
Kazinczy emléktúrák 

III. szakasz - Szalánc alternatív  

Füzér - Füzér 
 

Füzérről a templomtól a K+ útján megyünk lefelé, majd jobbra 
tartunk a falu széléig, ahol fölfelé jobbra a döngölt úton (először 
villanypásztort keresztezve), majd a keresztező zúzott köves úton 
balra (ennek egy meredekebb szakasza szilárdan kövezett) 
követjük a jelzést (ami most sokszor csak fehér alap). Az erdőben 
lévő Hideg-kúton friss vizet ihatunk. Kiérve a Bodó-rétre sárga-
fekete szalagozáson az országúton balra fordulunk és K jelzést 
követve ereszkedünk Hollóházára. Ahogy elérjük az országutat, 
jobbra fordulunk és az országos kék végpontjának terére érkezünk. 
A tér sarkából a hídon át indul a S jelzés, szemben bemegyünk a 
kerítésen át a templomkertbe és a kálvárián fölmegyünk  a kert 
végébe, itt jobbra a S jelzést követjük. Nagy mezőn egyenesen 
vágunk át, végül a Hálaisten tetőn frissítőpont vár rank. Innen 
jobbra SΔ jelzésen, illetve szalagozáson az országutat keresztezve 
jutunk fel az 1. ellenőrző pontra a Szurok-hegyre. 
A csúcsról indulva a ZΔ-ön érjük el az Északi Z jelzést ezen jobbra 
ereszkedünk le az eszkárosi útkereszteződéshez, ahol frissítő pont 
less. Meredeken felfelé folytatódik utunk továbbra is a Z jelzésen, 
a XVII.18- as határkőnél érünk le az Eszkárosi-patakhoz az 
alternatív túra 2. ellenőrző pontjára. 
Jobbra indulunk felfelé a patak mellett továbbra is az Északi Z 
jelzésen. Az Oláh-rétre érve kerékpárutat keresztezünk, itt  
Magyarország legészakibb pontján haladunk át (XVII.19.). Nagy-
Milic túránk legmagasabb pontja, kicsit tovább a Károlyi kilátónál 
lesz a 3. ellenőrző pont. 
Föl-le folytatjuk az utat a gerincen, elérjük a Tolvaj-hegyet, innen 
a túra legmeredekebb ereszkedésével futunk be a Tilalmas határ 
4. ellenőrző pontra. 

Füzér 
 

RAJT 
1. Szurok-hegy 

 
2. Eszkárosi-patak 

határ XVII.18. 

 
3. Milici kilátó 

 
4. Tilalmas határ 

XVII.29. 
 

5. Hársas-hegy 

6. Dávid-ortás, 
Mester András forrás 7. Vaskapu 

 
8. Füzéri vár 

Füzér 
 

CÉL 
Név 

Rajtszám 



Innen balra az úton továbbra is az Északi Z-ön érjük el a 
határátkelőt, jobbra lemegyünk a határon a völgybe, átkelünk 7 
vízmosáson, majd előttünk a Hársas-hegy, a mai meredek 
csúcspont, az 5. ellenőrző pont. 
Tovább átkelünk a nevéhez méltó Köves-hegyen, majd a XVII.37- 
es  határkőnél  hagyjuk  el  az  Északi  Z  jelzést.  Élesen     jobbra 
visszafordulunk és a szalagozást követve erdészeti úton jutunk a 
Dávid-ortáson lévő Mester András forráshoz, a 6. ellenőrző pontra. 
A forrás kiszáradt, kis házikójából nem ad vizet. Innen a KΔ-ön 
megyünk tovább ugyanazon az úton a Fövenyes- kúthoz, aminek jó 
vize van. Nemsokára jobbra átvágjuk az utat, majd élesen szintén 
jobbra a KΔ-ön rövidítünk. Újból az erdészeti útra érve jobbra 
haladunk egészen a Hatos váró menedékházig, ahol feltételes 
ellenőrzőpont lehetséges. Innenbalra följutunk a Bába-hegyre, 
majd onnan le a Pusztafalu felé eső mezőre. A falu szélére érve 
balra aszfaltúton lemegyünk a faluba, ahol a központban lévő 
kilátóban frissítés várható. Innen fölfelé a K□ jelzésen indulunk el. 
A falu szélén, ahol az aszfaltút jobbra fölkanyarodik, letérünk róla, 
egyenesen bemegyünk a fák közé a PΔ-ön, illetve a szalagozáson 
maradunk. A falu fölötti mező jobb oldalán végig a villanypásztor 
mellett megyünk fölfelé, a mező végén jobbra egyenesen térünk be 
az erdőbe. Így jutunk fel PΔ-ön a Vaskapu gerincére, a határra, balra 
haladunk az Északi Z jelzésen. Itt lesz a 7. ellenőrző pont. 
Az Északi Z jelzést végleg elhagyjuk a PΔ kedvéért balra lefelé. Az 
Alsó Csata-réten balra fordulunk és a K majd P jelzésen érünk  a 
Füzéri vár tövébe. Fölmegyünk a várba és megtekintjük a 8. 
ellenőrző pontot A várból visszatérünk a nyeregbe, onnan jobbra 
a KL jelzésen kerüljük meg a várat és jutunk le a falu utcájába, ahol 
balra megpillantjuk a célt jelentő Polgármesteri Hivatalt.

Szakasz Jelzés Táv Össz- 
táv 

Szint Össz- 
szint 

Nyit Zár Ellátás 

RAJT Füzér 
Kézművesház 

 
0,0 0,0 0 0 19:50 13:00 

 

Bodó-rét K+ 4,1 4,1 270 270    
Hollóháza K 4,6 8,7 20 290 20:50 15:00 

 

Hálaisten-tető S 2,2 10,9 170 460    
1. Szurok-hegy SΔ szalag 2,1 13,0 190 650    

Farkas-ortás határ 
eszkárosi út Z 1,6 14,6 20 670 

   

2. Eszkárosi-patak határ 
XVII.18. 

Z 5,0 19,6 290 960    

3. Károlyi kilátó Z 3,6 23,2 370 1330 22:20 17:20  
Tolvaj-hegy Z 3,0 26,2 

Tjnnj 
70 1400 22:30 17:30 frissítőpont 

4. Tilalmas határ 
XVII.29. 

Z 0,7 26,9 0 1400    

5. Hársas-hegy Z 4,1 31,0 350 1750 1:10 23:30  
Köves-hegy Z 0,7 31,7 20 1770    
Határkő XVII.37. Z 1,4 33,1 0 1770    
6. Dávid-ortás, Mester 
András forrás szalag 0,5 33,6 0 1770 23:50 1:30 frissítőpont 

Bába-hegy KΔ 3,4 37,0 210 1980    
Pusztafalu KΔ 2,7 39,7 40 2020 2:30 2:00 frissítőpont 

7. Vaskapu után Z-ről P 
leválása 

K□ PΔ Z 3,3  43,0 330 2350 3:00 3:00 
 

Csata-rét PΔ 1,7 44,7 0 2350    
8. Füzéri vár K P 3,4 48,1 90 2440 3:50 4:50  
CÉL Füzér Kézművesház P KL 1,2 49,3 0 2440 4:00 6:00 frissítőpont 


