
N
emrég a Hargi ta 
expresszel Ko -
lozsvárra utaz-
va, a Csíkszent-
domokos nyu-
gati határában 

emelkedő Garados-Gréces hegy-
ség oldalában kanyargó vonat 
ablakából a tájat bámulva hatá-
roztuk el, hogy decemberi túrán-
kat erre a tönkösödött öreg hegy-
re szervezzük. Emléktúrának is 
szántuk. Egykori tanárunkra, a 
csíkszeredai Márton Áron Gim-
názium hajdani igazgatójára, a 
tudós geológusra, tankönyvíró-
ra, Csík vármegye földjének jeles 
kutatójára, Kristó Andrásra is 
emlékezünk, aki szorosan kötő-
dött a csíkszentdomokosi tájhoz, 
a Csíki Alpokhoz. Közel húszéves 
„száműzetése” alatt Balánbánya 
iskolájában oktatta a földrajzot. 
Akkoriban járta be a Nagy-Hagy-
más égbeszökő mészkőszirtjeit 
és írta meg A Gyilkos-tó és a Bé-
kás-szoros környékének földtani 
és geomorfológiai jellemvonásai 
című dolgozatát. Ebben a követ-
kező megfi gyelések olvashatók: 
„A Hagymás-hegység abban külö-
nül el a szomszédos tájegységek-
től, hogy itt a kristályos-metamorf 
kőzeteken vastag – a földtörténet 
középkorából származó, tehát 
mezozoos –, zömében mészköves 
üledékfelhalmozódás van, amely 
összegezve eléri a 800–2000 m 
vastagságot, s amelyen változa-

tos, nagy részben karsztos dom-
borzat alakult ki. Ez a terület úgy 
fogható fel, mint egy, a Keleti-Kár-
pátok hosszában kialakult ÉÉNy–

DDK irányú hatalmas kristályos 
teknő, amelyben felhalmozódott a 
földtörténeti középkor tengereiből 
lerakódott vastag üledékes kőzet 
rétegsor.” Kristó András kereken 
ötven évvel ezelőtt, 1969 decem-
berében tanfelügyelői állását fel-
adva visszatért szeretett diákjai 
körébe, és nagy élvezettel oktatta a 
földrajzot. Szervezett földrajzkört, 
amelyen a nebulókat bevezette a 
földtani kutatómunka rejtelmei-
be. Holnap, december 14-én lesz 
halálának huszonötödik évfordu-
lója. 1994-ben a Kárpát-medence 
fővárosában, Budapesten hunyt 
el. Porai szülőfaluja, Csíkszentki-
rály temetőjében nyugszanak.

A pestalja a füstalja?

A Felcsíki-medence északi pere-
mén nagy garral emekedik a ma-
gasba Garados fehéren csillogó 
tömbje. Rajta ül Nagykőpest és 
Kiskőpest. Azért írom, hogy rajta 
ülnek, mert Bányai János geológus 
szerint „Egészen fi atalkorúak azok 
a szép mészkőpadok (dilluvium), 
amelyek Sandominic – Tomesti 
mellett (Ciuc m.) a Nagy- és Kiskő-
pestnél, továbbá Racosul de Sus-
nál (Odorhei m) fordulnak elő. A 
csíkiak már régóta alapos kiterme-
lés alatt állanak, s nemsokára az 
egész édesvizű források lerakodá-
sából keletkezett telepeknek vége 
lesz. Onnan építették fel a várme-

gyeházat, s újabban a könnyen 
faragható darabokat Bucurestibe 
szállítják.” A helyneveket olvasva 
kijelenthetjük, hogy egy emberöl-
tő alatt kétszer is megismétlődhet 
a történelem. Nagy a valószínűsé-
ge, hogy a Nagykőpest, Kiskőpest 
helynevek a Garadoson még a 
múlt század első évtizedeiben is 
működött mészégető katlanokra 
utalnak. Korábban lehettek vas-

olvasztó kemencék is a környékén, 
hiszen Csíkban, Tusnádon a Pest-
útja is a vasolvasztókhoz vezet. A 
fentebb említett Budapesten is a 
kelták idejében vasat olvasztottak 
a garadosihoz hasonló mészkőré-
tegek felszínén feldúsult vasérc-
ből. Csíkban azonban még napja-
inkban is használatos a gócaljával, 
cserepessel rokon szavunk, a pest-
alja, ami megfelel a füstaljának.
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Megérkezett a gyerme-
kek által várt decem-
beri hó és nyomában a 
csípős hideg. Májusig 
már jobbat nem várha-
tunk. Csak hideget és 
havat, s ajándékba gaz-
dag, áldott karácsonyt.
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Garados és Gréces köz

Távolban a Nagyhagymás 
égbeszökő mészkőszirtjei
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Az óriások lépcsőinek is nevezik 
a teraszos földművelés mezsgyéit, 
„muzsdáit”




