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A PÁDIS 

Katáék négy éve jártak ide, de eddig nem találták meg a Pádist. Az Erdélyi-szigethegység a 

mai Romániai terület nyugati részének meghatározó hegytömbje, amelynek a közepén 

helyezkedik el a Pádis fennsík, a Bihar Hegység északi részén, de ők csak így emlegették, a 

Pádis. Olvasták, hogy e rész magába foglalja a Pádis fennsík és a Csodavár által behatárolt 

medencét. Ide tartozik a Galbina szoros és a Flóra rét, mely dél-keleti irányban és a Szamos-

bazár- Varasói rét - Kucsmakő vidékét, ami északra terül el. Atti vezette őket, aki itt 

Erdélyben született, de valahogy mindig elkerülték azt a helyet.  

Idén végre ráleltek a megfelelő útra, mely hegyen, völgyön keresztül kapaszkodott fel a 

tetőre és örömükre, végre eléjük tárult Pádis tető egy része, ahol azonnal letáboroztak. Mivel 

szerettek volna egy csoportban maradni, nehéz volt egyenes terepet találni ezen a részen, de 

végül egy kis patak mellett találtak egy lépcsőzetes helyet, ahol fel tudták verni a sátraikat. 

Ahogy letáboroztak megjelent egy népviseletbe öltözött, fejkendős idős nénike egy nagy 

kosárral ölében, melyben, mint kiderült illatozó frissen sütött lángos lapult. Azonnal 

megkérdezte, hogy „Nem éhesek drágáim?”, és a kis csapat hálásan fogadta el a felkínált ételt, 

mivel egész nap egy falatot sem ettek az odavezető úton. Egyébként is mindannyian szerették 

a friss ropogós tejfölös lángost sajttal, ráadásul bagatel összegért adta, így egy kicsit többet is 

fizettek érte, a kedvességéért. Miután elfogyasztották, megkérdezték a nénit: 

- Minden nap jár-e ide néném, mert akkor reggelire is szívesen fogyasztanánk ebből frissen 

sütött illatos, mennyei lángosból? - Meg is egyeztek, majd ahogy a néni tovább ment, 

folytatták a sátorverést és a kis csapat elrendezkedett. Mivel mér igen későre járt és el voltak 

fáradva a hosszú úttól, mindenki elvonult aludni. Másnap reggel, nagy dübörgésre ébredtek. 

Mintha kövek tömkelege gördülne le a hegyről. Riadtan ugráltak kifelé a sátorból, azt 

gondolva „Csak nem földrengés van?”.  Ám a látványtól mindenki megdermedt. Egy sereg 

gyönyörű paripa vágtatott a sátrak felé és bizony éppen hogy ki tudták kerülni azokat. 

Vágtázás közben sörényük szabadon lobogott, s egyikükön sem volt se hám, se gyeplő, akár a 

vadlovakon. Prüszkölve keresték a helyet, ahol ihatnának, mivel a Katáék sátrai elfoglalták a 

lovak itatós helyét. Ahogy a lovak ittak, gyorsan tovább is vágtattak le a völgykatlan füves 

rétjére.  

 

A szépséges lovak 
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Nem sokára megjelent az előző napi néni, s hozta nekik a már messziről illatozó finom, friss 

lángost. Még nem ért oda hozzájuk, de már nevetve kérdezte: 

- Jó ébresztőjük, volt ugye?  - Katáék rögtön hangot is adtak kíváncsiságuknak és 

visszakérdeztek: 

- Hát igen… Ezek vadlovak, hogy így szabadon kóborolnak a hegyekben? – mire a néni 

legyintett egyet, és míg rakta ki az ételt, felvilágosította a társaságot. 

- Á, dehogy. Tudják ezek a lovak az itt élő tanyasi embereké, csak általában ilyen tájt, ki 

vannak csapva, hogy legeljenek, s pározzanak. Így kevesebb étel kell nekik. Csak télire 

kerülnek be az istállóba, hogy a hidegben nehogy megtámadja őket valamilyen vadállat, meg 

hát olyankorra, mindig gyűlik annyi széna, vagy szalma amennyi kell. A lányok rögtön 

tovább kérdezősködtek: 

- És ha be akarják fogni a szekérbe őket, a szénahordáshoz, akkor hogy találják meg a 

lovakat? – A néne most már komolyan kezdet mesélni: 

- Tudják, ha valakinek kell a ló, elindul a hegyekbe. Már majd mindenki tudja körülbelül, 

merre tanyáznak, és amíg keresi, vagy füttyöget neki, vagy a nevét kiabálja a lovának. Van, 

hogy nehezen találja meg, főleg párzás idején, de van, hogy hamar. De tudják minden nap erre 

szoktak lejönni, inni, épp ahova állították a sátraikat. - és újra nevetett. - Hát készüljenek fel 

holnap is a reggeli ébresztőre, ha még ezek után is itt maradnak. - Majd pakolt és vitte 

portékáját az épp akkor érkező új vendégek felé. A csapat reggeli után azonnal készülődött az 

első napi túrához. Katáék első nap el szerettek volna jutni a Csodavárhoz. Igyekezniük kellett, 

mert nem voltak olyan gyakorlott túrázók, mint a fiatalok, s nem szerették volna, ha rájuk 

esteledik valahol, ahonnan nem tudtak volna visszatalálni. No, nem azért mert errefelé olyan 

sok vadállat lenne, de mint mondogatták: „Az ördög nem alszik, és feltűnhet egy elkóborolt 

farkas, vagy medve, akivel pedig nem szeretnének találkozni még világosban sem, nem hogy 

sötétben.” A leírások szerint a barlang a Glavoj rétről közelíthető meg a legegyszerűbben, 

tehát meg kellett kérdezni, tulajdonképp, hol is van a táboruk. Miután útbaigazították őket, 

gyors trappba elindult a kis csapat.  Egy erdőkitermelő úton haladtak tovább a kék jelzésen. A 

lányok, igen csak hamar elfáradtak a gyors tempótól, és könyörögve kérték a többieket, hogy 

lassítsanak, mert ha nem akkor bizony ők visszafordulnak. Így hát az eleje igyekezett ezek 

után lassabban menni, bár nem mindig sikerült. Időnként ők pihenhettek, amíg a női szakasz 

odaért. Újabb és újabb kaptató után, végre felértek a mélyedés peremére. Innen acéllépcső 

maradványain próbáltak lemászni, de rájöttek, hogy az már egyáltalán nem biztonságos, így a 

lépcső mellett, lépésről lépésre vonultak lefelé. Egymást megvárva, segítve, sorban 

ereszkedtek le a keskeny részen. Egy idő után, már csak a falba rögzített acélsodronyok 

segítették a leereszkedést. A mélyedés, (a leírás szerint dolina) széléről eléjük táruló kilátás 

lenyűgöző volt. A bejárat monumentális méretei, egy templom gótikus kapujához hasonlítható 

lélegzetelállító látványt nyújtott. Maga a barlang első szakasza, még a gyakorlatlan 

turistáknak is könnyen járható volt, így mindenki elindult megnézni, mit is rejt e barlang. A 

jobb oldalról egy hatalmas ablakszerű résen a barlang alját is megvilágította a kint hétágra 

sütő nap. Körbenézve az egész csodálatos volt.  
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A barlang bejárata                                         A „járhatóbb” lépcső 

Mivel nem voltak felszerelkezve barlangász felszereléssel így a következő dolináig tudtak 

csak eljutni, ahol a turistaút épp ezért, a felszínre kanyarodott, de így is meg voltak elégedve 

azzal az élménnyel, amit számukra ez a túra eddig nyújtott. Újabb kaptatók után, a lányok 

kérésére úgy döntött a csapat, hogy a Szamos-bazárt, csak holnap, kipihenten próbálják 

bejárni. Így hát hazafelé vették útjukat.  

Visszafelé már lassabban mentek, így megcsodálhatták az érdekesebbnél érdekesebb 

növényvilágot. Itt a lucfenyő mellett megtalálható a tiszafa, a jegenyefenyő, mely a zöld 

minden árnyalatában pompázott. Itt-ott a fenyők között a lombhullatófák, mint a juhar, tölgy 

nyír, vagy a vadgesztenye koronái látszottak ki. A mogyorón még nem látszott termés, de a 

fekete áfonyán, már kezdett feketélleni az apró bogyó. Mindenki meg is kóstolgatta. A 

napsütötte részeken közönséges orgona hullatta virágát és kínálta termését a madaraknak. A 

kisebbek harangvirágot, és a szellőrózsa rózsaszín csillagvirágait szedegették csokorba 

anyjuknak.  

A nap további részében a gyerekek a sátrak melletti hideg vizű patakban játszadoztak. 

Hódvárat építettek, melyet a felnőttek gyorsan ki is használtak és a magukkal hozott maradék 

sört az elkerített vízbe helyezték, hogy vacsorára jól lehűljön. Volt, aki az új bakancsa által 

feltört sarkát kezelgette, de a fiúk többsége lepihent. Katáék szorgosan készültek a 

vacsorához, mivel szalonnasütést terveztek. Ahogy pucolták a hagymát, mosták a 

paradicsomot és vágták össze apróra, felfigyeltek a dombtetőn két fiatal suhancra, akik tüzet 

akartak rakni. Épp akkor érkeztek meg a sátrukhoz, kezükben a patakmeder mellől gyűjtött 

vizes ágakkal és tuskóval. Próbálták szétvagdosni a méteres vastag ágat, de sehogy sem 

sikerült. Majd miután a gallyakat nagy nehezen széttördelték, hozzáfogtak a tűz rakásához. A 

nagy méteres vastag ág alá bedugdosták a széttördelt gallyakat, alá papírt dugtak és 
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igyekeztek begyújtani a tüzüket. Persze a papír gyorsan ellobbant, de a fa nem gyulladt meg. 

Már majd egy órája birkóztak a tűzgyújtással, mikor Kata úgy döntött, hogy beszól férjének, 

hogy jöjjön már és segítsen a teljesen átázott fiataloknak. Oda is szólt a sátorba: 

- Zoli, gyere már egy kicsit. – mire Zoli kimászott a ponyva alól. 

- Mi van? – kérdezte kissé morcosan, mire Kata felmutatott a két fiatalra. 

- Már egy órája próbálnak tüzet rakni, de mindenük vizes. Talán egyáltalán nem tudják, hogy 

vizes fával nem lehet tüzet gyújtani? – Zoli felnézett, és ahogy meglátta a két 

szerencsétlenkedőt elnevette magát. 

- No, ezek így sosem fognak tüzet gyújtani.  – konstatálta. Kata megszólalt: 

- Épp ezért hívtalak, hogy segíthetnétek nekik, mert így sosem jutnak semmire. De nehogy 

kigúnyoljátok őket. Biztos valami városi fiatalok, akik még sosem láttak igazi tábortüzet. – 

Erre Zoli beszólt a szomszéd sátorba Attinak: 

- Gyere már kéne egy kis segítség amott a két fiatalnak, de el ne nevesd magad! – mondta 

kuncogva. Erre, Atti gyorsan kinézett a sátor mellett, hogy jól lássa, mint szerencsétlenkednek 

még mindig a fiúk. Összeszedte magát, majd magukhoz vettek egy baltát és egy fűrészt, és 

elindultak Zolival fel a fiatalokhoz. Katáék lentről hallgatták, ahogy odaérnek és Zoliék 

megkérdezték: 

- Segíthetünk? A nejem látta, hogy már egy órája küzdötök azzal a fránya tűzzel. Hát ezzel ti 

nem igen gyújtotok tüzet. – fejezte be mondanivalóját. 

- Köszönjük, elfogadjuk a segítséget. Nem értjük miért nem gyullad már meg a tűz. – 

válaszolt az egyik, mire Atti megszólalt: 

- Látjátok, ott van az a kis gally, azt hozd ide, te meg amonnan, azt a pár száraz mohát szedd 

fel meg az elszáradt leveleket.  – S míg Atti irányította őket, Zoli a fűrésszel a nagy méteres 

fát felaprította, majd felhasogatta. Az összehordott száraz gallyak aztán hamar lángot fogtak 

és elég volt ahhoz, hogy életben tartsák a tüzet addig, míg a vizes fa kissé kiszáradt és tüzet 

fogott. Aztán, még felvilágosították arról, őket, hogy a vizes fa sosem fog tüzet. Kicsit még 

elbeszélgettek velük, és a fiúk hálásan köszönték a segítséget. Egy biztos, egy életre 

megtanulták a tűzrakás alapjait. Igaz, aznap szalonnasütés közben el-elkuncogták magukat a 

fiúk, mikor valaki felemlítette a városi ifjakat, de hát azt is csendben tették, hogy ne 

hallatszódjon fel. 

Harmadnap reggelén már korán fenn volt a csapat, de aznap, valahol máshol kereshettek 

ivóvizet a lovak maguknak, mert a ménes lezúdulását hiába várták. Gyors reggeli után 

összecihelődtek, hogy minél hamarabb elindulhassanak a Szamos-bazárt megkeresni. 

Hogy miért is kapta a bazár nevet? Mert mint egy bazárban összesűrítve, mindenféle 

természeti különlegesség látható itt. Az Aragyásza-barlang földalatti patakkal, szirtfalak, 

sziklabálványok, sziklaszakadékok. Itt található cseppkőbarlang, patak, forrás, vízesés 

víznyelő és kilátó. A csapat, az Aragyásza-barlangot tűzte ki úti célnak. Odaérve egy szűk 

bejáraton keresztül acélláncok segítségével ereszkedtek le a meredek falú terembe. Itt 

megpihentek egy kicsit, hisz a csapat fele, nem volt ilyen mozgáshoz szokva, és ráadásul 

igazából nem is úgy öltöztek, mint a barlangászok, vagy a sziklamászók. Egyszerű tornacipő, 
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vagy jobb esetben bakancs a lábon, melegítő, akár az egyszerű kontár turistákon. Ennek 

folytán természetes, hogy már a leereszkedés is fárasztó volt számukra. A pihenés után újra 

elindultak lefelé a láncokba kapaszkodva egészen a szurdok aljába, ahol, mint kis patak folyik 

keresztül a Szamos. A patakban lévő köveken, és bedőlt fatörzseken keresztül mászva, 

óvatosan és lassan haladtak, hogy senki véletlenül se vizezze össze magát. Közben egymáson 

viccelődve nevették ki balgaságukat, az öltözetük miatt. Mindenki jól beöltözött, de a nap 

hétágra sütött és hiába nevezik barlangnak ezt a részt, mivel több fel-, vagy beszakadt bejárata 

volt így a nap utat talál magának a mélybe.  

Az egyensúlyozástól fáradt láb egyszer csak nem bírja tovább, és Gabi elcsúszik a 

nedvességtől síkos mohával belepett fatörzsön, s belepottyan a vízbe. Ruhája gyorsan átázott, 

és a patak hideg vízétől hamar fázni kezdett, hiába sütött a nap. Zoli igyekezett segítségére, 

majd egy-egy felajánlásból meleg holmi is került a vizes felé. A többieknek inkább melegük 

volt a megerőltető menettől, így nem bánták, hogy nem kell a meleg holmit is cipelniük 

magukon. Az út hol fel, hol lefelé vezetett, kanyarogva, mint általában a cserfes kis patakok 

Erdély szerte. Imitt amott látható falépcső maradványokat lehetett látni, melyeket a megáradó 

víz tehetett tönkre. Szerencséjük, hogy jöttükkor nem esett az eső, mert a megáradt patakban 

nemigen tudtak volna végig menni, főleg ilyen felszereléssel. Néhol elhelyezett pallókon 

vezetett az út, de volt ahol csak a sziklapárkányon tudtak araszolni. Lassan eljutottak a 

barlang másik végéhez, ahol a Medúza-zug rövid szorosa után a völgy előtt leültek kicsit 

tanakodni, hogy merre is menjenek tovább.  

Vállalják-e a sziklákra kapaszkodást és megnézik a kilátót, vagy rövidebb úton visszatérnek a 

kiindulási pontra, ahonnan jöttek. Persze mindenki a vissza utat választotta, hiszen már mind 

éhes és fáradt volt, így hát elindultak vissza a turista nyelven „kis körnek” nevezett úton a 

piros jelzésen, ami azért okozott nekik egy kis meglepetést. A felfelé vezető út nagy figyelmet 

igényelt mindenkitől, mivel útjuk mellett hatalmas szakadék tátongott és óvatosan kellett 

minden lépést megtenniük.  

A legmagasabb pontról, ahonnan lenéztek, - mármint a merészebbje - a barlang kijáratát 

lehetett látni. Továbbhaladva a lyukakkal tarkított szakaszon, a barlang „ablakai” tátották 

óriás szájukat feléjük. A szédülősebbje belenézve olyannak látta, mint ha feneketlen mélység 

lenne alatta, de azért szép lassan csak visszaérkeztek a kiinduló pontra. A tábor felé vezető 

ösvényen, már nevetve ugratták egymást. Főleg Gabit, aki sosem kedvelte a keskeny 

feljárókat, főleg azt ahol láncba kapaszkodva kell mászni, mert általában attól „nem kap 

levegőt”, de most annak ellenére, hogy vizes lett, igen nagy bátorságról tett tanúságtételt 

azzal, hogy a szakadék mentén végig ment a többiekkel. A sátraknál azért a fiúk, 

megajándékozták a maradék csokoládéjukkal merészségéért, mire a Gabi válasza ennyi volt: 

- Na, akkor ez is ki van pipálva! – Mindenki megkönnyebbülten nevetett rajta, mert, ha nem is 

mutatták, azért bizony volt olyan, amikor ők is paráztak egy kicsit.  

Egy biztos erről az útjukról tele élménnyel tértek haza, és sokszor felemlegették a barlangi 

kalandot, amikor Gabi belepottyant a Meleg-Szamos jéghideg vizébe és mikor legközelebb 

hasonló helyeket kerestek fel, már mindenki tudta, hogy milyen felszereléssel induljon útnak. 


