
A Bakony-hegység és a Bakonya l ja 
természeti emlékei 

(Befejező közlemény.) 
írta: Földváry Miksa. 

Érdekes, szép sziklák. 

Jóllehet a Bakony-hegység főként mészkőből és dolomitból 
van felépítve, mégis nem sok oly vad, bizarr, félelmetes, csipkés 
él, csúcs, fal látható, mint az Alpok némely vidékén. Ennek ma
gyarázata bizonyára az, hogy idők folyamán a víz és szél és 
egyéb behatások simítottak az ősi arculat redőin. 

Néhány különösen érdekes sziklát a következőkben soro
lok fel: 

1. Emberkő körülbelül 10 m magas dolomitszikla Diszel köz
ség határában az Esterházy hercegi hitbizomány sáskai erdejé
ben a Felső-Szarvasvölgy sziklakapujában. Mellette festői alakú 
dolomitfalak és oszlopok, körülötte bükk-, gyertyán-, kőrisfa
állomány, alatta leszakadt mohos sziklák. A hatalmas kőtest 
kámzsás barátnak alakját mutatja, ki őrködik a völgy torko
latánál. 

2. A bakonybéli Szentkút tárgyalásánál már szó volt a Kál
váriadomb erdősűrűjében fekvő mohás sziklákról, melyekről azt 
regéli a hívő nép, hogy azok az itt Szent Mór társaságában re
mete életet élt Szent Günther bencés szerzetes könnyei. 

3. A m. kir. honvédkincstárnak Isztimér község határában 
fekvő barokvölgyi véderdejében Királyszállástól ÉK.-re körül
belül egy km-nyire mutatnak egy dolomit sziklalapot, melyről 
azt beszélik, hogy az Mátyás király vadászasztala volt. 

Ennek a sziklának romboid alakú a vízszintes felső lapja, 
melynek oldalai 290x300x150x170 cm hosszúak. Az asztallap 
vastagsága 160 cm. Mellette van a Barokvölgy száraz, köves fe-
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neke; a völgy oldalán pedig hatalmas sziklák között bükk-, gyer
tyán-, kőris-, juhar-, cserfaállomány. 

4. Müle sziklája. Ez a szikla egyik tagja annak a 20—25 m 
magas négyes tagozatú, függőleges falú sziklacsoportnak, mely 
Quadt Sándorné hercegné, Esterházy Mária Anna grófnő bala-
tonarácsi véderdejében van. A sziklacsoport megérdemli a meg
említést egyrészt azért, mert festői képet nyújt az egyébként is 
szép völgynek, másrészt a mintegy 3 k. holdnyi területen levő 
sziklacsoportnak mindenféle zavartatástól való megkímélése ese
tén remélhető, hogy abban ritka emlősök ütnek tanyát és ki
veszőfélben levő ragadozó madarak fognak fészkelni. 



A néprege szerint valaha egy Müle nevű bakonyi betyár 
búvóhelye volt, kinek nevét ma is őrzi. 

3. Tatárkövek. Károlyi József gróf fehérvárcsurgói erdejé
ben a községtől mintegy 2 km-nyire különböző nagyságú, kocka-
törésű darabokban igen kemény homokkősziklák hevernek rend
szertelenül szanaszét. Nagyon érdekes alakulat, amilyen csak 
több km távolságban levő hegyekben található. Mivel fenyőerdő
sítés van rajtok, a televényképződés folytán észrevehetően a fel
szín alá kerülnek. 

Érdekes a magyar nép intelligenciájából folyó az a megfi
gyelése, hogy ezek a homokkősziklák nem azonosak a környék 
kőzeteivel s mivel geológiai tudás hiányában erre magyarázatot 
nem talált, a képzelőerőhöz fordult s azt regéli, hogy ezek a 
sziklák megkövült tatárok, kiket Szent László király átokkal 
sújtott. 

6. Ugyancsak Károlyi József grófnak Fehérvárcsurgó köz
ség határában levő birtokában, a Gaja balpartján áll egy jellegze
tesen toronyalakú, a vízszinttől számítva 30 m magas szikla. 

7. Táborkő a Gerence vadregényes völgyében, a pápa-ugodi 
hitbizományi uradalom erdejében, a Gerence-patak medre mel
lett nyúlik a magasba. Az erdős, sziklás, kanyargós völgynek ez 
nem egyetlen ékessége, hisz annyi a megragadó, érdekes, szemet 
gyönyörködtető részlet a hosszú Gerence völgyében, hogy tulaj
donképpen az egész völgyet természetvédelmi területté lehetne 
nyilvánítani. 

8. Puszta-Palotavárpalotától északra mintegy három 
km-nyire van egy kiugró kocka alakú mészkőszikla, rajta Má
tyás király egykori vadászkastélyának romjai láthatók, mely a 
déli oldalt kivéve, meredek sziklafalon áll. 

9. Madárfej-szikla Tanka Sándor főerdőmérnök elnevezése 
szerint. Ez a szikla a veszprémi káptalan csopaki véderdejében, 
a nosztori Csapásvölgyben, a pisztrángos tavaktól mintegy 
i/2 km-nyire, a völgy Ny. felé hajló oldalán, az erdei út felett 
mintegy 5 m magasságra emelkedik. Mindkét oldalán repkény, 
borostyánnal, iszalaggal és mohával van ellepve, mely igen szép 
köntösbe öltözteti az érdekes mészkősziklát. Felette keskeny szik
laorr mered az égnek. 
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10. Péter-szikla a Somlóhegy süvegén, a hegy D. oldalán. 
Egymáson heverő szürke bazaltlapok sokasága 8—10 m magas
ságig, melynek egyik oldala a hegy tömegének támaszkodik, a 
másik függőlegesen szakad lefele. 

1. Kinizsi sziklája ugyancsak a Nagysomlón a Somlóvár 
közelében. Ennek a sziklának nyeregalakú mélyedéséről az a 
monda kering a nép között, hogy az a népszerű híres katona 
lába nyoma. 

J) Barisanffok. 
Országos hírre igényt tartó barlang a Bakonyhegységben és 



környékén a tapolcai tavas barlang, míg a többi leginkább csak 
amolyan betyárbúvóhely volt a múltban. 

1. A tapolcai tavas barlang, mely Tapolca alatt húzódik, 
mindenesetre természetvédelmi szempontból is figyelmet érde
mel. Cseppkövek ugyan nincsenek benne, de hatalmas termei és 
hosszú folyosói nemcsak a természetbarátot és turistát, hanem a 
tudóst is érdekelhetik és pedig elsősorban a zoológust, hisz 
dr. Dudich Endre szerint csak ebből a barlangból ismerjük ha
zánk egész területéről a Sinella coeca nevű vak ősrovart. 

2. Pincelyuk a neve annak a kis barlangnak, amely Német
bánya község határában, a veszprémi püspökség jóváhagyott 
üzemterv szerint kezelt erdejének 11 fb. részében igen meredek 
oldalon, sziklák között van, mintegy 400 m-nyire a tenger felett. 
Hat m magas sziklafal alján 3 m hosszú, 1.5 m széles és ugyan
olyan mély üreg, a bejárata mellett kőpad, amelyről messze el
látni a szemünk előtt elterülő előhegyekre, pápai síkságra. Sa
vanyú Józsi, a hírhedt bakonyi betyár tanyázott benne. A körü
lötte tornyosuló s a csenevész növésű fiatal erdő fölé emelkedő 
sziklacsoportok, patyolatfehérre kopott falai messze távolra vilá
gítanak s vaksötétségben is irányt mutattak a bujdosó szegény
legényeknek. 

3. Odvaskő az előbbinél jóval terjedelmesebb barlang a 
pápa-ugodi hitbizománynak Szűcs község határában levő erdejé
ben, a Gerencevölgybe torkolló Szarvad-árokra hajló meredek 
hegyoldal kopasz fejénél. A barlang előtt töbörszerű mélyedés, 
oldala mohás. A barlang hossza mintegy 15 m, szélessége 7 m, 
belső magassága 2—4 m, a végén mélyen benyúló kárpit függ le. 

4. A szép és ritka flórájáról nevezetes Barokvölgyben a 
m. kir. honvédkincstárnak Isztimér község határában elterülő 
véderdejében, Királyszállás közelében á völgy keleti oldalán több 
emeletnyi magas sziklafalak, tornyok és fokok közötti hasadék
ban rejtőzködik Rózsa Sándor barlangja, mintegy 5 m hosszú, 
ugyanolyan széles odú. Ái bejárat két oldalán két hatalmas bás
tyaszerű sziklaoszlop áll őrt, előtte mohás, nedves, szürke sziklák 
hevernek. Sötét, vad, félelmetes hely, igazi rablótanya, pedig 
nagyon valószínű, hogy a híres betyárvezér, Rózsa Sándor, aki-. 
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nek kétes dicsőségét tartja fenn nevében ez a barlang, sohasem 
tanyázott benne. 

5. Még feltáratlan az a barlang, melynek egyelőre csak a 
nyílása ismeretes az Esterházy hercegi hitbizománynak Díszei 
község határában levő erdejében, az Ágó-fennsík déli peremén. 
Vörös és szürke bazalttufában 8—10 méternyire rézsút lefelé ve
zet egy nyílás, mely télen gőzölög s a hó rögtön elolvad rajta. 

6. Nádasdy Pál gróf lókúti erdejében a Borzas részben van 
á Kőház nevű sziklaodú, mely szintén nincs még feltárva és 
melyről azt beszélik, hogy valaha betyártanya volt. 



7. Sobri Jóska rejtekhelyének mondják azt a barlangot, 
mely Bodajk község határában, Grünfeld Sándor birtokán van, a 
Gaja baloldalán levő mészkősziklák között. 

8. Ugyancsak Sobri Jóska tanyájának hívják azt a barlan
got is, mely Károlyi József gróf uradalmában, a Széles árokban 
levő vadászház közelében, az árok jobboldalán van, mely mind
össze 3 méter hosszú, de annyira el van rejtve a kutató szeme 
elől, hogy a nép nem kételkedik abban, hogy a híres, kalandos 
életű betyárvezér tényleg a barlangban lakott. Természetes, ki
csiny ablakából jól át lehet tekinteni a környezetet, viszont az 
útról a bejárat nem látható. 

9. A székesfehérvári püspökség tési erdejében a már emlí
tett Sötéthorogvölgy és Móroctető között, Prohászka fája köze
lében, a Kőpajta nevű vadászkunyhóval szemben látható egy 
15 m mély sziklahasadék, ez a Kőpajta-sziklabarlang. 

10. Bakonykútitól délre, a Baglyashegy közelében haladó 
karsztos dolomitsziklás regényes völgy sziklafalai között, nehezen 
megtalálható helyen fekszik a Csikvárágya nevű barlang, mely 
a nép hite szerint természetesen szintén zsiványtanya volt va
lamikor. 

11. A Cuha sziklás birodalmában, Vinyepuszta közelében van 
a kőpince mészkőbarlang, mellette bővizű forrás és hatal
mas szikla. 

12. A Bakony szívében levő- Kőrishegy alján, a Márvány
völgyben van a meglehetősen mély ördöglik. 

K) A föld felület sajátságos alakulása. 

Ezen a címen összefoglaljuk azokat a nevezetességeket, ame
lyek a földfelületen érdeklődésünket felkeltik. 

Ilyenek volnának: 
1. Macskalik víznyelőtöbör a Kabhegy oldalán, Nagyvázsony 

község határában, az uradalmi erdő és az úrkúti legelő határvo
nalában. Ez a tölcsér mintegy 40 m átmérőjű, 25 m mély, a fe
nekén barlangszerű nyílás, mely a beömlő csapadékvizet elnyeli 
s valószínűleg a devecseri völgyben adja vissza a felszínnek. 

2. A Nyirtó eliszapolt tölcsér a Kabhegy oldalán, a nagy-
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vázsonyi uradalom erdejében. Lefolyása nincsen; csupán csapa
dékvízből táplálkozik; bár vízkörnyéke elég nagy, nem sok víz 
van benne. Egész kiterjedése 2 khold. A sás, nád, káka, gyé
kény mindinkább szaporodik úgy, hogy nyílt víztükör már alig 
van. A récefélék nagy tömegekben szokták ellepni s fészkelnek, 
is benne. 

Körülötte 20—30 éves tölgy-, cser- és gyertyánállomány, 
partján hatalmas kocsánytalan tölgyfa áll. 

Megfigyelték, hogy az erdei vad nem jár a Nyirtó vizére, 
holott igen kevés forrás van a Kabhegyen. Valószínűleg azért 
nem keresi fel a vad, mert. a sok korhadó növény kellemetlen 
ízt kölcsönzött a víznek. 

3. Ugyanilyen, de jóval kisebb a Verébtó, mely ugyancsak 
a nagyvázsonyi uradalomban, a Kabhegy oldalán fekszik. Kiter
jedése csupán 0.5 kh. Naiv monda fűződik hozzá, illetve a szé
lén álló örek tölgyfához. 

4. Mint egy rombadőlt, vagy föld alá süllyedt s kiásott Ősi 
vár, úgy hat a szemlélőre anagyvázsonyi uradalomnak, a régi 
úrkúti erdészlak mellett, szünetelő mangánbánya felszínén levő 
érdekes alakú mészkősziklák csoportja. 



BEFEJEZÉS. 

Ismételten hangsúlyoznunk kell azt a köztudatba már átment 
megállapítást, mely az előadottakból is következik, hogy a ter
mészetvédelem ügyében, annak minden vonatkozásában az állami 
erdészetnek teret kell biztosítani s a természeti emlékek kijelö
lésénél, lajstromba foglalásánál, leltározásánál, ellenőrzésénél, 
mint az a legtöbb külföldi államban is be van vezetve, az erdé
szetnek közre kell működnie, hisz — amint az ebben az érteke
zésien is olvasható, a természeti emlékek csaknem kizárólag az 
erdőben vannak. 

Bakonyi adataink összegyűjtésének ideje alatt jelent meg a 
legújabb természetvédelmi törvény, a karintiai 1931 április 
27-iki.törvény s most az 1932. évben,annak végrehajtási utasí
tása, mely teljes és feltétlen védelmet biztosít az ebben az érte
kezésben is tárgyalt több növény- és állatfajnak, nevezetesen: 

a cifra kankalinnak (Primula auricula L.), a tarka rigó
pohárnak (Cypripedium calceolus L.), a henye boroszlánnak 
(Dalphne cneorum L.), a fehér tavi rózsának (Nympaee 
alba L.), a sárga tavi rózsának (Nuphar luteum L.); részben 
a tiszafának, havasi fenyőnek és égernek stb.; 

az állatvilágból.: a sündisznónak (Erinaceus europaeus L.) 
és a,nyuszinak (Mustela martes L.), 

a madarak közül: a réti sasnak (Haliaetus albicilla L.), a 
halászsasnak (Pandion haliaetus L.), a gatyásölyvnek (Archi-
buteo lagopus Brün.) és a jégmadárnak (Alceda ispida L.). 

Végül meg kell jegyeznünk, hogy a bakonyi fóntosabb ter
mészeti emlékek, vagyis a természetvédelmi területek könnyebb 
megtalálása végett egy átnézeti rajzot. mellékelünk. 
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