
A korábban Abaúj vármegyéhez tarto-
zó országrészbe egészen másként ké-
szülõdik az erdõs tájainkon kevéssé
ismert értékeket kutató rovatszer-
kesztõ, mintha a nyugati határszél fe-
lé fordítaná sokat látott bakancsát.
Hiszen a Zemplén egésze és benne kü-
lönösen az ország legészakibb kistáját
jelentõ Felsõ-Hegyköz – az azt övezõ
hegyvidékkel együtt – vajmi kevéssé
tükrözi Magyarország, oly sok más tá-
jegységén érezhetõ pannon kisugárzá-
sát. A „messzi északiság” a táj eltérõ
ízének a kulcsa, hiszen ez teremt ma
is szerves kapcsolatot a vidéket ma-
gába foglaló és annak keretet adó
Kárpátokkal.

A Hegyközt övezõ erdõs hegytáj felfe-
dezésére a legalkalmasabb kiinduló-
pont e vidék kincsestára, az országban
egyedülálló tájképi adottságokkal és
sokszínû természeti és kulturális érté-
kekkel rendelkezõ Füzér. Dél felõl ér-
kezve nem lehet nem megállni a Bisó-
patak felett emelkedõ Dobogó platóján
és gyönyörködni a szinte mesekönyv
illusztrációnak is beillõ, a Nagy-Milic
vulkáni hegycsoportja által keretezett
Vár-hegy és az alatta megbújó falu lát-
ványában. 

Az egykori Abaúj vármegyei Árpád
kori eredetû település sorsa szorosan
összefonódott a felette, valószínûleg az
Aba nemzetség egyik oldalága által a
13. század elején építetett várral. Az
erõdítés elsõ okleveles említése 1235-
bõl való. A vár ellátására rendelt várbir-
tokként kezelt települések lajstromában
akkor szerepel elõször a Füzéralja elne-
vezés, amely a Vár-hegy aljában csörge-
dezõ, füzesekkel szegélyezett patakra
utal. 

A késõbbi reneszánsz palota építke-
zések nyomán a 15. és a 16. században
éli az erõsség a fénykorát. 1526-27-ben
országos jelentõségûvé is válik, mivel a
mohácsi csatavesztés után a vár kápol-
nája alatti tárházban õrizték a Szent Ko-
ronát. Sorsa 1676-ban pecsételõdik meg
végleg, amikor a császári katonaság
szétdúlja.

A 19 hektáros füzéri Vár-hegy ha-
zánk egyik legrégebbi természetvédel-
mi területe, amely 1941 óta védelem
alatt áll. Az 552 méter magasságba
emelkedõ hegykúp tetejét borító,
messzirõl oszlopos elválású bazaltnak
tûnõ kõzet valójában fiatal andezit. A
környezõ Nagy-Milic-hegycsoport bo-
nyolult rétegvulkáni szerkezetét felépí-

tõ idõsebb vulkáni kõzetektõl eltérõen,
a hegykúpot fiatal, 9-10 millió éves pi-
roxénandezit alkotja. A Vár-hegy bota-
nikai-ökológiai értékeinek köszönheti
természetvédelmi területté válását, hi-
szen geológiai, domborzati, klimatoló-
giai adottságai miatt különleges szilikát-
gyepes növénytársulás borítja. 

A vár alatti falu központjában álló,
nagyrészt 19. századi jegyeket mutató
katolikus templom, valójában középko-
ri eredetû, alapjai valószínûleg az állam-
alapítás utáni századokban épültek. Ezt
a román kori freskótöredékek és az
ugyanebbõl a korból származó béletes
kapu is bizonyítja. A kissé távolabbi,
lucfenyõk között meghúzódó reformá-
tus templom 1785 után épült. Legfõbb
értéke az erdélyi és kárpátaljai kulturá-
lis behatást tükrözõ, 1832-ben készült
növényi és geometrikus mintákkal dí-
szített, kazettás festett famennyezet. 

A települést övezõ hegyvonulatokat
borító erdõket is érdemes felkeresni,
hiszen fenyvesekkel tarkított hegyi ka-
szálói, üde vizû forrásai, csobogó pa-
takjai, ízletes tinórukat, vargányákat
adó tölgyesei, katedrálisszerû néma
csöndû bükkösei erdei barangolásra
csábítanak.

Füzér az erdõk karéjában, fenn a ma-
gas északon, tájképi, természeti, kultu-
rális értékeiben, a zempléni ember má-
ig nem kopó erkölcsi tartásában, az
ezek megõrzéséért és továbbörökítésé-
ért tenni akaró összefogásban és part-
nerkeresésben találta meg a fennmara-
dás és a fejlõdés útját. De mindezt úgy
teszi, hogy az egyre növekvõ idelátoga-
tók száma ellenére sem felejti el éltetõ
gyökereit! Hiszen éppen azt a kárpáti
varázsát veszítené el nélkülük, amiért
érdemes ilyen „messzi északra” elzarán-
dokolnunk.
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Fenn a magas északon




