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Badacsony Magyarország legemblematikusabb, és legismertebb hegye. Szerencsések 

vagyunk, hogy itt van a szomszédságunkban, így nem kell nagy utat megtennünk, hogy a 

lankáin kirándulhassunk. Egy órányi vonatozás után érkeztünk meg a fonyódi kikötőbe, majd 

hajóra szálltunk és immár hagyományt teremtve második alkalommal szálltunk partra 

Badacsony kikötőjében, hogy neki lássunk a hegy megmászásának.  

 

Nagy lendülettel indultunk el a partról felfelé vezető kocsiút mentén, hogy feljussunk a hegy 

lábához. Utunkat családi borozók, fogadók, éttermek hűvös pincéi szegélyezték. Így 

útközben lehetőség nyílt a helyben termelt zamatos borok ízlelgetésére.  

A Szegedy Róza házként ismert présház mellett vezetett utunk. Aztán a kőfal mentén a 

sziklás, köves, lépcsős meredeken elindultunk felfelé. 

Itt már kezdtük úgy érezni, hogy szükségünk lenne egy kis pihenőre, mikor megérkeztünk a 

Rózsakőhöz. A szőlőskertek feletti kőfalról csodaszép látványban gyönyörködhettünk. A kő 

nevét, Szegedy Rózáról kapta, aki férjével, Kisfaludy Sándorral szívesen üldögélt ezen a 

kövön. A néphit szerint a Rózsakőnek varázslatos ereje van: ha egy fiatal pár egymás kezét 

fogva ráül, háttal a Balatonnak hosszú, boldog kapcsolat vár rájuk 

Az „üldögélés” után utunkat balra a szőlőskertek között, pincék mellett folytattuk, a Kuruc 

körút tanösvényen a hegy nyugati oldalán a bujdosók lépcsője felé, az Országos Kéktúra 

útvonalán. 

„Mindössze” 464 lépcsőfokot kellett leküzdenünk, hogy Badacsony tetején találjuk magunkat. 

Szerencsénkre több helyen is megpihentethettük fáradt lábainkat. A lépcsősor mentén a 

növényzet mellett hatalmas bazalttornyok, törmeléklejtők vonták el figyelmünket a mászás 

fáradalmairól, amit az is nehezített, hogy a lépcsőfokok mindegyike különböző magasságú. 

A hegytetőt elérve, a Ranolder Keresztnél elénk táruló panorámát meglátva minden 

fáradságunkat elfelejtettük és alig bírtunk betelni a látvánnyal, ami szemünk elé tárult. A 

Balaton sokszínű vize, Fonyód dombjai, Szigliget és a Keszthelyi hegység látványa kárpótolt 

bennünket. 

Az Egry József kilátótól a Kisfaludy kilátó felé haladva az addig megszokott bazalt eltűnt a 

lábunk alól és a föld vörössé vált. 

A kilátó tetején „egy jobb kilátás” nyílt számunkra. Szinte teljes körpanoráma tárult elénk. 

Elláttunk Ábrahámhegytől a tihanyi félszigeten át a Káli medencéig, ezzel megkoronázva 

kirándulásunkat.  

Utunk ismét a Rózsakő mellett vezetett el, ahol megint „üldögéltünk” egy kicsit biztos, ami 

biztos alapon. Új erőre kapva, a hegy oldalán leereszkedtünk, miközben hangulatunk 

fokozására, emlékeink elmélyítésére betértünk egy-két pincészetbe. 
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