
Szent György hegy
2016. június 14-én, kedden a következő túrát vezettem:

Balatonfelvidék: Nemesgulács-Kisapáti vá., - Szent György hegy – Bazaltorgonák – Szigliget
- Badacsonytördemic vá.      Szintkülönbség 450m, 18 km-es nyílt túra. 

Túravezető: Szabó Lilla

Szent György-hegy
A Szent György-hegy a Tapolcai-medence gyöngyszeme, a Badacsony után a Balaton-
felvidék második legjelentősebb tanúhegye. Hasonló fordított teknőforma oldalnézet, 
vulkanikus talaj, szőlők, pincék, bazaltkövek. Badacsonyhoz képest viszont sokkal kevésbé 
populáris és elüzletiesedett - itt nyáron sincs lacikonyha, zúzó terepjáró, lehúzás gyenge 
borral, kapatosan kurjongató kiránduló.
Helyette a vidék kicsit vadabb, szögletesebb, a pincék családiasak, a turistautak keskenyek, 
olykor csak egyszemélyesek. Mindenfelé geológiai látványosságok és csodás kilátás a 
Tapolcai medencére, a Balatonra, a környező hegyekre. Egy szerethető hegy, aminek 
szelleme van.

http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=209


Nemesgulács-Kisapáti vasúti megállóhelyről indultunk. Korán kelés, és hosszú vonatozás állt 
mögöttünk. Kisapáti Községházáig a műúton kellett mennünk. Innen „támadtuk meg” a 
hegyet. Az út folyamatosan emelkedett. Pihenésként kitértünk a Szentkereszt kápolnához. 
Majd többször megálltunk gyönyörködni a kilátásba.

 

Menetközben csatlakozott hozzánk két távolabbról érkezett hazánk fia (nője) is.

 

Majd elértük a Kaán Károly turistaházat. Sokáig tartott a kéktúrás bélyegző megkeresése. 
Valaki szellemesen becsukta  a zsalugátert. Bélyegezés után kitértünk a Sárkány-lik 
barlanghoz.

Jégbarlang
A Kaán Károly turistaháztól (OKT bélyegzőhely) fél percre különleges - nyáron kimondottan
üdítő - helyszín a Jégbarlang (vagy Sárkány-barlang). Természetesen nem sárkány lakik 
benne - az üreges-törmelékes sziklatömegben télen megrekedő, és a nyirkos környezet 
párolgásával tovább hűtött hideg levegő nyáron sem szorul ki, a felszínen is pár szobányi 
területen markáns mikroklímát létrehozva. Itt a legnagyobb kánikulában is fázni lehet, sőt, a 
turisták ételek-italok természetes hűtőjeként használják.



 

Bazaltorgonák
A Balaton-felvidék - különösen látványosan pedig a Tapolcai-medence - tanúhegyei az 
egykori, még a vulkanizmus idején érvényes talajszintről tanúskodnak. Ekkor ömlött az 
akkori talajszintre a láva, majd szilárdult meg lepényként, hogy a követő évmilliók alatt védje
a talajt a víz és szél okozta eróziótól, majd végül a környezet lepusztulásával bazaltsapkaként
maradjon a tetőn. (A tanúhegyek teteje (az egykori talajszint) ma 400 m körüli.)
A széleken idővel ez a kemény bazaltsapka is erodálódik, és láthatóvá válik a kihűléskor 
keletkező feszültségek nyomán viszonylag szabályos hatszöges szerkezetűre, majd az 
erózióval kerekedő oszlopokká töredező bazalt: a 'bazaltorgonák'. A végső fázisban ezek az 
oszlopok is ledőlnek, anyaguk pedig aprózódva terül el a talajon.
Mindennek szép példáját láthatjuk túránkon a turistaház utáni, meredek-mászós szakaszon, 
melyen felérve csodás kilátás kárpótol fáradságunkért.

 
A hegycsúcsot sajnos már egy gyerekcsoport korábban birtoka vette. Így a kilátás 
megcsodálása után, egy lejjebb lévő padcsoportnál ebédeltünk.

  



 

lV. Béla a tatárjárás szörnyű pusztításai után elhatározta, hogy szerte az országban 
kővárakat építtet, mert csak ezek foghatják fel egy hasonló támadás erejét. A király 
terveit, népéért való aggódását tükrözi az 1260-ban írt oklevél, melyben a Balaton egyik
szigetét /Szigligetet/ a pannonhalmi bencéseknek adja, hogy ott várat építsenek, ahol az 
ellenség támadása ellen a szegény nép menedéket találhat. 
Bár a tatárjárás ezen a vidéken nagyobb károkat nem okozott, a század közepétől kezdve 
egymás után épültek a várak, a Szigligettel szomszédos birtokok erődítésére alkalmas helyein
/Hegyesd, Csobánc, Tátika, Rezi, Tihany, Sümeg/.
Favus pannonhalmi apát valószínűleg a Pannonhalma, Tihany, Zalavár és Somogyvár körül
levő, nagykiterjedésű bencés birtokok közti kapcsolat szempontjából tartotta fontosnak a jól 
védhető vár felépítését, mely két év alatt el is készült. Ez a vár azonban a ma is látható 
romoknál jóval kisebb volt, a későbbi századokban hozzáépítésekkel bővítették a mostani 
méretére.
A vár gyors felépítéséhez valószínűleg nagymértékben hozzájárultak a helyi kőfejtők, 



mészégetők, kőművesek, a környező bencés birtokokon élő kézművesek és jobbágyok.
IV. Bélának annyira megtetszett a „jó és hasznos” vár, hogy már 1262-ben, tehát közvetlenül 
felépítése után visszavette a bencésektől, s más birtokokat adott nekik cserébe.



A várba mindenki bejött.

 

A vár megtekintése után kigyalogoltunk Badacsonytördemic-Szigliget vasútállomásra.
Gyönyörű napsütéses, kissé meleg időnk volt.

 

Mindenkit szeretettel várok 
                                                 a következő kiírt túrámra.

                                                           Szabó Lilla 
                                                           túravezető 


