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A tusnádi 
Bányász-patak völgyében

A Bányász-patak völgye, 
háttérben a Nagyjáhoros csúccsal
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T
usnádfürdő központ-
jából, Alvég mezejéről 
indultunk februári tú-
ránkra. A fölötte emel-
kedő Alvég-szikláján, 
amelyet napjainkban 

Ludmilla-, korábban pedig Gál Sán-
dor-tetőként is emlegettek, mély nyo-
mot hagyott az elmúlt napok szeles 
időjárása. Hatalmas, százéves jege-
nyefenyőket csavart ki gyökerestől 
vagy tört ketté. Úgy mondják, hogy 
egykor itt álltak Gál Sándor ágyúi.

Oláhnéből lett medve

Szemközt az Olt jobb partján emel-
kedik a Dél-Hargita 1370 méter ma-
gas vulkáni kúpja, a Nagyjáhoros 
vagy Piricske, erdővidéki tájszólás-
ban Peleske. Ennek a keletre néző 
lejtőjén vágódott be a Bányász-pa-
tak mély, meredek, vadregényes völ-
gye, amely nyaranta kedvenc kirán-
dulóhelye a Tusnádfürdőt felkereső 
vendégseregnek. Balról a Sólyomkő, 
jobbról a Toronykövek éle vigyázza 
a völgyet. E két hatalmas szikla-
fal között húzódó lapos teraszra, a 
Gábris-padjára a vasútállomástól in-

A Bányász-pa-
tak aranyásói 
nem voltak 
tudatlanok, az 
egykori krá-
ter agyagos, 
mállott kőze-
teiben valóban 
felhalmozó-
dott kevés 
ezüst, molib-
dén, talán 
aranyérc is.

duló keskeny meredek utcán kapasz-
kodtunk fel. Medvetámadás ellen a 
kerteken hosszan villanypásztor fe-
szül. Most villanypásztor, régebben 

a helyi kecskepásztor riogatta a med-
vét s az üdülő vendégeket. Nincs új 
a nap alatt. A Székely Nemzet 1901. 
szeptember 4-ei tárcájában olvas-
suk, hogy Józsi bá, a házmester, aki 
korábban kecskepásztor volt, „tú-
ravezetőként” a kirándulókat azzal 
szórakoztatta, hogy „megmutatta a 
medvének friss heverőhelyét, lába 

s egyébb nyomát”. Józsi bá tovább 
mesélte: „Oláhnéből lett istálom a 
medve, mert midőn Krisztus urunk 
a néppel egyszer egy hídon mene 
keresztül, s az erősen ingadoza, egy 
oláhasszony jedtibe erősen bőge, s 
Krisztus urunk heába biztatá, méges 
csak bőge, s azétt haragjába azt mon-
dá: no hát légy medve! – s az leve.” 

Február, hol a nyár? Kérdezzük, de magunk sem tudunk válaszolni. Tél 
se volt. Hó se volt. De még beigazolódhat a népi mondás, hogy szekeres 
karácsony, szánas húsvét.
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