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Ezen anekdota megnyugtatott. Asz-
szonyból lett medve nem bánthat, 
ezért tovább kapaszkodtunk a friss 
hó borította erdőkitermelő úton. 
Medvenyom sehol. Meglátták az ár-
nyékukat, visszatértek a barlangjuk-
ba. Messze a tavasz.

Erdőbánó hamuzsír

Lúgfőző tövén megálltunk. Lúgot 
főzni. Ma már lúgzót se raknak he-
tente az asszonyok. Inkább a nagy-
áruházakban mosóport vásárolnak. 
Csepűing sincs már, csak a mesék-
ben. De helyneveink beszélnek. El-
mondjuk röviden, mi is az a lúg, ho-
gyan főzték hamuzsírból a lúgot, 
mire is használták. A Magyar Népraj-
zi Lexikon szerint főleg az üveghuták 
szomszédságában lévő „zárt”, nehe-
zen kitermelhető erdőségek faanya-
gának elégetése során keletkezett 
hamuból, „hamuzsírból” főzték a lú-
got. Kádak vagy dézsák tetejére ros-
télyt tettek, amire vászon került, erre 
tették a hamut. A hamura forrásban 
lévő vizet öntöttek. „Akkor kimeríted 
a vászonon által letsurgott lúgos vi-
zet, és ismét a tűzhöz teszed azokba 
az edényekbe, vagy üstbe, a mellybe 
azelőtt a forrásra hoztad, és ismét 
friss és friss hamura öntöd... apró-
donként... még elegendő erősséget 
nem mutat a letsurgó lúg... a hamu-
zsír, hogy élessebb az az erőssebb ter-
mészetűvé vállyék, végy minden két 
itzére, illyen módon elkészített forró 
lúgra, egy font meghiggatt és ha lehet 
friss oltott meszet... és keverd össze a 
mésszel... ez meglévén... szűrd által 
ujjonnal a kavarékot...vedd el egy ré-
szét próba alá, tudniillik; forraly fel 
egy verdungra valót, és forrás közben 
mártsál beléje valami szőr darabot, 
tollat és olvassál egytűl fogva hatvan 
számig, ha az alatt az idő alatt meg-
emésztette... ekkor jó szappannak 
való lúg.” A hamuzsírt a vegytan ká-
lium-karbonátként ismeri. Az üvegy-
gyártás, szappan- és salétromfőzés 
nélkülözhetetlen anyaga. Valószínű, 
hogy a bányászpataki lúgfőző termé-
ke a sepsibükszádi üveghutához ke-
rült, zöld színű borvizes üveg készült 
belőle.

A 18. században Európa nyugati 
részein nagy keletje volt a Magyaror-
szágon termelt hamuzsírnak. Amit az 
erdők bántak. Ezért 1755-ben Mária 
Terézia elrendelte a hamuzsír export-
jának tilalmát.

Bányalik a Bányászfejiben

A lúgfőzés helyét az idő rég eltakar-
ta, csak az erdő újult meg rajta. To-
vább kapaszkodunk a völgy másik 
ipartörténeti helyszíne, a Bányalik 
vagy Aranybányalik felé, amelyről 
Vitos Mózes így ír: „Csík-Tusnád ha-
tárának délnyugati részében a Hol-
ló- és Bányapatak mellett arany és 
ezüst részeket tartalmazó köveket 
még ma is lehet találni. Hogy itt is 
hajdan bánya volt, azt igazolja az 
itteni pataknak Bányapatakká tör-
tént elnevezése... De hogy kik, mikor 
ástak itt aranyat és ezüstöt, a nép-
mondából se lehet megállapítani.” 
A Bányászfejiben található egykori 
bányalikat nem érjük el. A likból ki-
folyó ezüstös víz áthághatatlan zu-
hatagokat, csipkét vert a völgyben. 
A Bányász-patak aranyásói nem 
voltak tudatlanok, az egykori kráter 

agyagos, mállott kőzeteiben valóban 
felhalmozódott kevés ezüst, molib-
dén, talán aranyérc is. A helynevek 
itt fejben is árulkodnak, Nagyagya-
gos pad és Kisagyagos pad helyek a 
hidrotermális mállás nyomaira, az 
ércesedés helyszíneire utalnak.

Józsi bá, az egykori kecskepász-
tor szakítá meg a csendet. „Eles-
téledünk.” Hazaindulunk. Az út 
mentén fekvő kitermelt, behavazott 
hosszú fenyők zongorabillentyűre 
emlékeztetnek. Ha van türelmünk, a 
láncfűrész nyomán korát, évgyűrűit 
megszámolhatjuk. Vígan érkezünk 
meg a Sólyomkő padjára, ahol a gyér 
erdő között hatalmas kőgombócok, 
a szakirodalom szerint lávafröccsök 
láthatók, amelyek a folyékonyabb, 
bazaltosabb lávák termékei. Összeé-
gett gömb alakú forró kőzetdarabok, 
lávafröccsök hozták létre a Bányász-

patak bal oldali lejtőin kialakult to-
ronyköveket, innen a hely elnevezése, 
Toronykövek, Toronykövek éle, ahol a 
sárga virágú növényritkaságunk, a Te-
leki-hölgymál tenyészik. A Sólyomkő, 
a gyönyörű kilátó is hasonló képződ-
mény, csak egy kicsit nagyobbacska.

A Balatonfüreddel vetélkedő 
fürdő

Törpének érezzük magunkat a Só-
lyomkő alatt és a Bányász-patak Oltba 
ömlése fölött zöldellő hatalmas jege-
nyefenyők árnyékában. A törzsük kö-
zött kivillan a Csomád nyugatra néző 
gerince, a Szurdok-tető, Komlósárok 
teteje. Alatta Tusnádfürdő tarka há-
zai, villái és az Olt. A tavaszt hozó nap 
sugarai táncolnak a zajló folyón. Az 
öreg fűzek fekete ágaiba életet lehel 
a fény. Talán eljön az idő, amikor ka-
lapban is végigsétálhatunk az Olt két 
oldalán futó ösvényeken, sétányokon.

Egykor másképpen volt. A Nemere 
lap 1878. július 21-ei számában ezt 
olvashatjuk: „A balatonfüredi für-
dőnek van Balatonja: a tusnádinak 
van Oltja; a füredi fürdő palotáival 
ékeskedik: Tusnád pedig örökzöld 
fenyveseivel. Én sokkal többre becsü-
löm Tusnádot. Csak a fenyvesek közt 
kigyózó számtalan utak egyikén járj: 
és meggyőződtél, hogy ezt a fürdőt 
gondos kezek ápolják. Sétányai leg-
szebb változatokban minden kigon-
dolható kényelemnek megfelelnek. 
Parkjai izlést és nagy gondot árulnak 
el... Fürdője elegáns; vize kellemes: 
társasága vonzó.”
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Én sokkal többre becsülöm 
Tusnádot. Csak a fenyve-
sek közt kigyózó számta-
lan utak egyikén járj: és 
meggyőződtél, hogy ezt a 
fürdőt gondos kezek ápol-
ják. Sétányai legszebb 
változatokban minden 
kigondolható kényelemnek 
megfelelnek.
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A Bányász-patak




