy fagyizót, aminek nagyon meg-
örültünk, rögtön kértünk is felfrissülés keppen. Nagyon jól 
esett a melegben.  

– Menjünk végig a Bene – patak partján egy darabig, ott kel-
lemesen hűvös a levegő vagy le is lehet ülni a padokra – java-
solta apa.  

Hú, fantasztikus látvány volt. Bal felől hegyoldal, jobb felől a 
patak csordogált. Fák összehajoltak fejünk felett, mintha egy 
alagútban sétálnánk. A hűs patak csobogó hangja, illata és az 
egész táj elvarázsolt teljesen. Komolyan, mintha csoda ország-
ban lennék. A patak partján kiépítettek szalonnasütő helyet és 
kis faházat, ami eső elől nyújt védelmet. Nagyon romantikus és 
hangulatos hely. Rögtön előkerültek a fényképezőgépek és 
megkezdődtek a fotózások. Visszafelé megnéztük a főtér park-
ját, ami egyedi jellegzetességű. Rengeteg tuja féle és különböző 
fák, olyan, mintha ha egy arborétumban lettünk volna. A szo-
bor körül különböző színű, csodálatos virágok. Egy erdei út 
vezet végig a parkon és a végében egy kis kápolna áll. Az út 
mellett játszótér is volt, meg focipálya. Marci, Kitti és Orsi rög-
tön megrohamozták a hintákat és libikókát. Pisti, Réka és én, 
arról beszélgettünk, hogy mennyi szépséges hely van Magya-
rországon és sokan nem is tudják, hogy miről maradnak le.  

Elindultunk a kocsikhoz és közben arra lettünk figyelmesek, 
hogy egy kis mozdony füttye hasítja a levegőt. Nagyon aranyos 
kis piros – sárga színű. Egy nyitott kocsit húzott maga után, 
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benne utasokkal. Csak most vettük észre a kis erdei vasútállo-
mást, mert a fák eltakarták előlünk.  

– Apa – apa! Ugye majd ezzel is megyünk? – kérdezte Orsi. 

– Persze kislányom, majd összekötjük egy programmal, amikor 
úgyis erre járunk. Most megyünk fel és elfoglaljuk a szállást. 

Innen, már nem volt olyan hosszú az út. Egymást követték a 
települések. Sástó, Mátraháza és Kékestető. Egyre jobban ka-
nyarogtunk, ahogy haladtunk felfelé. Pazar kilátás mindenfelé. 
A szálloda előtt találtunk üres helyet, le tudtunk parkolni. 
Ahogy kiszálltunk, szinte mellbe vágott az a friss, tiszta, éles 
levegő és legalább tíz fokkal hűvösebb is volt.  

– Hú, de klassz apa! Még meg sem érkeztünk szinte, de máris 
imádok itt lenni!  

– Csak várd ki a végét! – és mosolygott hozzá. 

A recepción ideadták a kulcsokat. Több szobában voltunk elhe-
lyezve. A szülők egy – egy szobában és én, Pisti, Marci még- 
egyben. A lányok pedig megint csak egy szobában. Mindenki 
elfoglalta a helyét és berendezkedett. A szoba kényelmes, für-
dőszoba és nagy erkély is volt hozzá. Egyszer csak jött apa és 
szólt, hogy mindenki fogja meg a diós zacskóját és lent találko-
zunk. Nagy szemekkel néztünk rá, de hamar összegyűltünk. 
Elmondta, hogy a Szanatórium parkjában, szoktak lenni mó-
kusok és elég szelídek. Hozzá vannak szokva az etetéshez. A 
diót és mogyorót elveszik a kezünkből. Széles mosolyra húzó-
dott mindannyiunk szája. Hát ezért kellett a dió!  

Szép nagy hatalmas park, olyan magas pompás fenyőkkel, hogy 
nem is lehetett szinte látni a tetejét. A közepén egy kis mester-
séges tó volt, tele tavirózsával. Ezen az óriási területen sok – 
sok árnyékos pad várta a pihenni vágyó embereket. Alig értünk 
be a parkba, már szaladt is elénk egy kis mókus. Rozsdabarna 
színű és a farka pedig tiszta fekete. Szinte ügetett, nagyon ara-
nyos volt. Amikor elém ért két lábra állt és ott várta, hogy ad-
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jak neki diót. Először félve nyújtottam felé, de ő rögtön kikapta 
a kezemből és már ott sem volt, uzsgyi fel a fára. Nagyon élvez-
tük, többen is előbújtak és jöttek kéregetni. Láttuk több mókus 
a fatöve körül ássa el, amit kapott és már fordult is vissza a 
következő fuvarért. Egyszer Orsi felvisított. A mókus váratlanul 
felmászott a lábán és kivette a kezéből, amint éppen lefelé 
nyújtotta volna. Anyáék leültek egy padra és kértek tőlünk pár 
szem diót, amit a zsebükbe tettek, hogy legyen kéznél náluk. A 
mókus odament és a nyitott zsebéből kikotorta és már szaladt 
is vele tovább. Réka élvezte, hogy kiteszi a lábát és hagyja, hogy 
a mókus felmásszon rá, csak akkor kapja meg a finomságot. 
Kitti mindenáron meg akarta simogatni, de nem hagyták ma-
gukat. Olyan gyorsak, hogy még lefotózni sem könnyű őket. 
Gondoltam, majd én kitolok veled, hogy ne illanj el olyan gyor-
san. Leguggoltam és felé nyújtottam a diót, ám nem eresztet-
tem el, fogtam erősen. A mókus kicsit birkózott vele, majd be-
lekapott a kezembe, persze tűhegyesek a fogai és rögtön el-
eresztettem a diót. Ő felkapta és már ott sem volt megint. Jól 
kicselezett, milyen okosak ezek. Apa mondta nyomkodjam meg 
kicsit, hogy had vérezzen, akkor az fertőtlenít is egyben. Persze 
nem volt vészes az egész.  

– Megsimogattam, sikerült megsimogatnom a hasát! – kiabál-
ta Marci. Figyeljetek, ha a tenyeretek felső részéhez teszitek a 
diót, akkor rámászik és ujjal meg tudjátok simogatni a hasát 
egy pillanatra.  

Tényleg működött kipróbáltam, bár már óvatosabb voltam 
vele.  

– Nézzétek, hogy töri fel a diót, fantasztikus! – kiáltotta Pisti. 

Két lábra állva a mellső mancsaiba fogja, addig forgatja, amíg a 
teteje nincs felül. Majd a kis tű fogaival, mint egy fűrész körbe 
vágja. A diót kiveszi a héjából és huss fel a fára. Geri bácsiék 
egyfolytában fotóztak. Kicsit arrébb láttuk, hogy egy néni eteti 
a cinkéket. Mi is kipróbáltuk, a dióbelét nagyon apróra megtör-
tük és a tenyerünk közepébe helyeztük. Kitartottuk a kezünket 
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és nem kellett hozzá sok idő, hogy a cinke rászálljon. Volt, hogy 
ketten is lakmároztak a tenyeremből. Hatalmas élmény volt 
számomra ez a délután.  

Felmentünk a csúcsra és az 1014-et jelölő kőnél is 
fotózkodtunk. Ez Magyarország legmagasabb pontja. Itt az 
étteremben megvacsoráztunk, majd indultunk vissza a szállás-
ra, mivel későre járt. Azért útközben még tettünk egy kisebb 
kitérőt, Apu megmutatta, hogy van itt egy katonai bázis is, kis-
sé távolabb pedig a meteorológiai intézet. Az épület tetején 
láttuk a szélforgókat, amiből jelentik az irányát és a sebességét 
a szélnek. Lent az udvarán csapadékmérő, hőmérő is található.  

– Hát, mára ennyi volt gyerekek, aludjatok jól és pihenjétek ki 
magatokat, hogy holnapra frissek legyetek! Reggelinél találko-
zunk, nyolc órakor az étkezőben – köszönt el apa.  

Jólesett a pihenés, kellően elfáradtunk. Előző éjszaka nem is 
aludtunk szinte semmit. Az utazás és ez a magaslati levegő is 
hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar elaludtunk.  
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HARMADIK FEJEZET 

KÖZELI FORRÁSOK FELDERÍTÉSE 

 

Reggel nyolc órakor már ott várakoztunk az étkező előtt, hogy 
kinyisson. Szinte egymás szavába vágva beszélgettünk a tegna-
pi mókusozás élményeiről. Nemsokára be is mehettünk, svéd-
asztalos reggelivel vártak. Evés közben megbeszéltük aznapi 
programunkat. Káprázatos napsütéses idő volt, tiszta derült ég, 
bár kissé még hűvös a levegő, de túrázáshoz éppen jó. Apa 
mondta, hogy ezt ki kell használni és reggeli után mindenki 
vegye fel a hátizsákját, majd lent találkozunk. Anya és Kriszti 
néni vettek pár dolgot az ottani büfében. Félóra múlva, már 
mindenki nagy izgalommal, útra készen várta az indulást.  

– Itt van nem messze a Disznós – forrás, a piros színű vonal-
jelzésen kell menni, először odamegyünk és mindenki megtölt-
heti a kulacsát forrásvízzel – mondta apa.  

Ő ment elől, hogy mutassa az utat. Kis idő múlva letértünk 
balra egy kis ösvényre, amely lefelé vezetett. Hirtelen megállt 
és az ujját a szájához emelte, hogy maradjunk csendben, majd 
a kezével lefelé mutatott. Képzeljétek, egy őz csapatot láttunk 
éppen a forrás vizéből oltották szomjukat. Igazán látványosak 
voltak, nagyok és kicsik is vegyesen. Megtorpantunk és csak 
csendben néztük őket, de így is észrevettek minket. Egy perc és 
már el is illantak az erdő mélyébe. Tovább folytattuk utunkat 
lefelé. keskeny ösvény volt, jobbról egy meredek sziklafal, majd 
a baloldalon szakadék, szerencsére nem volt mély, de azért 
óvatosan kellett menni. A sziklát vastagon, meseszép zöld, dús 
moha borította. Kitti meg is simogatta, majd felkiáltott, hogy  

– olyan, mint a maci bunda! – simogassátok meg ti is, de csak 
óvatosan! 
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Tényleg, annyira kellemes érzés volt. Már lent voltunk az út 
alján, amikor jobbra egy fa tövénél hatalmas termesz hangya 
kupacra hívta fel a figyelmünket apa.  

– Nézzétek ez már húsz évvel ez előtt is itt volt és az óta csak 
nőtt.  

Álmélkodva láttuk, hogy egy méter magas is volt talán, a han-
gyák is legalább egy centisek. Sokáig nem állhattunk körülötte, 
mert rögtön ránk másztak, nem győztük leseperni. A Disznós 
forrás, ki volt építve, könnyen meg tudtuk tölteni a kulacsokat 
belőle. Magával ragadó az egész táj, hatalmas meredek szikla-
falak és sűrű fák lombjai szédítően lenyűgöző látvány.  

Visszamentünk a főútra a piros jelzésre és ott sétáltunk tovább 
az erdő belseje felé. Kellemesen hűvös volt, pedig a Nap már 
magasan járt. A fák lombjai között csak alig tudott besütni, így 
tudott megmaradni itt ez a hűvösebb klíma. Ahogy tovább ha-
ladtunk, éppen egy ritkább részhez érkeztünk, ahol a tiszta kék 
égbolt kikandikált a sűrű fák közül. Ekkor láttuk meg, hogy két 
sas köröz a levegőben kicsit távolabb, majd eltűnik. Megálltunk 
és csendben mozdulatlanul vártunk. Újabb két sas vitorlázva 
repült errefelé. Valami szemet gyönyörködtető látványt nyúj-
tottak. Egyszer csak Orsi elkezdett hátrálni szép lassan óvato-
san. Kérdően néztem rá, majd fejével a közeli viszonylag alsó 
ágra mutatott. Annyira az égboltot figyeltük nem vettük észre, 
hogy közben egy sas ült az ágra és figyelt minket. Óvatosan 
megfogtam apa vállát és én is a fejemmel jeleztem neki. Bólin-
tott és intett, hogy szép lassan induljunk el visszafelé. Hú, ki-
csit félelmetes volt! Amikor már távolabbra mentünk apa 
mondta, hogy valószínű ott lehetett a fészkük közelben és a 
fiókákat jöttek etetni, egyben védelmezték is, mert nem ismer-
ték a szándékainkat.  

Már dél elmúlt, így felmentünk az önkiszolgáló étterembe ebé-
delni. Megint volt élményünk bőven, amiről beszélgetést foly-
tattunk evés közben.  
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– A természet lélegzetelállító és nagyon kellene rá vigyázni, 
hogy ez így is maradjon – mondta Geri bácsi. 

–  A Mátrában hatalmas területek vannak kijelölve Tájvédelmi 
körzetnek azért, hogy semmilyen beavatkozás ne zavarja meg a 
Mátra eredeti állapotát és ne tudjon természeti károkat okozni. 
Az északi sípályáról fantasztikus kilátás nyílik. Tiszta időben 
még a Magas – Tátra havas csúcsai is látszanak – mesélte apa. 

Mi is elgyönyörködtünk benne. Volt itt egy kisebb játszótér is, 
ebéd után a lányok hintázni mentek. Végig néztük a pavilon-
sort és ki – ki vásárolt. Felmentünk a TV – toronyba, ahonnan 
pompás panoráma nyílt körbe a tájra. Visszafelé az úton jobbra 
letértünk a sárga színű, kör alakú presszóhoz. Itt egy hatalmas 
terasz volt, mely a déli sípályára engedett ragyogó kilátást. Mi 
egy – egy jégkrémet ettünk a szülők kávéztak. Eközben élvez-
tük a friss levegőt és a pazar látványt, ami a szemünk elé tárult. 
Majd a Szanatórium parkja felé vettük az irányt és keresztülha-
ladva a piros színű vonaljelzésű turistaútra tértünk rá.  

– András bácsi, ma már jártunk erre! – kiáltott fel Marci. 

– Igen, jó megfigyelő vagy! – válaszolta apa mosolyogva. 

– Innen jobbra nyílik a zöld színű túraútvonal a Pezső – for-
ráshoz, csak nagyon kell figyelni, mert már nem is látszik szin-
te. A távolban egy piros, zöld színű vonal együttes jelzésének 
kell lenni, az lesz az irány és utána balra a zöld színű vonalon 
megyünk tovább. Na, ki veszi észre hamarabb? – kérdezte apa. 

Ekkor már el is fordultunk jobbra, én meg csak morfondíroz-
tam magamban, hogy milyen jól ismeri apa az erdőt még jelzé-
sek nélkül is. Az egész Mátra, mint egy GPS van a fejében, na-
gyon csodáltam érte. Már egész közel voltunk a kettős jelzés-
hez, mire Kitti felkiáltott, hogy ott van!  

– Mostantól viszont, csak a zöld színű vonaljelzéseket figyeljé-
tek, amelyek első sorban fán vannak, de ahol nincs megfelelő 
közelségben, akkor ott az alkalmas kőre is szokták festeni. Na-
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gyon fontos, hogy ha nem láttok jelzést, akkor ne menjetek 
tovább, nehogy eltévedjetek az erdőben, mert az könnyen meg-
esik. Ilyenkor vissza kell menni a következő jelzésig és ott tájé-
kozódni. Egyedül sohasem szabad elindulni túrázni, mert, ha 
valami történik a másik tud segítséget hozni – figyelmeztetett 
apa.  

Miközben haladtunk, elmesélt nekünk egy történetet. Két is-
merőse a Pezső – forráshoz akart menni, de nem találták meg 
és eltévedtek. Szerencsére még nem voltak olyan mélyen az 
erdőben, volt térerő. Apát hívták fel telefonon, hogy segítsen 
nekik visszatalálni. Pontosan kikérdezte, hogy merről indultak 
mennyit – merre haladtak és nézzenek körbe pontosan hol, mit 
látnak. Így be tudta őket tájolni, elmondta merre menjenek és 
visszavezette őket a bázishoz.  

Ezen a túraúton itt, még sűrűbb az erdő. Hiába sütött a Nap 
ezerrel, olyan szürkület volt, mintha már este öt óra lenne lega-
lább. Teljesen más hatást gyakorolt rám, szinte nem is gyalo-
goltam csak lebegtem. Jobbra – balra hegyoldal, ahogyan 
emelkedik majd lankásodik. Más minőségű a levegő is, nem 
tudtam betelni vele. Feltűnt a túrázásom során, hogyha talál-
koztunk valakikkel, mindig mosolyogtak köszöntek, jó túrázást 
kívántak, pedig nem is ismertük egymást. Ez annyira vidám, 
szeretetteljes és felemelő érzés volt. Mintha mindenki egy csa-
pat lenne.  

– Már nemsokára ott vagyunk, jobbra lefelé keressétek a for-
rást, mert nehéz észrevenni és a kulacsot is majd itt megtölthe-
titek, ha kell – szólt előre apa. 

Tényleg, alig emelkedett ki a földből, de kővel körbe, kiépített 
forrás volt. Kicsit megpihentünk és fotózkodtunk közben. Majd 
folytattuk utunkat a Vályús – kútig, de eléggé romokban he-
vert. Visszafordultunk és egy erdei kocsi úton mentünk tovább 
a Piros színű turistaút felé. Ahogy rákanyarodtunk a piros szí-
nű vonaljelzésre, apa hirtelen megállt és intett, hogy marad-
junk csendben. Először csak azt láttuk, hogy mozog a bokor és 
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valami nagy testű állat lehet. Ekkor előbukkant hatalmas agan-
csával, jól megtermett csodaszép szarvas. Egy pillanatra ő is 
megállt, majd hátat fordított és elsomfordált. Még egy rövid 
ideig ott maradtunk mozdulatlanul, csendben vártuk, hogy 
minél jobban eltávolodjon tőlünk. Ezután már sima volt az út 
visszafelé. A parkon át mentünk a bázishoz. Persze a mókus-
etetést sem hagytuk ki.  

– Na, mára ennyi volt a túrázás gyerekek! Pihenjétek jól ki ma-
gatokat, reggel a szokott időben és helyen találkozunk! – kö-
szönt el apa.  

 Szó, ami szó! Eléggé el is fáradtunk, viszont rengeteg élmény-
nyel gazdagodtunk.  
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NEGYEDIK FEJEZET 

PIROS KERESZTEN MÁTRAHÁZÁRA 

 

Reggelinél, ismét megbeszéltük a napi programunkat, mivel 
ragyogó napsütéses, derült idő volt szintén túrázni mentünk. 
Most a piros színű keresztjelzésen, Mátraházát céloztuk meg.  

Lefelé indultunk el, a kék színű kereszt jelzésén, ami később 
háromfelé ágazott. A kék színű háromszög, ami Mátrafüredre 
vezet, valamint a kék színű kereszt megy tovább a Benevár felé, 
ismét csak Mátrafüredre és a piros színű kereszt visz Mátrahá-
zára.  

– Jól jegyezzétek meg ezt az útvonalat, mert majd mindegyiken 
végig fogunk menni és nagyon figyeljétek a jelzéseket is – 
mondta apa. 

A főút mellett mindjárt megtaláltuk a Jávoros – forrást. Szépen 
kiépített szalonnasütővel és egy kőépülettel, ami jól jött egy 
vihar esetén. Ugyanis itt gyorsan változik az időjárás. Tovább 
haladva elmentünk egy hatalmas víztározó mellett is, majd 
rátértünk a piros színű keresztjelzésére.  

– Hű, ha! Nagyon meredek, vigyázzatok! – figyelmeztettem a 
többieket, mert elől mentünk apával.  

– Bizony csak óvatosan, lassan és inkább oldalazó lépésekkel 
gyertek, úgy könnyebb. Mindig figyelnünk kell arra, hogy le ne 
maradjon senki és segítsük egymást – szólt apa is.  

Fantasztikusan gyönyörű látvány tárult elénk, ahogyan leér-
tünk ennek a meredek szakasznak az aljára. Visszanézve az a 
sűrű erdő és a hegyoldalak körben, csodálatos volt. Előttünk 
egy pici kis forrás kanyarogva csörgedezett a fák között.  

Olyan, mint egy meseerdő! – kiáltott fel Orsi.  
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Mindannyian csak helyeselni tudtunk és természetesen renge-
teget fotóztunk. 

– Ti észrevettétek már, hogy ezeknek a fáknak vannak szemei? 
– kérdezte Kitti. 

– Nem, hol? – kérdezett vissza Marci. 

– Nézzétek meg a fatörzseken egy – egy helyen szemformájuk 
van!  

– Tényleg! – csodálkoztunk el rajta. 

– Mondtam én, hogy ez egy meseerdő! Figyelik, hogy vigyá-
zunk – e a természet szépségére. Én nagyon szeretem őket! – 
kiáltotta Orsi. 

Ezzel a lendülettel a közelében lévő fát át is ölelte.  

– Nagyon jók itt az energiák, kövessük Orsi példáját! – mondta 
Geri bácsi és ő is megölelt egy fát, majd mi is. 

Nagyon jól éreztük magunkat, örömtelik és vidámak voltunk. A 
kis forrás mentén haladtunk tovább, ami kiszélesedett és meg-
lepően bővizű is lett. Itt vége lett az útnak, át kellett rajta men-
ni. Szerencsére voltak kisebb kövek, amin átlépdelve sikerült, 
hogy ne legyünk vizesek. Egy erdei kocsiúton mentünk tovább, 
a fák árnyéka már nem védett minket a tűző naptól. Nagyon 
megizzadtunk, de szerencsére jobb kezünk felé nyílt egy kis 
ösvény, ami a Szent László – forráshoz vezetett. Szuper volt, 
kicsit hűsölve tudtunk pihenni. Innen már nem volt messze 
Mátraháza, hamar odaértünk. A jó idő miatt elég sokan voltak 
és hosszú sorok álltak a pavilonoknál. Mi leginkább lángost és 
palacsintát ettük. Nagyon – nagyon finom volt mindkettő és az 
óriási választékból alig tudtuk eldönteni melyiket együk.  

– Na, miután jól teletömtük a hasunkat, döntsétek el, hogy 
busszal vagy gyalog menjünk tovább Sástóra? – kérdezte mo-
solyogva apa.  
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A többség persze, most a buszra szavazott. Álomszép több tó-
ból álló terület, ami fahidakkal van összekötve. Ez Magyaror-
szág legmagasabban fekvő tava, tengerszint feletti magassága 
507 m.  Lehetett csónakázni is, naná, hogy rögtön kipróbáltuk. 
Az átlagos mélysége egy méter körül van. Láttuk van egy lápos, 
mocsaras része is, amit meghagytak eredetinek. Lehet hor-
gászni, aki akar. A part mellett vadkacsák úszkáltak és etették a 
látogatók éppen őket. Csónakázás közben a tó eldugottabb ré-
széhez érkeztünk. Fagallyak, hordalékok voltak összegyűlve és 
közötte sok szemét, műanyag palack. Hát ez a látvány viszont 
nagyon lelombozott minket. Pedig vannak kitéve az úton sze-
metesek, amibe dobhatnák.  

– Na, ez a baj az emberekkel, hogy nem becsülik meg a termé-
szet szépségét és nem vigyáznak rá! Ilyen felelőtlenségekkel, 
nemtörődömséggel teszik tönkre a környezetet és a természet 
csodáit! – fakadt ki magából Pisti.  

Lejárt az idő és a csónakkal visszamentünk. Amikor mindenki 
együtt volt, indultunk tovább a sziget belseje felé. Ott a végé-
ben egy kilátót találtunk, ami 50 m magas. Persze, ide is fel-
másztunk. Megérte, mert festői panoráma nyílt körbe az egész 
környékére. Visszafelé jégkrémmel hűsítettük magunkat és 
shoppingoltunk a vásárosoknál.  

Egyszer csak, hatalmas villámlás a semmiből és már csattant 
is. Valahol a közelbe vághatott be. Abban a pillanatban óriási 
szélvihar keletkezett, elkezdett szakadni az eső, mintha dézsá-
ból öntötték volna. Gyorsan előkerültek az esőkabátok. Szeren-
csére nem messze volt a buszmegálló, oda szaladtunk. Addigra 
már szilva nagyságú jégdarabok is hullottak égi áldásként. Szó 
szerint derült égből villámcsapásként ért minket. A levegő hir-
telen nagyon lehűlt. Jött egy busz úgy, negyedóra elteltével és 
visszamentünk vele a szállásra. Azért kicsit átfáztunk. 

Gyorsan megszárítkoztunk és összegyűltünk anyáék szobájába. 
Beszélgettünk, meg kártyáztunk vidáman telt az este többi ré-
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sze a bázison. Egyúttal megbeszéltük a másnapi programot is. 
De ez legyen meglepetés! A következő fejezetben elmesélem. 
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ÖTÖDIK FEJEZET 

A SÁSTÓI KALAND 

 

Reggel a szomszéd szobából, Orsiék felől hatalmas visításra 
ébredtünk. Gyorsan kiszaladtunk az erkélyre megnézni mi tör-
tént. Két mókus is rohangált, fel az erkély korlátjára, le a kőre, 
zavarták egymást a dióért.  

– Mi történt? Orsi miért visítozol? – kérdeztem. 

– Képzeljétek fiúk reggel, amikor kinyitottuk az erkélyajtót, 
rögtön berohant a szobába két mókus. Az egyik felugrott az ágy 
szélére, másik a székre, majd az asztalra és a zacskóból kilopott 
egy diót, rögtön ki is szaladt vele. Mire az ágyon lévő mókus 
meg uzsgyi utána, azóta kergetik egymást a dióért – mesélték 
egymás szavába vágva Orsi és Kitti.  

– Az igen, mókás lehetett! – nevetett Marci 

– Na, jó, de ezért nem kell így visítani! Bennünket ez ébresztett 
fel – morgolódott Pisti. 

– Rendben! De Orsi meg erre ébredt, hogy a takaróján egy mó-
kus rohangál és hirtelen megijedt nem tudta, hogy került oda – 
vette védelmébe Réka. 

Eközben, megérkezett a szobájukba anya is, mert odáig hallat-
szott Orsi visítása.  

Mi történt kislányok? Nem esett bajotok? – faggatta anya ijed-
ten őket. 

Erre elmesélték a történteket neki is.  

–  Jól van, már féltem, hogy valami baj van. Kislányom egy 
kicsit vegyél vissza a hangerődből, mert ez egy szálloda és má-
sok is vannak itt.  Fiúk, lányok, akkor az izgalmas ébresztő 



 

24 
 

után, igyekezzetek az étkezőbe, reggelinél találkozunk – kérte 
anya. 

Már éppen menni készültünk lefelé, amikor a mi szobánkba is 
megjelent egy mókus. Persze, azonnal adtunk neki diót, mi se 
maradjunk ki a jóból!  

– Csukd be az ajtót Peti, mert mire visszajövünk, ezek elhord-
ják majd az összes diót, amit hoztunk. Még nekik is reggel van, 
úgy látszik éhesek – szólt nevetve Pisti. 

Nagyon virgoncok ezek a mókusok, de annyira kedvesek. Ami-
kor becsuktam az erkélyajtót, éppen visszaért az egyik. Két 
lábra állva a mancsait az üvegajtóra szegezte és nézett befelé, 
hogy most mi történt, nem tud bejönni. Rögtön le is fotóztam, 
ezt a pillanatot meg kellett örökíteni.  

Reggeli után a buszmegállóban találkoztunk. Sástó – Kőbá-
nyán van egy kalandpark és odamentünk. Az egész délelőttöt 
ott töltöttük. Mindenki kipróbált mindent. Volt bob pálya, 
nagy hinta és erdei kalandpark. Hatalmas létesítmény az egész. 
Nagyon izgalmas volt végig, kitűnően éreztük magunkat, gyor-
san eltelt az idő.  

– Ha már itt vagyunk, mit szólnátok hozzá, hogy visszamen-
nénk Sástóra egy kicsit és ott meg is ebédelhetnénk? Tegnap a 
hirtelen jött vihar miatt úgyis félbe szakadt az itt létünk – ve-
tette fel Kriszta néni.  

Mindenki jó ötletnek tartotta. Így ott ebédeltünk meg egy étte-
remben. Ebéd után végig sétáltunk a tanösvényen, amire teg-
nap már nem volt érkezésünk. Itt is láttunk egy nagyobb tisztá-
son kiépített szalonnasütő helyeket, ahol éppen több társaság 
is bográcsozott. Lehetett focizni, hintázni szuper kis helynek 
tűnt ez is.  

– Menjünk vissza, a parkolóval szemben, másik oldalból indul 
a sárga színű keresztjelzés. Azon le tudunk menni Mátrafüred-
re. Ott meg is tudunk vacsorázni, remek pizza van az egyik pa-
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vilonban. A felnőtteknek pedig nagyon finom csapolt sör is 
kapható – javasolta apa.  

– Az remek lesz ebben a nagy melegben, Pizza és sör, hm…. 
kiváló! – örvendezett Geri bácsi. 

– Várjatok! Addig is hűsítsük magunkat egy kis jégkrémmel – 
szólt anya és mindenkinek vett egyet. 

Ezután, már indultunk is! A talaj elég terepes, de egy ideig az 
autóúttal párhuzamosan haladt. Ahogy egyre beljebb értünk az 
erdőbe úgy változott meg pompásra a táj. Elértünk a Rákóczi –  
forráshoz, szépen ki volt építve, gyönyörű környezetben. Rög-
tön elkezdtünk fotózni és a kulacsokat is megtöltöttük a forrás 
kiváló vizével. Innen két lehetőségünk nyílt az út tovább folyta-
tására. A sárga színű vonaljelzésen a Muzsla – tető felé a gerin-
cen tovább, vagy a sárga színű keresztjelzésen a Máriácska felé.  

– Szerintem a Muzsla – tető felé menjünk, arra nagyon szép a 
kilátás és a Máriácskához el tudunk menni Mátrafüredről is, 
mert közel van – mondta apa. 

Mindenki egyetértett vele, így azon az ösvényen indultunk el. 
Tényleg fantasztikus kilátás nyílt az út során több helyről is a 
hegygerincről a völgyre. Meg – meg álltunk gyönyörködni a 
tájban és fotóztunk sokat. Elérkeztünk a Muzsla – kilátóhoz, 
ahonnan széles körbe lehetett belátni a környéket. Innen már 
hamar leérkeztünk Mátrafüredre. A pizzázóban két egymás 
mögötti asztalhoz tudtunk leülni. Szuper széles választék volt, 
alig tudtunk dönteni. Már éhesek voltunk, nagyon jól esett a 
pizza.  

– Akkor, ha még belefér, nézzük meg azt a Máriácskát, lega-
lább lejárjuk a vacsoránkat – szólalt meg Kriszta néni.  

– Persze jó ötlet, nincs messze, menjünk is! – válaszolt apa. 

Összeszedelőzködtünk és elindultunk a másik oldalban felfelé. 
Kis idő múlva letértünk jobbra és az ösvény odavezetett. Na-
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gyon szép út volt a Bene – patak mellett. Ez egy kegyhely, pa-
dok is voltak le lehetett ülni. Amikor odaérkeztünk, éppen egy 
pár imádkozott, majd felálltak és elmentek. Nagyon sok kis 
tábla volt, főleg márványból, de mindegyiken a gyógyulásért 
adtak hálát Máriának.  

Kossa József, a gyöngyösi orvosa szerint gyógyíthatatlan beteg-
ségben szenvedett, ám az itt elmondott fohászait követően, 
mégis teljesen felépült betegségéből. Ezért hálából családjával 
sziklaoltárt építtetett ezen a helyen. Ez a története ennek a 
kegyhelynek – mesélte apa. 

Már kezdett sötétedni, így visszamentünk a buszmegállóba. 
Nem sokára jött a buszunk. Módfelett jól telt el ez a napunk is. 
Este még élménybeszámolót tartottunk egymásnak és nagyo-
kat nevettünk.  
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HATODIK FEJEZET 

SÁRKÁNYOS 

 

Szokás szerint reggelinél megbeszéltük a napi programot. Apa 
mindig elmondta a javaslatát, amit mi természetesen jóváhagy-
tunk. Teljesen rábíztuk magunkat.  

– Én két rövidebb túrára gondoltam itt fent, egyiket délelőtt a 
másikat délutánra terveztem, ha ilyen szép napsütéses időnk 
lesz végig – ötletelt apa.  

– Remek lesz, de mit szólnátok hozzá, ha vacsorára meg bográ-
csoznánk egyet. Mi hoztunk egy kisebb bográcsot, meg Anná-
val már vásároltunk a szalonnasütéshez is vetette fel Kriszta 
néni. 

– Itt sok őzlábgombát láttam! Szedhetnénk túrázás közben és 
este megcsinálhatnánk. Bár ez inkább rántani jó, de arra most 
nincs lehetőségünk – javasolta Geri bácsi. 

– Nagyon jó, csak tojást kell venni a büfében, minden más már 
van. Akkor lesz ilyen tojásos lecsószerű, annyi gombával 
amennyit találunk vagy gombás tojásnak is nevezhetjük – mo-
solygott hozzá anya.  

– És mindezt, hol fogjuk csinálni? – kérdezte Réka. 

– Van több helyen a közelben kiépített szalonnasütő hely, de 
szerintem ehhez Jávoros – forrásnál legmegfelelőbb a helyszín 
– mondta apa. 

Akkor ott lesz este a bográcsozás szögeztük le végül.  

Reggeli után mindjárt el is indultunk, a hegytetőn az önkiszol-
gáló étterem mögötti kis ösvényen haladtunk lefelé. Egy kö-
zépkorú pár jött velünk szemben. A férfi cigizett, gondoltam is 
magamban, itt ez a jó, tiszta egészséges levegő minek rontja a 
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cigi füstjével. Majd eldobta a csikket. Ekkor, Pistiből kitört a 
környezetvédő!  

– Láttátok! Csak úgy eldobta a csikket! És, ha meggyullad a 
száraz avar tőle, akkor meg leéghet az erdő! Micsoda felelőt-
lenség!  

Persze, mindannyian igazat adtunk neki. Sajnos szomorú tény, 
hogy az emberek nagy többsége közönyös erre. Pedig nagyon 
tudatosítani kellene mindenkiben, hogy ha nem vigyázunk a 
természetre, akkor olyan mintha fán állva, magunk alatt fűré-
szelnénk le az ágakat.  

– Tudjátok, hogy Kékestetőt miért nevezték el, Kékestetőnek 

? – kérdezte anya. 

– Mert Magyarország legmagasabb pontján van! – vágta rá 
Réka. 

– Jó, de miért pont Kékes? – faggatózott anya tovább moso – 
lyogva. 

– Szabad a gazda! – válaszoltuk. 

– Most nézzetek be az erdő sűrűjébe úgy, hogy csak a fák tör-
zseit figyelitek. Mit láttok? – tette fel a kérdést anya. 

– Azta! Tényleg, de jó! Az egész ilyen kékesszürkés színű! – 
fedeztem fel! 

– Ugye – ugye! – mosolygott hozzá anya. 

Mindannyian elcsodálkoztunk a nagy felfedezésen.  

– Nagyszerű, de most én adok nektek feladatot gyerekek! A 
talajt is figyeljétek az őzlábgomba olyan, mint egy kinyitott 
esernyő és fehérlik a teteje, elég könnyű észrevenni már mesz-
szebbről is. Majd mindjárt mutatok nektek egyet – szólt Geri 
bácsi. 



 

29 
 

– Itt van, ni! Csak nagyon kell vigyázni, mert ennek több fajtá-
ja is van, mint például a piruló őzlábgomba, de az még ehető, 
azonban vannak olyanok, amik mérgezőek. Azt kérem tőletek, 
hogy szóljatok, ha láttok valahol és majd én leveszem, ha ehe-
tő. Ugyanis, ha mérgező gomba bekerül a többi közzé, akkor 
dobhatjuk ki az egészet. Olyan helyről sem szabad levenni, ahol 
a közelében mérgező gomba van, mert a spórák átkerülhetnek 
rá.  

– Apa, te mindezt hol tanultad, hogy ilyen jól képben vagy ve-
le? – kérdezte Marci. 

– Még gyermekkoromban a nagyapával sokat gombásztunk az 
erdőben és ő tanított meg rá. A nyári szüneteket mindig náluk 
töltöttem – válaszolta. 

– Micsoda rejtett képességeid derülnek ki Geri! – mondta 
meglepődve Kriszti néni. 

Elkezdtük figyelgetni a gombákat, nagyon izgalmas volt, hogy 
ki veszi észre hamarabb. Geri bácsi és apa nem győztek rohan-
gálni, hogy itt, meg ott! Azért csalafinta egy gomba volt ez, 
mert messziről úgy látszott, hogy ott van, de amikor odaértem 
csak a Napnak egy fénytörése volt a fagallyon. Sokat nevettünk, 
mókáztunk vele. Azért egy szatyorra valót csak összeszedtünk. 
Amikor leértünk egy tisztásra, megcsapott minket a menta 
illata. Látványnak is szép volt. Az út szélét málna és szederbok-
rok szegélyezték. Megálltunk csemegézni belőle. Majd a Tájvé-
delmi körzetet elhagyva, lefelé haladtunk egy kis ösvényen. 
Ahogy kiértünk belőle, még a szánk is tátva maradt a látvány-
tól, ami elénk tárult! Ez egy sárkányrepülősök kifutó helye volt, 
úgy is hívták, hogy sárkányos. Páran éppen a sárkányrepülőjü-
ket szerelték össze. Ott maradtunk egy kis ideig és vártuk, hogy 
futnak ki. Egy fa rámpa vezette őket a szakadék felé, addig gu-
rultak a lejtőn egyre gyorsuló tempóban és a végénél, a szél 
örvénye felemelte őket. Elbűvölő látvány volt, ahogyan vitor-
láztak a levegőben fent! Ó micsoda élmény! Amikor mind el-
mentek, apa elővette a távcsövét és szólt, hogy menjünk egy 
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kicsit közelebb. Az egész völgyre rá lehetett látni, benne a falu-
kat fel lehetett ismerni szabad szemmel is, de a távcső körbe – 
körbe járt. Miután kigyönyörködtük magunkat, visszaindul-
tunk az önkiszolgáló étteremhez ebédelni. Kint ettünk a tera-
szon, hogy közben csodálhassuk ezt a tündérszép tájat és élvez-
zük a jó hegyi levegőt.  

Ebéd után a gombát visszavittük a szállásra, majd egy kis pihe-
nő és ismét elindultunk túrázni. A Tájvédelmi körzet kis tisztá-
sáig ugyan az volt az útvonal, csak itt elfordultunk balra a sárga 
színű vonaljelzésre. Sűrű, hatalmas fák között vitt az ösvény 
minket. Rengeteg taplógombát láttunk itt. Ezek a fatörzsére 
nőnek rá, de nagyon szépek ilyen kagyló alakúak legfőbb 
képpen. Apa elmesélte, hogy ezekből készítik az úgy nevezett 
taplósapkákat, de más dísztárgyakat is szoktak. Egy kis darab 
ott feküdt a földön. Felvettem, hogy közelebbről is megnézzem. 
Nagyon meglepődtem, mert méretéhez képest, módfelett nagy 
súlya volt. Nagyon sűrű és szinte kőkemény. Ennek megmun-
kálásához külön szakértelemre van szükség az biztos gondol-
tam. 

Ahogy kiértünk az ösvény végéhez, félkörívben tárult elénk a 
környék meghitt szépsége. A mátraházai sí sáncot is lehetett 
látni, ami Magyarország legnagyobb sí sánca. Régen még vi-
lágbajnokok is versenyeztek itt. Azóta sajnos már az enyészeté 
lett, régen nem használják, magyarázta apa. Ettől függetlenül 
nagyon szép volt a kilátás. Le is ültünk itt egy kicsit és gyö-
nyörködtünk benne. Persze a fotózások sem maradhattak el. 
Kis idő múlva visszaindultunk a bázisra.  

Gyorsan összeszedtük, ami a bográcsozáshoz kell és máris in-
dultunk vele a Jávoros forráshoz. Anyáék főzést készítették elő 
a lányok segítségével, mi fiúk, apáékkal tűzrevalót szállítottuk 
a helyszínre. Megjegyzem, volt egy adag száraz gally odakészít-
ve. Azonban azt mondta apa, hogy nekünk is kell majd ott 
hagyni, mert ez így szokás. Ha valaki eső elől menekül az épü-
letbe és tüzet szeretne rakni, számára is kell legyen száraz tüze-
lő. Ahol nincs közelben forrás, flakonokban vizet is szoktak 
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hagyni a tűzrakó helyen. Arra is figyelni kell, hogy ha tűzgyúj-
tási tilalom van, akkor nem szabad tüzet rakni. Akkor sem sza-
bad, ha nagy erős szél fúj, mert a tűz szikráját elviheti és kész is 
a baj. Leég az egész erdő, mert a tűz gyorsan terjed, pláne szél-
ben. Ezért mindig csak a kijelölt tűzrakó helyen és csak az em-
lítettek, betartásával lehet tüzet gyújtani, magyarázta apa.  

Eközben megraktuk a tüzet, anyáék is kész voltak az étel előké-
születeivel. Már csak arra vártunk, hogy megfőjön. A gomba 
különleges ízvilága kiérződött belőle. Nagyon finom volt és 
laktató étel. Vacsora után egy kicsit még beszélgettünk a nap 
folyamán ért élményeinkről. Majd hirtelen kezdett el sötétedni, 
így visszamentünk a szállásunkra pihenni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

HETEDIK FEJEZET 

ÉLMÉNYEK GYÖNGYÖSÖN 

 

Reggel arra ébredtem, hogy fázok. Hűvös, borongós idő volt. 
Éjszaka az eső is esett. Na, gondoltam, így vajon mit fogunk ma 
csinálni. Készülődtünk a reggelihez. Marci az ágyszélén ülve 
próbálkozott felhúzni a cipőjét, de nem sikerült és motyogott 
magában valamit. Éjszakára a sportcipőjét ki tette az erkélyre. 
Gondoltam, biztos hideg vagy megázott.  

– Mi a baj Marci? – kérdeztem. 

– Valami mintha lenne az orrába, egy éjszaka alatt nem nőtt 
ennyit a lábam! – mérgelődött. 

– Vagy megázott és összement a cipőd! Na, add ide had néz-
zem meg – viccelődött vele Pisti. 

Elvette a cipőt, Marcitól és belenyúlt. Majd olyan hahotázásba 
tört ki, hogy alig bírta abbahagyni.  

– Mi az? Mi olyan vicces? – kérdezte Marci, én csak kérdően 
néztem rá.  

Erre, kezében egy mogyorót mutatott fel, mert a nevetéstől 
nem bírt még megszólalni.  

– Az egyik mókus, odúnak nézte Marci cipőjét és ide dugta el a 
mogyorót! – és csak nevetett tovább. 

Erre mindannyiunkból kitört a nevetés. Az időjárás ellenére ez 
a nap is jól indul, gondoltam és tovább mosolyogtam magam-
ban. Elmeséltük reggelinél a történteket, mindenki jót nevetett 
rajta. 
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– Mivel bizonytalan az időjárás, a mai napon nem túrázni me-
gyünk, hanem más ötletem támadt. Menjünk le busszal Mátra-
füredre, aztán Gyöngyösre – javasolta apa. 

És….? Mit fogunk csinálni ott? – kérdezte anya. 

Titok…! Meglátjuk, hogy ott milyen idő van és ahhoz alkalmaz-
kodunk. Mert hiába esik idefent, előfordul, hogy lent meg egé-
szen szép idő van – válaszolt apa. 

– Akkor egészségünkre a reggelit! A buszmegállóban találko-
zunk! – szólalt meg Geri bácsi.  

Tényleg, amikor leérkeztünk Mátrafüredre, gyönyörűen sütött 
a nap és sehol egy felleg, bár kicsit hűvösebb volt. Kékestetőt 
viszont a felhő beborította teljesen. 

– Gyertek, a kisvasúttal megyünk tovább Gyöngyösre – hívott 
apa. 

– Hurrá! – kiáltotta Orsi és fülig ért a szája. 

Pont bent is állt a kis mozdony, nyitott kocsi volt az egyik, a 
másik pedig zárt.  

– A nyitottba üljünk, én oda akarok ülni! – kiabált Kitti. 

– Jó – jó, – csitította anya. 

Mindenki elfoglalta a helyét és már füttyszóra indultunk is. 
Nagyon kalandos volt, ahogyan kanyargott lefelé a sűrű fák 
között. Itt – ott, ritkább szakaszon át lehetett látni az autóútra. 
Ilyenkor a kisebbek, hozzá fogtak visítozni és integetni, Min-
dannyian élveztük a kirándulást. Gyöngyösön, nem messze volt 
a végállomása az Orczy – Kastélytól. Itt kapott helyet a Mátra 
múzeum. A kapu két kő oszlopán, két hatalmas oroszlán szobor 
díszelgett. A parkja is tiszta romantikus volt. Szép nagy terüle-
ten feküdt, kis fahíd, a tóban rózsaszín – fehér tavirózsák nyi-
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ladoztak. Álomszép terebélyes fák hűs árnyékot tartottak a 
látogatóknak. Körbe sétáltuk az egészet.  

Amikor bementünk a Múzeumba, mindjárt a földszinten 
szembe találtuk magunkat egy hatalmas mamut csontvázzal. 
Minden helyiségben volt kiállítás három szinten, végig jártuk 
és mindent megnéztünk. Vadászattörténeti, helytörténeti, ás-
ványtani és őslénytani állandó kiállítások találhatóak benne. 

Rengeteg kitömött állat volt, amelyek a Mátrában megtalálha-
tóak. Azonban csak három védett állatfaj van, az egyik a Foltos 
szalamandra, Uráli bagoly és a hiúz. A gímszavas, őz, és a vad-
disznó is otthonra talált itt a Mátra erdőjében, sőt ritkán, még 
medvék is előfordulnak. Nagy a szaporulat Szlovákiában és 
területet keresnek maguknak. A vaddisznóknál is túlszaporo-
dás van, ennek a természetvédelem, viszont nem örül. Sok he-
lyen és nagy területen tapossák le a sziklagyepeket és a facse-
metéket megrágják, ezzel az erdő fáinak utánpótlása veszélyez-
tetve van. Ám, a vadászat érdekében legtöbbször nagyobb a 
számuk, mint az erdő vadeltartó képessége. A vadgazdálkodás 
ettől függetlenül intenzív módon, etetéssel és ellenőrzött kö-
rülmények között folyik. 

A különböző színű és fajtájú ásványok is szépségesek voltak. 
Gyöngyösoroszi környékén lévő ércek bányászata és a recski 
érckitermelés nemzetközi viszonylatban is jelentős nagyság-
rendű volt régen. Nagyon sokat lehetett tanulni a múzeum lá-
togatásának alkalmával. Gyorsan eltelt az idő.  

– Az én hasamban már delet harangoztak, megyünk ebédelni 
valahova? – kérdeztem. 

– Biztosan megyünk Peti! Nem éhhalál táborba jöttünk! – vá-
laszolta Pisti 

– Igen, itt nem messze van önkiszolgáló étterem, gyertek! – 
mosolygott apa. 
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Ebéd után, szétnéztünk Gyöngyösön. Nekem a Főtere nagyon 
tetszett, sokat fotóztunk. A sétáló út közepén jó pár szökőkút 
volt egymás után, ami olyan különleges egyedi hangulatot 
adott neki. Egyforma, kör alakú, de mindegyiket más – más 
elem díszítette. Hold, farkas, szőlő és nyolcágú csillag, azért ez 
a négy, mert Gyöngyös városának címerében ezek a jelképek. A 
templomokat is megnéztük, az a rengeteg különböző freskók, 
díszítések nagyon megfogtak. Mindegyik templomban külön-
böző meghitt érzések kerítettek hatalmukba. Remekül éreztük 
magunkat. Ezután még elmentünk az egyik cukrászdába sütiz-
ni, fagyizni. Nagyon finom volt minden. A közelben lévő üzlet-
ben egyúttal anyáék bevásároltak, feltöltötték a hiányzó készle-
teinket. Majd busszal visszamentünk Kékestetőre.  

Már nem esett az eső itt sem, de elég hűvös volt. Bíztunk ben-
ne, hogy másnapra már újra derült idő lesz és túrázhatunk.  
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NYOLCADIK FEJEZET 

TÚRA A KÉK HÁROMSZÖGÖN 

 

A Nap ragyogófénye, átsütött az ablakon. Kellemes ébredést 
hozott számomra. Megörültem neki, úgy gondoltam, így bizto-
san túrázni fogunk megint. Egyszerűen imádom az erdőt. 

– András, szép időnk lett, merre megyünk ma? – kérdezte 
anya. 

– Igen, szerencsére! Úgy látom, hogy egész nap várhatóan 
ilyen lesz. Ma megtehetünk egy hosszabb túrát. Jól készüljetek 
fel, mert lemegyünk gyalog Mátrafüredre – válaszolta apa. 

– Hú, az tényleg hosszú, nem lesz az nagyon sok? – kérdezte 
Kriszta néni kicsit aggódva. 

– Nem gondolom, már bejárattuk magunkat kisebb túrákkal, 
hogy elkerüljük az izomlázat vagy a hirtelen nagyobb megter-
helést. Ezeket a hosszabb túrákat szándékosan azért is hagy-
tam későbbre.  

– Rendben, akkor kalandra fel, meglátjuk, mit hoz ez a mai 
nap. Félóra múlva találkozunk lent, teljes felszereléssel! – 
mondta Geri bácsi és mosolygott hozzá kedvesen.  

A parkon keresztül mentünk le a Jávoros – forrásig, már a 
megszokott úton. A kék színű háromszögjelzésen indultunk el. 
Ez a gerincen vitt végig lefelé. Itt – ott még a tegnapi esőtől 
kissé nyirkos talaj csúszott és nagyon kellett vigyázni. Ráadásul 
végig eléggé terepes is az út, csak lassan haladtunk, de nem is 
siettünk sehová sem, időnk rengeteg volt. A sűrű lombos fák-
tól, szinte sötét volt az erdő. Azonban a nagy csendben jól lehe-
tett hallani a különböző madarak énekét. Ez kifejezetten egy 
sziklás terület volt végig, de nagyon élveztük, főleg amikor az 
út elfogyott és a sziklán kellett átmászni, hogy tovább tudjunk 
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haladni. Gyönyörűséges, dús, zöld mohákkal volt tele minden-
hol a szikla. Mindig felemlegettük a „maci bundát” és jókat 
mosolyogtunk rajta. Egyszer csak megállt apa, mert hirtelen 
kettényílt az út. 

–  Na, fiúk – lányok, ki látja meg hamarabb, hogy melyik úton 
van felfestve a kék háromszög jele, merre tovább? – kérdezte. 

Nagy csend egy ideig, senki sem látott semmit sem, hiába kém-
leltük a fák törzseit mindkét irányban. 

– Figyeljetek, ti maradjatok itt! Én ezen az ösvényen egy kicsit 
előre megyek, mert úgy emlékszem, hogy erre kell tovább ha-
ladni – mondta apa.  

Már legalább száz méterre is előre ment, amikor felénk fordul-
va intett nekünk, hogy menjünk. Érdekesnek találtam, hogy 
ilyen hosszútávon nem volt jelzés. Még szerencse, hogy apa 
ennyire jól ismerte a járást az erdőben. Ahogy egyre lejjebb 
értünk a túraúton, úgy változott meg a táj. Már szinte völgyben 
jártunk és a magas hegyoldalak lombos fái meredtek ránk. 
Annyira csodálatos a természet, hogy szinte le sem tudom írni 
azokat az érzéseket, látványokat át kell élni. A sok fotó is csak 
emlék, mert nem adja vissza egészen azt, amit ott érezni lehe-
tett. Elérkeztünk egy kis patakhoz. Itt leültünk, kicsit megpi-
henni.  

– Már nem sok van hátra, talán csak egy órányi út még és a 
talaj miatt is könnyebb lesz – mondta mosolyogva apa.  

Elővettük a szendvicseinket és jót falatoztunk, hogy némi ener-
giát vegyünk magunkhoz. Ezzel a kevés pihenővel könnyebb 
volt folytatni a túrázást. A hátralévő részében, többször átkel-
tünk ezen a kis patakon, mire megérkeztünk Mátrafüredre. 
Hosszú, nehéz, de fantasztikusan mesébeillő túraút volt. Beül-
tünk az egyik étterembe, hogy megebédeljünk, bár ebédnek 
késő, vacsorának korai. Jól esett ott ücsörögni, mert kicsit elfá-
radtunk mindannyian.  
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Estebéd után még elmentünk itt Mátrafüreden a Kozmáry – 
kilátót megnézni. Díszes, faragott fakapuja után, hosszabb lép-
csősor vezetett felfelé. Ez egy kör alakú, rakott kőből épült kilá-
tó, 1900-ban épült. A tengerszint felett több mint 370 m maga-
san áll a Dobogó – kő hegyen. Nevét Kozmáry Jánosról kapta, 
aki az üdülőtelep igazgatója volt. Erre egy márványtábla is em-
lékeztet a kilátó falán. Körpanorámás látvány tárult szemünk 
elé a kilátószintről. Apa távcsöve is előkerült. Ide látszott a 
sástói kilátó, Kékestetőn a torony, Gyöngyös és Gyöngyössoly-
mos is. Már kezdett besötétedni, így lassan elindultunk vissza-
felé a buszmegállóba.  

Lakosztályunkba megérkezve a hosszú, de látványokban gaz-
dag nap után, kissé fáradtan zuhantam álomba.  
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KILENCEDIK FEJEZET 

ILONA – VÖLGYI VÍZESÉS 

 

Ezen a reggelen is fényűző napsütésre ébredtünk. A tegnapi 
fáradtság miatt kicsit elaludtunk. Így nagyon igyekeznünk kel-
lett összeszedni magunkat, hogy nyolc órára lent legyünk az 
étkezőben, bár nem egészen sikerült. 

– Jó reggelt fiatalok! Kialudtátok magatokat? – kérdezte apa 
mosolyogva. 

– Igen! De még igazából csak látszat, hogy itt vagyunk, a regge-
li majd felébreszt – válaszoltam én is mosolyogva.  

– Látom kicsit hosszú volt a tegnapi nap. Na, majd ma lazul-
hattok egy kicsit. De csak egy kicsit! – mondta Geri bácsi és 
kajánul mosolygott hozzá. 

Kérdően néztünk rájuk, hogy akkor ma mi lesz a program. 

– Andrásékkal, azt beszéltük meg tegnap este, hogy ma kocsi-
val megyünk le Parádfürdőre és délután túrázunk is egy kicsit, 
a többit majd meglátjátok, legyen meglepi – mondta Kriszta 
néni. 

– Parádfürdő? Nem hoztam fürdőruhát! – kiáltott fel Réka. 

– Az nem is kell! Nyugodjatok meg, de hátizsák annál inkább! 
Majd a kocsinál találkozunk – szólt közbe anya.  

Fél óra elteltével már el is indultunk. Autókázás közben gyö-
nyörködtünk a lélegzetelállító tájban. Először Parádon álltunk 
meg, ahol megnéztük a Cifra Istállót és Kocsimúzeumot. Fage-
rendás, vörös téglás, díszes külsejű, belül vörös márvány bur-
kolatú épület. A külsője miatt kapta a Cifra nevet. A kiállítás, 
kerék feltalálásától, díszes főúri hintókig ad egy átfogó képet a 
kocsi készítés történetéről. Ezeken belül a bognár, lakatos és 
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kovácsmesterségekről, valamint a különböző lószerszámok is a 
kiállítás tárgyát képezték. Volt itt hajtó és városi szán, külön-
böző használatra alkalmas hintók, díszhintók, vadászkocsi, 
fiáker és konflis. Szemet gyönyörködtető látványban volt ré-
szünk. Nagyon élveztük ezeket a régi szebbnél – szebb hintó-
kat. Hirtelen úgy éreztük magunkat, mintha az idő kereke visz-
szaforgatott volna minket egy korábbi idősíkba. Rengeteget 
fotóztunk is. Ez a múzeum kitöltötte az egész délelőttünket, de 
nagyon örültünk neki sok élménnyel gazdagodtunk.  

Vele szemben, végig sétáltunk a pavilonsoron, nézelődtünk és 
meg is ebédeltünk. Ezután elindultunk Parádfürdőre, ami egy 
völgyben fekszik és a gyógyvizéről híres. Megérkezésünkkor, 
legelőször a szépséges parkját látogattuk meg. Épült itt egy 
kórház, ami gyógyvíz hatását kihasználva elősegíti a gyógyulást 
az arra rászoruló betegeknek. Tovább haladva egy hatalmas 
kocsányos tölgyfát pillantottunk meg. Körül volt kerítve, mint 
védett fa, II. Rákóczi Ferencről nevezték el. Az a legenda fűző-
dött hozzá, hogy a fejedelem, lovát ehhez a fához kötötte mi-
közben a Felvidékre tartott és hűs koronájának árnyékában 
pihent meg. A fa több mint 300 éves, kerülete 9,5 méter, 
lombkoronája 40 méter. Én még nem is láttam ekkora fát. 
Mindannyian megcsodáltuk. Ez az út tovább vezetett a Sándor 
– rét irányába. Hatalmas tisztáson terült el, teljesen kiépítve 
szalonnasütőkkel és padokkal, asztalokkal. Még egy régi kút is 
akadt, amiből vödörrel lehetett felhúzni a vizet. Nagyon tet-
szett, hangulatos kis hely volt.  

– Apa, itt süsünk mi is szalonnát! – kiáltott fel Kitti. 

– Majd sütünk szalonnát is kislányom, csak most túrázunk egy 
kicsit még. Megnézzük az Ilona vízesést – válaszolta apa. 

Elindultunk az Ilona vízesés felé. Hatalmas gesztenyefasor 
szegélyezte az utat. Pazar látványt nyújtott ez önmagában is. 
Ahogy elértük az Ilona – patakot, kis fahídon mentünk át. A 
vize olyan kristály tiszta, hogy az alján lehetett látni a kavicso-
kat.  
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Hol jobbról, hol balról kanyargott az útvonalunkon. Vadregé-
nyes, mesés festői táj tárult a szemünk elé. Végig magas hegy-
oldal meredt ránk. Hirtelen olyan kicsinek éreztem magam 
benne a viszonylag szűk völgyben. Fák gyökerei kidomborod-
tak a talajból, néhol kapaszkodónak is szolgált. Az út mellett 
szakadékok, mély medrek tátongtak. Elég veszélyes volt itt – 
ott, nagyon kellett figyelni egymásra. Sok kidőlt fát is kerülget-
tük vagy éppen átmásztunk rajta. Sziklás terep nehezítette a 
túrát. Az út oda – vissza körülbelül tizenhárom kilométer. Any-
nyira vrázslatos a táj, hogy teljesen magával ragadja az arra 
járót. Láttunk egy festőt, aki mindezt éppen megörökítette mű-
vészi alkotásában. Ahogy egyre beljebb haladtunk mindinkább 
szűkült a völgy. A végén egy katlanban, körülbelül tíz méter 
magasságból hatalmas, meredek sziklafalon zúdult alá a víz-
esés. Valami eszméletlen élmény volt. A nagy szikladarabok 
felhalmozódása miatt elég nehezen tudtuk megközelíteni. Vi-
szont mindannyian alá akartunk állni, legalább egy fotózás 
erejéig. Ez Magyarország legmagasabban fekvő vízesése.  

Visszafelé a Sándor – réten megálltunk a szalonnasütés miatt. 
Meglepődtem, azt hittem apu csak úgy mondja Kittinek. Nem 
gondoltam, hogy tényleg erre is felkészültek.  

– Na, segítsetek gyerekek a kocsiból idehozni a kellékeket! – 
szólt apa. 

Mindent kipakoltunk az egyik asztalra. Apa és Geri bácsi hozzá 
fogtak nyársakat faragni.  

– Fiúk! Ti menjetek, keressetek és hozzatok ide kellő mennyi-
ségű tűzifát – kérte Geri bácsi. 

– Lányok! Gyertek csak! Segítsetek a hagyma pucolásában és 
zöldségek aprításában. Mi meg Kriszta nénivel elkészítjük és 
bevagdaljuk a szalonna darabokat – mondta anya. 

– Ó, anya! Nekem csípi a szememet a hagyma!  
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– Nem baj Orsikám, tisztulnak a könnycsatornáid! – mosoly-
gott hozzá anya.  

– Az enyémet is! – kiáltott Kitti is. 

– Kislányok! Elég legyen a nyafogásból! A kezetek járjon! – 
szólalt meg Kriszti néni is.  

Réka csak mosolygott a két kicsin és közben a zöldségek aprí-
tásával foglalatoskodott. 

Amikor minden készen állt, apáék szép nagy tábori tüzet csi-
náltak. A szalonnasütés közben pedig, aznapi élmények hatása-
iról beszélgettünk. Jó volt kicsit pihenni. A hosszú túra után 
meg is éheztünk, így nagyon jólesett a hagymás zsíros kenyér 
és a sült szalonna, egyenesen fenséges volt.  

– Anna! Még valami ott maradt a csomagtartóban nem? – kér-
dezte mosolyogva Kriszti néni. 

– Hű, tényleg! Már hozom is! – szólt anya és ezzel elrohant. 

Mi nagy érdeklődéssel vártuk, hogy mi az. Szinte már besöté-
tedett, csak közelről ismertük fel a dobgitárját.  

– Azt a mindenét, de jó! – kiáltottam fel. 

Ám, a többiek is üdvrivalgásban törtek ki örömükben. Anya 
nagyon jól gitározott és sokat szoktunk együtt énekelgetni, 
különböző összejöveteleken. Ez most is nagyon jól jött! Annyi-
ra jó volt a hangulat, hogy egy másik társaság is csatlakozott 
hozzánk, akik szintén ott voltak szalonnát sütni. Hatalmasat 
buliztunk!  

Már egész későre járt, így mi elbúcsúztunk a frissen megismert 
barátainktól. Majd elindultunk vissza a bázisunkra. Szuper volt 
ez a nap is! Azért jólesett a puha ágyikó, mely gyorsan álomba 
ringatott.  
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TIZEDIK FEJEZET 

BENEVÁR ROMJAI 

 

Ezen a napon is szép derült időre ébredtünk. Már reggel erőtel-
jesen sütött a nap. Gyorsan összekészültünk és mentünk le 
reggelizni.  

– Ragyogó időnk van! Ki is használjuk, ma is egy hosszú túrára 
készüljetek – mondta apa. 

– Hova megyünk? – kérdeztem. 

– Ismét lemegyünk Mátrafüredre. Csak most egy másik úton a 
kék színű keresztjelzésén. Ez is nagyon klassz lesz, majd meg-
látjátok – válaszolta apa.  

– Hú, már megint ilyen hosszú lesz a túra? – kérdezte Orsi. 

– Igen, de az erdő hűs mélyén, nem lesz legalább meleg és 
majd megállunk útközben. Ne ijedjetek meg! Viszont sok látni-
való van, de most nem árulok el többet. Hozzatok szendvicset 
is! – kérte apa. 

Úgy látszott Kitti és Orsi még nem pihente ki, korábbi hosz-
szabb túrát. Nem szóltak ugyan többet, de látszott rajtuk, hogy 
nem igazán van hozzá kedvük.  

A Jávoros – forrás felé mentünk, már egészen ismerős volt az 
útvonal. Ahol elágazott, letértünk a kék színű keresztjelzésre és 
végig azon haladtunk tovább. Egyszer csak beértünk egy sűrű 
fenyvesbe. A levegő minősége is megváltozott, még tisztább és 
élesebb lett, valamint a tömény fenyő illata szenzációs élményt 
nyújtott. A hatalmas fenyők az égig értek szinte. Több centimé-
teres tűlevél szőnyeg borította az utat végig. Olyan ruganyos 
járásunk lett tőle, mintha visszapattanna minden lépésünk. 
Hihetetlen mennyire könnyűnek éreztem magam tőle. Jaj, na-
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gyon élveztük ám! A lányok kedve is egészen megjött, még ug-
ráltak is rajta! Ahogy kiértünk a fenyvesből, nemsokára elfor-
dultunk bal kéz felé egy kis ösvényre. Hát, elég érdekes és iz-
galmas volt, bal kezünk felé a meredek hegyoldal és jobb ke-
zünk felé, pedig egy hatalmas szakadék. Az ösvény körülbelül 
ötven centi szélességű. Nagyon óvatosan kellett rajta végig 
menni, de ahogy beljebb értünk kezdett kiszélesedni. Ekkor 
elénk tárult egy remete barlang. A monda szerint régen élt is 
benne remete. Kis pihenő után folytattuk utunkat tovább lefe-
lé. A terep itt sem volt könnyű, végig sziklás talajon lépked-
tünk. Amikor egy magaslathoz érkeztünk, bámulatos kilátás 
nyílt az egész környékre. Még apa távcsöve is előkerült. Ezután 
egy puszta területen haladtunk tovább és a nap meleg sugara, 
igen csak sütött minket. Ez az útszakasz legalább olyan hosszú 
volt, mint amit már megtettünk. Megizzadtunk, elfáradtunk. 
Hirtelen vár romjai bukkantak elő látótávolságban.  

– Már láthatjátok a Benevár romjait, mely 470 m magasságban 
van. Források szerint Árpád fejedelem egyik vezérének, Edö-
mérnek az unokáját Bene vitéznek hívták. Így róla nevezték el a 
várat, ami a tatárjárás során pusztult el. Itt egy kicsit megpihe-
nünk! – szólt apa. 

Megkönnyebbültünk a pihenés szóra. Jó volt leülni a várromja-
ira és falatoztunk is. Nagyon sok gyík szaladgált kőfalon és még 
foltos szalamandrát is láttunk, ami védett állat. A faltövében 
szederbokrok hajtottak ki. Így a nasink’ is meg volt. Elidőz-
tünk, a vár romjait végig jártuk, nagyon szép hely. Elképzeltük 
milyen lehetett fénykorában.  

– Na, kipihentétek magatokat? Indulhatunk tovább? – kérdez-
te apa. 

– Igen. Bizony induljunk, nehogy az erdőben sötétedjen ránk. 
– mondta anya. 

– Már nincs olyan sok hátra! – válaszolt apa.  
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Tényleg, viszonylag hamar leértünk Mátrafüredre. Nagyon 
szép út volt, de kellően el is fáradtunk.  

– Menjünk együnk valami meleg estebédet! – invitált Geri bá-
csi. 

– Remek! Azt a kis szendvicset, már úgyis lejártuk! – helyesel-
tünk. 

Többnyire csak levest kértünk, meg utána Gundel palacsintát, 
amit nagyon jóízűen fogyasztottunk el.  

– Kislányok! Most jött el a ti időtök! – szólt mosolyogva apa. 

– Miért? Hova megyünk még? – kérdezte Kitti. 

– Én már elfáradtam! – kiáltotta Orsi. 

Nagyot nevettünk mindnyájan.  

– Ne izguljatok, már nem megyünk messzire csak ide a kis ká-
polnán túlra. Nem bánjátok meg – mondta apa.  

– Na, jó – szólt Orsi. 

Fizettünk, majd felkerekedtünk ismét. Végig sétáltunk a csodá-
latos parkon és a kápolnánál átmentünk a másik oldalba. Nem 
messzire található a Baba múzeum. Hát, fiú létemre mondom, 
hogy ilyen csodát még nem láttam. Rengeteg különböző baba, 
és mintha élnének. Mindegyiken másfajta korhű ruha. Olyan 
aprólékosan ki volt dolgozva, hogy még a gyűrű is mintha igazi 
gyémántból lenne. A király és koronája, valamint a ruhák dí-
szei, mintha igazi ékkövek lettek volna. Csak ámultunk rajta. A 
lányok egészen felélénkültek a látnivalókon. Egy néni, aki ott 
volt elmondta, hogy ő és a lánya készítik mindezt. Kiállításo-
kon is részt szoktak venni. Már több oklevelük is díszíti a mú-
zeum falát. Lenyűgöző látvány és tiszteletreméltó, az az apró-
lékos munka, amivel mindezt létrehozták.  
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Élményekkel tele sétáltunk a buszmegállóba, szerencsére pont 
jött is a busz még várnunk sem kellett. A szobánkba érve, ha-
mar jött az álommanó ismét a szemeinkre.  
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TIZENEGYEDIK FEJEZET 

KIRÁNDULÁS MÁTRASZENTIMRÉRE 

 

Viharos szél fújt reggel, derült – borult. Vajon ma mit fogunk 
csinálni? – kérdeztem hangosan. 

– Körülbelül fél óra múlva megtudod! – kiáltott Marci és na-
gyot nevetett hozzá. 

– Én nem izgulok rajta, apukád mindig tudja, mikor hova ér-
demes menni. Biztos vagyok benne, hogy mára is van egy jó 
ötlete. Eddig minden nap tökéletesen jól éreztem magam – 
válaszolta Pisti. 

– Ja, persze! Én is csak kíváncsi vagyok. 

– Jó ez így, legalább minden reggel meglepetés a napi prog-
ram! – mondta Pisti.  

Közben leérkeztünk az étkezőbe. 

– Szervusztok, gyerekek! Mindenki jól aludt? – kérdezte anya. 

– Igen, persze! Ilyen helyen csak jól lehet aludni! – válaszolta 
Réka mosolyogva. 

– Jó étvágyat a reggelihez! – mondták Geri bácsiék. 

– Figyeljetek, mivel eléggé bizonytalan az időjárás, ma több-
nyire kocsival szerveznék programot nektek. Reggeli után ott 
találkozzunk, ha jónak tartjátok – javasolta apa. 

– Persze, jó lesz! Ahogy gondolod András. Teljes mértékben 
rád bízzuk magunkat – helyeselt Geri bácsi.  

Jól bereggeliztünk és nemsokára már indultunk is.  
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– Elmegyünk Mátraszentimrére. Megmutatom nektek a három 
falu templomát. Ez azért érdekes, mert az egri érsek úgy hatá-
rozott, hogy a három falunak közös templomot építtet. Mivel 
nem tudtak megegyezni, hogy hol épüljön fel. A három falutól, 
Mátraszentimre, Mátraszentistván és Mátraszentlászlótól egy-
forma távolságra, terméskőből építtette meg végül. A védő-
szentje Szent István király – mesélte apa.  

Kis hegyi faluk, de kedvesek az emberek. A templom sajnos 
zárva volt, így csak kívülről tudtuk megnézni. Nem sokat időz-
tünk itt, mentünk tovább Fallóskútra. Itt egy meseszép kápolna 
állt, mely zarándokhely is egyben. Környezetében gyönyörű 
park, stációkkal, szobrokkal, kegyhellyel.  

– A monda szerint, egykor Hasznoshoz tartozott a terület. Egy 
Hasznosi Klára nevű asszonynak többször is megjelent a Szűz-
anya. Kérte tőle építse ki a forrást, ott ahol megmutatta neki, 
az emberek gyógyulása érdekében. Ennek a forrásnak kiépíté-
sében férje is segítségére volt. Majd később egy kis kápolnát is 
építettek mellé. Az évek során folyamatosan bővítették az 
építményt és szabadtéri oltár is épült hozzá. Fallóskút sajátos-
sága még az is, hogy 2011 – ig haláláig, itt élt Magyarország 
egyetlen fő állású remetéje, Szél Sándor Paszkál, aki mindig 
szívesen mesélt az odalátogatóknak a zarándokhely történeté-
ről. Én még találkoztam vele és tőle tudom – mondta apa. 

Az úton a kegyhely előtt több pavilon is állt, melyekben külön-
böző kegytárgyakat, képeslapokat, gyertyákat és Hasznos Klára 
néniről egy kis könyvecskét is lehetett kapni. Mi is szétnéztünk 
és vásárolgattunk. Amikor mindenki végzett, visszamentünk 
Mátraszentimrére, ahol egy csárdában kényelmesen megebé-
deltünk.  

Eközben kiderült az ég és egész jó idő lett. Ebéd után átmen-
tünk Galyatetőre. Útközben egy helyen megálltunk, több kocsi 
is volt ott éppen. Ugyanis pazar kilátás nyílt az egész völgyre és 
környékére, körben a hegyoldal végig, valami pompás panorá-
ma. 
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– Nézzétek ott! Távolabb, szemben. Egy egész hegyoldal le van 
tarolva! – mutatta felháborodva Réka. 

– Igen látom! Borzasztóan szomorú látvány, amikor egy ekkora 
nagy területen végeznek erdőirtást – mondta Pisti. 

– Nem csak szomorú, de veszélyes is! A csapadék akadálytala-
nul nagy mennyiségben tud lefolyni a hegyoldalon és ezért a 
patakok megduzzadnak annyira, hogy szinte folyóvá válnak, 
veszélyeztetik az ott élőket. Arról már nem is beszélve, hogy ez 
könnyen földcsuszamlásokhoz is vezethet – magyarázott to-
vább Réka.  

– De, ha már egyszer kivágják őket, miért nem pótolják a fá-
kat? – kérdezte Marci. 

– Nem tudom, ez felelőtlenség! Ez egy hatalmas terület. Gon-
doljatok bele, hogy az állatoktól is elveszik ezzel az életterüket. 
Ám, ha ültetnének is fákat helyette, több évtizednek kellene 
ahhoz eltelnie, hogy azok a kivágott fákkal azonos ökosziszté-
ma szerint tudjanak működni. Ugyanannyi levegő megszűrését 
és hűtését tudják biztosítani – folytatta Pisti.  

– És addig? Addig, ugye melegszik nem csak az a hegyoldal, 
hanem az egész Föld. Hiszen, mi most csak egy szeletet látunk, 
de az egész világon hány ilyen terület van? Az emberiség pusz-
títja önmagát! Csodálkozik, hogy globális felmelegedés van, 
olvadnak a sarkkörök. Persze, ha az egész bolygó melegszik a 
sarkkörig is elér. Simán el fog sivatagosodni, ha nem történik, 
valami komolyabb felismerés és cselekvés ez ügyben – mondta 
Réka felháborodva. 

– Ott van Dél – Amerika, azt mondják, hogy a Föld tüdője, de 
sajnos minden évben lángra kap az erdő és nem tudják meg-
akadályozni. Évről évre hatalmas területek égnek le.  Nem tu-
dom, mi lesz így – mondta elkeseredett hangon Pisti.  

A nagy értekezések közben, visszaültünk a kocsiba és indul-
tunk tovább Galyatetőre. Először a galyatetői kápolnát néztük 
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meg, ami a két világháború között épült. A kápolna igazi sajá-
tosságát az adja, hogy a bejárattól balra emléktáblán olvasható, 
Kodály Zoltán a templom közelében komponálta a Csendes 
misét. Az egyik legnagyobb magyar zeneszerző, aki igen gyak-
ran pihent Galyatetőn. Nagyon szerette ezt a környéket. A köz-
pontjában híres a Galya – szálló, nagyon impozáns épület kívül 
– belül. Tovább mentünk a Galya – kilátóhoz. Persze mindany-
nyian felmásztunk a tetejére. Gyönyörűséges kilátás nyílt kör-
be. Madártávlatból lehet rálátni a Mátra, Bükk és a Tátra hegy-
vonulataira. Innen tovább mentünk a Piszkés – tetői Obszerva-
tóriumhoz. Itt működik Magyarország legnagyobb, tudomá-
nyos megfigyelésre használt távcsöve és ez a legjobban felsze-
relt csillagászati megfigyelőhely. Alapvetően ez egy kutató ál-
lomás, ma már csak regisztrációval látogatható, de apa régen 
volt benne. Mi most sajnos csak kívülről láthattuk. Azonban 
ismét kellemes kis túra volt.  

Jólesett utána kocsiba ülve az élményekről beszélgetni és kipi-
henni a fáradalmainkat. Útközben, azért még megálltunk Mát-
raházán, lángosozni egyet. Majd irány a szállás!  
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TIZENKETTEDIK FEJEZET 

SASKŐ ÉS LEGENDÁJA 

 

Szerencsére megint csodaszép, napsütéses, derült időre ébred-
tünk. Kimentem az erkélyre. A levegőt szinte harapni lehetett. 
Soha, sehol sem láttam még, hogy ilyen tiszta, lenyűgöző kék 
színben ragyogjon az egész égbolt, amerre csak a szem ellát. 
Sehol egy bárány felhő, valószínű a magasság is hozzájárulhat. 
Szeretek benne elmerülni, mintha egybeolvadnék vele. Nyu-
galmat, békességet teremt bennem, könnyűnek érzem magam 
tőle. Révedezésemből, Pisti hangja zökkentett ki.  

– Gyere már! Menjünk reggelizni!  

– Megyek már! 

– Jó időnk lesz ma is úgy látom. Ezért azt gondoltam, hogy 
megmutatok nektek egy álomszép helyet, kis túrázással egybe-
kötve – javasolta apa. 

Mindenki egyetértett vele, így reggeli után összegyűltünk lent 
és már indultunk is. A meteorológiai intézet felé mentünk. Itt 
megmutatta nekünk apa a Rákosi villát. Szomorú látvány volt, 
elhagyatott és szinte romokban hevert. Fénykorában, azonban 
gyönyörű épület lehetett. Még kis kápolna is volt az emeletes 
lakótér mellett. Elmondta, hogy a Csonka család építette ezt is 
és a Szanatóriumot is. Azonban az államosítás után Rákosi 
fenntartotta magának és azért lett Rákosi villa a neve. Halála 
után az Önkormányzathoz került, bölcsőde és óvoda volt, az itt 
dolgozók gyermekeinek. Aztán hagyták lepusztulni sajnos. Vele 
szemben, mutatott egy szintén romos épületet, ahova alsó ta-
gozatos gyerekek jártak iskolába, szintén az itt dolgozó szülők 
gyermekei részére. Később aztán turistaszállás lett, ma már 
csak rom. Szomorú, hogy ennyi épületet hagynak az enyészet-
nek. Pedig biztosan sokan jönnének ide pihenni, azok is, akik-
nek nem futja drágább szállásra. Ezután elindultunk az erdő 
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belseje felé. Mindjárt jobb kéz felé, láttunk egy hatalmas fát, 
aminek a gyökerei nagyon vastagok voltak és egy sziklacsoport 
tetején állt. Különleges látványt nyújtott, úgy nézett ki, mint 
egy piramis. Mindjárt fel is másztunk a tetejére és 
fotózkodtunk vele.  

Ahogy tovább haladtunk, egy másik sziklacsoporthoz értünk, 
ami felőlünk laposabb volt, de a másik oldalán hatalmas, mély 
szakadék tátongott.  

– Ez itt, az én kedvenc sziklám! Mindenkinek van hely, egy 
kicsit üljetek le és gyönyörködjetek a látványban, amit nyújt 
nektek ez az elbűvölő környezet – mondta apa.  

Valóban, körbe elkápráztató a táj. A levegő pedig fantasztiku-
san tiszta. Tényleg kellemes érzés volt ott üldögélni. Egyszer 
csak, Réka meglökött a könyökével és a szemével felfelé muta-
tott a felénk eső fa, alsó ágára. Képzeljétek, alig lehetett őket 
észrevenni, annyira tudtak rejtőzködni. Két bagoly volt, ott 
ültek az ágon mozdulatlanul és csak a szemeikkel néztek min-
ket. A többiek figyelmét is felhívtuk rájuk óvatosan úgy, hogy el 
ne riasszuk. Amikor ők is észrevették, mindenkinek csak a szá-
ja húzódott szélesre. Apa intett és lassan tovább mentünk, 
hogy ne zavarjuk meg itt létüket.  

A hegygerincen folytattuk tovább utunkat. Kék és sárga színű 
vonaljelzésen. Elég meredek, nehéz sziklás terep volt. Óvatosan 
haladtunk lefelé, néhol a fákba kapaszkodtunk, lábainkat pedig 
a gyökereikbe támasztottuk meg. Ahogy itt leértünk egy széle-
sebb, könnyebb területen sétáltunk tovább. Apa elmondta, 
hogy ehhez az úthoz egy monda is fűződik. Amikor korábban 
itt járt egy remete, az általa vezetett turistacsoportnak mesélte 
el és ő is végig hallgatta, mert csatlakozott hozzájuk. Ő most ezt 
szeretné nekünk is átadni.  

Mindjárt ott állt előttünk egy fakereszt, melyet a Szentimre 
városi Egyesület 1999-ben állított fel, a kereszten egy tábla is 
jelzi Szent Erzsébet emlékét.  Ez egy kisebb sziklacsoport és az 
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oldalán a szakadék felett látható két ló fejformája, melyben a 
szemeik és sörényeik is kirajzolódnak élesen. Nem sokkal mel-
lette egy hatalmas szikla oszlop emelkedik fel a szakadék felől, 
mintha ki lenne faragva. A monda szerint a királyfi és a király-
kisasszony lovainak sziklában megdermedt formája, valamint 
az oszlop maga a királyfi. Mindezt, egy rosszindulatú boszor-
kány művelte velük bosszúból. A királykisasszonynak még volt 
annyi lélek jelenléte, hogy tovább futva meneküljön, ám a bo-
szorkány varázsa őt is utolérte. Az út jobb szélén egy nagymé-
retű szikladarab látható mely egy varangyos békát ábrázol. A 
királykisasszony itt vált kővé. Azóta is várja, hogy valakinek a 
csókjától feléledjen! Az arra járó túrázók, akik ismerik a mon-
dát, mind megcsókolják a békát. A boszorkány ezután találko-
zott egy jóindulatú varázslóval, aki meg akarta büntetni ezért a 
tettéért. Majd megszüntette volna a gonosz varázslatot a kőbe 
dermedtek felett. A boszorkány, azonban ezt nem hagyta. Saj-
nos egy hajszállal gyorsabb volt. Így a varázslóból teknősbéka 
lett, melyet az út baloldalán láthattunk. Ám, mielőtt a varázsló 
kővé dermedt volna, még sikerült eldobnia a boszorkány felé 
varázstőrét, ami eltalálta. Így feje törzsétől leválva elgurult, 
majd kővé dermedt. Szintén nem messze a teknősbékától az út 
baloldalán található. Azóta is kőszoborként díszelegnek az arra 
járó turisták csodájára.  

– Hát ez nagyon érdekes volt apa és micsoda természeti lát-
vány! – kiáltottam fel. 

– Peti, mi csókoljuk meg a békát! Hátha valami széplány lesz 
belőle és csak mireánk várt! – szólalt meg Pisti mosolyogva. 

– Én a királyfit szeretném megcsókolni, de sajnos lehetetlen a 
sziklahasadék miatt. Pedig lehet, hogy egy délceg ifjú állna 
előttem – mondta Réka. 

– Én meg a teknősbékát! Hogy a varázsló életre keljen és vará-
zsoljon nekem, jó bizonyítványt! – kiáltott Marci is nevetve. 
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– Ameddig ez nem történik meg, addig sokat kell tanulnod 
Marci! – mondta szintén nevetve Kriszta néni. 

Rengeteg fotót készítettünk. Anyáék csak mosolyogtak rajtunk. 
Az útnak azonban még nem volt vége, tovább folytattuk túrán-
kat. Egy nagyon meredek, csúszós szakasz jött felfelé. Apa elő-
rement és szólt, hogy segítsünk a lányoknak felkapaszkodni. 
Geri bácsi utolsóként biztosított minket. Elérkeztünk egy kőből 
épült emlékműhöz, körülbelül 900 méteren lehettünk. A kőra-
kétára hasonlító emlékoszlop, az I. világháborúban elesett tu-
rista hősöknek állít emléket. Alapzata kereszt formájú, ívesen 
csúcsosodik felfelé. Majd kissé távolabb, egy keskeny szírt nyú-
lik bele a semmibe. Alatta hatalmas mély szakadék tátong, 
minden oldaláról. Ez Saskő, a kilátás innen egyszerűen pazar 
panorámát nyújtott, félkörívben belátni az egész völgyet és 
hegyormokat. Kissé lejjebb, jobbra van az úgynevezett Kis – 
Saskő, ami arról kapta a nevét, hogy korábban ott hosszú ideig 
sasfészek volt. A szirten megpihentünk és gyönyörködtünk a 
lenyűgöző tájban.  

Elindultunk visszafelé és újra megcsodáltuk a formás kőszikla-
alakzatokat. Az útelágazásnál egy erdei kocsiúton mentünk 
tovább. Teljesen sima, egyenes, könnyű útszakasz volt, bár 
nagyon hosszú. Hirtelen megtorpantunk, mert egy mufloncsa-
pat száguldott át előttünk a hegygerinc felől, lefelé a szakadék 
irányába és eltűntek az erdő belsejében.  

– A muflon őshazája Korzika, ide az 1920 – as években telepí-
tették be. Természetvédelmi és erdészeti szempontból káros 
faj. Napjainkban sok vadaskerteket létesítenek, ami zárt vad-
tartást jelent, főleg nagy vadak számára. Ez megoldhatja a ter-
mészetvédelemben és erdőgazdálkodásban jelentkező problé-
mákat – mondta apa.  

Közben, a Tájvédelmi körzethez érkeztünk, ez ismerős hely volt 
már számunkra. Itt balra felfelé mentünk és az étterem mögött 
lyukadtunk ki, ahol meg is ebédeltünk.  Hosszú volt a túra, így 
jólesett nem csak a finom ebéd, hanem a pihenés is. Ebéd után 
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a pavilonoknál nézelődtünk kicsit. Állt itt egy vegyes kisbolt, 
ami nagyon szuper, mert mindent lehetett benne kapni. Még 
frissen főtt kukoricát is árult. Vettünk egyet – egyet, igazi fi-
nom csemegekukorica volt. Majd visszatértünk a szállásunkra, 
mert az idő is egészen előre haladt.  

– Egy óra múlva, találkozunk a kocsinál! – mondta apa.  

Hát nem hagyott nekünk hosszú pihenőt gondoltam. Mindene-
setre, jól esett az ágyban kicsit kinyújtózni. Mi Pistivel még 
beszélgettünk az élményeinkről, de azt vettük észre, hogy Mar-
ci nem szól bele. Hát mélyen szuszogott! Jót mosolyogtunk 
rajta, hagytuk aludni. Mi is elcsendesedtünk.  

– Ébresztő hétalvók! Pontban egy óra múlva ő ébresztett min-
ket. 

Gyorsan lementünk a kocsihoz, apáék már vártak minket. El-
mentünk a Csórréti víztározó megnézni. Ez Magyarország leg-
magasabban fekvő, ivóvízellátást szolgáló víztárolója és egyben 
víztisztító is. Hatalmas területen, gyönyörű környezetben fek-
szik, Mátraháza külső részén.  

Mielőtt visszamentünk volna a szállásra, Mátrafüreden, a pavi-
lonsoron ettünk egy – egy gyrost vacsorára. Nagyon ízletes 
volt. Hamar eltelt ez a nap is, tele élményekkel. 
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TIZENHARMADIK FEJEZET 

SIROKI VÁR REJTELMEI 

 

Reggel gyorsan összeszedtük magunkat és mentünk le regge-
lizni. Kicsit elszomorított, hogy ilyen gyorsan telik itt az idő. 
Szinte még most érkeztünk és holnapután már megyünk is 
haza. Nagyon gyorsan eltelt ez a két hét.  

– Ma mi lesz a program? – kérdeztem. 

– Reggeli után, majd a kocsinál találkozunk, kicsit messzebbre 
megyünk. Délután pedig túrázunk is egyet – mondta apa. 

– Hihetetlen ez az András! Mond, te hány napra tudsz mindig 
új programot szervezni? – kérdezte Kriszta néni mosolyogva. 

– Azt hiszem legalább három hétre! – válaszolt nevetve apa. 

– Akkor legalább annyira kellett volna jönnünk! – szólt közbe 
Réka. 

– Na, igen! El lehetne itt sokkal több időt is tölteni, de valaki-
nek a szállást is fizetnie kellene! – válaszolta mosolyogva apa. 

– Akkor, ami kimaradt, jövőre bepótoljuk! – mondta Kitti. 

– Na, ahhoz képest, hogy tengerpartra akartatok menni lá-
nyok! Úgy látom mégis bejött nektek ez Mátrai kirándulás is! – 
mondta anya. 

– Jó! Nem gondoltuk, hogy ennyire megszeretjük a túrázást! 
Annyi szépet láttunk itt a Mátrában! – dünnyögött Orsi. 

– Akkor, újabb kalandra fel! A kocsinál találkozunk! – szólt 
Geri bácsi is. 
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Mindannyian, reggeli után elkészültünk az egész napos útra, 
majd lementünk a kocsihoz.  

Ahogy közeledtünk a cél felé, mesébeillő látvány tárult a sze-
münk elé. Egy magányos hegycsúcson a Siroki vár falai emel-
kedtek a magasba. Mátra legnagyobb várromja, festői környe-
zetben. Egy sziklatömb belsejébe vájták és tetejére építették a 
vár felső részét. Korábban várromként tartották nyilván, majd 
állami tulajdonba került, de sokáig nem volt pénz a felújításá-
ra. Míg 1994 – be a nemzeti örökség részévé nyilvánították. Ezt 
követően pedig felújításra került. Hatalmas területen fekszik, 
mint említettem, van alsó és felső várrésze is. Fentről fantasz-
tikus panoráma nyílik a környékre és a hegy gyomrába vájt, 
szerteágazó alagútrendszer is nagyon izgalmas. Az erődítmény 
legősibb része a felső várban található lakótorony, erre épült az 
öregtorony, amely az őrség lakhelye volt. Legnagyobb benyo-
mást tett rám a Barát és Apáca sziklának nevezett, két egymás-
tól távolabb, magányosan álló sziklaalakzat, amely a vár tetején 
áll. Az idők során több legenda is fűződött a várhoz, illetve hoz-
zájuk is. Ám, nekem az tetszett legjobban, amit most szeretnék 
megosztani veletek. 

Itt a sziklás várhegyen állt az öreg tündér, Darnó vára. Vele élt 
szépséges tündérlánya, a halhatatlan Tarna. Nagyon féltette 
lányát, mindentől és mindenkitől, nem mehetett a várfalán 
kívülre. Azonban a kíváncsiság erősebb volt a szigornál. Így a 
tiltás ellenére Tarna szarvassá változva elhagyta a várat. Éppen 
akkor járt arra egy deli Bodony vitéz aki, amikor meglátta a 
gyönyörű szarvast rögtön kilőtte rá nyilát. De a nyíl lepattant a 
szarvasról. A vitéz utána eredt és már a harmadik nyila is le-
pattant róla, amikor a varázsereje megtört. Ezzel visszaválto-
zott gyönyörű tündérlánnyá. A fiatalok rögtön szerelmesek 
lettek egymásba. Amikor ezt a király meglátta, irtózatos harag-
ra gerjedt. Megfogta az íját és rálőtt Bodony vitézre. Tarna sa-
ját testével védte szerelmét, így a bűvös nyíl átdöfte mindkét 
szerelmes szívét. Azon nyomban kővé változtak mindketten. 
Azóta áll ott e két kőbálvány a hegygerincen. Darnó király 
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megbánta tettét és felkiáltott, folyton csak ezt hajtogatva, hogy 
„sírok, csak sírok”! így, lett e hely neve Sirok.  

Hatalmas kalandozás után és élményekkel tele indultunk to-
vább Recsk irányába.   

Itt a község melletti kőbánya közelében működött a recski 
kényszermunkatábor, ami sajnos elég hírhedt volt. Bírósági 
ítélet nélkül hurcoltak ide fogvatartottakat a társadalom min-
den rétegéből. Minimális létfeltételek között, folyamatosan 
dolgoztatták őket. Sokszor vad kegyetlenséggel kínozták vagy 
éppen éheztették a foglyokat. Mindenkinek megvolt a saját 
története, hogy miért került Recskre a régi nemességből. Majd 
1953 – ba nyomtalanul megsemmisítették. A feltételezett he-
lyén 1996-ban emlékhelyet létesítettek. Akik 1953. szeptember 
végén élve tudták elhagyni a tábort, mindenkinek titoktartási 
nyilatkozatot kellett aláírnia. Senki sem beszélhetett a tábor-
ban történtekről. Az ismert jelszó az volt, hogy „Hallgatsz a 
sírig, vagy te kerülsz a sírba!” A rendszerváltást követően, az 
egykori rabok visszaemlékezései alapján állították helyre egyes 
részeit a tábornak, hogy Recsk örök mementóként szolgáljon 
az utókor számára.  

Nagyon nagy hatást gyakorolt ránk látványa a tábornak és az, 
hogy valaha nem is olyan túl régen, mindez megtörténhetett. 
Kicsit lehangolóan, de tovább folyattuk utunkat, a Vörösmarty 
Turistaház felé, ahol egyúttal meg is ebédeltünk. Ez idő alatt 
kicsit oldódott a hangulat. A kocsit ott hagytuk a parkolóban és 
lelkesen indultunk neki a piros színű keresztjelzésen a Piszt-
rángos – tó felé.  

Időközben nagyon meleg lett. Az út, hol az erdő sűrűjében a jó 
hűvösben, hol a tűző napon, kint a kocsiúton vezetett. Bár ettől 
volt izgalmas a túrázás. A Pisztrángos – tóhoz érkezve szépen 
kialakított szalonnasütő hely padokkal, asztalokkal és eső beál-
ló is fogadott minek. Bár, az utóbbitól nem kellett tartanunk. 
Ez egy kisebb tó, ami valószínűleg a jégkorszak felmelegedési 
szakasza óta létezik, 667 méteres tengerszint feletti magasság-
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ban. Ilyen keletkezési múlttal rendelkező állóvizeket általában, 
nagy víztisztaság jellemzi, mely a pisztráng életfeltételeinek 
egyike. Innen származik a neve is. Ma már az elmocsarasodó 
állapota miatt, évek óta nem élnek benne halak.  Sajnos a gyö-
nyörű környezetet rontotta, hogy a kihelyezett szemetesek any-
nyira tele voltak, hogy potyogtak kifelé belőle. Pisti és Réka 
nem is hagyták szó nélkül. 

– Na, nézzétek meg, itt sem ürítik rendszerességgel a kukákat! 
Ezeken látszik, hogy már jó ideje itt landolnak – kiáltott fel 
Pisti. 

– Hogy néz már ki? Az egész környezetét hazavágja ez a sok 
szemét, ami körülötte van – fűzte hozzá véleményét Réka is.  

– Azt nézzétek! A tóba is egy csomó szemét gyűlt össze! – fo-
kozta a helyzetképet Marci is.  

– Igen, így lehet tönkre tenni a csodálatos erdőt, tavat és kör-
nyezetét is – mondta anya. 

– Gyertek, menjünk tovább egy kicsit, a Petőfi – forráshoz, 
ahol megtöltheti mindenki a kulacsát – hívott apa. 

Érdekesnek találtam, hogy a kiépített forrás tövétől, egy hosszú 
fatörzsből volt vályúforma készítve, aminek végén folyt ki a víz. 
Feltöltöttük készleteinket, majd indultunk vissza a kocsihoz.  

Ahogy Mátraházára értünk, palacsintáztunk egy nagyot, majd 
mentünk tovább a szállásunkra. Sok élménnyel gazdagodtunk, 
ezen a napon is kellően elfáradtunk. Jólesett kipihenni maga-
mat a puha ágyban este.  
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET 

PARÁDSASVÁR 

 

Hamarabb mentünk le reggel az étkezőhöz, még zárva volt.  

– Sétáljunk addig egy kicsit ezen az éles, tiszta friss levegőn – 
vetette fel apa. 

– Jól szívjuk tele a tüdőnket vele! Már úgyis csak holnap reggel 
élvezhetjük még – szólt kicsit szomorúan anya.  

– Bizony, hamar eltelt ez a két hét, itt mintha gyorsabban fo-
rogna az idő kereke – mondta Kriszti néni is. 

Mi csak kissé szomorúan baktattunk és helyeseltünk.  

– Merre megyünk ma András? – kérdezte Geri bácsi 

– Úgy gondoltam, hogy Parádsasvár felé, megnéznénk az üveg 
manufaktúrát, kristály galériát. Van látnivaló bőven. Ha sze-
rencsénk lesz, beengednek az üzembe, akkor láthatjuk, hogyan 
készülnek ezek a csodálatos dolgok – válaszolta apa. 

– Húha! Izgalmasan hangzik – kiáltott fel Kriszta néni. 

– Reggeli után, majd a kocsinál találkozunk megint – mondta 
apa. 

– Ma semmi túra? – kérdeztem. 

– Ma már nem. Úgyis mire megjövünk, délután lesz és arra 
gondoltam, hogy csinálhatnánk egy búcsú szalonnasütést itt 
fent valahol.  

– Remek ötlet, maradt még elég szalonnánk, meg hagyma, 
zöldség is. Legalább nem kell hazavinni – szól anya. 
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Így, hát összeállt a mai program is, ami igen jónak ígérkezett.  

Közben, kinyitott az étterem és gyorsan megreggeliztünk, aztán 
igyekeztünk a kocsihoz, ahogy megbeszéltük. Parádsasvárra 
érkezve, mindjárt álomszép kastély tárult a szemünk elé.  Nem 
régen újították fel és hotel lett belőle. Itt megálltunk, hogy job-
ban szétnézzünk. Majd tovább haladtunk az üveggyárhoz.  

A Parádsasvári Üveggyár, hazánk egyik legrégebbi gyára. Előd-
jét közel 3oo. évvel ezelőtt alapította meg II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem Páradóhután, a mostani helyétől jóval távolabb. A 
kezdetekkor az üveggyártás fatüzeléssel működött és ahogy az 
erdő fokozatosan „elfogyott” a gyár körül, úgy telepítették egy-
re arrébb. A specialitása, színes ólomkristály díszüveg, amely 
igen népszerűvé vált. 

Szerencsére beengedtek minket, így meg tudtuk tekinti a gyár-
tás folyamatát végig. Egy ott dolgozó bácsi vezetett végig és 
közben mindent elmesélt. Szenzációs élmény, látni az izzó ke-
mencét és az üveg fújását, hogyan készülnek ezek az ámulatba 
ejtő üvegformák. Bár irtózatosan meleg volt. Lehetőséget kap-
tunk saját pohár fújására is, amit aztán elhozhattunk ajándék-
ba. 

A több száz fokos, olvadt üvegből a mesterek keze alatt pár 
pillanat alatt készült el egy – egy kecses hattyú, rózsa vagy bo-
ros kehely. Mindezt csak, hagyományos szerszámokkal – vasol-
lókkal, csipeszekkel, bükkfából készült formázásra alkalmas 
kanalakkal – végezték. Nagyon sokan azt hiszik, hogy nagy 
tüdőkapacitás kell az üvegfújáshoz, azonban ez nem így van. 
Mindig leheletfinomsággal kell fújni az üveget, lassan, egyenle-
tesen. Nem hirtelen és nem nagy erővel. Szuper volt, hogy mi is 
kipróbálhattuk.  

A tűzforró kész darabok, feszültségmentesítő hűtőkemencébe 
kerülnek, hogy ott lassan másnapra lehűljenek. Ez azért na-
gyon fontos, mert ha hirtelen hűl le, akkor annak a szerkezeté-
ben olyan feszültség lehet, ami instabillá, veszélyessé teszi. 
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Bármikor szilánkjaira robbanhat kezünkben. A kész üvegtár-
gyakat, lehűtés után finomítják, peremeiket simára csiszolják. 
Óriási élmény volt számunkra, hogy mindezt a folyamatot vé-
gig nézhettük, de a csúcs, hogy mindenki fújhatott magának 
olyan poharat, amilyet akart. A mellette lévő kristály boltban 
megnézhettük a kész termékeket, amelyek szebbnél – szebbek 
voltak és ezekből már vásárolni is lehetett.  

Mire itt végeztünk, már elmúlt dél, így Parádsasváron ebédel-
tünk meg. Majd visszaindultunk Kékestetőre.  

Apa a nővérszálló mögötti, erdős területen gondolta a szalon-
nasütést. Ez is egy kiépített hely volt és közelebb is esett, mint 
a Jávoros – forrás. Anyáék előkészítették az ehhez szükséges 
kenyereket, hagymát és szalonnát. Pisti, Marci és én a tűzreva-
lót hordtuk oda. Geri bácsi Apával a szükséges nyársakat farag-
ta. Már jócskán falatoztuk a hagymás, zsíros kenyeret és sült 
szalonnát, amikor Réka felkiáltott. 

– Nézzétek már ott egy róka!  

Tényleg, megközelített minket egy 15 – 20 méterre, ott megállt 
és figyelt.  

– Biztos éhes! – szólt Pisti. 

– Itt van Vuk! Adjunk neki zsíros kenyeret! – javasolta Marci 
lelkendezve. 

– Az én szalonnám úgy is megégett, adjuk oda szegénykének! – 
mondta Orsi. 

– Csak óvatosan gyerekek lehet, hogy rühes – szólt intően 
anya. 

– Az biztos! Vadállat nem közelíti meg az embert, ha nem be-
teg, hanem nagy ívben elkerüli – mondta Geri bácsi. 



 

63 
 

– Na, nézzük elfogadja – e egyáltalán az ennivalót, vagy mit 
akar. Ezzel, egy darab zsíros kenyeret odadobott neki Apa. 

A róka rögtön rávetette magát és egy kicsit odébb vitte. Miután 
befalta visszasomfordált, de csak addig, mint az előbb is.  

– Azért látszik, hogy vadállat. Szerencsére nem mer ő sem kö-
zelebb jönni. Nagyon éhes lehet, ha még ezt is megkockáztatta 
– jegyezte meg Kriszta néni.  

– Biztos idecsalta a sült szalonna illata. Marci már nevet is 
adott neki! – szólt közbe Kitti mosolyogva. 

Orsi odadobta neki a sült szalonnáját, de persze nem tudott 
akkorát dobni. A róka meg, nem mert közelebb jönni, csak ott 
állt szegény. Tényleg nagyon megsajnáltuk. 

Apa felállt és nagyon lassan, elindult felé. A róka meg elkezdett 
hátrálni. Szerencsére csak pár lépésre volt a rosszul eldobott 
szalonna. Óvatosan felemelte és odadobta neki. Azért izgult 
mindenki, nagy csendben vártuk, hogy hogyan reagál erre a 
róka. Apa lassú léptekkel visszaült a helyére. A Vuk csak ekkor 
kapott a szalonna után. Ismét kicsit arrébb vitte, majd jó falat 
után még a száját is megnyalta. Mi boldogan dobáltuk neki a 
kisebb – nagyobb kenyérdarabokat. Néha egy kis szalonnát 
vagy kolbászt is kapott, persze ez jobban ízlett neki. Lebonyolí-
tott pár fuvart, tényleg nagyon éhes lehetett, aztán megfordult 
és amerről jött el is ment.  

– Mi is pakoljunk gyerekek, kezd sötétedni már! A tüzet jól el 
kell oltani, nehogy maradjon parázs! Ha netán éjszaka a szél 
feltámad, akkor a parázst felélesztheti és kész a baj – figyel-
meztetett apa. 

– Igen, bizony! Ma este még össze is kell a nagyjából pakol –
nunk – mondta anya.  
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Ez nem hatott ránk lelkesítőleg, inkább elszomorított. Sajnál-
tuk, hogy ilyen gyorsan eltelt ez a pár nap. Nagyon jó volt ott 
lenni. 
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET 

BÚCSÚ A MÁTRÁTÓL 

 

Ezen a reggelen, amikor felébredtem, valahogy elkerült a vi-
dámság. Annyira jól éreztem magam ott, mintha a második 
otthonom lenne. Imádtam a kirándulásokat, a lenyűgöző erdőt 
és ezt az egész klímát, ami ott fogadott. Felejthetetlen élményt 
nyújtott számomra, de azt hiszem mindannyiunknak ez a nyár. 
Az idő is beborult, szomorú volt, még ő is sajnálja, hogy már 
haza kell mennünk gondoltam.  

– Srácok ébresztő! Keljetek már, vár a reggeli! – próbáltam 
lelket verni beléjük. 

– Ne már! Nem akarok még haza menni! – szólalt meg Marci. 

– Nekem se kellene kétszer mondani, hogy maradjunk! – 
mondta Pisti is. 

– Hát, igen ez nem a lelkesedések reggele úgy látom! De tény-
leg iparkodjunk, még a pakolásnak is egy része még hátra van 
– szóltam rájuk.  

Nagy nehezen elkészültünk és lementünk az étkezőbe. Min-
denki arcára szomorúság ült. A mai programunk már nem volt 
annyira érdekfeszítő.  

– Reggeli után a szobákból le kell hordani a csomagokat, mert 
tíz óráig el kell hagyni a szállást. Jól nézzetek körül, semmi ne 
maradjon itt – mondta apa. 

Csendben tudomásul vettük, senki sem szólt semmit. 

– Látom, nem ujjongtok örömötökbe, hogy haza megyünk. 
Nem hiányzik az otthon? – kérdezte apa. 
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– Nem! – válaszoltuk szinte egyszerre, felcsillanó szemekkel, 
hátha van még esély a maradásra.  

– Gyerekek! Minden véget ér, minden elmúlik egyszer, jegyez-
zétek meg – mondta Geri bácsi.  

Megértettük, de nem lettünk tőle vidámabbak!  

– Arra gondoltam, hogy igaz hosszú az út hazafelé, de a déle-
lőttöt még itt tölthetnénk. Mit szóltok hozzá? – kérdezte apa. 

Mindannyiunknak széles mosolyra húzódott a szája.  

– Jó! Elég, ha ebéd után elindulunk – válaszolta Geri bácsi. 

Reggeli után gyorsan lehordtuk csomagjainkat a kocsihoz. 
Apáék leadták a szobák kulcsait. Sétálva tettünk egy nagy kört 
Kékestetőn és élveztük még a jó levegőt.  

– Apa! Köszönjük szépen, hogy elhoztál ide minket és megmu-
tattad nekünk ezeket a mesébe illő helyeket – mondtam. 

– Bizony, mi is köszönjük neked András, nem voltunk még erre 
és nagyon jól éreztük magunkat veletek – köszönték meg Geri 
bácsiék is.  

– Nagyon szívesen! Örülök, hogy ilyen kellemes hatást gyako-
rolt rátok is ez a tündérszép Mátra! – válaszolta apa.  

– Ebédeljünk meg Mátrafüreden és még egy kicsit ott is sétál-
gathatunk – javasolta anya. 

Persze mindenki nagy örömmel fogadta a javaslatot. Elindul-
tunk le Mátrafüredre. Hátul a lányok egyszer csak elkezdtek 
integetni.  

– Kinek integettek? – kérdezte anya 

– Hát, Kékestetőnek és a mókusoknak! – válaszolták.  
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Mi csak mosolyogtunk rajtuk. Pedig én is sóvárgó szemmel 
néztem végig a tájat, ahogy elhagytuk sorban a kis települése-
ket. Annyira jó volt, hogy mindegyik felidézett bennem egy – 
egy élményt. Mátrafüreden, miután megebédeltük még sétál-
tunk egyet a szép, virágos parkjában. Újra megcsodáltuk a ká-
polnát is az erdei sétány végében.  

– András bácsi! Sétálhatnánk még a patak partján is egy kicsit, 
az olyan romantikus? – kérdezte Réka. 

– Rendben! – mondta apa, Geri bácsira és az órájára nézve. 

– Még éppen belefér, de aztán muszáj már elindulnunk – szólt 
Geri bácsi. 

– Olyan jó lenne, majd még visszajönni ide! – sóhajtott fel Pis-
ti. 

– A jövő, kifürkészhetetlen gyerekek! Még bármi megeshet! – 
mondta mosolyogva Kriszti néni.  

– Gyertek együnk egy búcsú fagyit itt, olyan finom volt a múlt-
kor is! – hívott anya. 

Senki nem állt ellen ennek az invitálásnak! Még végig sétáltunk 
a patak partján, aztán sajnos beültünk a kocsiba és elindultunk 
hazafelé. 

Az a sok kaland, amit a családommal és barátaimmal itt 
átéltem, úgy érzem egész életemre meghatározó lett. Meg is 
fogadtam magamban, majd amikor nekem is lesz családom, én 
is el fogom őket hozni ide. Velük is végigjártuk ezeket a varázs-
latos utakat. Megismertetem velük az erdőt és a természet sze-
retetét.  
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MÁTRAFÜRED PARK 

 

BENE – PATAK 
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MÁRIÁCSKA
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KÉKESTETŐ 
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DISZNÓS – FORRÁS  
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PIROS ÚT 
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ZÖLD TÚRISTAÚT 

 

PEZSŐ – FORRÁS 
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PIROS KERESZTEN MÁTRAHÁZÁRA 
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SZENT LÁSZLÓ – FORRÁS

 

RÁKÓCZY – FORRÁS 
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SÁSTÓ
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SÁRGA ÚT 
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KÉK HÁROMSZÖG 
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PARÁD CIFRA ISTÁLÓ 
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ILONA – VÖLGYI VÍZESÉS 
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KÉK KERESZT 
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FALLÓSKÚT 
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SASKŐ 
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