
A Bakony és a Balaton-felvidék 
hagyományos népi kultúrája I. 

Az a földrajzi táj, amelyet Bakony és Balaton-felvidék néven ha tá rozunk meg, a 
D u n á n t ú l egyik legváltozatosabb tája, s ma Veszprém megye területe. 212 község osztozik 
rajta. A megye határai a XVIII . század végére alakultak ki, azonban a X I X . század során 
t öbbszö r is módosul tak . Századunkban 1946-ban, 1950-ben, 1951-ben, 1954-ben, 1958-
ban, végül 1978-ban változtat ták a megye határait. A politikai határ és a kulturális határ 
természetesen nem esik egybe. 

A természetföldrajz i tényezők, a gazdasági adottságok és lehetőségek, a történelmi múlt 
és a történelmi körü lmények , a lakosság vagyoni tagozódása, nemzetiségi, felekezeti 
hovatar tozása mind meghatározták a néprajzi jelenségeket, s hatással voltak alakulá-
sukra . 

A XVIII . században a térség népessége az egész magyar nyelvterülettel megegyezően 
nemesekre és nem nemesekre tagolódot t . A teljes lakosság falvakban, városokban, 
mezővárosokban élt. Az egyes faluközösségek lakói eredetüket a X X . század közepéig 
tudatosan megőrizték. 

A XVIII . század egyik legnagyobb horderejű, a terület lakóinak kulturális jellemzőit 
máig meghatározó eseménye volt az elnéptelenedett , vagy csak részben elnéptelenedett 
falvak újratelepítése, amelynek során 1715-1780 közö t t német és szlovák telepesek 
érkeztek a térség mintegy negyven falujába. A török hódol tság korának falupusztulásai, a 
helyenként súlyos úrbéri terhek, valamint a kedvezőtlen termelési feltételek okoz ta 
lakosságcsökkenés tette szükségessé az újratelepítést. Ugyanakkor 1742-től — a csendes 
el lenreformáció idején — bizonyos protestánssá lett falvak lakosságát igyekeztek római 
katol ikus, főként idegenből jött népességgel kiszorítani. 

Ez időben Néme to r szág területén olyan események játszódtak le, amelyek a népesség 
egy részét elvándorlásra kényszerí tet ték. Az ország feudális széttagoltsága, a parasztság 
helyzetének erőteljes romlása, a megművelhető földterület csökkenése (a földesurak a 
sa já t jukhoz csatolták), a feudális terhek aránytalan súlyosbodása, a túlnépesedés, a 
természeti csapások és az éhínség mind hozzájárul tak ahhoz, hogy a lakosság egy része, 
elhagyva szülőföldjét , éljen Magyarországon az újratelepítések felkínálta jobb életlehető-
ségekkel. T ö b b hul lámban érkeztek a területre Sziféziából, Auszt r iából , a Mainzi 
Hercegségből , Regensburg környékérő l , Morvaországból és elenyésző számban sváb 
fö ldről , dunai ba jor és rajnai f rank nyelvjárást beszélve. 

A németek mellett szlovák telepesek is megjelentek a túlnépesedett Árva, Trencsén, 
Ny i t r a , Szepes, Liptó, Túróc , P o z s o n y megyékből és Besztercebánya környékéről . 
Kedvezőbb életlehetőséget keresve, szervezetlenül jöt tek. Ezt megakadályozandó, indult 
meg szervezett letelepítésük hét faluba. 

A telepítések 77 ,6%-át világi és egyházi nagybi r tokosok: az Es terházyak, a Zichyek, 
Szapáryak és a zirci Ciszterci Apátság, 22,4%-át pedig középbi r tokosok bonyol í tot ták le. 
U g y a n a k k o r a spontán vándorlást és belső migrációt sem sikerült teljes egészében 
megszüntetni . 

Létrejöt tek tiszta német , szlovák, valamint német—magyar, német-sz lovák , magya r -
szlovák és magyar -német - sz lovák falvak. Az össztelepítés 60%-a német, 11%-a szlovák, 
16%-a magyar volt. A térség összlakosságának mintegy 25%-á t alkották a nemzetiségek. 
Ezzel a század végére kialakult Veszprém megyében az az etnikai kép, amely némi 
változással ma is meglévő. Elenyésző módosulással állandósult a vallási megoszlás is: a 
lakosság többségét alkották a római katolikusok, akiket számbelileg a reformátusok 
követ tek, majd az evangélikusok és legkisebb létszámmal a zsidók. A XIX. század-
ban társadalmi és gazdasági okok következtében a re formátusok és evangélikusok fogyá-
sa nagyobb méreteket öl töt t , amit visszafordítani a későbbiek folyamán nem lehetett. 

A térség lakosságának hagyományos kultúrája k isebb-nagyobb módosulásokkal az 
1950-es évek közepéig élő volt. Az ekkor bekövetkezet t radikális változás ennek a 
kul túrának elhalási folyamatát indí tot ta el. Egyes területeken ugyan még ma is élő 
jelenségek figyelhetők meg. 
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Gazdálkodás, ősfoglalkozások 

A terület lakóinak gazdálkodását az ökológiai viszonyok határozták meg elsősorban. A 
kedvezőtlen talaj adottságok miatt a szántóföldi földművelés a jó termőföldű területekre 
korlátozódott , pl. Pápa vidéke, míg a dús legelőkön és a makkban gazdag erdők környékén 
virágzó állattartás alakult ki. A Balaton egy-egy falunak - pl. Tinany - a halászat révén 
megélhetést adott, míg a kiterjedt erdőségek falvak sorának nyúj to t tak lehetőséget jövedel-
mük kiegészítésére. 

Földművelés 

A szántóföldi növénytermesztés Pápa környékén és a Marcal menti falvakban volt 
elsősorban uralkodó gazdálkodási ág : búza, árpa, kukorica, rozs, zab alkották a legfontosabb 
terményeket. A szűk határú bakonyi falvakban jelentős volt a burgonyatermesztés. Ezekkel 
szemben a Balaton-felvidéken a növénytermesztés arculatát alapvetően a szőlőművelés és az 
ennek érdekében folyó állattenyésztés ( több helyen főként ökörtartás) határozta meg. A kis 
területű szántókon rozsot, valamint az önellátáshoz elegendő búzát, árpát, zabot termesztet-
tek. De az egész térségben (Bakony és Balaton-felvidék) figyelemre méltó volt a konyhakert i 
növény-, valamint a gyümölcstermesztés is. 

A bir tokviszonyokra a nagy uradalmak, a kevés középbir tok és a sok kisbirtok volt 
jellemző. A XIX. század végén 39 873 gazdaságból 39 518 kisbirtokos, s mindössze 355 volt 
nagybirtokos. Míg előbbiek az 578 000 kh (1600 öl/kh) összföldterületnek mindössze 
52,6%-át, addig utóbbiak 47,4%-át birtokolták. A 20. századra csökkent a kisgazdaságok 
területe és száma, ugyanakkor jelentősen megnövekedett a gazdasági cselédek létszáma. 

A XX. századi tagosításig a területen a nyomásos rendszer uralkodott . Az agrotechnikai 
eljárásokat a XIX. században elsősorban a fagerendelyes ekék, a fafogas, a kézi vetés, a sarlós 
aratás, a nyomtatással és kézi cséppel tör ténő szemnyerés jellemezte. Fokozatos technikai 
fejlődés - takaros kaszákkal aratás, különféle típusú vasekék - csak a századforduló után 
jelentkezett. 

Állattartás 

„Legértékesebb adottsága a Bakonynak, hogy oly tömegesen termeli a makkot, hogy a 
sertések megszámlálhatatlan csürhéit tudja táplálni, legalkalmasabbak ezek az erdők a nyári és 
téli aklok elhelyezésére." (Bél Mátyás, XVIII. sz.) Ezek a dús makktermésű erdők már a korai 
középkortól jó lehetőséget nyújtottak - elsősorban a sertéstartásnak - , bár mellette jelentős 
volt a XIX. század végéig az extenzív juh- és szarvasmarhatartás is. Míg 1738-ban a területen 
11 531, addig 1836-ban 150 000 sertést makkoltattak, bár komoly szerepe volt a szénagazdál-
kodásra alapozott istállózásnak is, különösen a földművelésben jelentős igásállatok esetében. 
Veszprémtől délre nagyobb számban szarvasmarhát, északra pedig sertést tartottak. 

Az 1860-1890 közöt t végrehajtott tagosítással és az erdők jelentékeny pusztulásával 
átalakult a gazdasági rend, a régi állatfajtákat (szürke magyar marha, bakonyi sertés, török 
sertés, rackajuh) újak szorították ki (szimentáli marha, hússertés, merinó juh). 

Az állatok őrzői és gondozói a pásztorok (juhász, gulyás, kanász) voltak, akik a falu 
társadalmában különálló réteget képviseltek. Az esetek többségében egymás közöt t házasod-
tak, pásztordinasztiákat alkotva, de a rangsort maguk közöt t is szigorúan megtartva. 
Egységes, a faluétól bizonyos fokig eltérő kultúrát képviseltek, legtovább őrizve a hagyomá-
nyos paraszti művelődés jellemzőit, pl. a népművészetben, a viseletben. De a XIX. század 
folyamán közülük került ki a betyároK („járkálok") jelentős része is, sokan pedig a csavargó 
szegénylegényeket támogatták. Jellemző képet festett a korabeli viszonyokról Eötvös 
Károly: „. . .A Lesence és Eger patakok völgyeiben egyik csárda a másikat érte hajdanán. A 
Kutyafarka, a Biliege, az Ürgelyuk, a Sanyarú, a Kínlódi, a Netovább, a Dobos , a Tüskés, a 
Szegfű, a Kaparó, a Legényes, a Rostavető. . . csárdák hol az útfélen, hol a faluvégen, hol az 
erdőszélen.. . Rossz híre van a vidéknek. A Dobos tele van kanásszal, juhásszal, szegényle-
génnyel, tűzhely nélkül való járókelővel... Ki jár a csárdába? Kanász, juhász, szegényle-
gény. . ." „. . .A nyirádi és Dobosi erdők odaülnek a veszprémi Bakonyra, s lopott birka, lopott 
disznó, véresre vert tarkó, hajléktalan ember nemigen ügyel a vármegye határjeleire. Innen 
oda, onnan ide akadálytalan volt az erdőn és az éjszakán a közlekedés. . ." 
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S z ő l ő m ű v e l é s 

Mind a Balaton-felvidék, mind a Somló a korai középkor tó l jelentős helyet foglal el a 
magyar szőlőművelésben. E nagy múl tú szőlőkul túrák híres borai jelentős kereskedelmi 
forrást jelentettek. „Somlyó körös-körü l van építve szőlővel. Minden oldalán híres bo r 
terem. Leghíresebb, legértékesebb a vásárhelyi oldalon, utána a szőlősi oldalon, utolsó a 
dobai oldalon. Savanyú és keserű Somlyónak ez a bora, de azért erővel és tűzzel teljes. Aki 
issza, el nem kábul tőle, de szíve meg nem lankad, s szerelme el nem gyöngül soha. 
Csodabornak tar t ják ." - írta Eötvös Károly. 

A parasztság korán megismerkedett a szőlőműveléssel. Földesura bir tokán a jobbágy a 
kiirtott erdő helyére szőlőt telepített, amellyel a kötelező hegyvám megfizetése és a szőlő 
megfelelő gondozása után szabadon rendelkezett . Statisztikai adatokkal igazolható, hogy 
minden ötödik gazdaságra egy szőlőgazdaság jutot t . Még a távolabbi falvak lakói is 
igyekeztek sző lőbi r tokhoz jutni, mint pl. a szentgáliak. 

Történeti adatok tanúsítják, hogy a szőlőt évszázadokon át azonos helyre telepítették. 
Bár a török hódol tság évei itt jelentős pusztítást okoz tak , azonban ezeket a szőlőterületeket 
újratelepítették. Az igazi nagy pusztulást a X I X . századi, mégpedig a századvégi 
filoxéravész hozta , amelynek n y o m á n eltűntek a régi szőlőfajták (somogyi fehér, juhfark, 
tüskés szőlő, térdes kolontár, somszőlő) . Megrázó képet tárnak az u tókor elé ez időből a 
História D o m u s - o k , vagy pl. az 1880. évi alispáni jelentés. „E vész thozó rovar legelső 
alkalommal 1880. iúnius 1-ső napján a sólyi szőlőhegyben, mintegy 45 holdnyi területen 
constatáltatott . A bajnak e helyen és Kenesén tör tént hivatalos megállapítása után a sólyi 
szőlőhegy zár alá vétetett és a phyloxérával lepett szőlőtők még azon évben Kenese 
határában ki is irtattak. Az 1881. év folyamán már a papvásári, szentistváni, hajmáskéri , 
vilonyai és mámai szőlőhegyek is zár alá kerül tek." Folyamatosan pusztultak a szőlők: 
1882-ben Vörösberény , 1883-ban Paloznak, 1885-ben Aszófő, 1888-ban Örvényes , 
1890-ben Tihany, 1892-ben Szentbékálla, 1896-ban Köveskál, Mindszentkálla és Kékkú t 
szőlőhegyeit sú j to t ta a vész. 

A pusztítást követően új szőlőfajtákat telepítettek, s ezzel egyidejűleg a nagyobb 
szőlőbir tokon megnövekedet t a képzet t vincellérek szerepe. 

A szőlőhegy autonómiát élvezett. Birtokosai ( jobbágy, polgár, földesúr) hegyközsé-
gekbe tömörül tek , amelynek törvényei , az articulusok mindenkire kötelezően előírták a 
negybéli rendet. 

A szőlőt a hegyen lévő, gyakran gazdagon díszített présházakban és pincékben 
dolgozták fel, de itt tárolták a Dort is. A szőlő, mint rendkívül munkaigényes növény, 
februártól november ig állandó elfoglaltságot adott tulajdonosának. De a szőlőhegy a 
mozgalmas társas életnek is színtere volt: a vidám szüreteknek, a pinceszereknek, farsangi 
mulatságoknak, elsősorban az asszonyfarsangnak. 

A h a l á s z a t 

Bár a Balaton halászatáról már 1055-ben ismert híradás (Tihanyi Alapítólevél), a halászat 
megélhetési forrásként csak harmad- , negyedrangú volt. Igazi halászfalunak csupán Tihany 
számított , de kiegészítő jövedelemként számottevő volt még a halászat Kenese, Zánka, 
Akaii, Szepezd lakóinak életében. 

A halászok a korai időkben halászbokrokba tömörül tek , a XVIII . századtól pedig 
halászcéheket hoz tak létre. A halászati idény szürettől a halívás befejeztéig tar tot t . 
Legfontosabb eszköz az öregháló vagy gyalom volt, amelynek húzására „kompániák" 
alakultak. „Valamennyi gyalom közö t t a tihanyi lelet rátartós az ősiségre, mert a kötélzet 
kivételével minden anyaga Tihany termése. A tihanyi gyalom 140 m hosszú. . . A 
halászbokor 10 ember , kik közül az egyik kormányos . . . A tihanyi gyalomhoz 6 db kötél 
tartozik, mindenik 100 m hoszzú, s így a gyalmot a parttól 300 m-ny i távolságban lehet 
kivetni, minden szárnyra 3 kötél jutván..." (Herman Öt tó ) 

Nyí l t vizén a halászok a terjedelmes, súlyos tölgyfából készült bödönhajóval , majd 
a könnyebb deszkahajóval közlekedtek. Legfontosabb a téli, jég alatti halászat volt, 
de nem lebecsülendő a nyílt vízi („híg vízi") és a garda - „a látott halra való" - halászat 
sem. A XIX. század második felétől a halászat árendások kezére került . 
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A z erdő és h a s z o n v é t e l e i 

A Bakony erdeinek közelébe megtelepült falvak lakóinak számára az erdő ugyan küzdelmes 
életet jelentett, ugyanakkor megélhetési forrás is volt. Adta a tűzifát, az épületfát, a szerszámfát 
és melléktermékeit: gombát, gyümölcsöt, almot, taplót, gyógynövényeket. 

Elsősorban a nemzetiségi falvak lakói foglalkoztak szénégetéssel (Gyertyánkút, Esztergár, 
Borzavár, Porva, Pápateszér, Ugod), mészégetéssel (Bakonykoppány, Bakonyszűcs, Várpalo-
ta, Oskü, Gyulafirátót). Közülük századunk közepéig legnagyobb jelentőségre a várpalotai 
mészégetők, „a meszesek" tevékenysége tett szert. Nemcsak égették a meszet, nanem kiterjedt 
kereskedést is folytattak vele. Egy-egy közösségen belül meszes dinasztiák alakultak ki. 
Faeszközkészítésre ugyancsak a nemzetiségi falvak lakói specializálódtak, bár egyszerűbb 
eszközöket és javításokat minden parasztgazdaságban elkészítettek. A legtöbb fafaragó 
Jásdról, Kislődről, Ugodról, Pénzeskútról, Bakonybélből ismert. Utóbbi volt a térség 
legnagyobb szerszámkészítő faragóközpontja. Faeszközkészítői erdőt is béreltek, s száza-
dunkban is 10 ezerszámra készítették híres gazdasági eszközeiket. Az itt élő paraszti 
specialisták munkái a Kárpátoktól keletre és a Balkánra is eljutottak. 

Rendkívül nagy erdőpusztulást okozott a területen az üveggyártáshoz szükséges hamuzsír 
előállítása: XVIII . században 11 helyen 41 kazánban főzték. Országos jelentőségű bakonyi 
üveghuták működtek a XVIII. század második felétől, amelyekben mindennapi használatra és 
tárolásra alkalmas fehér és zöld üveget, valamint ablaküveget készítettek. Ezek a huták: 
Városlőd-Pille (1715-1762), Németbánya (1757-1781), Csehbánya (1760/61-1795/96), Ló-
kút -Óbánya (1765-1790), Pénzeskút-Újhuta ,,(1791/92-1816), Úrkút (1781-1824 és 
1862-67-76), Somhegy (1815-1859). Utóbbi műkedöt t legtovább. Ma már néprajzi ritkaság a 
maratott technikával készült somhegyi üvegpalack és pohár, amelyeknek legtöbbje szentgáli 
kisnemesek megrendelésére készült. Gyakori rajtuk a főleg vadászjelenetet, de földművelést is 
ábrázoló életkép. 

A XIX. században az erdők védelmére erdőzártartókat kellett kinevezni. Az erdők 
pusztulásával a középkorban még oly gazdag vadállomány is megcsappant. Az 1729. XXIII . tc. 
csak a nemeseknek engedélyezte a vadászatot, a parasztember csak a kártevő állatokat irthatta, 
így az ősi vadászati módokat és eszközöket az orvvadász falusi emberek őrizték meg. 

Falusi ipar, a céhek 

Az európaihoz hasonlóan térségünkben is az egyfajta foglalkozást űző kézművesek 
érdekvédelmi testületeként jöttek létre az ipari termelés kereteit évszázadokon át meghatározó 
céhek, amelyek a korabeli rendi társadalomban szilárd és zárt, demokratikus és nemzetközi 
szervezetet jelentettek. 

A vizsgált területen már a XV. században is léteztek céhek, a XVI. századtól pedig több pápai 
céh is ismert: pl. a szabóké 1510-ből, a mészárosoké 1552-ből, a molnároké és szűcsöké 
1570-ből, a vargáké 1582-ből és a gombkötőké 1599-ből. A céhes ipar még a török hódoltság 
évei alatt sem bénult meg. 

A XVII. századtól nagy számú, virágzó céh ismeretes Pápán (11 céh) kívül Veszprémből 
(1640-1700 közöt t 12 cén), Várpalotáról (4 céh), Devecserből (5 céh), Sümegről (3 céh), de 
Somlóvásárhelyről (2 céh), Nagyvázsonyból (4 céh), Tapolcáról (4 céh), Balatonfüredről (1 
céh) és Tihanyból (1 céh). A XVIII. században a terület 30 helységében (Pápa, Veszprém, 
Várpalota, Devecser, Sümeg, Nagyvázsony, Tapolca, Tihany, Csobánc, Somlóvásárhely, 
Csesznek, Gyulakeszi, Városlőd, Berhida, Szentkirályszabadja, Vörösberény, Csajág, Csab-
rendek, Zirc, Szentgál, Tótvázsony, Tósokberénd, Vaszar, Tüskevár, Tapolcafő, Csögle, 
Takácsi, Nemesgörzsöny, Kapolcs, Káptalantóti) összesen 104 céhre vonatkozóan találhatók 
adatok. 1800-1872 között a már céhekkel rendelkező települések mellett néhány új helyen is 
megalakult egy-egy céh: így pl. Kővágóörsön, Balatonkenesén, Nemesleányfaluban, Mencshe-
lyen, Hidegkúton, Ajkán, Láziban, Óbudaváron, Csicsón, Bakonycsernyén, Herenden, 
Úgodon, Bakonyjákón, Pápateszéren. Ez időben a terület 27 településén 52 céh jött létre. 
Elmondható, hogy a XVIII. század nemcsak a művelődéstörténet, a vallási élet újjászületése, 
hanem az ipartörténet oldaláról nézve is a virágzás kora, az építés százada volt. 

Megyénk területén 1510 és 1872 között (megyénk alatt itt most a jelenlegi megyét, a Bakony 
és Balaton-felvidék földrajzi tájait értjük) a következő céhszervezetek jöttek létre: szabó, 
szűcs, mészáros, molnár, cipész (varga), magyar varga, német varga, asztalos, csapó, 
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gombkötő, borbély, ötvös, csizmadia, fazekas, bognár, kádár (pintér), puskaagykészítő, 
legnagyobb létszámban pedig takács, tímár, tobak, csutorás, kovács, kalapos, süveges, 
harisnyás (kapcás), posztós, szűrszabó, pék, ács, szíjgyártó, kereskedő (kalmár), szappanfőző, 
zsákkészítő: azaz 34 féle céh. Mindezen egyszakmás céhek mellett gyakoriak voltak a vegyes, 
azaz többszakmás céhek is. 14 féle kétszakmás céh létezett: ács-Dognár, szabó-szűrszabó, 
kovács-lakatos, tímár-tobak, bognár-kádár, kovács-szíjgyártó, csizmadia-varga, csizmadia-
kovács, molnár-pék, szabó-takács, bognár-kovács, bádogos-esztergályos, mészáros-tímár, 
ács-kőműves. Háromszakmás céh 8 féle volt: kovács-lakatos-nyereggyártó, ács-kőfaragó-kő-
műves, ács-kőműves-molnár, asztalos-esztergályos-kőműves, bognár-kádár-kovács, kefe-
kőtő-kötélgyártó-szitás, esztergályos-fésűgyártó-szitás, mészáros-szappanfőző-tímár. Négy-
szakmásból 10 félét működtet tek: lakatos-órás-puskaműves-sarkantyús, ács-cserepes- kofa-
ragó-kőműves, kardkészítő-kovács-lakatos-szíjgyártó, asztalos-bádogos-lakatos-üveges, 
bognár-szabó-szűcs-szűrszabó, asztalos-bognár-kovács-lakatos, fazekas-kádár-takács-varga, 
csizmadia-szabó-szűcs-varga. Még ötszakmás céhből is három volt: kardkészítő-kovács-laka-
tos-nyereggyártó-szíjgyártó, karakészítő-kovács-lakatos-ötvös-szíjgyártó, bognár-kádár-la-
katos-kovács-tímár. A jelzett időszakban összesen 69 féle céh működöt t e területen. 

Az egyes évszázadokban változó szükségletek kielégítésére és különféle, többnyire mindig 
új igényekkel alakultak meg a céhek: pl. a XVII. században megnőtt a száma a végváriak 
szükségleteit kieglégítő céheknek. A XVIII. században pedig a városok mellett a mezővárosok-
ban és a falvakban is új céhek születtek a helyi lakosság igényeinek kielégítésére. Az 1860-as 
évektől egyre inkább visszaszorultak a céhek. Ez akkor is így van, ha ezen időben egy-egy 
faluban új céh alakult. A céhek életének az országoshoz hasonlóan az 1872. évi ipartörvény 
vetett véget. 

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum egyike azoknak, amelyek a térségben működöt t 
céhekre vonatkozóan a leggazdagabb tárgyi és írásos anyaggal rendelkezik. 

S. Lackovits Emőke 

A táj és az ember 
A Bakony az északi tájak síkságaitól, dombságaitól a déli határként húzódó Balatonig, a 

keleti Vértestől és a Mezőföldtől a nyugati végeken emelkedő Zalai-dombságig mindig 
természetes élettere volt az embernek. A lovasi őskori festékbánya éppúgy tanúja ennek, mint 
a sümegi mogyorós-dombi kovakőbánya. Az őskorban évezredesen át folytonosan itt 
tanyáztak emberőseink: gyűjtögették a Bakony akkori növényvilágának hasznát, befogták 
állatait, halásztak a sebes folyású patakokban, s bizonyára meg-megmártóztak a meleg vizű 
forrásokban, megkeresték a madarak fészkeit, s ittak a források friss, üdítő vizéből. 

Veszprém megye csaknem azonos a Bakonnyal. A peremrészeknél más kistájak, más 
geológiai szerkezetek váltják fel a nagyrészt mészkőből és rokonkőzeteiből álló, némi vulkáni 
anyaggal is kitöltött vonulatait. Fő tömegét a tájképileg is gyönyörű Északi- és Déli-Bakony 
alkotja. A Kőris-hegy messze kéklő csúcsa, amelyen a Vajaa Péter-kilátó mellett a repülésirá-
nyító torony gömbje vonzza már messze távolból is a tekintetet, csak egyike a hegységet 
elfoglaló ember modern kori alkotásainak. A korábbi évezredekből, évszázadokból a 
természetes anyagú építkezések maradtak fenn, föld- és kővárak, római épületek romjai, s 
amiket a föld magába foglalt: a különböző kultúrák temetkezéseit, edény- és cseréptöredéke-
ket, itt-ott elrejtett pénzeket, régi utak maradványait. A természeti és a szellemi kincsek 
egymásra találásának színhelye is a Bakony. A már a IX. században, a veszprémi várban 
felszentelt Szent Mihály-székesegyház éppúgy tanúja ennek, mint a Veszprém-völgyi apácák 
kolostora vagy a lövömieké a Paradicsom-völgyben. 

A természeti szépség varázsával évezredeken át úgy élt az ember együtt, hogy annak csak a 
maga számára fordítható értékeit vette számba. Igaz, megismerték a vadvirágok gyógyító 
hatását, s bizonyára csokorba szedték már évezredekkel ezelőtt is a csattogó epret vagy 
bőrtarsolyukba gyűjtötték a Bakony számtalan ízletes gombáját. Aztán jöttek a természetbú-
várok, akik útitáskában hozták az elemózsiát, s nem akartak mást a természettől, mint szép 
panorámát, jó levegőt, testet megmozgató jókora gyaloglásokat, s leírni, hogy melyik növény 
vagy bogár, kő és ezernyi más mi is itt ezen a tájon. 

'A cikk befejező részét a következő számban közöljük. (Szerk.) 
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