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Ma csak a mosó, a cifrára fűrészelt 
dongájú mosókád működik. 
Rózsika néni ezt mutatja

Góga malom. Eszenyő-patak völgye egykor 
fűrészeiről, malmairól volt nevezetes

A sorozatvetőre emlékeztető Kelenckő

Túravezetőm a Kelenckőnél
Felső Maros hídi borvízkút

Csorgó

Európa legnagyobb kialudt vul-
káni kráterét vigyázzák

Következő úti célunk az Eszenyő-pa-
tak forrásvidéke, a Görgényi-hava-
sok legnagyobb összetett vulkáni 
építménye a Fancsal bezökkent kal-
derája. A Remetére néző Eszenyő-
bükke alatt elhaladva szűk völgyön 
kapaszkodunk fel az utóvulkáni 
működések mállasztotta kráterbe. 
Fölöttünk a piramis alakú Kereszt-
hegy. Vele szemben keletre a Kecs-
kekő jellegzetes kiugró pados ande-
zit sziklaalakzata dacol az idővel. A 
magas fenyők között esztena. Békés 
görgényi táj.

Továbbhajtunk. A Sároshíd előtti 
csorgónál egy kicsit felfrissülünk, 
majd a Bakta vízválasztó gerincén 
állunk meg. A nyugati lejtőn álló er-
dészlak vagy „kastély” oldalára ki-

függesztett lobogó jelzi, hogy ott ki az 
úr. Arra a Görgény völgyébe vezet az 
út. Mi inkább délnek indulunk, a Ke-
lenckőre. Talán itt írta Bajna György: 
„Fény fürdeti újra a hívó hegyeket./ 
Végtelen kék égből kivésett a szik-
la./ Szilánkjai a hullócsillagok,/ A 
varázsló vésőt maga Isten fogja.” A 
sorozatvetőre emlékeztető Kelenc-

kőn megpihenve névsort olvasunk 
az Észak-Görgényt alkotó vulkáni 
kúpok között: a Fancsal 1684 méteres 
magasságával uralja a tájat. A Bérces 
1648 méter, az Öreghegy vagy Batrina 
1634 méter, a Kecskekő 1483 méter, a 
Kereszthegy 1517 méter magas. A fel-
sorolt csúcsok Európa legnagyobb, 
közel 12 km átmérőjű, kialudt vulkáni 
kráterét vigyázzák.

Útitársam, vezetőm, Lacz-
kó-Szentmiklósi Endre a Gyergyói 
kalauz című könyvében írja, hogy 
„A Görgényi-havasok a Kárpátok 
hegyei között az egyik legkevésbé 
szennyezett, környezeti ártalomnak 
kevésbé van kitéve. Ennek magya-
rázata, hogy völgyei, főleg a keleti 
és északi részen keskenyek, így na-
gyobb emberi település létrejöttére 
nem alkalmasak. Az utóvulkanikus 
megnyilvánulások eredményeként 
a Görgény pereme ásványvizek-
ben és termálvizekben gazdag.” 
Ezt magunk is észleltük, ahogy a 
Hegyesbükk alá, a Maros-hídhoz 
leértünk. Háromcsövű kútfejből 
lüktetve ömlik ki a szén-dioxidtól 
habzó magnézium-kalcium-nátri-
um-hidrogénkarbonátos vasas bor-
víz. A pezsgő ásványvízre tervezik 
az egykor nevezetes remetei gyógy-
fürdő feltámasztását, újraindítását. 
Remetefürdő fejlesztése 1880-ban 
indul meg, amikor Mélik István tu-
lajdonába került. Ahogy akkor fel-
jegyezték, „a jobb módúak üstökbe 
felmelegítve használták. A helyiek 
továbbra is a hideg, hagyományos 
borvízfürdőt részesítették előnybe.” 
S nekik volt igazuk.

Az Akasztó-domb alatt, a kiszélesí-
tett Maroson tutajra szállunk, és azon 
utazunk a remetei falunapokra.
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A változó világ és a fejlődés 
lassan teljesen elnéptelení-
ti Eszenyőt. A lakosság nagy 
része beköltözött Remetére. 
Kaszáláskor és hétvégeken 
nő meg hálóvendégeinek 
száma.




