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A GÖRGÉNY– ÉS KELEMEN HEGYSÉGEK MONDÁJA 

 

Nekünk, gyergyóiaknak, már megszokott, de az idegennek lenyűgöző látvány a medencét nyugatról 

határoló Görgényi havasok, a Kereszthegy, Kecskekő, Öreghegy (Batrina) csúcsokkal, valamint az északról 

látható Kelemen havasok vonulata, a Reketyés, Kelemencserbükk, Magyar Negoj, néha még május végén is 

hóval „tarkított” csúcsaival. Kevesen tudják, hogy a két vulkáni hegységhez egy szép monda fűződik. 

     

    Ott, ahol a két hegység már majdnem összeér, és közöttük a Maros vize is felgyorsul, élt egy hercegnő, akinek férje 

csatában veszítette életét. Két fia volt, Kelemen és Görgény. Teltek az évek, és egyszer ismeretlen népek támadtak a 

vidékre, akiket egy Jézer nevű vezér vezetett. 

    A hercegnő megparancsolta fiainak, hogy űzzék ki a betolakodókat. A csatában sokan elestek, de köztük volt 

Kelemen is, a hercegnő legidősebb fia. Végül Görgény győzedelmeskedett, megölve Jézert is, így bosszulva 

meg testvére halálát. A csata színhelyén később egy kis tó keletkezett. Az idős hercegnő megtudva fia halálát 

sokat sírt és könnyeiből meleg vizű források fakadtak, nem messze a Marostól. 

    Végül a hercegnő is meghalt és végakaratának megfelelően a legközelebbi szép hegycsúcson temették el, amelyet 

azóta is Öreghegynek vagy Batrinának neveznek. 

    Görgény egy évig gyászolta anyját és közben békét kötött Jézer utódjával. Teltek az évek, amikor megtudta, hogy 

Jézernek van egy nagyon szép húga. Lóra ült és megkereste a leány kastélyát. Megismervén a gyönyörű teremtményt, 

akit Taplócának hívtak, megkérte a kezét. A lakodalom negyven napig tartott, utána Görgénynek a Maroshoz közeli 

kastélyába költöztek. Itt éltek boldogan, míg meg nem haltak. A helységet, amelyik a kastélyuk körül keletkezett 

Taplócának, Toplicának nevezték. 

    A monda helynevei ma is élnek: Toplica (Maroshévíz), a Görgény és – Kelemen havasok, az Öreghegy vagy Batrina 

(1634m) és az 1750m tengerszint feletti magasságban keletkezett Jézer tó, amelyik a Kelemen havasok egyetlen 

glaciális tava. Az özvegy hercegnő könnyeiből fakadt meleg vizű források a mai Urmánczy és Bánffy termálfürdők. 
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