
2900 létrafok 

 

 Már két éve tervezgettük, hogy elmegyünk a Medve-szurdokba kirándulni a családdal. 

 Egy hétfői nap elindultunk egy fergeteges kalandra. Nagyon vártam, hogy 

elkezdhessük a túrát, de a bejáratig a parkolótól még egy órát kellett sétálni. Odaérve 

megpihentünk egy kicsit a padoknál, ettünk, ittunk. Egy nagy táblán elolvashattuk, hogy 115 

híd, 49 létra, rajtuk 2900 létrafok vár minket. A hely csak nyáron látogatható, és a neve arra 

utal, hogy itt régen éltek medvék. A szurdok elnevezés egy mély völgyben futó sebes folyót 

vagy patakot jelent. 1896-ban hat fiatal nekivágott az addig megmászhatatlan Mixnitz-patak 

völgyét végigjárni. Sajnos egyikük lezuhant és súlyosan megsérült. Ezután 1901-ben az Alpin 

klub elkezdte kiépíteni a szurdokot.  

 

 Kis pihenő után mi is nekivágtunk a hosszú útnak. A patak mellettünk folydogált, 

csobogott, mutatva nekünk az utat. Hatalmas sziklák és erdők vettek körül minket. Utunk 

elején már volt egy kilátó, ahonnan szép látvány tárult elénk. A fák néha valamilyen arcot 

formáztak, ami még különlegesebbé tette őket. Lassacskán elértünk a létrákhoz, és innen vált 

igazán izgalmassá utunk. Szerencsére nem volt sok turista, így nyugodtan nézelődhettünk, 

fényképezhettünk, nem kellett sietnünk. A hidak és a létrák olyan keskenyek voltak, hogy 

nem fért el egymás mellett két ember. Ezért is csak egy irányba járható a szurdok. Hatalmas 

sziklákról folyt le a víz, és több helyen gyönyörű vízesést láthattunk. Ha jól számoltunk, 

legalább húsz nagy zuhatag mellett mentünk el. Ha a hidak nem lennének, ide sem lehetne 

bejutni, csak hegymászóknak. 



 

 Kb. két óra múlva elértük az utolsó hidat, amit egy kicsit sajnáltam, mert véget ért a szurdok. 

Innen már csak tíz percet kellett sétálnunk, hogy elérjünk egy hüttéhez. Ez egy kis hegyi 

étterem, amely várja a fáradt, szomjas és éhes turistákat. Ittunk és ettünk egy jót, majd újult 

erővel folytattuk kirándulásunkat az 1722 méteres hegycsúcsra. 

 

 Egész napos kimerítő, de csodaszép utunk után jó érzés volt beülni az autóba. Ide 

biztos, hogy el fogunk még jönni, mert az egész családnak nagyon tetszett. 
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