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11Általános ismertetõ � Természetvédelem; Barlangok; Történelem

TERMÉSZETVÉDELEM (Baross Gábor, Czibula György)
A Bakonyban a természetvédelmi oltalom jelentõs múlttal és 
társadalmi hát tér rel rendelkezik. A védelem célja az élõvilág, az 
élettelen természeti érté kek, a táj ké pi és kultúrtörténeti ér té kek vé-
delme, a biológiai sok fé le ség fenn tartása, a kör nye zetpedagógiai tö-
rek vések se gí tése, az oktatás, a tu do mányos kutatás le he tõ sé gének 
biz to sí tása mellett a tér ség be irá nyu ló ökoturizmus megteremtése, a 
lá to gatók él mény szerzésének biz to sí tá sa.
 A térség legmagasabb rangú védettségét a tájvédelmi körzetté 
(a tér képen TK) nyilvánított Magas-Bakony (1991) és Somló 
(1993) élvezi. 
Természetvédelmi területek (a térképen TT): Bakonygyepesi 
zergebogláros TT; Farkasgyepûi kísérleti erdõ TT (14. túra); Fenyõfõi 
õsfenyves TT (4. túra); Hódoséri ciklámenes TT (3. túra); Szentgáli 
Tiszafás TT; Úrkúti Õskarszt TT (1. túra); Zirci Arborétum TT
 A helyi védettségû területek közül kiemelhetõ a Szépalmapusztai 
(3. túra) és a Bakonybéli arborétum ill. a Tisztavíz-forrás (2. túra).
 A barlangok természetvédelmi területként védettek, hasz no-
sí tásukat, kutatásukat, bejárásukat a természetvédelmi hatóság sza bá-
lyozza. A ki emel ke dõ értékû barlangok fokozottan védettek.

GEOTÚRÁK A BAKONYBAN (Czibula György)
A Bakony geológiai sokszínûsége a földtani és egyéb természeti 
értékek iránt fogékony turisták számára kitûnõ lehetõséget 
nyújt a természeti jelenségek tanulmányozására. Ezen igények 
kielégítését célozza meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság a Bakony–Balaton Geopark program beindításával. 
A program részeként a geopark együttmûködõ partnerei 
geotúrákat indítanak a területén lévõ jelentõs földtani, 
kultúrtörténeti és élõ természeti értékek bemutatásának 
céljával.
Inf.: Bakonyalja Barátai Egyesület (Czibula György geotúra-
vezetõ) • www.szarvashaz.hu • szarvashaz@szarvashaz.hu 
• Tel.: 30/919-5868.

TÖRTÉNELEM (Kovács Attila Gyula)
Már az õskõkor (paleolitikum) óta lakott a Bakony területe. A hegység 
erdei, azok vadállománya és a hegy ség szerkezet nyújtotta barlangok jó 
lehetõséget biz tosítottak az õs em ber számára, hogy ezen a helyen meg-
te le pedhessen. Mivel a kõüregek nem otthonosak, fõleg az elõtérrel 
rendelkezõ barlangokat lakták, így elõt tük tölt hették idejük nagy részét, 
ha épp nem va dász tak vagy gyûj tö get tek: pl. a bakonybéli Pörgöl-
barlang (3. túra) elõ te ré ben mész kõ bõl faragott ló szo bor tö re dé ket, ill. 
több csont- és kõ esz közt találtak (Ale u lit-kul tú ra). Ezenkívül Vesz prém-
bõl és Városlõdrõl is elõkerültek õs kõ ko ri leletek. Az újkõkor 
(neolitikum, Kr. e. 3500–2500) embere kezd te el mû velni a föl det. 
A Bakony területén több hely rõl is me re te sek ebbõl a korból való csiszolt 
kõ esz kö zök: pl. Ba kony bélrõl szár ma zik egy világoszöld, szer pen tin bõl 
faragott, csiszolt vé  sõ, de Ba kony szent lász ló, Pénzesgyõr, Szentgál stb. 
terü le térõl is elõ kerültek leletek.
 A bronzkor a Kr. e. 1900–900-ig tartott. E korszak embere meg-
ismerte a bron zot, mely az esz kö zeinek új anyaga lett. A kertek helyett 
szántóföldet mûveltek és ál latokat tar tot tak, a bronzkor végére áttértek 
az ekés föld mû velésre, az ál lat tar tás ról az állattenyésztésre. Vagyoni 
gya ra po dás és differenciálódás indult meg, mely ellenségeskedéseket 
és harcokat szült. Ennek hatására erõ dít mé nye ket épí tet tek. A Magas-Bakony ide á lis hely lehetett a 
bronzkori ember számára, mert ebbõl az idõbõl számos le let került elõ: földvárak, sáncok, telephelyek és 
sírmezõk ma rad vá nyai, ill. használati eszközök. A Csesznek melletti Zörög-tetõn (4. túra) erõdített 
település maradványait tárták fel, je len tõsek Bodajk és környékének (15. túra) le le tei is.
 A vaskorban az eszközök és fegy verek ké szí téséhez a bronzot a vas váltotta fel. A kora vaskorból (Kr. e. 
VI–V. század, hallstadti kultúra) urnasírokat találtak a Som lón, melyek e korszak legszebb emlékei. Az újabb 
vas korban (La Téne kultúra), a Kr. e. IV. században hó dí tották meg a Dunántúlt – így a Bakonyt is – a kel ták. 
Si ke reiket részben a vasfegyvereknek köszönhették. Számos emlék ma radt tõ lük: sáncok, ha lom sírmezõk, 
szer szá mok és fegyverek. Bakonybél kör nyé kén több ha lomsírt (tu mu lust), sár  fa lú kunyhók maradványait 

Bakonybél – gyógynövénykert

Az egykor õsember lakta 

Pörgöl-barlang
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23Túraleírás � A gyalogtúra-leírások felsorolása

 1. Az Országos Kéktúra bakonyi szakaszát (Bodajk – Nagyvázsony) egybefüggõen ismertet jük.
 2. Hárskút – Augusztintanya – Felsõ-Hajag – Öreg-hálás – Tiszta-víz – Pápavár alja – Tevelvár – Ki rály-

kapu – Vörös János-séd – Gerence-völgy – Odvaskõ-bg., elág. – Boroszlán Tanösvény – Kõris-hegy – 
Kék-hegy – Zabola-erdõ – Hálóvetõ-árok – Hódos-ér – Vinye v. m. – Cuha-völgy szurdoka – Porva-
Csesz nek vá. – Cuha-völgy – Kardosrét – Zirc 

  55 km, 18 óra, középnehéz Jelzés: , Közép-dunántúli Piros magas-bakonyi szakasza
 3. Porva-Csesznek vá. – Károlyháza – Csesznek (Suttony) – Kereszt-dûlõ – Vinye v. m. – Hódos-ér 

– Porva – Szép almapuszta – Száraz-Gerence – Bakonybél – Borostyán-kút – Szömörke-völgy – 
Mester-Hajag – Ráktanya – Augusztintanya – Középsõ-Hajag – Herend vá.

  43 km, 14 óra, könnyû Jelzés: , Dornyay Béla emlékút
 4. Bakonykoppány – Fenyõfõ – Pápalátó-kõ – Hódos-ér – Vinye v. m. – Zörög-tetõ – Csesznek 

(Suttony) – Csesznek (vár) – Kõ-árok – Kõ-hegy – Ördög-árok bejárata – Nagyesztergár – Zirc
  34 km, 12 óra, középnehéz Jelzés: , Rómer Flóris emlékút
 5. Zirc – Köves-hegy – Pénzesgyõr – Kerteskõi-szurdok – Csúcs-hegy – Bakonybél – Barátok útja – 

Száz halom – Kisszépalmapuszta – Ménesjáráspuszta – Porva – Porva-Csesznek vá.
  28 km, 9 óra, könnyû Jelzés: , Rómer Flóris emlékút
 6. Porva-Csesznek vá. – Vadas-árok – Gézaháza – Kõ-hegy – (Dudar –) Ördög-árok – Töbör-hegy – 

Csesznek (vár) – Kõmosó-szurdok – Csesznek (Suttony) – Károlyháza – Porva-Csesznek vá.
  14 km, 6 óra, nehéz Jelzés: , , , , , , 
 7. Bakonyszentlászló vá. – Ördög-rét – Alsó-Cuha-szurdok – Vinye – Zörög-tetõ – Károlyháza – 

Gézaháza – Töbör-hegy – Csesznek (vár) – Kõmosó-szurdok – Csesznek (Suttony)
  15 km, 6 óra, nehéz Jelzés: , , , , , , , , , , 
 8. Zirc – Köves-hegy – Nagy-Som-hegy alja – Csúcs-hegy – Borostyán-kút – Bakonybél
  13 km, 5 óra, könnyû Jelzés: , 
 9. Bakonybél – Borostyán-kút – Szömörke-völgy – Fehér-kõ-árok – Augusztintanya – Ráktanya – 

Mester-Hajag – Szömörke-völgy – Borostyán-kút – Bakonybél
  11 km, 4,5 óra, középnehéz Jelzés: , , , , , 
 10. Bakonybél – Hideg-völgy – Vaskapu – Királykapu – Vörös János-séd – Gerence-völgy – Bakonybél
  14 km, 6 óra, könnyû Jelzés: , , 
 11. Bakonybél – Bakonybéli-Szarvad-árok – Odvaskõ-bg. – Gerence-völgy – Tábor-h., – Bakonybél
  11 km, 4,5 óra, középnehéz Jelzés: , Bakonybéli körút
 12. Bakonybél – Vörös János-séd – Gerence-völgy – Odvaskõ-bg. – Gerence-völgy – Vár-völgy – 

Bakonyújvár – Tönkölös-hegy – Likas-kõ – Bakonybél
  10 km, 5 óra, középnehéz, nehéz Jelzés: , , , , mûút, , , 
 13. Bakonybél – Barátok útja – Kõris-hegy – Márvány-völgy – Százhalom – Bakonybél
  16 km, 5,5 óra, középnehéz Jelzés: , , , 
 14. Farkasgyepû – Németbánya – Szállás-tetõ – Hajszabarna – Pápavár alja – Tiszta-víz – Csehbánya – 

Kereszt-nyiladék – Pisztrángos-tó/Roth Gyula tanösvény – Farkasgyepû
  17 km 6 óra, középnehéz Jelzés: , , , , , , , , , 
 15. Bodajk – Gaja-szurdok – Öreg-hegy – Haja-kút – Bodajk (Kálvária, tófürdõ, Csókakõ v. m.)
  8 km, 3 óra, könnyû Jelzés: , , , , , , , , , 
 16. Isztimér – Som-hegy – Erdei szentély – Károly-lak – Bükkös-árok – Hétházpuszta – Királyszállás 

(tési országút, buszmegálló) – Burok-völgy – Burok-part – Isztimér
  21 km, 8 óra, nehéz Jelzés: , , , , , , , , 
 17. Várpalota – Vár-völgy – Bátorkõ (Pusztapalota) – Bükkfa-kúti-árok – tési országút – Királyszállás 

– Burok-völgy – Bakonykúti – (Baglyas-hegy –) Hideg-völgy – Várpalota-Inota, Készenléti ltp.
  23 km, 8 óra, középnehéz Jelzés: , , , , ( ) 
 18. Tés – Tési-erdõ – Jásd – Szentkút – Római fürdõ – Bakonynána – Csepegõ-árok – Tés
  13 km, 4,5 óra, középnehéz Jelzés: , , 
 19. Farkasgyepû – Csurgó-kút (vízesés) – Károly-kúti-erdõ – Magyarpolány – Szentkút – Döbrönte, 

Szarvaskõ vára – Bitva völgye – Bakonyjákó (– Farkasgyepû)
  19 km, 8 óra, középnehéz Jelzés: , , , , , , , , , , , 
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48 5. túra � Túraleírás

ke letnek vesszük az irányt, kényelmes gyalogutunk bükkös és ve gyes erdõ mentén halad. A  elágazása 
után jobbra buc kás te rü let figyel hetõ meg – bauxitkutatás nyomát látjuk. Enyhe lejtõn érünk ki egy el-
bo zótosodott tisztásra, a turistaút irányt tartva, gazos csapássá szû kül ve (jobbra be nõtt, régi mély út) – a 
távvezeték alatt – ke resz tül megy rajta. Ár nyas szál er dõ be lépve érünk le az Ör dög-árok felsõ bejá ra-
tának (balra  jel zés, 6. túra) elágazásába. A  átvezet az idõszakos vízfolyáson, a hegyoldali sziklák 
alatti hosszú kás réten, majd ket té válik. A  balra, egy sziklatorony alatt, bükkös-gyer tyá nos ban visz fel 
az Irtás-dûlõ sarkába, melynek szélén (Kéttölgyi út) beér Du darra (buszmegálló). A  jelzés jobb ra, a 
Cseres-erdõ hegy lábán, töl gyes-gyertyánosban, dél felé foly -
tatódik. Amikor el ér jük Haj má si-berek nyugat felé hú zódó la-
pos, gyepes teknõjét, jobbra átlá ba lunk a vízéren. Egy kes-
keny, dél nyugatnak forduló erdõ sá vot kö ve tünk, jobb ról tá-
gas rét kísér. A dombháton, a kis er dõ folt ban bal ra té rünk. 
Át vá gunk egy völgy fõn, keresztezzük a dudari ipar vá gányt. 
A megmûvelt Vasúti-tábla fasoros dûlõútjain ka nya rog va 
érünk be Nagyesztergárra, a fõút kanyarjába (busz meg-
álló). Elmegyünk a látnivalók elõtt (lásd tele pü lés ism.), jobb-
ka nyar ral érjük el a balról érkezõ kéktúrát. A  jel zé sen, az 
1. túra szerint érünk be Zircre. A Rómer Flóris em lék út 
Zirc– Porva-Csesznek vá. szakaszát az 5. túra is mer teti.

 5. Zirc – Köves-hegy – Pénzesgyõr – Kerteskõi-szurdok – Csúcs-hegy – Bakonybél – Barátok 
útja – Százhalom – Kisszépalmapuszta – Ménesjáráspuszta – Porva – Porva-Csesznek vá.

  28 km, 9 óra, könnyû Jelzés: , Rómer Flóris emlékút
A Bakonykoppány – Porva-Csesznek vá. Rómer Flóris emlékút elsõ szakaszát a 4. túra ismer te ti.
 Zircen, a patinás kisváros fõterén, a Rákóczi téren, a parkban találjuk a bakonyi turisták 0 kilométerkövét, 
egy kõbakancsot. A  jelzés mögötte balra, Reguly Antal szülõháza (ma múzeum) elõtt, a József Attila 
utcán nyugat felé indul. Kissé emelkedve elmegyünk a ref. kistemplom, majd a kórház kertjében álló 

kálváriastációk mellett. Az Eötvös Károly utca vezet ki a város 
legújabb parcellázásai közé. Az Irtás utca torkolatánál balra(!) 
fordulunk. A  rövidesen jobbra tér, s Tündérmajoron, Páli-
há láson át a Szépal ma puszta–Száraz-Gerence  jelzés sza-
kasz ba, a 3. túra útvo na lába kalauzol. Hamarosan a  is 
éle sen jobbra, ösvényre fordulva(!) elhagyja az utcát. A Csen-
gõ-hegy lankás, füves-bok ros, facsoportos oldalában emel ke-
dünk. Jobbra megpil lant juk a gyepes mészkõsziklákra 2009-
ben állított „Békesség Veletek” feliratú keresztet. Átvágunk a 
szem közti erdõsávon, kilépünk egy szép, kaszált rétre – a 
túlol dalán egy hidro gló busz áll. A  balra visszalép az erdõ-
be, a gyalogút az árnyas gyertyánosban, mohás szikladarabok 
kö zött tekereg. Jobbra néhány bükknél kikanyarodunk a rét-
re. Dûlõutat keresz te zünk – kilátás Zirc és Olaszfalu felé –, a 

 szemközt, egy er dõ folt bal oldalán emelkedik. Füves aljú bük kös-gyer tyá nosba lépünk, a han gu latos 
ös vény a jobbról mellénk szegõdõ legelõ szélével pár hu za mosan fut. A rét felett a távolban jól látszik a „fehér 
ku polás” lo ká tor ál lo má sá ról felismerhetõ Kõris-hegy. Átlé pünk egy sekély víz mo sá son, jobbról fiatalos, 
balról töl gyes kísér. Balra  ágazik ki a Szarvas-kút (Hotel Szarvaskút) felé. Hirtelen jobbra – a közeli 
szál er dõ folt sarka felé – elhagyjuk az erdõszélt, a tisztásos részrõl észak kelet felé Tün dér major épületei 
látszanak. Az erdõ után csip ke bok ros, nyitott terepen, 
egy-egy cserje, be nõtt fa mel lett vezet a turistaút ös vé-
nye. Földutat ke resz te zünk, az elõt tünk húzódó hosszú 
erdõsáv bal oldala men tén fut to vább a nyugati irányt 
tartó(!)  jel zés. A távolban fel tû nik a Hajagok hegy-
csoportja. Érintünk egy bükkel be nõtt kis árokfõt, a 
nye reg ponttól szán tó mellett ju tunk le a Köves-hegy 
alatti ve gyeser dõbe. Jobbra, elõ re a szintén Bakony-
bélbe tartó  (8. tú ra) kez dõdik (a  a Zoltay-for-
rást is felfûzi), a  élesen balra ka nya rodik. Völgy feje-
zetet ke rül ve, a vegyes szál er dõs hegy sziklás ol da lában 
harán tol va, dél nyugat felé eresz ke dünk a vízmosás fe-
lett. Le érünk a völgy talp ba, kilépünk az er dõ bõl, ke resz-
te zünk egy kis erecskét. Átvágunk a nyitott, gyepes, fa-
cso portos, ke reszt ben futó dombháton, észak nyugat 
felé a Nagy-Som-hegy mere dek oldalára, délnyugat felé az Iharos-tetõ rétjeire látunk. A kö vetkezõ víz mo-
sásos, ligetes tek nõben le fe lé elérjük Pén zes gyõr szélét (balra kitérõt tehetünk a Tilos-erdei-barlanghoz, 
lásd tele pü lés ism.), jobbra a zirc–bakonybéli or szágúton a település köz pontját (buszmegálló, bisztró).

Szép, kaszált rét a Csengõ-hegyen

A Hajmási-berek erdõsávja mellett

A hangulatos ösvényen...
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130 Településismertetõk

BAKONYBÉL
A falu hegycsúcsokkal körülvett kis medencében fekszik, kedvelt kiránduló- és üdü lõ köz pont.
 A vadban, vízben gazdag terület már az õskorban is lakott volt. Ennek emlékei a Pör göl-bar-
lang elõterében talált lószobortöredék és számos csont-, ill. kõ esz köz, továbbá a környéken 
található bronzkori em lé kek: sárfalú kuny hók, ha lom sírok és mázatlan cse rép e dények. 
 1018 táján Szent Ist ván király (sógora, Boldog Günther német szer ze tes hatására) ben cés mo-
nos tort ala pí tott, kultúrtörténetileg jelentõs oklevele a béli monostor Szent László-féle össze író-
levele (1086). 1023– 1030 között a monostor vezetõje Szent Gellért volt, Imre herceg nevelõje, a 
késõbbi csanádi püspök. Remeteként a közeli Borostyán-kútnál sok idõt töltött, ennek emlékére 
a forrás mellett 1825-ben kápolnát emeltek. A monostor a XIII. sz. végén, György apát ide jé ben 
leégett, könyv tárának és re lik viái nak je len tõs része el pusz tult. 1516-ban II. Ulászló – ön ál ló ságát 
meg szün tetve – a pan non hal mi apát ság nak ado má nyoz ta. A mohácsi csata (1526) után Pod ma-
niczky János és Podmaniczky Rafael a mai Várhegy te te jén egy koron állott vá ruk ból (Ba kony új-
vár) fosz togatták az apátságot, de 1548-ban Fer dinánd rendeletére vissza szolgáltatták az el tu-
lajdonított értékeket. A XVI. sz. kö zepétõl, a tö rök idõk alatt a fosz to ga tások következményeként 
la kat lanná vált a béli monostor. A török hó dolt ság után, 1700-ban Gönc apát kezdte el hely re-
állítani. 1720-ban Vidlics Ferenc felvidéki apát az egy kori szentély he lyé re ká pol nát építtetett, és 
fõleg tót te le pesekkel – akik híres fa szer szám készí tõk vol tak – meg ala pította a falut. A szá zad 
végén németek te lepültek be. Az apát ság fõ be vé tele a le gel te tés bõl és a fa ki termelésbõl szár-
mazott. 1724-ben indult meg a monostor újra épí tése, mely a ba rokk stí lu sú, Szent Mó ricnak 
szen telt temp lommal együtt 1758-ban készült el. 1764–1778 között bencés ta nár kép zõ fõiskola 
mûködött a falak között. 1779-ben erdõit, majd 1780-ban a falu je len tõs ré szét tûzvész pusz tította 
el. A monos tort 1782-ben újjá épí tették. 1787-ben II. József ren de let tel meg szün tette a bencés 
rendet, az apát ság javai a vallás alap hoz kerültek, az épületek el ha nya go lódtak. 1802-ben a ren det 
vissza állították, a hely re ál lí tást az erdõ rabló ki ter me lé sébõl fi nan szí rozták, melyrõl így ír Ko vács 
Márk, bencés jószág kormányzó: „Átok ra gerjesztõ, siralmas pusz tulás, hol szá za dok ra leszen 
szük ség, hogy a szo morú erdõ elõbbeni vi rág jára virradhasson”. Mi köz ben a környék bar lang-
jait, csár dáit (Zabola csár da, Ge ren ce csár da) a híres-hírhedt be tyá rok (Sobri Jóska, Sa va nyó 
Jóska és társaik) lak ták, jár ták, Bakonybél kul tur központtá vált. 1832-ben Guz mics Izi dor 
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