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vasútállomás

Mindenkit (mindenkit! - vendégeket is) szeretettel vár a veszprémi 
MAG nevében

Szelestey Attila és Bárdossy Pál



Városlőd és Csehbánya között, a Csiga-
hegynek nevezett, megközelítően észak-déli 
irányú hegyvonulat északi végén emelkedő és a 

Tarna-patak keleti ágával félkörívben 
közrefogott hegycsúcson épült a kb. 30x30 m 
alapterületű kis vár. A keleti oldalán a falak 
között a bejárat nyoma még jól kivehető. A 
belső vár viszont teljesen elpusztult, csupán a 
középső részén látható a kb. 5 m mély 
ciszterna maradványa.
A helység első ízben egy 1270-ben kelt 
oklevélben szerepel ,,villa Lueld" alakban, 
amikor a király a Csák nemzetség ugodi 
ágából származó Luka fia I. Demeter fiának 

I. Csák bánnak adományozta.
A várat elõször az 1321-ben kiadott oklevél említi, melyben ,,Heugku" 
várnagya Zuszkur mester, mint királyi megbízott a veszprémi káptalan 
Jutas birtokába beiktatja. Károly Róbert királyhoz Henrik veszprémi 
püspöknek 1325-ben írt levelében Heym fia László mester "castellanus de 
Heugku et comiti Bokon" , aki e tisztséget még 1332-ben is betölti.
Nagy Lajos király Lövöldön 1378-ban - de feltehetően még elõbb, 1364-
ben - Szent Mihály arkangyal tiszteletére alapított Karthausi kolostorral 
együtt Hölgykõ várát is a kolostor szerzeteseinek adományozta, akik a 
várat rövidesen lerombolták.

Indulás: Veszprém, autóbusz p. u. 08:10
(érkezés Városlőd, pápai elágazáshoz:) 08:41

Az út mellett majd a Csehbányára vezető úton a kék 
turistajelzésen indulunk el, a kék rom-jelzésre kanyarodva felmegyünk a 
várromhoz. Onnan visszafelé a kék jelzésen bejutunk a faluba, és 
megnézzük a Tájházat. Ez után a Kálváriához megyünk fel.
(Aki valamilyen okból itt szeretné befejezni a túrát, az busszal vagy 13:20-

kor vonattal tud hazaindulni.)
Városlődről a piros turistajelzésen indulunk tovább. Hamarosan a kálvária-
völgyi horgásztóhoz érünk, ahol rövid pihenőt tartunk. (Enni-innivalót 
mindenki hozzon magával!) Továbbsétálunk a Kálvária-patak mentén, 
majd egy könnyű emelkedőn után erdei sétával érünk a Tűzköves-hegy D-
i oldalára és végül Szentgál vasútállomására.
Vissza vonattal: Szentgál 14:39 (érk. Veszprémbe: 15:00)

vagy 16.22 (érk. Veszprémbe: 16:39)
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