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Tisztelt Olvasó!
A természetjárás nagyon sok örömmel szolgál a
túrázóknak, de rejteget veszélyeket is. Túratársaim
kérésére fogtam hozzá, hogy ezt a kis kalandot leírjam. A
valós események mellett tartalmaz fikciókat is. Aki
túrázik, vagy túrázott valaha, tudja, hosszú évek alatt
történő túrázások során sok minden megtörténik és a
következő időkben is megtörténhet.
Én is többször tévedtem már el. Vagy a köd miatt,
vagy túlbecsültem tájékozódási képességeimet. Az bizony
igaz, hogy téli időben, amikor korábban elköszön a vörös
napkorong a nyugati horizonton, sokkal könnyebb
eltévedni az erdőben. Arról nem is beszélve, ha
észrevétlen, egyik pillanatról a másikra, sűrűköd burkolja
be a tájat.
Veszélyesebb a szabadban kivárni a reggelt egy
didergős, fagyos éjszakát hagyva magunk mögött. De el
lehet tévedni lombos erdőben, amiről ebben a történetben
olvashatunk. Jól tudom, vannak úgynevezett, kiváló
képességű túrázók, akik számára nincsen leküzdhetetlen
akadály. Legalább is, erről vannak meggyőződve.
Arról nem beszélve, hogy erdeinkben megjelent
már a farkas után a medve is. Mert látták Miskolc
főutcáján, látták Füzesabonyban. És látták őket
bocsaikkal, amely arra vall, hogy élőhelyüknek
választják a környékünket. Ez a fenevad egy cseppet
sem veszélytelen. Sokan adnak hasznosnak mondott
tanácsokat, de élőben alkalmazva nem biztos, hogy
valamennyi beválik. Én mégis azt mondom, hogy legjobb
tanács a mindenkori óvatosság. A természetben sokkal
hasznosabb lehet kevesebbet képzelni magunkról, mint
valójában
vagyunk.
Ez
szolgálja
leginkább
a
biztonságunkat.

3

A Toldi kunyhó foglyai
{ E történetben szereplő nevek bárki nevével történő azonossága csupán a
véletlen műve.}

Ezen a szép áprilisvégi vasárnap reggelen az
egri autóbusz pályaudvaron az utasok sokasága
várt az égtáj minden irányába induló buszokra.
Mintha mindenki menekülni akarna a városból.
Onnan, ahol megelégelte az egész heti szennyezett
levegőt, melyet az autók sokasága egyfolytában
tovább szennyez. Nemcsak a levegő elviselhetetlen,
hanem a zajból is elege van már mindenkinek. Meg
aztán, az itt szerezhető idegbajból, úgyszintén.
Az bizony igaz, hogy a kör alakú autóbusz
pályaudvarra most is ide látszanak a túrázókra
váró hegyek. Mint egy hatalmas, életre kelt térkép,
a frissen zöldült ormaikkal, csábítóan hívogatják az
embereket,
különösen
a
rendszeresen
a
gyalogösvényeiken lépkedő turistákat.
Olyan ez a kör alakú pályaudvar, mint egy
láncos sürgő, amely forgatja az utasokkal telt
buszokat, majd forgása közben kilöki magából az
utasokkal telt járművet a szélrózsa minden
irányába. Csak itt a forgást a buszok motorjai
végzik el.
Sokan várakoznak az indulóhelyre beálló
buszokra, akik közül a turistákat nem lehet
összetéveszteni azokkal az utasokkal, akik nem a
Bükk hegységbe szándékoznak utazni. A turisták
hátán hátizsák lapul, melyre feltűzve két bot is
helyet kapott. Vidáman csevegnek egymással, már
előre örülve az erdő ösvényein történő, gondtalan
barangolásnak.
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Több turistacsoport is várakozik a köralak
beton tető alatt, melyek közül a Bükki Vörös Meteor
Természetjáró Sport Egyesület tagjai vannak a
legnagyobb létszámban jelen. A túravezető – K. Béla
az
idősebb
korosztály
képviselője.
Körötte
gyülekeznek a turisták. A kérdezőknek elmondja a
napi
túra
útvonalát,
azt,
amit
az
éves
programfüzetből már otthon is olvashattak.
Egy fiatalpár tétova mozdulatokkal közelít a
várakozó csoporthoz. Láthatóan nem az egyesület
tagjai. Tétova, érdeklődő tekintetük erről árulkodik.
A csoport tagjainak megszokott látvány, hogy új
arcok jelennek meg a találkozóhelyen. Túrájuk
minden esetben nyitott túra, ami azt jelenti, hogy
bárki csatlakozhat hozzájuk és nem kérnek érte
túravezető díjat sem.
- Jó napot kívánunk! A túravezetővel
szeretnénk beszélni! – szólal meg egy fiatalember és
éberen figyel, ki lesz az, akitől engedélyt kell kérnie
a csatlakozáshoz.
- Tessék, én vagyok!- válaszol a túravezető.
- M. Róbert vagyok! A párom pedig Sz. Zsófi.
Budapestről jövünk. Az interneten megtalálható
programfüzetükben
olvastuk
a
mai
túrát.
Szeretnénk csatlakozni, ha van erre lehetőség –
mondja Róbert és nyújtják mindketten kezüket a
bemutatkozás közben.
- K. Béla vagyok! Már hogyne lenne! A Meteor
túrái nyílt túrák, így mindenkit szeretettel várunk,
és mindenki tegeződik a korkülönbség ellenére is.
- Mi nem teljesen a kiírt túraútvonalon
mennék a csoporttal a kövek felé, hanem az Imókő
után elválnánk és a Toldi kunyhó érintésével
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megnéznénk a Vöröskő forrást, majd a Vöröskő
völgyön keresztül, a Stimecz ház felé mennénk le
Felsőtárkányba.
Láttunk fotókat az Imó forrásról és a Vöröskő
forrásról. Mivel az időszakos források most
működnek, szeretnénk megnézni mind a kettőt. mondta Róbert.
- Semmi akadálya annak, hogy túra közben
elváljatok a csoporttól, csak ne tévedjetek el. A
Bükk hegység erdeiben sok az elágazás, könnyen
ellehet tévedni. Meg aztán, láttak már errefelé
medvét, de még farkast is. - mondta a túravezető
némi humor kíséretében.
M. Róbert, a pesti turista, magabiztosan
mosolygott az idősebb túravezető intő, humoros
szavaira. Ekkor még tehette, hiszen nem láthatott a
jövőbe.
- A Budai hegyekben rendszeresen túrázunk,
de most egy bükki túrához kaptunk kedvet. Van
nálunk GPS navigáció, amelyre már feltöltöttem a
legfrissebb bükki túratérképet. Megbízható, jó
készülék, amelyen most is nyolc műholdat
láthatunk.
Ami a medvét és a farkasokat illeti, hallottuk,
hogy Szlovákiából átkószál olykor néhány fenevad a
Bükkbe. Láttuk a tegnap esti TV adásban egy kóbor
medvéről felvett videót, amelyet Jósvafő erdeiben
készítettek a turisták. Azóta már a Bükkbe is
elkóborolhattak, hiszen egyetlen napon képesek
akár húsz kilométert is kóborolni. Reméljük, hogy
nem a mi húsunkra fáj majd a foguk.
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- Nem árt az óvatosság, mert a vadállat
szándékát soha nem lehet kiismerni. - válaszolt K.
Béla, a mai túra vezetője, majd ezt követően
többieknek is bemutatkoztak a pesti vendégek.
Bemutatkozás végén ár alig volt néhány
percük a beszélgetésre, amikor beállt a megállóba a
Bükkön keresztül, vasárnaponként, Egertől Miskolcig közlekedő autóbusz. A pesti turistákkal
együtt tizenöten voltak. Mindez nem jelenti azt,
hogy csak ennyi természetjáró szállt fel a buszra.
Más egyesülethez tartozó turistákkal együtt teljesen
megtelt a busz, akik szintén a vadregényes Bükk
hegység jelzett, vagy jelzetlen útjain szándékoztak
kellemesen eltölteni ezt a vasárnapot.
A kanyargós emelkedőkön a meteorosok csak
a
Tamáskútig
szándékoztak
utazni,
amely
legközelebb van a Fekete-len időszakos forráshoz,
ahonnan indul az e napra kiírt túra.
Ez áprilisvégi napra már teljesen bezöldültek
a hegyek. Még a tölgyekről, cserfákról is lehulltak a
tavalyi, száraz falevelek, hogy ebben a nagy
körforgásban a fiatal rügyeknek, leveleknek helyt
adjanak. Nincsen másképpen a növényeknél sem,
mint az embereknél, ahol az idős, csoszogó
turistákat
fürge
léptű,
fiatalok
váltják
folyamatosan.
Az
egybefüggő,
frissen
zöldült
erdő
maradandó, kellemes élményt nyújtott a Credo
busz ablakán kitekintő utasoknak, akik még a
beszélgetést is abbahagyták a lenyűgöző látványtól
elbűvölve. Felsőtárkányi Oldalvölgy elágazó után
kezdődött
a
folyamatos
emelkedő,
sok-sok
kanyarral tűzdelve.
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Megélénkült az itthon telelő madarak világa,
akik
a
vándormadarak
visszaérkezésével
megszaporodtak. A busz ablakán kitekintve, a fák
fölötti légtérben, karvaly körözött szélesre tárt
szárnyaival. Éles szemeivel figyelte az alatta
felbukkanható eleséget, hogy aztán hirtelen
lecsapjon áldozatára.

Vadászgató karvaly éberen köröz a légtérben

Egy-két kanyar után a káprázatos tollazatú
búbos
banka
pillangók
módjára,
esetlen,
szárnycsapásokkal szelte a fák fölötti levegőt. Tette
a dolgát, talán a fészkéhez repült, vagy ő is
megpillantotta az előbbi kanyarok mögött prédára
leső karvalyt és igyekezett biztonságosabb helyre
repülni.
A délről visszatérő vándormadarak sokasága
röpködött a tavasszal megújuló erdőben. Talán a
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tavalyi fészküket keresték, melyeket a téli viharok
megtépáztak annyira, hogy teljesen újjá kell építeni.
Amelyik már elkészítette az idei fészket, a tojásokat
bele tojva, nagy reményekkel ült a tojásain.

A káprázatos tollazatú búbos banka libben a fák fölött

A kakukkmadár nagy kiáltozással kereste azt
a fészket, amit gazdája már tojásaival telerakott
csak még nem ült rajta. Ez a lusta madár még arra
is rest, hogy fészket rakjon és a tojásokon napokon
át üljön. A gazdátlanul hagyott tojások közé tojja az
egy tojását. A hazaérkező, fészket rakó madár
értetlenül lesi a szokatlan nagyságú kakukktojást,
majd ösztönszerűen ráül a fészkére. A másik madár
melegétől kikelt kakukkfióka kilökdösi a házigazda
madár kicsinyeit, miután csak azt az egyet etetgeti,
nevelgeti. Végül bámulhatja, mekkora nagy utódot
nevelt ebben a költési szezonban.
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Az autóbusznak elég volt húszpercnyi idő,
amikor elérte a kanyarban hírtelen felbukkanó
Tamás kúti megállót. Leszállás után a kiscsapat
máris elérte a kék jelzést, amelyen a Fekete-len
forrás felé indulhattak. A kékjelzés elején K. Béla
tapasztalt túravezető megállásra szólította a
kiscsapatot, hogy ismertesse a mai nap kezdődő
látnivalóinak egy részét.

Tamáskúti turistaház

- Ha csendben megyünk, több vadat
láthatunk. Különben is úgy illő, hogy ne okozunk
zajt az erdő lakóinak, akik számára mi csak
betolakodók vagyunk.
Most a kék jelzésen indulunk el, amelyről
rövidesen letérünk és a Fekete-len-hegy alatt, a
Fekete-fátyol
ingoványos
forrásain
keresztül
haladva, rátérünk a kék kör jelzésre, ahol elérjük a
Lök-völgyet. Itt jobbra fordulva haladunk az Imó-
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kőig, ahol a forrásvíz felszínre tör, amelynek
dübörgése már ide is hallható.
Ezért mondtam előbb, hogy csendben
lépegessünk, mert sokkal több élményben lehet
részünk. Arról nem is beszélve, hogy így haladva
van esélye vadakat látni az utunk során.
Az Imó-kőtől a zöld jelzésen haladva a Lambothegyesén keresztül elérjük a Toldi kaput. Itt a pesti
turista társainktól, Tőletek Robi és Zsófi, majd
elköszönünk, mert a Vöröskő forrás barlangot
veszitek célba a Kék kereszten haladva.
Mi pedig a Zöld jelzésen tovább haladva, érjük
el ismét a Kék jelzést a Kis-virágos hegynél. Majd
tovább haladunk a Tar-kő, Három-kő felé, ahol Zöld
háromszög, majd a Zöld jelzésen a Bánya-hegyi
buszmegállónál szállunk buszra. - ismertette K.
Béla túravezető a túraútvonalat röviden. A
hallottakat kevesen tudták volna visszaidézni, ha
kérdezik, de senki sem kérdezte.
Majd részletesen ismertette az előbb felsorolt
túraútvonal látnivalóit, amelyet most hivatalos
leírásokból kezdett el olvasni:
„A
Lök-völgy
Fekete-len
felé
futó
mellékvölgyében szinte a semmiből, a hegyoldalból
bukkan elő a víz. Az Imó-kőnél viszont hangos
robajjal zúdul ki az időszakos forrás vize a sziklák
közül. A leglátványosabb a Vörös-kői alsó forrás,
ami a lyukas mészkősziklákon áthaladva olyan, mit
egy gejzír. Érdekességnek számít, hogy márciusban
napi ötezer köbméter vízhozamot mértek, ami
megfelel Eger város félnapi fogyasztásának.
Fekete-len-forrás:
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A gejzíreket felfedező kirándulásra a Tamáskútja turista megállótól érdemes elindulni, mely az
Eger-Lillafüred
műúton,
Felsőtárkánytól
10
kilométerre található. Itt áll a Tamás-kútja
vendégház is, mely szépen fel van újítva és, melyben
- ha több napra tervezed a kirándulást – akár meg is
szállhatsz.
A vendégház mellett csörgedezik a Kis-Somforrás kristálytiszta vize, így a túra elején, akár tele
is töltheted a kulacsodat.
Az innen induló Bükki Kék Túra kék jelzésén a
völgy felé haladva juthatsz el a Fekete-len forráshoz.
Ez a völgyben húzódó karsztforrás a legkevésbé
kitáblázott forrás a három közül, de a füledre
hallgatva, könnyen rátalálsz.
Imókő forrás: A Fekete-leni forrást elhagyva
juthatsz a Lök-völgybe. A völgyben érdemes egy
kicsit megállni, majd gyönyörködni a látnivalókban.
Felfedezheted a Lök-völgyi barlangot, ahol az
ásatások szerint medvék, farkasok, borzok, de még
hiénák is lakhattak valaha.
Tovább haladva a völgy felső részében a
tekintélyt parancsoló, 40 méter magas Imókő
sárgásbarna
sziklafalát
pillanthatod
meg.
Érdekesség, hogy úgy tartják számon, hogy az
Imókő – valaha pogány áldozóhely lehetett.
A sziklafal tövében lévő barlangnyílás ontja
magából a vastagan kizúduló, kristálytiszta
karsztvizet.
A barlang az év száraz időszakaiban be is
járható, hiszen, 70 m-s hosszúságában feltárták. De
a tavaszi olvadáskor és csapadékos időben a
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földalatti vízgyűjtők megtelnek, és gejzírszerűen
lökik ki magukból a vizet.
Valószínűen innen is ered a Lök-völgyi
elnevezés.
Vöröskő-források:
Az
Imókő-forrásból
kitörő
vízzuhatagot követve, a kék kereszt jelzésen tovább
haladva juthatsz el a másfél kilométer hosszú
Vöröskő- völgyi Tanösvényhez. Az erdészet által
fenntartott és kialakított tanösvény bemutatja e
vidék kőzeteit, valamint növényi és állatvilágát. A
Vöröskő forrásokat a tanösvényről letérve, egy
jelzetlen gyalogúton tudod megközelíteni. A forrás
helyét nem lehet eltéveszteni, mivel a körülötte lévő
területet lebetonozták.
Először a felső forrás látható, mely kevésbé
látványos, mint az alsó. Ez utóbbiból, mintegy
másfél – két méter magasságban gejzírként tör elő a
víz. Látvány egy szakszerűen kiépített szökőkúthoz
hasonlít, habár ez a jelenség teljes egészében a
természet műve. A feltörő víz kristálytiszta, iható,
hideg karsztvíz.
A forrástól elindulva, a Vöröskő-völgyön át, nyolc
kilométeres úton érhetsz el Felsőtárkányba. A teljes
kirándulás a nézelődéssel, pihenéssel együtt, egy
kellemes, egy napos túra, ami körülbelül 15
kilométeres távot jelent.” – fejezte be a hivatalos
leírás felolvasását a túravezető, majd Robi és Zsófi
felé fordulva, megjegyezte:
- A Vöröskő- forrás felé már egyedül mentek!
A pesti turisták fejbólintással jelezték a
túravezetőnek,
hogy
megnyugvással
veszik
tudomásul szavait.
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Az bizony igaz, hogy az elválás után már
egyedül kell a helyes útvonalat megtalálni, mert
teljesen magukra lesznek hagyatva. Mindez most
még különösebben nem zavarta őket. Megtapogatva
a
GPS
navigációt,
teljesen
megnyugodtak,
megbíztak benne.

*
A túravezető bőséges felolvasása után - most
még a pestiekkel együtt - elindult a kis csapat, hogy
a valóságban megismerjék a Bükk-hegység e
csodálatos vidékét.
A csapat tagjai nem felejtették el a korábbi
intelmeket. Csendben, kevés zaj kíséretében,
haladtak a Fekete-len folyása mellett a Lök-völgy
felé, hogy ott lépegetve, elérjék az Imó-kő forrást,
melynek dübörgő hangját már messziről hallhatták.
Alig haladtak párszáz métert, amikor az elől
lépegető turisták egyike megtorpant. Csendre intő
pisszegés kíséretében a kezét megállásra tartotta
fel. A Fekete-len-forrás egyik iszapos tócsájából, alig
ötven méternyire, iszappal bekent vaddisznó konda
ugrott fel a közeledőket észlelve.
- Megállni! Megállni! – figyelmeztetett halkan
a túravezető, miközben arca a nyugtalanságot
tükrözte. Szavai mindenki számára parancsolóan
hangzottak.
A mozdulatlanságba merevedő csoport tagjai,
láthatták,
amint
az
anyadisznó
röfögése
kíséretében, a 651 méter Fekete-Len-hegy meredek
emelkedője felé, elvonul a nyugalmában megzavart
14

nyáj. Sok, csíkos kismalac volt látható a nyájban,
melyeket több anyadisznó és néhány agyaras kan,
haragos röfögés mellett kísért az emelkedő felé.
Nem tellett el ötpercnyi idő sem, amikor eltűntek a
turisták szemei elől.

Vaddisznó konda éberen figyeli a betolakodókat

- Hála Istennek!- sóhajtott fel K. Béla és az
előbbi nyugtalanság úgy tűnt el az arcáról, mint
hírtelen jött nyári zápor a gyorsan eloszló fekete
felhővel együtt. Megtörölte verejtékes homlokát,
majd a csoport felé fordulva beszélni kezdett:
- Nem is gondoljátok, mennyi veszélyt rejthet
magában egy olyan kondával való találkozás,
amelyben kismalacok vannak. A kismalacaik elleni
támadásnak vehetik a felbukkanásunkat, miáltal az
agyaras kan disznók, de különösen az anyadisznók,
olyan veszélyesek lehetnek az emberre nézve, mint
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a nagy testű ragadozók. Veszélyesebbek talán a
bocsaival kóborló medvénél is.
Az előbbi kaland után ismét elindultak, majd
hamarosan leértek a Lök-völgybe. Ahogyan a
hivatalos ismertetőből hallották az előbb, olyan
gyorsan rohant a lefelé a sebes folyású patak. Néhol
még a patakot szegélyző, apróbb köveket is sodorta
magával, majd egy kisebb kanyarban ismét lerakta.
Az erő, amely gördítette a köveket, a
magasabban
fekvő
sziklabarlangokban
felgyülemlett víz mennyiségével volt arányos. A
vendég turisták ámultan nézték a habzó
vízfolyamot, melynek ereje a part menti köveket
könnyedén görgette.
- Na, mit szóltok hozzá? – kérdezték az egri
turisták, akik nem először érkeztek az Imóforráshoz.
- Ami azt illeti, nem gondoltuk volna, hogy
ekkora
erő
halmozódik
fel
a
barlangok
víztározójában. Sokat olvastunk róla, de a valóság
minden képzeletet felülmúl. – mondta ámuldozva
Zsófi, akit talán jobban elbűvölt a rohanó víz
látványa, mint Robit, aki szintén most lépeget
először a sziklafalból kirobbanó forrás irányába.
- Az lesz csak igazi meglepetés, amikor az
forráshoz érünk. Aki többször látta, még annak is
nagy élményben van része minden alkalommal. Aki
meg először látja, sohasem fogja elfelejteni első
találkozását az Imóval. – mondta Laci, az egri
turista, aki éppen úgy fel van szerelve DPSnavigációval, mint a pesti sporttársak. Bár neki már
nincsen szüksége semmilyen segédeszközre ahhoz,
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hogy megtalálja a forrást, ám mégis magával
hordja.
Valójában kevés turista az, akinek keresni
kell, mert a Tamás-kútnál leszállva az autóbuszról,
elég, ha fülét használja. Mindezt az előző
leírásokból már olvasta a túravezető.
Az elől haladó ember megpillantotta a
sziklafalból elemi erővel kirobbanó forrást, amely
ezután nemcsak hallhatóvá, hanem láthatóvá is
vált. Már alig értették egymás szavát:
Ott! Ott van! – kiáltotta ám szavait nem
értették. Az előremutató keze irányt mutatott,
miután senkinek sem volt kétsége afelől, hogy ez a
bábeli hangzavar már a közeli forrástól ered.
Mindezért csak mutogattak egymásnak.
Nem
minden évben van ekkora dübörgés. Nem mindig
telnek meg ennyire a barlangok tárolói. Most a
barlangnyílás
teljes
szelvényét
betöltötte
a
sziklafalból kitóduló víz, ezért van ekkora zúgás a
környéken.
Milyen jó, hogy a túravezető már a helyszín
megközelítése előtt elmondott, felolvasott mindent,
amely ismereteknek a birtokában volt. Így aztán
nem volt más dolguk, mint átengedni magukat a
döbbenetnek és szájtátva bámulni a nagy Természet
e páratlan csodáját, az Imő-kő időszakos forrás
újbóli működését.
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Amikor
felkapaszkodtak
lássanak.

beteltek
a
látvánnyal,
az Imó-kőre, hogy távolabb

Az Imó-forrás távolról

Imókő-forrás közelről
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Meg aztán azért is, hogy a 641 méter magasságú
Lambot-hegyen átvezető zöld jelzést elérjék. Ezen
szándékoztak tovább haladni.
Déli irányba figyelve – Felsőtárkány felé –
sötét, terhes fellegeket láttak, melyekből a villámok
cikázva rajzoltak félelmetes térképet az égboltra.
Pár perc multán úgy tűnt, mintha egyre jobban
közeledne hozzájuk. Ilyenkor van az, amikor
minden turista arra gondol, vajon nem felejtette-e
otthon az esőkabátot.
- Van-e esőkabátotok? – kérdezte a pestieket
K. Béla, a sokat tapasztalt túravezető.
- Van mindkettőnknek! E nélkül már sokszor
megáztunk volna a budai hegyekben. – mondta
Robi és ezután úgy indult meg a korábbi
esőkalandjaik elbeszélése, mint e pillanatban a
tőlük délre fekvő Felsőtárkány felett az eső
megeredt.
Sorolták
egyfolytában,
milyen
kalandokban volt már részük, hányszor lettek
csuromvizesek az esőkabát ellenére is.
Azt azonban még nem sejtették, milyen
megpróbáltatás vár rájuk, miután kettesben
maradnak a Vöröskő-forrás felé vezető úton. Ha
sejtik, minden bizonnyal az egriekkel tartanak a
Bánya-hegy felé, ahol az autóbuszmegállóban
kivárják a Miskolcról-Egerbe, a Bükk-hegységen
keresztül közlekedő, menetrendszerinti buszt.
Ám most még a Lambot Zöld jelzésén haladtak
a Toldi kapu felé, ahol elválnak útjaik és kettesben
kell haladniuk a Vöröskő-forrás irányába, a Kék
kereszt jelzésen.
Még csak április vége felé járt az idő, mégis
fülledtnek érezték a levegőt, miután nemcsak az
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emelkedőkkel kellett megküzdeni, hanem a fülledt
levegővel is. Ahogyan mondani szokták; a vihar a
levegőben lógott, amelyet láthattak is, ha
Felsőtárkány
felé
visszapillantva,
a
fekete
fellegekből cikázó villámokra figyeltek. Egy-két
másodperc késéssel, olyan dörgések követték a
hosszú, fényes, tüzes nyilakat, mintha Eger város
pincéiből minden hordót egyszerre gurítanának ki a
szabadba.
- Pedig még messze van a Medárd, amikor, ha
esik, akkor negyven napig esik utána. – mondta G.
János, akit máris kíváncsian kérdezett K. Béla, a
túravezető:
- Honnan tudod, mindezt?
- Az interneten olvasgattam, ami arról
tudósított, hogy az Egyesült Királyságban július 15.én ünneplik Szent Swithin napját. Ha ezen a napon
esik az eső, akkor további negyven napig lehet rá
számítani.
St.
Swithin
angol
püspök
volt
Winchesterben és a fennmaradt évkönyvek szerint
862. július 2-án halt meg. A püspök szent életű,
jámbor ember volt, halála előtt meghagyta társainak,
hogy ne a katedrálisban temessék el, hanem annak
az udvarán, hogy az arra járók lába, és a mennyből
aláhulló édes eső szabadon érhesse a sírját. Ez így
is történt. Mígnem, 971. július 15.-én a szerzetesek
mégis úgy döntöttek, hogy a püspök nem nyugodhat
kint az udvaron és kiásták a sírt, a hamvakat pedig
bevitték a templomba. A temetés napján hatalmas
eső volt, és negyven napig tartott. Úgy tartják azért,
mert a szerzetesek nem vették figyelembe a püspök
kérését. Hát innen ered, ha Medárdkor esik,
negyven napon keresztül jön fentről az égi áldás.
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P. Marika, a túrázók kedvence, másképpen
ismerte a Medárd történetét:
- No, éppenséggel én másképpen hallottam.
Úgy hallottam, hogy az egri vár ostroma után a
szomolyai bíró lánya, várta haza kedvesét, de nem
akart megérkezni. A bíró amúgy is túl szegénynek
tartotta a lánya által választott legényt, ezért egy
gazdagabbat szemelt ki vejének. Meg aztán, azt
remélte, hogy a szegény legénynek azóta
lenyisszantották a fejét a törökök. A szépséges
lánynak azonban nem tetszett az apja által
kiválasztott fiú, de mégsem mondott nemet. Nemet
nem mondott, de feltételhez kötötte az esküvő
napját. Azt mondta, ő csak akkor mond igent, ha az
esküvő napján süt a nap. A bíró nem látott ebben a
kikötésben semmi különöset, ezért megígérte, csak
akkor lesz megtartva az esküvő, ha süt a Nap.
A bíró lányának már nem volt más dolga, mint
imádkozni azért, hogy negyven napon keresztül
essen az eső. Az eső esett is bőségesen. A gazdag
legény nem győzte kivárni a kiimádkozott negyven
nap végét, ezért felmondta a jegyességet.
A negyven nap esős idő után hazajött a vár
ostrománál harcoló szegény legény és feleségül vette
a türelemmel várakozó, okos bíró lányt.
Meghallgatva mindkét történetet, tovább
indultak a Toldi kapu felé. Nem törődve azzal, hogy
az elmondott monda közül, melyik áll közelebb az
igazsághoz.
Egy nagyobb tölgyfa kiálló szárazágán a
magányosan turbékoló vadgalamb is rendületlen
hívogatta párját. Talán a közeledő vihartól féltette.
Szürke,
rozsdafoltos
testével,
a
turbékolás
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hangerejének
fokozásaként,
le-le
lapult
a
szárazágra, hogy még jobban figyelmeztesse a távol
lévő párját a közeledő veszélyre. Nem sokáig kellett
hívnia, mert hamarosan feltűnt a lombok fölött és
odalibbent melléje. Volt is nagy öröm számukra,
mert a vihart is könnyebben viselik, ha együtt
lehetnek.

A vihar elől érkező vadgalambot a párja már türelmetlenül várta

A lendületesen lépkedő turisták jó ütemben
haladtak a Toldi kapu felé, ahol a csapat tagjai
érzékeny búcsút vettek egymástól és ketté váltak,
két irányban folytatták az útjukat.

*
Az elköszönés után Robi és Zsófi a kék
kereszten, a Vörös-kő forrás felé, balra fordultak.
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Felsőtárkány felé vették az irányt, amikor K. Béla
túravezető kiáltását hallották:
- Robi, Zsófi! Várjatok már, hiszen úgy válunk
el, hogy telefonszámot sem cseréltünk. Soha nem
lehet tudni, hogy mikor akarjuk egymást keresni.
E szavakra visszafordultak a pesti turisták,
miután kölcsönösen kicserélték a számaikat. Ám a
túravezető nem tudta megállni, hogy néhány intő,
figyelmeztető szóval ne illesse őket:
- Ti már tapasztalt természetjárók vagytok,
miután tudjátok, a biztonság megköveteli, hogy
három főnél kevesebb ne induljon el túrázni. Soha
nem lehet tudni, hogy mi történhet az úton. –
figyelmeztette a lehetséges veszélyekre. Mindezért
az lenne a kérésem, hívjatok fel este nyolc után,
hogy miképpen ért véget a túrátok és milyen
magasra jön fel most a Vörös-kő-forrása.
- Béla bácsi! Nem fogjuk elfelejteni a
kérésedet és visszacsörgünk abban az időpontban.
Különben, nem kell félteni bennünket, mert a GPS
navigáció irányit. – mondta Robi és megtapogatta a
navigációs készülékét, amely kézközelben csüngött
az övéről a föld felé.
Robi nyugtató szavaira K. Béla mondott még
valamit, de ezt már nem hallották. A vendég
turisták szaporán lépkedtek a Vörös-kő forrás felé,
miáltal egyre jobban közeledtek a félelmetes
viharzónához, amely éppen abból az irányból
érkezett. Az eddig nappali fényben fürdőző erdei táj,
kezdett homályosodni, majd a Napot teljesen
eltakarták az esőtől terhes, félelmetes, villámokkal
csipkézett fellegek.
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Bárcsak délután két óra felé járt az idő, mégis
koraestének felelt meg a láthatóság, amelyben a
fák, bokrok és sziklák körvonalait elnyelte a
sűrűsödő homály. Pedig mostanára még csak a
szakadozott
felhők
eleje
érkezett
hozzájuk
Felsőtárkány felől, ahol ezekben a percekben
dühöngött talán a legjobban.
Az erdő sejtelmesen zúgni kezdett. A fák a
bokrok hajladoztak a feltámadó szélben. A madarak
éneke elhalkult, majd teljesen elcsendesült. A
kakukkmadár rikoltozását sem lehetett hallani,
mert a vihar előtt még ő is elnémult.

A közeledő vihar esti homállyal takarja be a tájat

A távolabbi Lambot hegyesét sem lehetett már
látni. Sőt, a hozzájuk közelebb levő Tar-kő 950
méter magas tetejét sem.
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Pár perc multán megérkeztek aztán a
mindent eltakaró, tömör fellegek, melyektől már alig
láttak az orrukig. Soha ilyen viharba még nem volt
részük. Zsófi remegő kezével kapaszkodott szerelme
karjába és szeme komoly riadalmat tükrözött:
- Kedvesem! Mi lesz most velünk?
Párja igyekezett leplezni a hasonlóan erős
félelmét. Ha ez sikerült, annak volt köszönhető,
hogy a mindent eltakaró esthomályban már nem
láthatta tisztán a riadt tekintetét. Csak a remegő
hangját hallhatta, amelyen némi idegesség volt
érezhető:
- Zsófikám! Nem lesz semmi baj! Megállunk
egy pillanatra és az esőkabátunkba burkolózva,
kivárjuk a vihar végét. Ezek a hírtelen jött viharok
nem tarthatnak sokáig. Hamar lecsapnak a tájra,
de hamar is eltűnnek, miután ismét kisüt majd a
Nap.
Ám ebben ő maga sem hitt komolyan.
Mindezért a mobiltelefonját tapogatta, ami egyféle
biztonságérzetet nyújtott most részére. Hiszen
bármely pillanatban szólhat K. Bélának. Szólhat,
hogy várják meg őket, mert utánuk erednek.
Hálával gondolt rá, amiért korábban telefonszám
cserére hívta fel figyelmét.
Mindent átgondolva, úgy döntött, hogy korai
lenne rácsörögni. Mit is mondana, hogy a tapasztalt
pesti turisták, máris megijedtek a vihartól. Így
aztán elhúzta kezét a mobilt rejtegető zsebéről és
tovább indultak a Kékkereszt jelzésen. A jelzést már
ugyancsak figyelni kellett a teljesen beszürkülő
erdőben, ahol az eső is tömör nyalábokban
zuhogott alá a félelmetes fellegekből. Közelükben
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egy fát csavart ki a vihar, amely hatalmas
reccsenéssel zárta el útjukat, annyira, hogy
kikellett kerülni.
Így haladtak még egy párpercig vakon, csak
az ösztöneikre hallgattak. Addig tévelyegtek, amíg
végképpen
letértek
jelzett
útról.
Egyszóval,
eltévedtek.
- Én úgy látom, jobb lenne csatlakozni a
korábbi társainkhoz. A Vörös-kő forrást majd
megnézzük egy másik alkalommal. –ajánlotta Robi
a szerelmének, aki már az előbb is gondolt
ilyesmire, de nem merte mondani.
- Én is ezt tartanám a leghelyesebbnek,
hiszen azt sem tudjuk, merrefelé járunk.
- No, azért ezt még nem lehet mondani, mert
itt van a GPS is. Mindjárt megnézem, hiszen még a
Tamáskútnál bekapcsoltam, hogy rögzítsem a mai
túránk teljes hosszát, hogy az otthoni társainkkal
megismételhessük az utat. – próbálta Zsófi
aggodalmát elaltatni, ezért máris leakasztotta övéről
a navigációt és nézegette. Egy ideig kísérletezett,
majd a nézegetés eredményét letörten közölte:
- Lemerült az akkumulátor, de nincsen
semmi
baj,
mert
a
feltöltött,
tartalék
akkumulátorokkal kicserélem az elhasználtakat. –
mondta és ekkor a több zsebbel ellátott
nadrágjában matatni kezdett.
Először az egyik zsebét fordította ki, majd a
másikat.
Mozdulatai
egyre
idegesebbek,
kapkodóbbak lettek, de a feltöltött, tartalék
akkumulátorokat egyik zsebében sem találta:
- Ott…ottmaradt a szekrényen, ahová
letettem,
amikor
feltöltöttem!mondta

26

kétségbeesetten, amit szeretett volna leplezni Zsófi
előtt, de most egy cseppet sem sikerült.
Most ijedt meg csak igazán. Itt, A Bükk
hegység közepén, ahol ismeretlen számára a
környék, teljesen tájékozatlan. Még vihar nélkül is
nehéz
lenne
tájékozódnia,
hiszen
a
GPS
elkényelmeztette, fölöslegessé tette a hagyományos
módon való tájékozódást.
Az éjszakaihoz hasonló, sötétségbe boruló táj
még
azoknak
is
megnehezítette
volna
a
tájékozódást, akik csak hagyományos módon
szoktak
tájékozódni
a
Bükk
hegység
erdőrengetegében. Hiszen számukra segítségül
szolgált a fényes napkorong, a fák bemohásodott
oldala, az ismert gyalogösvények, és a jelzett
útvonalak jól, vagy nem teljesen jól látható felfestett
jelzései.
A GPS, amely más körülmények között egy
csodálatos
segítő,
navigációs
eszköz,
most
hasznavehetetlen kacattá változott. Szemükkel
pedig semmit sem láthattak a tájból, amelyet a
vihar ijesztővé varázsolt alig félórányi idő alatt.
Nem láthatták már a hegycsúcsokat a ködös
homály miatt és nem láthatták az erdőt sem. A
legfélelmetesebb mégis az volt, hogy az erdő lakói
elnémultak. Rémisztő csend borult a tájra. Nem
hallották a vadgalamb turbékolását, nem rikácsolt
a tarka tollú szarka, nem kopácsolt a fakopáncs,
elnémult a kiáltozó kakukkmadár, és elnémult a
rikoltozó mátyásmadár.
Az előbb még a madárdaloktól zengedező erdő
teljesen néma lett. Csak a ragadozók indultak el
portyájukra a hírtelen jött sötétségben. Amikor
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idegesítőnek érezzük a zajos környezetet, nem
tudjuk, hogy ennél még van félelmetesebb. A csend,
a síri csend, ahol annyira tájékozatlanok vagyunk,
hogy fogalmunk sincs arról, merrefelé induljunk.
Csak arra várunk, hogy halljunk valami emberei
hangot, aki majd visszavezet bennünket abba a
zajos világba, ahonnan a csendes környezetbe
vágyódtunk.
- Robi! Robi! Mi az ott a fák mögött? Talán egy
farkas? – kérdezte Zsófi kétségbeesve és erősebben
kapaszkodott
szerelme
karjába,
mintha
ő
farkasokkal szemben megtudná védeni.

Magányos farkas érdeklődéssel figyeli a tévelygő turistákat

- Nem látok semmit! – füllentette, de
valójában ő is észrevette a furcsa mozgást, miután
nem tartotta lehetetlennek azt sem, hogy farkas
mozog ott a fák között. Mindezt nem akarta
bevallani, pedig a média már régóta foglalkozik
azzal, hogy Szlovákia hegyeiből átkóborolnak a
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farkasok a Bükkbe. De már medvét is láttak a
jósvafői erdőkben, amit sikerült levideózni.
- Biztosan egy lompos farkú róka lehetett! –
próbálta elaltatni Zsófi idegeket borzoló fantáziáját,
amely jelen esetben egy cseppet sem volt fantázia. A
farkast hamar felszívta a vihar miatt korábban
érkező esti homály. Talán a magányos farkas
jobban félt tőlük, mint ők féltek tőle.
Robi próbált uralkodni magán, ám a pánik
egyre jobban kezdett eluralkodni rajta is. Nem
tudott okosabbat kitalálni, ezért mégiscsak a
telefonjáért nyúlt, hogy K. Bélát, a túravezetőt,
felhívja. Azt sem bánta már, mit gondol a pesti
turistákról. A félelmük felülírta az eddigi
büszkeségüket, ami után nem törődtek azzal, hogy
bárki is, mit gondol a magabiztos, eltévedő, vendég
turistákról.
Még szerencse, hogy ennek akkumulátora
teljes töltöttséget jelzett, amikor bekapcsolta. Ám
mindezzel még semmi sem oldódott meg, mert a
bekapcsolt készülék kijelzőjén a következőt
olvashatta: Nincsen térerő!

*
K. Béla vezetésével az egri turisták már a Tarkő 950 méteres csúcsán jártak, ahol a pesti
turistáknál háromszáz méterrel magasabbról
nézhették az alattuk átláthatatlan, sűrűködben
úszó tájat. A Tarkő, Háromkő magasságában most
ragyogóan sütött a Nap.
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Az alattuk lévő, 650 méter körüli Kecskorhegyesét, a Lambot hegyesét nem láthatták, mert
ködtenger
eltakarta
egyvégtében,
egészen
Felsőtárkányig. Sőt, még azon túl is, a látóhatár
teljes széléig, talán egészen az Alföldig.
A sűrű ködtengerből olykor földrengésszerű
égzengés hallatszott, de az ezt megelőző, cikázó
villámokat a felhőköd eltakarta. K. Béla, a
túravezető, próbálta pótolni a sűrű köd miatti
panoráma hiányát, ezért néhány szóval ismertette
az eltakart táj szépségét, amely minden turistát
gondolkodóba ejt a Teremtést illetően. Így aztán
emlékezetéből idézte fel az innen látható tájat azok
részére, akik először járnak e magaslaton:
- Gondoljatok csak arra, hogy a ködtenger
által eltakart táj csodálatos dombokat, völgyeket
rejt, amely igazi gyöngyszeme a Bükk-hegység déli
irányban látható részének.
A csoport több tagja nem először járt már a
köveken. A Háromkő, Tark-kő, Őr-kőről felkínált
panoráma még azokat is elgondolkodásra késztette,
akik többször bámulták meg az alattuk elterülő
tájat. Nem is lehet csodálkozni azon, ha P. Marika a
mindent eltakaró köd ellenére, így kiált:
- Ez a Teremtés igazi csodája! Nekem nem
kell a templomba mennem ahhoz, hogy érzelmileg
közelebb kerüljek a Teremtőhöz. Ez az én igazi
templomom, ahol túlságosan kicsinek érzem
magamat ahhoz mérten, aki megteremtette a
hegyeket, völgyeket, ahová életet adott, ami minden
tavasszal újra és újra megújul.
Néhány megjegyzés elhangzott még a látvány
miatt, aztán nem is volt több idő, mert indultak a
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Három-kő felé, a kék jelzésen tovább. Erről a
magaslatról a legcsodálatosabb a kilátás. Amikor
elfoglalták a sziklaorom nyújtotta kőfotelokat, volt
mit nézniük. Ezek a természetes fotelok,
keménységük ellenére, nagyon kényelmesek tudnak
lenni. Amikor a fáradt turista felér 950 méter
magasságban
elhelyezkedő,
természet
adta
ülőalkalmatosságokhoz, eszébe sem jut, hogy
nincsen párna a feneke alatt. A látvány nyújtotta
csend miatt a túravezető szólalt meg először. Az
alattuk ködtengerben maradt pestiek jutottak most
az eszébe:
- Ugyan Robi, meg Zsófi, hogyan érzik
magukat a viharban?- sóhajtotta K. Béla, aki
társaival együtt az átláthatatlan, sötét felhőtenger a
felé figyelt, amelyből folyamatosan hallatszottak az
ágyúk robbanásához hasonló durranások. Innen a
látvány ahhoz hasonlított, mintha egy utasszállító
repülőgépen utaznának a felhőpárnák tetején.
- Biztosan elbújtak valahová! Ha valami
probléma lenne már szóltak volna. – válaszolta a
kőfotelokban pihenők egyike. Szerette volna az
aggodalmakat elaltatni, mert látta, hogy a többiek
is félénk tekintetekkel figyelik az alattuk fekete
felhőtengerbe
borított,
ijesztően
morajló,
robbanásoktól zajos tájat.
Még csak sejtelmük sem volt arról, hogy az
előbbi társaik, akik viharba kerültek, mekkora
erőfeszítéseket
tesznek
a
velük
való
kapcsolatteremtésre és mindezt sikertelenül.
A túravezető vetett véget a különböző
találgatásoknak, melyek között volt megnyugtató.
Volt azonban olyan is, amely az idegeket borzoló
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elképzelés határát súrolta. Ennek alapja a
háromszáz méterrel lejjebbről, a ködtakaró alól
felhallatszó, szűnni nem akaró iszonyatos égzengés
volt.
- Én azt mondom, nem érdemes találgatásba
bocsátkozni. Már szóltak volna, ha valami bajuk
lenne. Ezért cseréltünk telefonszámot, hogy
értesítsenek, ha valami gondjuk van. Különben is,
este hívnak engemet, amint hazaérnek! – zárta le a
különböző találgatásokat és elindultak a Bányahegy buszmegállója felé, ahová majd a Miskolc felől,
a Bükk-hegységen keresztül, Eger városáig
közlekedő autóbusz érkezik.

*
Az, hogy nincsen térerő teljesen letaglózta a
pestieket. A nappali vihar miatt beálló sötétség, a
navigáció hiánya, a mobil használhatatlansága, a
technika csődje, teljes kétségbeesésbe kergette.
Csak tévelyegtek a szűnni nem akaró viharban,
amelynek sötét fellegeiből bőségesen zúdult
nyakukba az istenáldása, amely már egyáltalán
nem volt nevezhető semmilyen áldásnak.
Az esőkabát ellenére teljesen eláztak. Az is
igaz, hogy a legjobb minőségű esőkabátban is
ellehet ázni. Ha az esővíz nem szivárog át, akkor azt
jelenti, hogy nem engedi át az esőt, de a test
izzadása miatt mégiscsak eláznak, hiszen nem
szellőzhet a felhevült test.
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Az a jelzéstelen út, amelyre tévedtek,
rövidesen az átjárhatatlan bokrok tömkelegébe
vezetett, amely már nem a Vöröskő-forrás felé vezető
út volt. Helyben jártak csak, amely nem vitte őket
előbbre,
csak
kifárasztotta.
Kétségbeesetten
lépegettek éppen az eredeti céljukkal ellenkező
irányba. Még az a szerencse, hogy hamarosan
visszatévedtek a kék kereszt jelzésre, hiszen körbekörbe jártak. Tovább vonszolták magukat a szűnni
nem akaró viharban, esőben.
Közelükben egy terjedelmes fába csapott a
villám. A gigászi erők gyufaszálként hasították
ketté, a tetejétől a tövéig. A légkör pozitív-negatív
töltéseinek az összecsapása, kisülése, óriási
energiát pazarolt a kiválasztott fára. Nemcsak
kettéhasadt, hanem szilánkokra morzsolódott, majd
kigyulladva,
égőfáklyaként
világította
be
a
környéket.
A közelükben lévő óriás, kiöregedett fába a
szélvihar kapaszkodott és tövestől fordította ki a
helyéről. Az öregfa eddig még nem félt semmitől.
Tanúja volt az eltelt századoknak, amikor fáradt
vándorok pihentek meg kiterjedt lombkoronája
alatt. Terjedelmes lombjában sok madár költötte ki
tojásait, amikor elérkezett a tavasz. Korhadó kérge
alatt a madarak eleségéül szolgáló rovarok bújtak
meg. És most már vége mindennek. A gigászi erők
könyörtelenül a földre döntötték.
A szörnyű ijedtség mellett Zsófi kiáltott fel az
égő fáklyaként világító fának fényénél:
- Robi! Robi! Ott meg egy kunyhó van! –
mutatott a sűrű homályból alig kibontakozó
kunyhóra, amelynek gyér látványa máris reménnyel
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töltötte el őket. Amit láttak a Toldi kunyhó volt.
Talán nem is veszik észre, ha az előbb lesújtó villám
nem gyújtja lángra a fát. Erejüket a menekülés
reménye
megnövelte,
miután
határozottabb
lépésekkel közeledtek a menedékhely felé. A
hasábfákból
összeácsolt
kunyhó
hívogatóan
csalogatta őket egyre közelebb. Mintha ezt kiáltaná:
- Gyertek! Gyertek! Igyekezzetek minél
gyorsabban, mert ott, kívül, az élet semmit sem ér!

A viharban az esti homályba burkolózó Toldi kunyhót pillantják meg

Mint általában a turista menedékhelyek, ez a
kunyhó sem volt kulccsal bezárva. Amikor
kinyitották
ajtaját,
a
mobil
lámpájának
fénycsóvájában egy árva egérke futott keresztül az
asztalon és tűnt el a sarokban hagyott lomok
között. Zsófi ösztönszerű sikoltással jelezte, fél az
egértől, amely még inkább félt tőlük és ijedten
menekült az ágyikó alá:
- Ne félj tőle! Ő is olyan menekülő, mint mi
vagyunk. Talán bent van a fészke, ezért valószínű,
hogy többen vannak. Annyi azonban bizonyos, hogy
jobban fél, mint Te. – bátorította szerelmét és a
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mobil fénycsóvájával még egyéb lakók után is
kutatott.
A kunyhó egyik sarkában, a pókháló
fogságában, egy csodálatos színekkel megáldott
lepke verdesett kínjában, melyre már a prédára leső
pók szemet vetett és gyorsan közeledett feléje. A
betolakodók megjelenése mentette meg a színes
pillangó életét, akik saját gondjukat most feledve,
kiszabadították a fogságba esett áldozatot.

A Toldi kunyhó az esti szürkületben, közelről

Miután a mobil fényénél ismerkedtek a
kunyhó belsejével, tapasztalhatták, hogy újabb
bérlőtársak
is
lesznek
az
éjszakára.
Egy
szalamandra, a fekete alapon sárga foltos testével,
lomhán araszolt az ágyikó alá a szokatlan látogatók
megjelenésére.
Mintha
sejtette
volna,
hogy
szálláshelyén osztozni akarnak a vihar elől
menekülők, akik már úgy eláztak, hogy egyetlen
csepp vizet sem fogadna be a ruházatuk. Ha
akarnák, ha az eső elállna, akkor sem tudnának
tovább menni, mert az óra szerint is vége volt a

35

nappalnak, besötétedett. Az erejük pedig teljesen
elhagyta.
Arra még csak gondolni sem mertek, hogy a
vihar elmúltával folytassák útjukat a tervezett úton,
egészen
Felsőtárkányig,
amely
legalább
tíz
kilométernyi távolságra volt még tőlük. Mindezt egy
kopottas térképről számolták ki, amit az asztalon
hagytak az előző turisták. Vagy szándékosan, vagy
véletlenül. Ez most teljesen mellékes volt.
Bármiképpen is történt, nagyon sokat segített.
Hogy a GPS navigáció cserbenhagyta őket,
kincseket ért ez a megviselt Bükk-térkép. Az okos
mobil sem ért már semmit, mert térerő híján az is
hasznavehetetlen kacatnak bizonyult. Csak a
lámpafunkció ért még valamennyit, addig, amíg
akkumulátorában volt még némi feszültség.
Mindezt jól tudták, ezért igyekeztek takarékoskodni
a benne tárolt energiával, de mégiscsak lemerült
mindkettőjük telefonja. Így aztán majd egy
lehetséges térerő esetén sem lesznek használhatók.
Amikor
megtekintették
a
kényszerű
szállásukat, lerakták terheiket, és kutattak
használható dolgok után. Találtak egy viseltes
pokrócot, amely nagyon jól jött, hiszen minden
ruhájuk elázott. Bár nem volt hideg a kunyhó
belsejében, mégis ajánlatos volt néhány ruháikat
levetni, mielőtt megfáznak. Itt, a lakott területtől
távol, nem lenne szerencsés lázas állapotba kerülni.
- Robi! Édes Robi! Mi lesz velünk? Mikor
tudunk tovább menni? – kérdezte Zsófi és szorította
meg félelmében szerelme kezét, aki próbálta
vigasztalni most is, miközben semmit sem
tudhatott még a következő órák eseményeiről.
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- Ne félj, kedvesem, most már jó helyen
vagyunk! Reggelig kibírjuk. Aztán meg, az itt
hagyott térképpel eljutunk Felsőtárkányig. – próbált
erőt
önteni
Zsófiba,
aki
ennek
ellenére
reménytelenül hallgatta a biztató szavait.
A kunyhó résein kitekintve kutatták a kinti
tájat, ahol javulni kezdett az idő. A szél
alábbhagyott, majd az eső is szűnni kezdett és
végül teljesen elállt.

Az kotorékjába érkező rókát már az éhes kölykei várták

Az ijesztő fellegek oszladozni kezdtek, miután egy
leheletnyi derengés látszott a kunyhó résein
keresztül, a majdnem felhőket súroló fák fölött.
Majd itt is-ott is egy-egy csillag jelent meg az
égbolton, hiszen a nap végére már besötétedett az
erdő még a zivatar nélkül is. Majd teljesen kitisztult
az égbolt, amelynek boltozatáról néhány csillag
elindult és hullott a semmibe, a határtalan
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Univerzumba, kisebb fénycsóvát festve maga után
az ég kupoláján.
Hogy a vihar elmúlt, beindult az élet az
éjszakai
erdőben.
Mozgásokat
hallhattak
közelükben, majd egy lompos farkú róka, prédára
lesve, osont az esti homályba takart fák és bokrok
között.

Prédára várakozó hiúz

Nem oly távolról bagoly huhogás hallatszott.
Ez az ismétlődő huhogás tovaterjedt a hegyek
között, vagy a bércekről visszaverődött. Így aztán
ember legyen a talpán, aki megtudná mondani,
valójában melyik irányból jönnek az eredeti hangok.
A társát, akinek jelzett, már nem csapták be a
hangokat visszaverő hegyek ormai. Pontosan tudta,
hol vár rá a párja, akit a vihar szakított el tőle. A
huhogást hallva, felröppent a fáról és az éjjel is látó
szemei
segítségével
biztonságosan
repült
a
besötétedet erdő sűrű fái között.
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Az esőtől megtisztult levegőben tisztábban
hallhatták még a távolabbi hangokat is. Máris egy
ijesztően kiabáló fácán végső rikácsolására
figyeltek, amelyet róka, farkas, vadmacska, de a
Bükk-hegység
dzsungelében
élő
hiúz
is
zsákmányolhatott. Bármi is fogta meg, nem sokáig
tartott a haláltusája, mert egyre halkult a
kétségbeesett, segélykérő hang, majd teljesen
elcsendesült.
A
kunyhó
belsejében
már
viszonylag
biztonságban kellett volna érezni magukat. A
hasított faderekakból összeácsolt menedékhelyen
mégiscsak megbízhatóbbnak bizonyult a hajnalt
kivárni, mint a szabadég alatt, ahol minden vizes
lett az ítéletidő miatt. Arról nem is beszélve, hogy
magányos farkast is láttak a viharban. Arra is
számíthattak, hogy falkában találkozhatnak velük,
ami már egy cseppet sem veszélytelen. Azt
mindenki tudja, hogy egy ragadozó mindig csak
annyira veszélytelen, amennyire nem éhes.
Robi
igyekezett
titkolni
félelmét
a
biztonságosnak gondolt kunyhó belsejében. Ám
mégiscsak érezni lehetett a hangján némi
idegességet,
remegést,
amikor
szűkszavúan
válaszolgatott Zsófi kérdéseire. Mindez érthető,
hiszen
neki
kellett
kigondolni
a
további
cselekvéseket. Az már eldöntött dolog volt részéről,
hogy virradat előtt semmiképpen sem hagyják el a
menedékkunyhót.
Azt
a
helyet,
melyet
a
legbiztonságosabbnak gondoltak hajnalig. Addig,
amíg az új nap hajnala beköszönt a félelmetes,
viharverte erdőbe. Oda, ahol még mindig
titokzatosan suttogott a vihar után is kavargó,
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enyhe szél. Mintha titkokat mesélne az elkövetkező
órákról.
Már mindkettőjük akkumulátora lemerült a
lámpafunkció miatt. Sárgás fényénél alig láttak
valamit, miután teljesen le is merült. Így aztán
teljesen közömbös volt számukra, hogy van térerő,
vagy nincs. A lemerült telep nem írt ki semmit a
végképpen elsötétülő kijelzőre.
Csak ültek csendben, a sötétben és nem
mertek elaludni, hiába voltak nagyon fáradtak. A
mielőbbi hajnalt remélve, egymás kezét fogva,
hallgattak. A koromsötétben hallgattak az erdő fái
is. Ám az erdő neszezett. A fák lombjait ringató szél
és az éjszaka portyázó állatok mozgása a fák között,
jól
behallatszott
hozzájuk.
Aztán
közel
a
kunyhóhoz,
mély
szuszogásra,
súlyos
test
mozgására
figyeltek.
Egymás
kezét
még
szorosabban fogva a sötét kunyhó belsejében,
rémülten fülelték a menedékhelyük környékét egy
parányi résen keresztül, amikor jól hallható
brummogás kezdődött.
- Csak nem medve? – suttogta Zsófi, aki eddig
is nagyon félt, most aztán még a foga is vacogni
kezdett. Mindezért nem szabad őt elítélni, mert
helyében más sem lenne bátrabb. Vannak hősnek
születők, akik az átlagembernél talán bátrabbak.
Amikor a saját élete kerül veszélybe, akkor nekik is
alábbhagyhat az addig tapasztalt hősiességük.
Zsófi, semmiképpen sem viselkedett bátran.
De becsületére legyen mondva, soha sem
dicsekedett efféle nemes tulajdonságaival. Robi is
hasonló adottságokkal rendelkezett.
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A vicsorgó fogú, magányos medve még
közelebb jött a kunyhóhoz. Hátsó lábaira állva
dörmögni kezdett. Zsófi nem volt képes uralkodni
félelmén, már sikoltott volna, ha Robi a tenyerével
még idejében nem takarja száját.
Pissz! Maradj csendben! A fenevad érzi, hogy
bent vagyunk. – suttogta, miközben ő is
egyfolytában remegett.

Magányos medve óvatosan lopakodik a Toldi kunyhóhoz

Afelől, hogy észlelte őket, már nem lehetett
semmi kétségük. A hatalmas állat körbejárta a
menedékhelyet és behatolási lehetőséget, réseket
keresett, de nem talált. Miután hátul nem talált
bejárást hozzájuk, előre ment és az ajtót kapargatta
óriási karmaival, amely máris recsegni, ropogni
kezdett.
Most, a támadás pillanatában, teljesen
bizonyosak voltak abban, hogy itt a vég. Itt van,
hiszen az ajtó és a kunyhó még akkor sem állna
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ellen egy medve erős karmainak, ha az eltelt évek
alatt nem rongálja meg az idő vasfoga.
Félelmükben
még
szorosabban
ölelték
egymást és várták tehetetlenül az elkerülhetetlen
végzetet. A fejük fölött a kunyhó egyfolytában
recsegett, ropogott, mintha az előbbi vihar fordult
volna vissza és elpusztítaná mindazt, amit még
épen hagyott. Bárcsak a vihar jött volna most is.
Ekkor talán még lenne esélyük a túlélésre, de a
fenevad támadását semmiképpen sem élhetik túl.
Mindez mindenki számára érthető, már ami az
erőviszonyokat illeti.
Ám ekkor, a kunyhó recsegése, ropogása
közben, egy fájdalmas ordítást hallhattak, amely
nem hasonlított a medve előbbi elégedett
brummogásához,
sem
a
győzelmét
jelző
dörmögéshez. Sokkal inkább hasonlított egy
szenvedő fenevad meneküléséhez, aki pokoli
kínokat él meg valamitől, csak azt nem tudták,
mitől.
Robi kíváncsisága legyőzte az előbbi félelmét
és ahhoz a réshez ugrott, melyen legjobban kilátott
eddig a homályos erdőbe. A csillagok egyre
halványodó fénye még némi fényt adott a
környékre. Ez a kevéske fény és a keleti égbolton
kezdődő pirkadat elég volt ahhoz, hogy valamit
lásson a kunyhókörnyéki eseményekből, hiszen az
akkumulátor lemerülése óta szeme kezdett
hozzászokni a kényszerű sötétséghez.
Nem láthatott mást, mint azt, hogy a kunyhó
tetejét szegélyező felső deszkák egyike, leesett
helyéről és megtapadt a fenevad fején, aki iszonyú
sírás, jajgatás közben igyekezne megszabadulni
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tőle, de nem sikerül. Úgy tűnt, mintha az egyik
szeme sérült volna meg.
Párpillanat múltán még ennyit sem láthatott.
A medve, a jajgatása közben, igyekezett minél
távolabb kerülni szenvedése helyszínétől. A fején
megtapadt
deszkától
csak
nehezen
tudott
megszabadulni. Mikor aztán mégiscsak sikerült
neki, a Lambot-hegyese felé menekült. Még egy
ideig hallható volt a fájdalmas jajgatás, amely
rohanása
közben
kísérte
kudarcba
torkoló
támadását a menedékhely környékéről.
Robi, Zsófi, bár hallották, és Robi még
láthatta is a távozását, mégis úgy döntöttek, addig
nem jönnek ki a védett helyről, amíg teljesen ki
nem virrad.
Ahogyan világosodott az erdő, úgy lett egyre
hangosabb. Az éjszaka mozgó, portyázó állatok
átadták helyüket a nappali életet élő társaiknak,
amitől sokkal barátságosabb lett a környék. Az
áldott Nap aranyló fénycsóvái pásztáztak már
kevésbé sűrű fák között, ahol a madarak éneke
ismét zengedezni kezdett úgy, mint az előző napi,
viharelőtti időben.
A sárgarigó önfeledten fütyörészett, a
mátyásmadár sivalkodott, a vadgalamb sem
turbékolt már oly bánatosan. A köd apró pára
szemcséi eltűntek az erősödő napsütésben. Selyem
tengere a ködnek végképpen felszívódott, miáltal a
távolabbi csúcsok ismét láthatóvá váltak. A
Cserepes-kő, Tar-kő, Három-kő csúcsai már a
viharutáni
napsütésben
tündököltek.
Semmi
akadálya sem volt annak, hogy a pesti turisták
kilépjenek az ajtón, és elhagyják a rémségekkel

43

szolgáló menedékhelyet, amelyre mégiscsak hálával
gondolhattak vissza.
Amikor
végre
elhagyhatták
az
éjjeli
menedéket, nyílt lehetőségük arra, hogy választ
kapjanak a kérdésükre; miért nem folytatódott a
fenevad támadása?
A
Toldi
kunyhótól
alig
húszméternyi
távolságra, megtalálták a kunyhó tetejét beszegő
deszkát, amelyből hosszú, rozsdás szögek álltak ki.
A szögek egyike teljes hosszában véres volt, amelyet
nemcsak vér borított, hanem lágy, képlékeny anyag
szennyezett. Tovább vizsgálva gondolhatták, ez a
képlékeny anyag a medve egyik szemének a
sérüléséből származik. Teljes bizonyossággal a
fenevad szemének maradványai. Ez volt hát a
fájdalmas ordítás okozója. Ez volt az életük
megmentője. Ha nem esik le a tetőt szegélyező
deszka, a medve szemére, akkor ők már nem élnek.
Mindezt joggal gondolhatták, hiszen arra semmi
esélyük nem lehetett, hogy megvédjék magukat.
Nem volt semmilyen fegyverük, ami hatásos lett
volna egy feldühödött fenevad támadása ellen. Az a
bicska, amelynek pengehossza nem több tíz
centinél, semmiképpen sem alkalmas arra, hogy
egy medvével szemben megvédje őket.
Egyszóval, annak köszönhették életüket, hogy
a
támadó
által
megrongált
tetőről
leeső
deszkadarabból több, hosszú szög állt ki, és
azoknak egyike pontosan a fenevad szemébe esett.
Hogy a menekülésüknek mi volt az oka, most már
teljesen mellékes volt számukra. Indulni kellett
tovább,
mert
a
Vöröskő-forrást
érintő,
Felsőtárkányig vezető út hossza még kilenc
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kilométernyi távolságra volt. Ám az erejük egyenlő
volt a nullával. A vihar miatti izgalom, a fizikai,
idegi terhelés, elvette minden erejüket.

*
K. Béla túravezető, egész este folyamán várta
a Toldi kapunál tőlük elváló, pesti turisták hívását.
Azt, hogy viharba kerültek, nem volt ismeretlen
számára.
A
950
méternyi
magasságból
tapasztalhatták az alattuk tomboló vihart, hiába
takarta a sötét felhő függönye, melyből iszonyatos
dörgéseket is hallhattak. Talán pontosan ennek
tudata volt az, amiért türelmetlenül várta a telefont.
Amikor már este kilenc óra is elmúlt, egyre
nyugtalanabb lett:
- Nahát! Ezek a fiatalok még arra sem
képesek, hogy rácsörögjenek az emberre! – mondta
feleségének, aki nem tudott semmiről. Nem tudott a
vendég turistákról. Ám párjának hazaérkezése óta
valami nyugtalanságot, aggódást tapasztalt rajta.
- Miféle fiatalokról beszélsz?
- Bocsáss meg, hogy nem mondtam, de
vendégturisták csatlakoztak hozzánk reggel az egri
buszpályaudvaron. Egy darabig velünk jöttek, aztán
elváltak és a Vöröskő-forrás felé indultak. Mi meg
Három-kő felé, a kiírt túraútvonalon, folytattuk
utunkat a Bánya-hegyi buszmegállóig.
Telefonszámot
cseréltünk,
miután
megígérték, hogy hívni fognak, miután hazaérnek.
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Én kértem erre őket, mert nem nagyon szeretem, ha
idegenek csatlakoznak hozzánk és nem tartanak
velünk végig a túraútvonalon, hanem elválnak.
Arról nem is beszélve, hogy csak egy fiatal pár
volt. A túrázásnál pedig alapvető szabály, hogy
minimum három fő a legkisebb létszám. Ha
balesetet szenved valaki, akkor egy személy
ottmarad a beteggel és a másik még elmehet
segítséget hívni. Az igaz, volt GPS navigáció, ami
nagy segítséget nyújt a tájékozatlan turistának, de
a technika ördöge sem véd ki mindent. Szükség
esetén segítséget tud nyújtani a tájékozódásban, de
baleset esetén többet ér a harmadik személy
jelenléte.
Már este kilenc óra és még mindig nem hívtak
a pesti túratársak. – sorolta a reggeli eseményeket
feleségének, aki a végén maga is úgy látta, jó lenne
tudni felőlük valamit. Soha nem lehet tudni, mi
történhet egy baleseti veszélyeket rejtő, erdei,
hegyes-völgyes, sziklákkal borított úton.
- Ha ők nem hívnak, majd én hívom!jelentette ki határozottan K. Béla és máris csörgetni
kezdte őket, akik a reményei szerint megtehetnék,
csak lustálkodnak, nem bánva azt, hogy valaki
aggódik hogylétük miatt.
Miután a felírt számot hívta a kijelzőjén az
alábbi feliratot olvashatta: A hívott szám nem
elérhető! Kérjük, ismételje meg hívását később!
Az olvasható feliraton nem lepődött, hiszen
bárki telefonján, bármikor olvashatja e szavakat.
Miután néhány perc múlva megismételte, ugyanezt
írta ki. Ekkor már egyre nyugtalanabb lett. Mindez
érethető, ha tudjuk, hogy a túranaplóban beírt
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személyekért a túravezető felelősséggel tartozik.
Még akkor is, ha tanúi vannak arra, hogy
figyelmeztette őket a különválás veszélyeire.
Márpedig, akkor ezt tanúk előtt megtette.
Vannak azonban olyan túravezetők, akik
sokkal inkább félnek a saját lelkiismeretüktől, mint
a törvényben írt felelősségtől. K. Béla az utóbbi volt.
Mint olyan, régi vágású ember, aggódott értük.
Aggódott, mert a korkülönbség miatt, akár a
gyerekei is lehetnének és most semmit sem tud
róluk.
Talán egy kidűlt fa takarta be őket, vagy
villámsújtotta, miután segítségre szorulnak. Talán
az idősebb korra jellemző tulajdonság az ilyenféle
alaposság, aggódás. Ám senki sem lehet bizonyos
abban, hogy mindez a valóság is lehet. Ha már egy
csekély esély is lehet arra, hogy a valóságban
mindez megtörténhet, akkor K. Béla az, aki szeret a
végére járni a bizonytalan kimenetelű dolgoknak.
Újra és újra hívta őket. A telefon kijelzőén
maradt a korábbi kiírás: A hívott szám nem elérhető!
Kérjük, ismételje meg hívását később!
Minél többször hívta eredménytelenül, annál
idegesebb lett. Már felesége kezdte el nyugtatni:
- Ne idegeskedj! Ne kell mindjárt a
legrosszabbra gondolni! Talán elfáradtak és már
régen az igazak álmát alusszák, otthon! Ha bármi
gondjuk is lenne, már ők hívnának. Különben sem
tél van, hanem meleg, tavaszi idő, amikor nem
fagyhat meg senki sem az erdőben, a szabadég
alatt.
- Az igaz, hogy nem fagyhatnak meg, de
baleset estén senki segítségére sem számíthatnak.
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Vége a hétvégének, miután hétköznapokon ritkán
járják a környék hegyeit a turisták. Hiszen nincsen
buszközlekedés
Egerből-Miskolcra,
a
Bükkhegységen keresztül.
-- érvelt K. Béla, a
lelkiismeretes túravezető, akinek aggodalmait
felesége sem tudta elaltatni.
- Miből gondolod, hogy baleset érhette őket?
- Ha láttad volna, hogy mekkora sötét felhők
takarták a lenti tájakat, Te sem kételkednél a
szavaimban. 950 méteres magasságból láttuk és
hallhattuk is az alattunk tomboló vihart, ahonnan
ágyúdörgésszerű égzengéseket voltak hallhatóak.
- Én mégiscsak azt mondom, próbálj elaludni
és kora reggel megismétled a hívásod. Még az is
lehet, hogy ők hívnak, mert az ígéreteik csak
később jutnak az eszükbe. – tanácsolta ismét a
felesége, de ennek ellenére ismét csörgetni kezdte a
megadott számot, remélve, hogy nem lett elírva.
A számmal nem is volt baj, de a kijelzőn ismét
az eredménytelen hívást olvashatta. Ez most több
volt mindennél. Késő este, sőt éjszaka van, amikor
Már Pesten kellene lenniük, de nincsenek, mert
továbbra is elérhetetlenek. Nem volt mit tenni, mint
feleségére hallgatni és hajnalban ismét próbálkozni
a hívással.

*
A kunyhóban talált kopottas térkép most
nagyon jól jött a minden technikától és minden
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segítség lehetőségétől megfosztott tévelygőknek.
Nem volt már annyi erejük, hogy sok tévedést
engedjenek meg maguknak. Mégis, amikor végre
kijöhettek a Toldi kunyhó fogságából, érezték,
mintha az erejük is több lenne. A túlélés reménye
megcsillant előttük.
A fák között pásztázó napsugárnyalábok, a
lombok között trillázó madarak, új reményekkel
töltötték be lelküket, a túlélés megcsillanó
reményével. A borzalmas nappal, majd az azt
követő szörnyű éjszaka után mindez már kijárt
nekik. A villámoktól égő, a vihar miatt kidűlt fa, az
éjszakai medvetámadás, arra emlékeztette őket,
hogy
minden
rossz
ellenére,
mégiscsak
szerencsések, mert életük megmaradt. Túlélték a
sok veszélyt és gazdagabbak lettek egy tanulsággal:
A vadonban soha sem szabad könnyelműnek lenni.
Hallgatni kell a tapasztaltabbak tanácsaira, és jó
azokat betartani. A túrázók létszáma legkevesebb
három személy legyen. Bármilyen jó is a technikai
felszerelés, mindig elromolhat. Ha nem is beszéltek
róla egymás előtt, most mégis megfogadták
magukban, hogy a jövőben jobban vigyáznak. Nem
becsülik le a természet erejét, amely soha sem
hagyja magát legyőzni.
Most még azt sem sejthették, hogy a
megpróbáltatásuk nem ért a végére. Amikor
kiterítették
a
kunyhóban
talált
térképet,
tapasztalhatták,
hogy
kilenc
kilométernyi
távolságra van még a falu. Fáradt, elcsigázott
emberek
számára
ez
még
mindig
nagy
megpróbáltatás. Különösen akkor, ha a vihar által
kidöntött fák is akadályozzák őket a gyaloglásban.
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Az előttük kiterített térkép nem jelezte a vihar
okozta akadályokat, amikor föléje görnyedve
keresték azt az utat, amely a Vöröskő-forráshoz
vezet. Nem tudhatták, mennyi akadály vár még
rájuk a vihar dúlta erdőben.
- Zsófikám! Én úgy gondolom, hogy a Kék
keresztről jobb lesz, ha letérünk és a Vöröskőforrástól
a
Vöröskő-völgyön
érünk
be
Felsőtárkányba. Mindezt azért mondom, mert ez az
út az időszakos forrás működése miatt most
jártabb, mint a jelzett kék kereszt. Ha egyáltalán
jön valaki a falu felől, akkor ezen az úton jön
velünk szemben, mert ez a legrövidebb.
Nem mondta rosszul, mert valóban ez az út
az, amelyen legtöbben közelítik meg az időszakos
forrást. Már csak azért is, hogy a hét munkanapjain
nem közlekedik a busz a Bükkön keresztül
Miskolcig, amelyről a Tamás kútnál a turisták
leszállhatnának.
Ha figyelembe vesszük, hogy reggel a Toldi
kunyhótól indultak, akkor tudjuk, nem hosszú út
az, ami vár rájuk a forrásig. Nem lesz már emelkedő
sem, de annál kövesebb. Sok, apró kő nehezíti meg
a gyaloglást, ahol minden egyes lépésre figyelni kell
a balesetveszély elkerülése miatt.
Robi ment elől, hiszen a kunyhóban talált
térképpel, a GPS hiánya miatt, ő navigált. Az
erdőben mindenfelől madárzengés hallaszott.
Mintha a vihar alatti hallgatást minden madár most
akarná bepótolni. A sárgarigó éneke mindent fölül
múlt, amikor a szivárvány minden színében
pompázó szárnyaival belibbent egy magasabb
tölgyfa lombjai közé. De énekeltek a többi madarak

50

is, hiszen az áldott napsütés megérkezésével ezernyi
dolguk akadt.
Volt közöttük olyan, amelyik csak most
kezdte a fészek építést. Némely madár már
kukaccal a szájában érkezett a fészkéhez, ahol az
örökösen éhes fiókái várták türelmetlenül. Volt ám
olyan is, amelyik már korábban beletojta tojásait
más madár fészkébe. Ő a kakukkmadár, akinek így
semmi dolga sem akadt, miután úgy kiabált az
erdőben, mintha mindezért őt illetné a legnagyobb
dicsőség.
Nappal a lompos farkú rókát már nagyon
nehéz észrevenni. Sunyi módon, rejtőzködve
csatangol a bokrok takarásában. Fácánfészket
keres, hogy frisstojást lefetyeljen a teletojt
fészkekből. Farkast sem lát már az erdő vándora,
akinek nincs is erre óhaja. Csak az éjszakai medve
nyalogatja egyik szemének vérző helyét és nagyon
bánja már, hogy a Toldi kunyhó riadt lakóit
háborgatta éjszakának idején.
Ha fáradtan is, de mégis megbékéltebben
lépkedtek a kődarabkáktól hemzsegő úton. Olykorolykor egy-egy nagyot ásítottak az elmaradt éjszakai
alvás miatt, amikor a hátul haladó Zsófi szájából
egy velőtrázó sikoltás hallatszott:
- Jaj nekem! Végem van!
Robiban meghűlt a vér. Rémülten fordult
hátra. A sikoltás utáni első reakciója az volt, hogy a
félszemű medve ugrott elő a bokrok valamelyikéből.
Elégtételt akar venni rajtuk az éjszaka elvesztett
szeméért. Amint hátrafordult, nem látott mást, mint
kedvesét a kövek között fetrengeni, aki a bokáját
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fogva, iszonyatos kínokat él át. A fájdalom teljesen
eltorzította egyébként kedves arcocskáját.
- Mi történt veled? – hadarta kétségbeesetten,
mert egyetlen pillanat alatt ezernyi gondolat jutott
az eszébe a villámcsapásszerűen bekövetkező baj
felismerése nyomán.
Az arcára kiült rémületet bárki megértheti.
Már így is túlságosan hosszúra nyúlt a túra ideje.
Szüleiket sem tudták értesíteni a késésükről. A
térerő hiánya miatt még a túravezetőt sem.
Mindezek után segítséget sem várhattak sehonnan.
Most már talán lenne térerő, de az éjszaka
folyamán lámpaként használt akkumulátorból
teljesen kifogyott az energia. Ezek után telefonálni
továbbra sem tudnak még akkor sem, ha a
térerőben itt talán már nincsen hiány.
Megtörténhet, hogy már keresik őket. Talán
már az éjszaka is kutattak utánuk, ha kutattak,
mert a tomboló vihar miatt erre nem igen volt
lehetőségük a túratársaknak, de még hegyi
mentőknek sem, amennyiben valaki értesítette
volna őket az eltűnésükről.
Lehajolt a kínok között jajveszékelő Zsófihoz,
hogy közelebbről tekintse meg a sérült lábát. A
bokája teljesen bedagadt és deformálódott.
Egyértelmű lett számára, kedvesének eltörött a
bokája. Cikáztak agyában a gondolatok, amelyek a
jelen helyzet megoldására úgy váltogatták egymást,
mint a tegnapi nap folyamán, a viharos égbolton
félelmetes térképet rajzoló villámok.
Hamarosan világossá vált számára, Zsófi
saját lábán már nem tud legyalogolni az alig
párszáz méternyi távolságban található Vöröskő-
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forráshoz. Pedig ez volt az úti céljuk, amikor
hajnalban
elindultak
Budapestről.
Ezért
csatlakoztak az egri turistákhoz, akiknek kiírt
túraútvonala most leginkább megközelítette az
időszakos forrást.
Amikor a reggeli társakra gondolt egy sóhaj
hagyta el ajkát, amelyet kihangosítva nem lehetett
volna mást hallani, mint ezt: Bárcsak maradtunk
volna velük, még azon az áron is, hogy nem látjuk a
híres forrást!
Tudta jól, a forrásig vezető párszáz méteres
utat mindenképpen megkell tenniük. Csak akkor
van remény arra, hogy találkozhat olyan emberrel,
aki segítségükre lehet. Ha jól átgondolta a remélt
segítséget, akkor tudhatta, ez az elképzelése sem áll
szilárd lábakon. Jön e egyáltalán valaki egy hétfői
napon – munkanapon – ezt a csodálatos forrást
megnézni. Mégis ez az elképzelés a helyes, és az
egyetlen lehetőség egy segítő emberrel való
találkozásra.
Gondolatai közben sem maradt tétlen. Egy
vékony sállal szorosan becsavarta a sérült bokát,
nem törődve azzal, hogy párja fényes nappal is
csillagokat lát az égbolton a kötözés közben érzett
kínok miatt. Amikor bekötözte bokáját, mondta
elképzelését a jajgató lánynak, akiről folyt a verejték
az elviselt fájdalomtól.
- Zsófikám! Bármennyire is fáj, tovább kell
mennünk. Csak a forrás környékén lehet némi
reményünk arra, hogy találkozhassunk segítőkkel,
akikre bőven rászorulunk!
A bokádat már rögzítettem. A botod
segítségével és az én támogatásommal, indulnunk
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kell tovább. Tudom, nagyon fáj, de szedd össze
minden erődet, akaratodat, mert itt nem
maradhatunk. Nem várhatunk errefelé senkire,
talán estig sem.
- Annyira fáj, hogy minden erőmet elveszi a
szenvedés! – szipogta Robinak, aki máris szorosan
melléállt, készen arra, hogy támasza legyen a
csigalassúsággal történő gyaloglásban.
Alig haladtak valamennyit, amikor bekellett
látniuk, hogy ezen a kőzúzalékos helyen, ebben a
tempóban, soha sem érnek célba.
- Kedvesem! Mi lenne, ha most, ott, azon a
mohával borított helyen, lefeküdnél és én elmennék
segítségért.
A lány egyébként bájos arcát eddig is
átrajzolta a fájdalom. E szavakra már nemcsak a
fájdalom hagyott rajta nyomot, hanem a rémület.
Tágra nyitott szemekkel, zokogva kérte:
- Az istenért Robi, ne tedd ezt velem! Ne
hagyjál itt, kérlek, mert nem élem túl félelmemben.
Ebben az elátkozott erdőben megöl a félelem, ha
engem egyedül hagysz a vadakkal, ebben az
emberektől mentes vadonban. Tudod jól, hogy
láttunk farkast, medvét. Az éjszakai támadás után
nagyon félek. Nem teheted meg, hogy egy percre is
egyedül hagyj! – mondta és zokogott egyfolytában,
amiből Robi láthatta, semmiképpen sem hagyhatja
magára. Ez a megoldás egyáltalán nem jöhet
számításba.
- Akkor a hátamra veszlek, mint a gyerekét a
szülő és viszlek, de mennünk kell tovább! – mondta
ellentmondást nem tűrően és máris lehajolt kisé,
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hogy könnyebben felvegye sokra becsült, kedves
terhét a hátára.
Nem telt el öt perc sem, amikor tapasztalniuk
kellett, Robi, a haladásnak ezt a változatát, nem
bírja sokáig. Nemcsak nem bírja, hanem rendkívüli
módon balesetveszélyes. Balesetveszélyes, hiszen
még saját súlyával is túlságosan megterhelő
lépkedni a gömbölyű kövekkel borított ösvényen.
Még a szokványos gyalogösvényeken is nehéz
haladni túlsúllyal, a kövekkel borított úton pedig
sokkal nehezebb.
Isten
ments,
hogy
egy
újabb
esés
következtében, Zsófinak újabb csontjai sérüljenek.
Arról nem is beszélve, ha Robi is megsérülhetne.
Két, törött csontú ember ugyan mire-kire
számíthatna? Ezt az észtvesztő gondolatot legjobb
végképpen tovább lapozni.
Az gyalogösvény felületét oly mértékben
takarták
a
kövek,
mintha
emberi
kéz
munkálkodása lenne mindez. Pedig csak a
természet munkája volt. Talán évszázadok, vagy
évezredek, vagy talán évmilliók alatt vált ilyené a
kőzúzalékos, szűk völgy. Ezen az ösvényen, még
saját súlyával is nehéz gyalogolni. A balesetet
szenvedő lány súlyával pedig teljesen képtelenség.
Nem is csoda, ha Zsófit is balesetet érte az előbb.
Az újabb próbálkozás, az újabb kudarc
teljesen lehangolta. Mintha már eddig is nem lett
volna elcsüggedve, hiszen a tegnap reggel óta
történt
események
nem
voltak
a
bükki
kirándulásba tervezve.
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- Kész őrület! Sem itt hagyni, sem vinni nem
lehet – suttogta tébolyultan, nehogy kedvese
meghallja.
Amikor letette hátáról a terhét, egy western
film
egyik
jelenete
villant
agyába.
Egy
összeeszkábált saroglyán hanyatt feküdt a lónak
gazdája és a ló vontatta gazdáját a kietlen tájon.
Máris Zsófit képzelte a saroglyára, amelyet nem a
ló, hanem ő vontat.
Ez a filmjelenet máris reményt és erőt adott.
Újabb reményt, mert nem a hátán kell tartania,
hanem ezen az alkalmatosságon, félig ülve, félig
fekve, sokkal biztonságosabbnak tűnt előtte.
Elővette vadászkését és a közeli kisfákból
kettőt kivágott, melyekből a saroglya két tartó
rúdját kiszabta. A maradék, erősebb gallyakból
hármat ismét kivágott, majd keresztbe tette a két
tartó rúdon. Már csak összekellett kötöznie. De
mivel? Ez volt most a legnagyobb probléma. Nem
hordtak magukkal kötelet, mint a turisták
némelyike, gondolva minden felmerülő bajra, ami a
vadonban előfordulhat.
Ekkor jutott eszébe, hogy az előbb egy
bekerített erdő mellett haladtak el. Az új tulajdonos
körbekerítette kimért erdejét, aminek megrongált
foszlányait alig száz méternyi távolságban látták.
-Zsófikám! Vissza kell mennem addig a
bekerített erdőig, ami mellett az előbb elhaladtunk.
– mutatott a közeli terület felé.
Zsófin máris a rettegés jelei mutatkoztak.
Nem emlékezett ő semmilyen bekerített erdőre. A
fájdalom nem engedte, hogy lásson valamit az út
mentén elmaradó tájból. Pedig a frissen bezöldült
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erdő csodálatos látványban részesítette volna, ha a
fájdalom időt enged számára. Arról nem is beszélve,
hogy a viharutáni napsütésben, életre kelt az erdő.
Langyos szél ringatta a lombokat, ahonnan a
madarak éneke már a hajnali pirkadat óta
szüntelenül hallatszik. Ő mindezt nem látta, nem
hallotta. Csak az ért el a tudatáig, hogy párja, akár
egy rövid időre is, de ismét készül magára hagyni.
- Ne menj el! Ne hagyj itt! Értsd már meg
végre, hogy nagyon félek egyedül!
- Nem megyek messze! Csak addig a kerítésig.
Kell valami kötöző anyag, hogy a saroglyát, az
összeállított hordágyat, megkötözzem, amire Téged
ráfektetve könnyebben haladhatunk! – mutatott a
bekerített erdő felé, mire Zsófi kissé megnyugodott,
de nem békélt meg a magára maradás gondolatával.
Robi nem volt távol húsz percnél többet.
Amikor visszajött a kötözésre alkalmas drótokkal,
nekifogott a saroglya befejezésnek. Párperc multán
már elkészült az a szerkezet, amelyre Zsófit félig
fekve ültette, és magát a képzeletbeli western ló
helyett befogva, elindulhattak végre a Vöröskőforrás irányába.
Úgy tűnt, hogy ez a legjobb megoldás az
eddigi lehetőségek közül. Bár a saroglya köveken
csúszó vége sokszor rándult egyet, amikor a sok kő
között egy nagyobb darabról leugrott. Ilyenkor a
fájdalom fokozódott, mire a beteg fájdalmasan
felnyögött. De végre mégiscsak haladhattak tovább,
mint egy gyászmenet, de mégiscsak reménykedtek,
hogy közel van már a Vöröskő-forrás.
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Így araszoltak még egy ideig, amikor pihenőre
megállva, Robi fülelni kezdett, majd önkéntelenül
felkiáltott:
- Hallod?! Hallod, kedvesem? Hallod az áldott
víz csobogását? Ez már a Vöröskő-forrás! Most már
teljeséggel bizonyos, hogy a közelében vagyunk! –
hadarta olyan önfeledten, mintha az eredeti úti cél
elérésével
minden
gondjuk
egy
csapásra
megoldódna.
Amikor végre már nem csak hallották, hanem
láthatták is, elfeledték minden bajukat. Ám, ha
átgondolták helyzetüket, még korai volt a kitörő
lelkesedés, mert nyolc kilométernyi távolság volt a
faluig. Ráadásul, a rájuk váró út megtételére, itt
van
Zsófi
törött
bokája
is.
Mindezek
figyelembevételével
korainak
tűnhet
minden
lelkesedés.
Több, mint egy méter magasságba tört fel a
csillogó víz. Alázuhanó, ezüstös fátylát szivárvánnyá
varázsolta az áldott napsugár, amely ezen a helyen
akadálytalanul érte el a sziklák közül feltörő
vízfüggönyt.
E látványban gyönyörködés volt a rég óhajtott
vágyuk, melynek eléréséért nagyon megszenvedtek
már eddig is.
A korgó gyomruk türelmetlenül jelezte, enni
kéne valamit. Enni, de mit? Az előző napra szánt
élelem utolsó morzsái még az átvirrasztott éjszaka
folyamán elfogytak. Hajnalban már nem volt semmi
sem. Egy tábla csoki maradt még a hátizsák egyik
zsebében és néhány szem cukorka. Ezek most
minden kinccsel felértek.
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Amikor
az
előkotorászott
csokit
elfogyasztották, az előttük feltörő, kristálytiszta víz
alá tartotta Robi a vizes palackját és kínálta Zsófit
is:
- Igyál, mert Felsőtárkányig nem lesz
lehetőség frissvíz kortyolásra! De lassan igyad, mert
könnyen megfázhatsz. – mondta, de kár volt
mondania. Minden kínálás nélkül is mohón
kortyolta a feltörő forrás hűs vizét. Mohóságán nem
is lehet csodálkozni, mert a palack még az éjszaka
folyamán kiürült, és nem volt lehetőségük újra
tölteni.

Az időszakos Vöröskő-forrás működés közben

Miután szomjúságukat elűzték és ettek is
valamennyit, új erőre kaptak, majd elindultak a
falu felé. Ami nem jelentett mást, mint Zsófi ráült
ismét a csúszó saroglyára, Robi a rudak közé állva,
elindultak a Stimecz ház irányába.

59

Robinak is könnyebb lett vontatni édes
terhét, aki kevesebbet szisszent fel fájdalmában.
Errefelé már nem volt köves az út és nem rázkódott
annyit a hordágy szerű saroglya, miután beteg
fájdalmai elviselhetőbbek lettek.

*
K. Béla, a lelkiismeretes túravezető, ezen az
éjszakán nagyon keveset aludt. Csak forgolódott az
ágyán és nagyokat nyögött kínjában. Rémképeket
látott, melyeknek főszereplői a vendég turisták
voltak. Mindezen nem is lehet csodálkozni, hiszen
az elmúlt napi vihar minden aggodalomra
feljogosította. Az egy másik dolog, hogy velük
egyáltalán nincs telefonkapcsolat még most sem.
Hiába kérték el egymás számait. A gyötrelmes alvás
után kezdte el most is hívni őket, de ismét
sikertelenül. A monitoron a korábbi kiírást
olvashatta: „A hívott fél vagy nem létezik, vagy
elérhetetlen. Kérjük, a hívását ismételje meg
később!”
Korán volt még, de mégis csörgetni kezdte
előző napi túratársait. Azzal a szándékkal hívta
őket, hogy induljanak keresésükre, mert valami
nincsen rendben ezekkel a pesti turistákkal. Társai
szintén nyugdíjasok voltak, ezért még otthon
lustálkodtak, hiszen a munkanap ellenére sem
kellett menni dolgozni.
Három társát csörgette, hogy rendkívüli
túrára hívja őket, a pesti túrtársaik keresésére.
Azokat hívta, akik szintén részt vettek az előzőnapi
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túrán. T. László, G. János, és S. Károly, amikor
otthonukban, a telefonon keresztül, meghallgatták
a túravezető aggodalmas szavait, alig tudtak szóhoz
jutni. Megdöbbenésükben mindannyian hallgattak
egy pillanatig, de egyikük sem mondta azt, hogy
semmi baj nem történhetett velük a tegnapi elválás
óta.
Egy
félóra
multával
már
az
egri
buszpályaudvaron vártak a Felsőtárkány felé induló
buszra.
Várakozás közben G. Jánosnak sem volt
különös ellenvetése a keresésükkel kapcsolatban,
csak még várt volna legalább délig az indulással:
- Én azt mondom, néhány órát még várni
kellene. Talán ennyi idő alatt kiderülhetne az is,
hogy nem volt jó a telefonjuk és ezért nem
jelentkeztek.
T. László viszont a hallottak után sokkal
komolyabban kezelte a vendég turisták titokzatos
hallgatását, már ami a telefonjuk elnémulását illeti:
- Béla barátom, én meg azt mondom, hogy
sokkal komolyabban kell ezt a dolgot kezelnünk. Az
csak egy dolog, hogy még eddig sem jelentkeztek.
Ennek lehet oka, hogy fiatalok, talán könnyelműek,
miután nem veszik komolyan az adott ígéretüket a
telefonálást illetően. A leggyanúsabb mégis az, hogy
nem lehet őket elérni! Sem a Robit, sem a Zsófit.
Márpedig mindkettőjük telefonszámát megkaptuk,
és tárcsázva őket, teljesen azonos az eredmény:
Elérhetetlenek mindkettő telefonon! A két telefon
egyszerre nem romolhat el! – mondta, nem gondolva
arra, hogy térerő hiányában bármennyi telefon is
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van az adott térségben, akkor sem lehet velük
kapcsolatot teremteni.
S. Károly már a többieknél is borúsabban
látta a jelenhelyzetet:
- Én meg azt mondom, máris értesíteni
kellene a hegyi mentőket, mert minden perc
számíthat.
- Kedves barátaim! Én is hasonlóképpen
látom a helyzetet. Ma reggelig már olyan helyen
kellene lenniük, ahol bizonyosan van egy jó telefon.
Pesten csak van valakinek egy jó telefonja, miután
néhány perc alatt kaphatnánk híreket felőlük.
Mégis azt mondom, hogy a hegyi mentők
értesítésével még várjunk. Nehogy fölöslegesen
lejárassuk őket. A média máris világgá kürtölné az
eltűnésüket, holott, még semmi bizonyosat sem
tudunk. Nincsen fagyveszély, kellemes tavaszi idő
van, ezért életveszélyes helyzetben nemigen
lehetnek. Ha most a Vöröskő-forrásig nem
találkozunk velük, akkor újra hívjuk őket. Ha
ismételten sikertelen hívás lesz, akkor majd
értesítjük a mentőket.
Talán nem aggodalmaskodnék annyira, ha
tegnap a Három-kőnél nem tapasztaljuk alattunk a
dühöngő vihart. Különben is, mindannyian ráérünk
és kiballagunk a Vöröskő-forrásig. – állt ki amellett
a túravezető, hogy megkell győződni a helyszínen,
ezért az a leghelyesebb, máris felszállnak az első,
induló buszra.
K. Béla, a túravezető, az indulás előtt,
bővebben tömte meg a hátizsákját elemózsiával,
mint ezt más túrák előtt teszi. Máris arra gondolt,
hogy az eltévelygő pestieknek semmilyen élelmük
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sem maradhatott, amennyiben a hegyekben
kényszerültek tölteni az éjszakát.
Amikor
Felsőtárkány
Sziklaforrásánál
leszálltak a buszról, máris tempósan indultak a
Varró-ház irányába. Szép idő volt, mintha a
természet pótolni akarná a tegnap ellopott jó időt,
amikor kemény megpróbáltatások vártak az elváló
pestiekre. Mindezt a Három-kőnél haladók nem
tudták a tegnapi napon. Csak sejtették, hiszen a
háromszáz méterrel lentebbi helyekről folyamatos
durrogásokat hallhattak az ott tomboló vihar miatt.
A Varróháztól a Stimecz ház felé vették az
irányt, az erdei kisvasút talpfáin lépkedve. Nem
sokkal kellett több idő egy óránál, amikor elérték a
Stimecházat, az erdei kisvonat végállomását.
Gyaloglásukban nem zavarta őket a kisvonat, amely
csak hétvégeken közlekedik, ezért hét közben csend
borul a tájra. Ezen a zajmentes tájon csak a
madarak éneke hallatszik, akik egy cseppet sem
bánják, ha nem dübörög a kisvonat motorja.
Amikor elérték a kisvasút végét, K. Béla szólt
a kiscsapathoz:
- Túratársak! Itt, a Stimecz háznál, jó lenne,
ha szétválnánk egymástól. Ha a pesti túratársak
helyébe képzelem magam, akkor ők a Vöröskővölgyön jönnek be a faluba. De ebben sem lehetek
teljesen bizonyos. Hiszen az eredeti céljuk az
időszakos forrás megtekintése volt. Ezért is nem
jöttek velünk tovább a Három-kő felé. Ám
előfordulhat olyan is, hogy nem tértek le a kék
keresztről. Nyílván mindez csak feltételezés. Hiszen
nem tudhatjuk, elérték-e a forrást, vagy még addig
sem jutottak el a nagy vihar miatt. Talán azért,
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mert komoly bajba kerültek. Esetleg még most is
bajban vannak.
Mivel is magyarázhatnánk, hogy még eddig
sem telefonáltak. Sőt, nem lehet őket elérni az
egyikük telefonján sem. De az is megtörténhet, hogy
még tegnap este hazaértek Budapestre, miután
reggelre már saját ágyaikban pihenték ki a tegnapi
nap fáradalmaikat. – mérlegelte a lehetséges
változatokat.
- Ez, utóbbi lenne a legjobb! – mondta T.
László, mire mindannyian hümmögtek, így
helyeselve az utóbb elhangzott szavakat.
A kívülálló ember, aki nem tartozik most ehhez
a kiscsoporthoz, hasonlóképpen gondolkodna.
Legfeljebb hozzátenné, hogy fölöslegesen nem
gyalogoltak még akkor sem, ha a pesti turisták már
előkerültek. Egészségükért e napon is tettek valamit.
- Tehát, megyünk mindkét lehetséges
irányból, abban a reményben, hogy egyik csapat
találkozni fog velük.
Én és G. János, a Vöröskő-völgyön indulunk a
forrás felé. Ti pedig, T. László és S. Károly, a
kékkereszten, a Kecskor gerincén jöttök, velünk
párhuzamosan. Ha valamelyik csapat még a forrás
előtt találkozna velük, azonnal értesíti a másikat. –
mondta K. Béla, miután mindannyian elindultak a
kitűzött cél felé.
Miután szétváltak, még csendesebb lett a táj,
amerre elhaladtak. A megfeleződött csoportnak
nincsen annyi mondanivalója, miáltal unalmasabb
is lett a forrást két irányból megközelítő út.
Akik
a
Vöröskő-völgyön
lépkedteka
túravezető és G. János—már egy kilométernyi
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távolságra hagyták maguk mögött a Stimecz házat,
amikor G. János előretekintő figyelme egy imbolygó
alakot vett észre a távolban. Nem volt semmi
különös látnivaló a szemben érkező emberen, akiről
ilyen távolságban még az sem volt észrevehető, hogy
testével előre hajlik, mint ki máris felbukik egy lába
elé kerülő
kőben.
Amikor közelebb értek
egymáshoz, ámulatában felkiáltott:
- Béla barátom! Ott meg a pesti turista, Robi
közeledik! De, hol van Zsófi? Mi történhetett vele? –
mutatott izgatottan az elveszett társuk irányába,
miután szörnyű kérdések fogalmazódtak meg
benne. Talán már nem is él. Kérdéseire választ e
pillanatban még nem kaphatott.
Az első felismerése még csak egy emberről
szólt. Most azonban már közelből tapasztalhatta,
nem egy ember van ott, hanem kettő. És mindez
nem is valami látomás. Azon, hogy előbb mégis
csak egyet ismert fel, nem lehet csodálkozni.
Akit láthatott akkor, M. Róbert a pesti turista
volt. Az előrehajló testével takarta azt a saroglyát,
melyen drága, törött bokájú terhét vontatta teljesen
kimerülten. A saroglya két első nyelét két marokra
fogva, nekifeszült a csúszós, sáros útnak, miután
dagasztotta
a
frissen
felázott
földutat.
Mondhatnánk, az utolsó erejével.
K. Béla, az előtte kibontakozó látvány miatt,
magából kikelve, izgatottan csörgetni kezdte a
Kecskoron velük párhuzamosan haladó társaikat,
akik kicsit lemaradtak, hiszen az ő útjuk jobban
emelkedett a Vöröskő-forrás felé haladtukban:
- Ne menjetek tovább! Találkoztunk az
elveszett társainkkal! Mielőbb térjetek balra, a
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Vöröskő-völgybe, és hamarosan találkozunk! hadarta teljes izgalomban.
- Hogy, mit? Mi van? – kérdezte remegve T.
László, aki egyszerűen sokkot kapott e váratlan hír
hallatán, amely teljesen letaglózta. Lelkileg nem
erre volt felkészülve. Teljes bizonyossággal gondolta
azt, hogy tegnap este már a fővárosi otthonukban
hajtották álomra fejüket.
Mindenre gondolt korábban csak erre nem.
Arra semmiképpen sem, hogy a pesti turisták nem
az ágyukban töltötték az elmúlt éjszakát, hanem az
előzőnapi, viharverte erdőben. Most áldotta csak K.
Béla makacsságát, amiért kitartott a keresésük
mellett. Már a puszta gondolatától is remegett,
amikor arra gondolt, hogy mit szenvedhettek a
tegnapi viharban. Csak azt nem érthette, hogy
miért nem kértek segítséget, hiszen telefonszámot
cseréltek. A találkozás után ezt is megértette.
K. Béla, miután e rövid párbeszéd után
megszakította T. Lászlóval a beszélgetést, odalépett
a saroglyát vonó Robihoz és Zsófira mutatva,
kétségbeesetten kérdezte:
- Mi történt vele?
Idő kellett, hogy az elcsigázott ember válasza
megérkezzen. Egy rendkívülien viharos nap és az
izgalmakban
bővelkedő
éjszaka,
keményen
rányomta bélyegét az arcukra. Úgy néztek ki,
mintha egyetlen nap alatt éveket öregedtek volna.
Nemcsak a fizikai fáradtság, hanem az idegi
terhelés is túlságosan sok volt az előző napon és az
ezt követő éjszakán. A rendkívüli vihar már egyedül
is sok lett volna. Villámok cikáztak, a fák dűltek
mellettük, amerre vakon elhaladtak, hiszen a GPS
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navigáció is felmondta a szolgálatot. Vakon,
ismeretlenül kóboroltak a nappali sötétségbe boruló
erdőben, mire végre rátaláltak a Toldi kunyhóra.
Remélték, hogy itt találnak menedéket arra az
időre, amíg elvonul a vihar, amiről szentül hitték,
hogy egy rövid ideig tartó nyári zápor lesz.
Hamarosan rákellett jönniük, hogy a kunyhó nem
menedék lett, hanem életveszélyes börtönük. A
Toldi kunyhó rettegő foglyaivá váltak. Egy
magányos medve, egy fenevad az életükre tört.
Az elcsigázott, fáradt Robi szavait alig
hallhatta előbbi kérdésére K. Béla, a túravezető:
- Eltörött a bokája!
- Hol, mikor történt mindez?
- Ma hajnalban, amikor jöttünk lefelé a
Vöröskő-forráshoz vezető szűk, köves völgyön. –
válaszolt Robi és tudta, hogy további magyarázattal
kellene még szolgálnia az eltelt teljes napról. Arról,
hogy a GPS navigáció felmondta a szolgálatot. A
telefonoknak meg nem volt térerő. Amikor már volt,
akkor sem voltak használhatóak a lámpaként
használt, lemerült akkumulátorok miatt. Beszélni
kellene a medvéről, de nem ez volt most a
legsürgősebb. A halasztást nem tűrő cselekvésük az
volt, hogy az egyfolytában jajgató Zsófit mielőbb az
egri kórházba kell juttatni.
Tudta mindezt K. Béla és ő is erre
koncentrált. Azt is tudta, hogy nagyon éhesek
lehetnek. Elővette az otthonról hozott élelmet és a
kiéhezett tévelygők elé tette. Nem kellett őket
kínálgatni, mert korgó gyomruk nem igényelte az
evésre biztató szavakat.
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Azt is tudta, hogy a Varró–házig öt
kilométernyi a távolság még akkor is, ha a Stimeczházig a Robi által rögtönzött hordágyon viszik a
sérültet. A mentő csak a Varró-házig képes kijönni.
Csak addig van részére is járható út. No, meg
aztán, ha a mentőket hívnák, a média érne ki előbb.
Ezt semmiképpen sem akarták. Az eltévedő
turistákkal különösen szeretnek csemegézni. A
kisvasút sem jöhet számításba, mert csak
hétvégeken közlekedik a Stimecz-házig.
A betegnek fájdalmai a mielőbbi kórházba
jutást követelték, ezért sógorát hívta fel, akinek
olyan terepjáró kocsija van, amely képes a felázott
földúton értük jönni. Egy félóra multán megérkezett
a felázott út sarát szerteszét fröcskölő terepjáró,
amelynek utasterébe mindannyian befértek. Ez
szállította Zsófit az egri kórházba.
Robi, a kölcsönkapott telefonnal, hazaszólt a
családnak, hogy egy kicsit tovább maradnak a
Bükkben. Hogy miért, azt csak otthon mondja majd
el. – mondta a telefonba olyan erőltetett
nyugalommal, ami az otthoniakat nem igen
nyugtatta meg.
Végül minden megoldódott. Zsófi meggyógyult
és járja Robival továbbra is a hegyeket. Még a
Bükk-hegységbe is ellátogatnak olykor. Sokat
tanultak a történtekből:
„A természetjárásnak vannak írott és íratlan
szabályai,
amiket
a
biztonság
érdekében
mindenkinek bekell tartani.”
A túratársaknak figyelni kell egymásra. Ha a
legkisebb gyanú is felmerül, végére kell járni a kétes
dolgoknak. Még akkor is, ha csak egy százalék
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esélye annak, hogy embertársaink bajban lehetnek.
K. Béla, a lelkiismeretes túravezető, megérzése nem
volt hiábavaló. Nem lehet tudni, hogy a teljesen
elcsigázott, pesti turisták képesek lettek volna e
saját erejükből az utolsó öt kilométert megtenni.
Szép a természet, élvezetes benne járni-kelni,
de nem veszélytelen.
Somogyi Dénes
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