
Hernád-áttörés -Tamásfalvi-kilátó – Kolostor-szurdok
  (2022.05.28.)

A túra: Cingov – Tamásfalvi-kilátó – Hernád.áttörés – Podlesok

B túra: Cingov – Tamásfalvi-kilátó – Hernád.áttörés – Kolostor-szurdok – Podlesok

A  Čingov-i  autóbusz-megálló,  parkolóhelyről  indulunk  el  egy  aszfaltos  úton,  melyet  rövidesen
elhagyunk egy fenyőfákkal szegélyezett, enyhén emelkedő kis völgy kedvéért. Kb. negyed óra séta
után  elérjük  a  jelenleg  használaton  kívül  álló  Ďurkovec-i  autós  kempinget.  Ezen  átvágva  egy
szélesebb erdei úton megközelítőleg háromnegyed óra alatt érjük el a  Tamásfalvi  kilátót (667m).
Útközben a lombos erdőben bandukolva is több helyen találunk kis oldalsó leágazásokat, ahonnan
szintén szép kilátás nyílik a Hernád völgyére. Érdemes ezeket is megnézni, de azért a fő attrakció
még is csak a Tamásfalvi-kilátó elképesztően látványos sziklapereme. Ezt nem úgy kell elképzelni,
mint egy hagyományos kilátót korláttal, esetleg toronnyal. Nem ez egy mindenféle biztosítás nélküli
sziklaperem. Tériszonyosoknak ezért nem is ajánlott teljesen a 160m magas függőleges sziklaletörés
szélére  kimerészkedni,  vagy  csak  hasalva,  mint  ahogy  azt  teszik  sokan.  A  kilátóból  elképesztő
panoráma tárul elénk a Szlovák Paradicsom sűrű fenyveseire, az alattunk húzódó völgyekre és kis
szerencsével az ellenkező oldalon a Magas Tátra vonulatait is megcsodálhatjuk.

Ha  kigyönyörködtük  magunkat,  akkor  tovább  indulunk  és  kb.  15  perc  alatt  egy  meglehetősen
meredek  (túrabot  jól  jöhet),  kanyargós  szerpentinen  leereszkedünk  a  Hernád-áttörésbe.  Utunk
eleinte magasan a Hernád fölött hullámzik le-föl, majd leereszkedik a partjára, ahol a sziklák egyre
nagyobbak  lesznek,  egyre  mélyül  a  szurdok.  Hamarosan  elérünk  egy  vashídhoz,  melyen



keresztezzük a folyót.  Rövidesen feltűnnek az első akadályok, egy lánccal  biztosított  sziklatálcás
szakasz képében. Ez csak ízelítő a következő rész vadabbnál vadabb sziklafalba vert fémtálcás,
lánccal biztosított útvonalához. Néhol magasan a rohanó folyó sziklafalába vert fémtálcáin homorítva
tudjuk csak a hasas sziklakiszögelléseket leküzdeni, de aggodalomra semmi ok. Kis izgalmat csak az
hozhat a dologba, ha jönnek szembe is a tálcákon. Ilyenkor némi akrobatikára, falhoz simulásra lehet
szükség, de a láncok folyamatosan a segítségünkre vannak. Jó pár izgalmas szakaszon túl az út
kényelmesebb lesz, átmegyünk a karthauzi barátok által épített kőhídon és kiérünk egy faházakkal
teleszórt kis tisztásra a  Létánfalvi-malomhoz. Itt  egy büfé is üzemel, ahol némi hűsítőt vehetünk
magunkhoz és szusszanhatunk egyet. Tovább indulva, pár perc séta után, átmegyünk egy himbálózó
függőhídon, majd kb. 20-30 méterre a folyó felett ismét találkozunk a már megismert fémtálcákkal.
Több tálcás, láncos rész után ismét függőhíd következik, majd követve a folyó kanyarulatait, kisebb
mélységeket ívelünk át újabb fémtálcákon lépdelve. Ezeket elhagyva elérjük az eddigi leghosszabb
függőhidat utunk során, melyen már rutinosan kelünk át.

Itt válik ketté a csapat attól függően, hogy valaki az A, vagy a B túrát választja.

Az  A túrások folytatják útjukat,  ahol  is újabb sziklatálcák következnek, majd néhány perc múlva
megérkezünk a túránk utolsó lánchídjához, az úgynevezett  Pozsonyi-hídhoz. A folyó jobbra ívelő
kanyarulata  után  nem  sokára  újabb  két  sziklatálcás  rész  következik  rögtön  egymás  után,  majd
elérünk a helyi horgászegyesület már nem használt faházához. Innen már sima fel-le hullámzó úton,
néhol gyökereket kerülgetve érünk ki a Hernád-áttörés túlsó végén lévő fém hídhoz. Még néhány
sziklán felszökellve búcsút veszünk a Hernádtól és eleinte egy széles erdei úton, majd egy aszfaltos
úton érünk el a már Podlesokban várakozó buszunkhoz.



Táv: 13,3 km Szint fel: 510m le: 485m



B túra:

Az út alapvetően az A túra útvonalán halad. Aki kicsit  több izgalomra vágyik, az válassza ezt a
kitérőt.  A  Kolostor-szurdok a  Szlovák  paradicsom  egyik  legrövidebb  (1.5km)  és  legszárazabb
szurdokvölgye, ennek ellenére itt található a legtöbb vízesés. A szurdokban bedőlt fákat kerülgetve,
doronglétra-hidakon  átkelve,  létrák  sorát  megmászva  haladunk  előre,  majd  a  végén  egy  kissé
meredekebb  kaptató  után  érkezünk  meg  a  Menedékkő-fennsíkra.  Itt  megtekinthetők  egy
folyamatosan  felújítás,  feltárás  alatt  lévő  karthauzi  szerzetesrendhez  tartozó  1000  éves  kolostor
romjai, illetve tiszta idő esetén gyönyörű panoráma nyílik a Magas Tátrára is. Az izgalmak után egy
erdei úton ereszkedünk vissza a Hernád-áttörésbe, mivel a szurdok csak egy irányban járható. Innen
az A túra szerint folytatjuk utunkat Podlesokba a buszunkhoz.



Táv az A túrán felül: 3,2 km Szint fel/le: 310 m

A TÚRÁN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT!
A MEGFELELŐ UTASBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSE KÖTELEZŐ!


