
IGAZOLÁSOK  50/40/30 
Név : ……………………………………………………… Rajtszám : ……………… 

Indulási idő: ……...…… Érkezési idő: ……………… 

Borzavár 
7.30-10.30 

3,0 km 

Porva-Csesznek vá. 
8.15-11.30 

7,6 km 

Kőpince-forrás 
9.30-11.45 

14,5/--/-- km 

Zörög-tető 
9.10-13.10 

17,2/13,2/13,2 km 

Kőmosó-völgy 
9.30-14.10 

20,0/16,0/16,0 km 

Csesznek, Várkert Söröző 
9.45-14.30 

21,0/17,0/17,0 km 

Gézaháza 
10.30-15.30 

24,8/20,8/20,8 km 

Mogyosóskerti-árok 
11.30-15.50 

29,6/25,6/ -- km 

Ördög-gát 
11.45-16.40 

32,3/28,3/-- km 

Gesztenyés 
10.50-17.40 

36,7/32,7/22,9 km 

Cuha-völgy 
11.30-18.40 

40,4/36,4/26,6 km 

Zirc, Reguly A. ált. isk. 
12.15-20.00 

45,5/41,5/31,7 km 
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INFORMÁCIÓK, FIGYELMEZTETÉSEK 
 
Szeretettel köszöntünk a Teljesítménytúrázók Társasága által rendezett Bakonyi 
Mikulás teljesítménytúrákon! 

A túra teljesítését akkor ismerjük el, ha szabályosan neveztél, és minden ellenőrző 
ponton bélyegeztettél. (Az ellenőrző pontok nyitvatartási ideje a bélyegzés helyénél van 
feltüntetve.)  
A szintidőn belüli teljesítést emléklappal és kitűzővel ismerjük el.  

Kérünk, hogy ha a túrát valamilyen okból nem folytatod, azt az ellenőrző ponton közöld, 
vagy üzend meg a következő pontra.  

A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen 
nem igényelhető. 

FONTOS! 

A túra nehéz, technikás, helyenként kifejezetten veszélyes szakaszokon 
halad! (Műutak, vasút keresztezés, patakátkelések, meredek és csúszós 
letörések és árokfalak, sziklás, jeges, vizes terepszakaszok, bedőlt fák, és 
amit még el tudsz képzelni.) Profi túrázók se haladjanak egyedül, a 
rutintalanabbak pedig keressék a gyakorlottabbak társaságát! 
14.00 óra után a Gézaháza ellenőrzőpontról működő lámpa és térkép nélkül 
nem mehet tovább senki az Ördögárok felé!! 
Azok a sporttársak, akiknek a Kőmosóvölgy gondot okoz, az Ördögárokkal 
meg se próbálkozzanak! 

A veszélyes terepszakaszokon biztonsági emberek ügyelnek a biztonságra. 
Tanácsaikat a saját érdekedben fogadd meg! 

Az árokban a lehetőségekhez képest a legmélyebben vezető úton haladj! A 
meredek árokfalakban mindig keress kapaszkodási lehetőséget! 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a túra előkészítésében, szervezésében, 
rendezésében valamilyen formában részt vettek, vagy segítettek: 

✴ a turista útjelzések felújításában résztvevőknek 

✴ a túra útvonal kitűzőinek és pontőreinek 

Információs telefonszámok a túra alatt: 

Lendvai Imre   06 20 3549998 
Horváth Csaba   06 30 9755612 
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ÚTVONAL ADATOK 

Táv neve Bakonyi Mikulás 
50 

Bakonyi Mikulás  
40 

Bakonyi Mikulás 
30 

Indítás 7.00 - 8.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 

Szintidő 12 óra 11 óra 10 óra 

Útszakasz 
Táv 

(km) 
Szint 
(m) 

Táv  
(km) 

Szint 
(m) 

Táv 
(km) 

Szint 
(m) Jelzés 

Zirc, Reguly Antal 
Ált. Isk. 0,0    0    0,0    0    0,0    0    

Pintér-árok 3,0    91    3,0    91    3,0    91    K 

Borzavár széle 4,2    130    4,2    130    4,2    130    K 

Csárda-völgy 7,5    180    7,5    180    7,5    180    szalag 

Porva-Csesznek v.á. 9,4    211    9,4    211    9,4    211    P 
Rókalyuk-domb, 
elágazás 10,0    220    10,0    220    10,0    220    PS 

Károlyháza | | 11,4    300    11,4    300    S 

Kőpince-forrás 14,5    314    | | | | P 

Zörög-tető 17,2    567    | | | | Z 

Zörög-tető | | 13,2    413    13,2    413    S 

Suttony, elágazás 19,9    569    15,9    430    15,9    430    Z 

Kőmosó-völgy 20,0    572    16,0    433    16,0    433    P+ 
Csesznek, Várkert 
Söröző 21,0    612    17,0    473    17,0    473    P+ 

Gézaháza 24,8    766    20,8    627    20,8    627    P+, Z 

Töbör-hegy 27,2    805    23,2    666    | | Z, P+ 

Mogyoróskerti-árok 29,6    914    25,6    775    | | P 

Ördög-gát 32,3    1043    28,3    904    | | P 

Gézaháza 34,6    1110    30,6    971    | | P. Z 

Gesztenyés 36,7    1171    32,7    1032    22,9    688    P+ 

Cuha-völgy 40,4    1231    36,4    1092    26,6    748    P 
Zirc, Reguly Antal 
Ált. Isk. 45,5    1305    41,5    1166    31,7    822    P 
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de felszentelésére csak 1850-ben került sor. A lakosság részben földműveléssel foglalkozott, 
részben a környező erdőségek adták megélhetésüket (szén- és mészégetés, fakitermelés). A 
környék len- és kendertermelésének feldolgozását több mint 150 évig a cseszneki takács céh 
végezte. A falu tárgyi emlékeit a szépen felújított tornácos épületben kialakított, 
Falumúzeumban tekinthetjük meg. 

Csesznek vára 
A rom a falu déli részén, kelet-nyugati irányban húzódó dachstein mészkőből felépült Vár-
hegy éles gerincén áll. A vár kb. 40 méter hosszú és 10 méter széles, zárt kétemeletes 
épület. Egy különálló sziklán négyzetes torony emelkedik, a belső várat nyugatra kis 
tornyokkal megszakított vár-falak szegélyezik. A várat valószínűleg a tatárjárás után a 
Csáki-nemzetség építette, akik a Bakony örökös ispánjai voltak. A XIV. sz. végén Zsigmond 
király tulajdonába került a vár, amit a Garai-nemzetségnek adományozott. Többször 
átalakították, javították a várat, ebből az időből maradtak ránk feliratos-címeres (Garai-
Cillei címer) kőfaragványok is. Örökös híján ismét a király birtoka lett. Mátyás király 1483-
ban kedvelt kincstárnoká-nak, Szapolyai Istvánnak adományozta a várat, amit átépítettek 
és kibővítettek. 1526-ban Csesznek ura a nagy hatalmú Török Bálint lett. A török időkben a 
vár, végvár volt. Miután Győr várát a török elfoglalta a cseszneki várvédők csata nélkül 
feladták a várat. Ezután pár évig a törököké volt a vár. A következő évtizedekben többször 
gazdát cserélt, végső gazdája az Esterházy család. 1734 körül barokk stílusú palotává 
építette át a várat és a XVIII. sz. végéig élt itt. Az egyre gazdagodó Esterházyak igényét a 
várkastély nem tudta kielégíteni, ezért 1780-ban a rédei kastélyukba költöztek át. 
Elkezdődött a magára hagyott vár állapotának romlása, amit az 1810-es móri földrengés, 
majd egy tűzvész tovább rontott. 

1957-ben kezdődtek a javítási munkák, később régészeti kutatások is folytak a területen. A 
vár részbeni rekonstrukciója jelenleg is tart. 

Ördög-árok 
Valószínűleg törésvonalak mentén alakult ki, de kimélyülését a karsztvizek kialakította, 
később beszakadt barlangok is elősegítették. Az Ördöggátnál s a völgy fenekén máshol is 
látható hatalmas sziklatömbök azonban egyes kutatók szerint nem ezeknek a barlangoknak 
a maradványai. Az is kétségtelen, hogy az Ördögárok sekélyvizű, olykor ki is száradó 
patakja nem vájhatott ki ilyen mély szurdokvölgyet. Így fel kell tételeznünk, hogy a 
beszakadt barlangjáratok, a víz munkája és a hegyképző mozgások együttesen alakították ki 
a festői völgyet. 

 

Kőpince-forrás 
 Zörög-tető 


Csesznek 


Cuha-hegy 


Ördög-gát 
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Kislexikon 
Zirc 
A róla elnevezett Zirci medence közepén fekszik. Itt született 1818ban Reguly Antal híres 
nyelvtudósunk és oroszországi utazónk. 

1199ben III. Béla alapított a Bakonyban vagy magában Zircen cisztercita apátságot. 
Egykori temploma a XII. század végén épülhetett. A török hódoltság után az új monostor 
alapjait 1727ben rakták le. Az empire stílusú kolostor homlokzata és templomának kettős 
tornya csak 1854ben készült el. Könyvtára gyönyörű berendezését Silde Mihály, zirci 
asztalos faragta a Bakony különböző fafajtáiból. A kéttornyú templom oltárképét 1754ben 
Maulbertsch Antal festette. Zircen találjuk Magyarország második legnagyobb 
arborétumát. A kertben több mint 100 fenyő és 400 lombosfa és bokor fajtában 
gyönyörködhetünk. 

Borzavár 
Kevés és gyenge szántóföldjei miatt, lakói főleg mész és szénégetéssel, seprűkötéssel, fa és 
bányamunkával foglalkoztak. Nevét az itt tenyésző sok borzáról (bodza) és éppen nem a 
„borz”tól vette. Az Eszterházyak a 18. század közepén tót, magyar és sváb lakosokat 
telepítettek ide. 

Kőpincebarlang 
Vastag dachsteini mészkőpadok alá húzódó, szép fekvésű sziklaüreg. Kialakulását a 
mészkőbe települő vékonyabb rétegek kőanyaga kimállásának köszönheti. Tágas bejárata 
14 m hosszú, 8 m széles csarnokba vezet, amelynek mennyezetén repedés húzódik és a 
felszínre kürtő nyílik. 

Kőmosóvölgy 
A szurdokot a Várhegy oldalában, a cseszneki vár alatt találjuk, ahova a piros +, zöld 
barlang jelzések vezetnek. Ez a vadregényes szurdok talán a környék legszebb 
képződménye. A patak mellett vezet az út, kétoldalt hatalmas sziklafalak tornyosulnak. 
Eleinte beszűkült völgyben haladunk felfelé és elsőnek a Törökfürdő elnevezésű, vízzel teli 
sziklaüstre (gugyor) tekinthetünk. Ez lehet a Bél Mátyás által 1731ben említett cseszneki, 
vízzel telt barlang. Valószínű, hogy a várban hajdan lakó Török Bálintról kapta elnevezését 
a század elején. Vízbő időszakban szép vízeséssel dübörög itt le a patak, száraz időben 
csurdogálva bukik alá a víz. Ahogy egyre feljebb megyünk, kiszélesedik a völgy és jobb 
oldalon kb. 17 m magasságban láthatjuk a Kecskelyuk nevű kőfülkét, vele majdnem 
szemben találjuk a Csesznekibarlangot, (mely a néphit szerint a vár titkos kijárata) és a 
Csesznekiátjáró nevű sziklaüreget.  

Csesznek 
Az Aranyospatak erdős hegyekkel koszorúzott völgyében, a várrommal koronázott, festői 
várhegy északi és észak keleti tövénél fekszik. A vár alatt meghúzódótelepülésen kezdetben 
a várőrség tagjai és hozzátartozói éltek. Először a XIII. sz. közepén jelenik meg írásokban, 
neve a szláv „cestnik” (tiszt) szóból származhat. 1372 után Vámhegy a neve. 1624ben 
pusztaként említik, önálló faluként csak a XVIII. század közepétől tartják nyilván. Darnay
Dornyai Béla szerint neve nem a szláv eredetű csesznak (fokhagyma) szóból ered, hanem a 
sziklás talajú Várhegyen valamikor nagyban és szabadon tenyésző medvehagymától 
(Allium ursinum) származik. A nagy zöld levelű, sűrű fehér virágaival is feltűnő, tömegesen 
tenyésző medvehagyma erős fokhagymaszaggal tölti be a környéket. A falu lakossága a XIX. 
századig jobbágysorban élt. A XVIII. században volt egy kápolna a várban, de 1782ben 
életveszélyessége miatt bezárták. Római katolikus templomát 1805ben kezdték építeni,  




