XXVI. EKE Vándortábor – 10. túra
Szárazajta – Zalánpatak
Túraútvonal: Málnásfürdő – Köves-oldal – Szilos-nyereg – Hosszú-sarok – Foglalás-tető – Tisztás – Matárahágó – Szárazajta – Akasztófa dombja – Köhöspatak – Tatárvágás – Keresztút – Zalánpatak – Nádaskút –
Malomárka – Somos-nyereg – Somoskút – Málnásfürdő
Távolság: 27 km gyalog, 30 km autóbusszal
Szintkülönbség: felfelé 998 m, lefelé 900 m
Menetidő: 10 óra gyalog, 3/4 óra autóbusszal
Minősítés: közepes, kitartást igénylő, hosszú túraút
Túravezetők: György Ignác, Domokos Réka, Bagoly Ágota, Tulit Attila, Liszka Árpád
A Rétyi-szorulatból (520 m), a Szélkapuból kijövet a falu melletti dombtetőn, a Dobolykán Árpád-kori, egykor
erődített templom látható, amelyet 1857-ben kibővítettek és átépítettek. Az egykori védőfalból mára csak a
torony maradt meg.
Alsó-Háromszék rónájára, a Szépmezőre kiérve, utunkat a Bodoki-havasok déli lankáján fekvő Angyalos
(650 m), az ősidők óta lakott település irányába vesszük. Itt született 1813-ban Forró Elek honvéd ezredes,
Bem tábornok segédtisztje, Marosvásárhely, majd Déva katonai parancsnoka.
A Bodoki-havasok (1240 m) nyugati lábánál Gidófalva (550 m) következik. Nevét Szent Gedeonról kapta,
temploma védőszentje is ő. Itt született 1822-ben Czetz János 1848-as honvédtábornok, a Piski csata hőse.
A falu határában, az Olt völgyében kezdődik az Oltfej nevezetű kisrégió, amerre mi is igyekszünk. Utunkat az
Olt folyásával szemben, a Baróti-hegység (1019 m) és a Bodoki-havasok (1240 m) ölelésében folytatjuk.
Elhaladunk a Baróti-hegység keleti lábánál fekvő, szilvájáról és az ebből készült pálinkájáról híres Zalán
(630 m) ősrégi település mellett. A falu fölött találhatók a középkori Pincevár (850 m) maradványai.
„Szilvás Zalánnal” átellenben, a Bodoki-havasok nyugati lábánál fekszik a Matild borvizéről híres
Sepsibodok (544 m). Itt született gróf Mikó Miklós (1597–1668) emlékíró, Bethlen Gábor fejedelem titkára.
A DN 12-es úton továbbhaladva Oltszem (546 m) településre érünk. Nevét az Olt völgyének kinyílásától
kapta, mintegy tágasabb térségre nyíló szeme az Oltnak. Területe ősidők óta lakott. A Mikó-kastély északi
oldalánál találhatók a II. századi római castrum romjai. A kastélytól északkeletre, az Olt bal partján, a Bodokihavasok egyik nyugati hegyhátán találhatók a Leánykavár maradványai.
Oltszemtől északra, Málnás falu (570 m) felé félúton a Bodoki-havasok oldalán, a Várhegyen találhatók
Herecz- vagy Mikóvárának maradványai.
Málnást elhagyva a Baróti-hegység keleti lábánál fekvő Málnásfürdőhöz (570 m), autóbuszos utazásunk
végéhez, gyalogtúránk kezdetéhez érkezünk. Területe ősidők óta lakott. Gyógyvizeinek hatását pásztorok
fedezték fel. Gerendákkal bélelt első fürdőmedencéje, Semseyné bugyogója 1750 körül épült.
Gyalogtúránkat a Főkút csorgóinál való tankolás után kezdjük.
Utunk a Somos-patak, majd a Köves-oldal mentén nyugat felé, a Baróti-hegységen át halad. A meredek
hegyoldalról visszatekintve lenyűgöző kilátásban van részünk. Alattunk az Oltfeji-medence, keleten a Bodokihavasok gerince, északon pedig a Csomád-hegység és a Dél-Hargita nyúlványai ragadják meg
tekintetünket.
A Mária-forrás mellett elhaladva a vadvirágos lankán, majd a Köves-hágón kikapaszkodva egy órai
megfeszített gyaloglás után a Szilos-nyeregben (812 m) vagyunk, kiérünk a Baróti-hegység főgerincére. Itt
újabb panoramikus látványban van részünk. Ez a hely arról is nevezetes, hogy itt nyílik kora tavasszal a
sárga virágú sáfrány. Innen teljes hosszában kibontakozik a Baróti-hegység nyugati mellékgerince, amelyet
egészen Szárazajtáig követünk. A Szilos árka (787 m) mellett ereszkedünk le a Nyíres-patak forrásához,
majd hosszú, enyhe emelkedő, a Hosszú sarok (843 m) következik. Az indulástól kétórai gyaloglás után a
Foglalás-tetőre (875 m) érünk. Itt búcsút veszünk az Oltfeji-medencétől és félórás könnyű gyaloglás után,
egy lombleveles erdei úton a Matára-hágó (823 m) közelében átérünk az Ajtai-medence peremére. Közben
áthaladunk a mellékgerinc legmagasabb pontján, a már bebokrosodott Tisztáson (886 m). Az erdő
kijáratánál megint lenyűgöző látvány fogad. Rövid pihenő és falatozás közben az Ajtai-medence, a DélHargita meg a Persány-hegység látványában gyönyörködhetünk.
A Matára-plató (718 m) mentén leereszkedve, egy újabb órai könnyű gyaloglás után Szárazajtára (627 m)
érkezünk, ahol fejet hajtunk az ártatlan vértanúk emlékműve előtt.
A falu nevét a sekély vizű Ajta-patakról kapta, mivel alkalmatlan volt egy malom működtetésére is. A közeli
közértben felfrissíthetjük az ivóvíztartalékunkat, majd délkelet irányba fordulva, a Baróti-hegység szívében
fekvő Zalánpatak (675 m) felé tartunk. A faluból kiérve nemsokára az Akasztófa dombjára (716 m) érünk,
majd a Köhös-patak völgyén (653 m), a Tatárvágás (623 m) mellett elhaladva kétórai gyaloglás után a
Keresztúthoz (625 m) jutunk. Itt egy tágas réten kényelmesen meguzsonnázhatunk, majd kelet felé fordulva,
a Tekse-patak völgyén a Szénégetők (628 m) mellett elhaladva, egyórai gyaloglás után Zalánpatak faluba
(675 m) érünk. Nevét a zaláni területekről eredő patakokról kapta. Itt megtekinthetjük a nemrég alapított
Tájházat, az Országzászlót, az Üvegcsűr helyét, Károly herceg birtokát és a közelmúltban felújított népi
feredőket, bugyogókat, lábáztatókat. A Nyíres-patak völgyében északkelet felé tartva, a Malomárka mellett
felkapaszkodunk a Baróti-hegység főgerincének Somos nyergébe (841 m), majd a hegy túloldalán a

Somoskút (616 m) mellett elhaladva, két és fél órai gyaloglás után gyalogtúránk végén Málnásfürdőre
érkezünk.
György Ignác

