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Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák! 

 

Az őszi néprajzos kirándulás elképzelése − az I. éves gólyák és Czégényi 

tanárnő kezdeményezése − a Bükkbe szerintem nagyon jó. Az idő is jónak 

mutatkozik, bár amint tudjuk jól, rossz idő nincsen, csak rossz turista. 

Csatoltam a Bükk térképét, és alább leírom a magam elképzelését az útvonalról. 

Akit érdekel, olvassa el: 

Arra gondoltam, hogy Monostori erdőtől (ahol Dsida, Viola, egy tehén és egy 

pásztor helytelenkedett egykoron) a bükkerdőn át, enyhe emelkedővel kb. másfél óra 

alatt felmegyünk a Brüll-kilátóig, ahol a tisztáson megszalonnázunk (10 deka a 

karcsúbbaknak elég!), nagyon szép hely, tényleg szép kilátás. Ha a társaság úgy dönt, 

innen újult erőkkel előbb az erdőn, majd a legelőn át, az országutat átvágva 

felmászunk a Bükk legmagasabb csúcsáig, az Árpád-csúcsig, ami 836 méter, tehát a 

szintkülönbség nem túl nagy, a Monosttortól kb. 450 méter. Itt megesszük a szalonna 

másik felét (újabb 10 deka), aki korábban mindent megevett, az kér attól, akinek még 

van. A látvány a Gyalui-havasokra innen elsőrendű. A távolság eddig viszont már kb. 

10 km, úgyhogy itt eldöntjük, hogy egyenesen visszatérünk-e a Monostorra most már 

a Dumbráva-gerincen leereszkedve (még kb. 2 óra), vagy még tovább kerülünk lefelé 

ereszkedve az őszi erdőn a Majláth-kút felé, és a Sárosbükkön át jövünk be a Hajnal 

negyedbe (még kb. 2,5 óra). (Ez utóbbi lehet, hogy túl sok lenne.) Az egész körséta 

tiszta menetideje kb. 5 óra az Árpád-csúcsig, úgyhogy mindenképp csak estefelé 

érünk vissza a városba. De opciók szerint (pl. hosszabb szalonnasütés, kevesebb 

gyaloglás) lehet rövidebbre is fogni, és már a Brüll-kilátótól visszajönni. 

Ha nincs eső, egy tornacipővel, 20 deka szalonnával, 1/2 kenyérrel, 2 fej 

vöröshagymával (odaát: "lilahagyma"), 1/2 liter vízzel és 2 buszjeggyel (ha egyik 

vége sem használt, akkor csak 1 jegy) a séta lebonyolítható. 

A fenti elképzelés, tényleg csak terv, lehet másként is menni. Csak azért írtam 

le, hogy kb. tudják, hogy mire számíthatnak.  

Jó hetet mindenkinek! 

 

Tánczos Vilmos 

 

 


