
Történelmi nyomok a Vértesben 

 

Rendszeresen szervez kirándulásokat a hazai nemzeti parkokba a Zöld Jövő budafok-tétényi 

környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezet, amely akkor szerzett nevet magának, amikor nem 

kevesebbet ért el, mint azt, hogy a helyi civilekkel összefogva 1990-ben bezáratta a többféle káros 

anyagot kibocsátó, de leginkább talajszennyező nagytétényi Matallochemia gyárat.  

A Tétényi fennsík fővárosi védettségét kiharcoló Zöld Jövő ma már kezelője a XXII. kerületi 

természeti értékekben gazdag területnek, ott – egyebek mellett – élőhely rekonstrukciót, biológiai 

monitoringozást folytat. Tagjait, és a természetet kedvelő érdeklődőket gyakran csábítja érdekes 

kirándulásokra. Legutóbb a Duna-Ipoly Nemzeti park kezelésébe tartozó Vértesi Natúrparkban 

tettek túrát a kirándulók, akik az utolsó kellemes novemberi hétvége időjárását használták ki, mikor 

e sorok szerzőjével együtt nekivágtak a 18 kilométeres útnak.   

A vonattal és utána csak gyalog közlekedő kis csapat Szárligettől indult. A hivatalos program 

szerint Szárliget–Mária-szakadék–Körtvélyespuszta (rövid gombászattal a fenyvesben)–Szép 

Ilonka-forrás–Vitány-vár–Szárliget útvonal várt ránk. A csak kicsivel kényelmesebb – a második 

állomásra autóval érkező – túrázókkal a Birka csárda melletti parkolóban találkozott a nem is olyan 

kis csapat, amely néhány lépés után 18 főre nőtt.  Vezetőnk, Karancz Éva az egyik kerületi iskola 

rajztanára, de mintha inkább természetrajz tanár lenne: ismeri az itteni flórát, faunát; a parkolóban 

felállított hatalmas térképen megmutatja nekünk az utat.  

Az autósok által kihagyott Szárliget is szép hely. A Vértes és a Gerecse határán fekszik. Már a 

római korban is lakták, talán még előbb is. Innen is elérhető az országos kék jelzés; ezen indulunk 

el mi is nem sokkal fél kilenc után, és már előre tudjuk, hogy motivál majd minket a korai sötétedés 

és a 15:51-kor Szárligetről visszafelé induló vonat elérése.   

Utunk először a Peter’s Hof mellett vezetett el, amely elnevezésében és kapuján látható kétféle 

nemzeti színű címerével is utal arra, hogy errefelé nemcsak a magyarok, hanem az osztrákok is jól 

érezhetik magukat. A sövényes kerítés mellett annyit azért lehet látni, hogy bent szép növények, 

békés kutyák vannak, és még egy szép nagy tó is található. 

A kék jelzésen mentünk a Csákányospusztai turistaház alatt; ahol meg is jegyezte egyik társunk: 

Micsoda meglepetés, hogy még működik itt a turistaház. Fent vadludak húztak el, mintha csak még 

jobban hangsúlyozni akarnák, milyen kellemes helyen járunk erre. Több tízezredmagukkal a közeli 

leeresztett Tatai-tavon telelnek. A tó a Ramsari, a kiemelt vizes élőhelyekre érvényes egyezmény 

hatálya alá eső nemzetközileg elismert és védett terület. Mentünk a Mária-szakadék felé, amelytől 

nem kell megijedni, de még félni sem, mert látni ugyan a helyet, de az jobban hasonlít egy árokra, 

mint szakadékra. Kis ország, kis szakadék – mondja Éva.  

Utunk során nem először látunk bükköst, amely ezen a 3-400 méteres magasságban különlegesen 

ritka teremtmény. Ennek a fának, amely jóval magasabban szokott húzódni, a létét az az egyedi 

mikroklíma teszi lehetővé, amelyet a bükkfák annyira kedvelnek.  

A karsztos hegyen vizet nem nagyon látunk; az gyorsan leszalad a hegy gyomrába. Nedvesség azért 

bőséggel fedezhető fel: a talaj esővíztől ázott; reménykedünk, hogy nemsokára majd gyűjthető 

gombára találunk. A Mária szakadék közelében Mária kép látható a fa tövébe belefaragva. Van már 

kriksz-kraksz is az erdei fákon, de talán nem olyan sok, mint a Budai hegységben. A nedves talajon 

a tölgy, bükk, gyertyán és nyárfalevél segít csúszkálni az úton. Helyenként akkora a sár, hogy attól 

tartunk, estére röfögni máris megtanulunk.  

A körtvélyesi temető kedves hely. Olvashatjuk róla, hogy már az 1800-as évek elejétől találhatók 

róla feljegyzések. A körtvélyesieken kívül ide temetkeztek a csákányosiak, a szenttamásiak és a 

kapberekpusztaiak. Több katonát is hantoltak el 1945-ben, amikor itthon már majdnem véget ért a 

háború. A síremlékek évtizedek óta az enyészet örök fogságában várják elmúlásukat. A körtvélyesi 

temetőhöz közel található a Béla-forrás, amely csak egy vascsőből folyó víz ugyan, viszont 



elnevezésében megemlékezik Árpád-házi I. Béla királyunkról, aki itt, a közelben győzte le III. 

Henrik német császárt, akinek katonái a vértjeiket eldobálva menekültek a magyar sereg elől. 

Állítólag innen ered a Vértes elnevezése.  

Ahogy továbbhaladtunk, elértük a turistaúttól balra, jelentősen beljebb található körtvélyesi 

kápolnát. Jobbra viszont már a fenyvesek láthatóak, melyeket vezetőnk szerint ráérő erdészek 

ültethettek, hiszen a mai Magyarország területén sehol sincs őshonos fenyőerdő. Akad itt 

vörösfenyő, amely a törzséről kapta a nevét, de erdei-, luc- és douglas fenyő is. Találkozunk még 

atlanti cédrussal is, amely szintén egy ötletes ültetés eredménye. Számottevő mennyiségű gombát 

nem találunk, az egy kiszáradt pöfeteg senkit nem hoz lázba.  

A telepített nyírerdő felé haladva érdekes alakú tölgyfát látunk: egyik ága szinte vízszintesen nő 

tovább. A nálunk ritka nyírerdő jelzi, itt már kevésbé jó, kilúgozott a talaj, de az ideültetett nyírfák 

itt jól érzik magukat. Látunk még – igaz, csak egy kerítés mögött – jobbra vadkörtefákat, és 

sokaknak eszébe jut ekkor a Kormos István kreálta vershős és bábfigura Vackor, „aki” erről a fáról 

kapta a nevét. Továbbhaladva a Macska-bükk elnevezési pontot értük el, amely 471 méter magas; 

ekkor éreztük bizonyítottnak, hogy tévedés volt ráírni a meghívóra, hogy a szintkülönbség nem 

számottevő. Pedig hol volt még ekkor a Vitány-vár? 

Előbb eljutunk a Szép Ilonka-forrásig, és itt ismét találkozunk a már korábban a sors által utunkba 

vezérelt iskolás csapattal. Innentől majdnem mindenhová együtt értünk; hiába időztünk csak rövid 

ideig a Szép Ilonka-forrásnál. Az egyik utolsó úti célunk a Vitány-vár volt. A tempót ekkor már a 

72 éves dr. Gróf Elődné diktálja. Akinek hosszú a lába, annak nem is kell futnia utána. Végül 

előttünk a Vitány-vár. Oda felkapaszkodni már nem sikerül mindenkinek; ilyenkor látszik meg, ki 

az amatőr, és ki a rutinos túrázó. A vár éppen a hegygerincen áll. A jóleső fáradtságot némiképp 

zavarja a gyerekzsivaj, meg az is, hogy a lurkók igyekeznek mindenhová felmászni, pedig inkább 

óvni kellene a régi – 1324-ben már álló – építményt, amelyet valószínűleg a Csákok kezdtek 

építeni, de lakták a Rozgonyi, az Egerváry, a Kanizsai, és a Hédervári család sarjai is. A török 

uralom alól még sikerült felszabadítani, de a császáriak 1598-ben felrobbantották, pedig fontos 

stratégiai pont volt a Tata-Bicske közötti út mentén. A romok így is fenségesek, bár nehezen lehet 

felfedezni, hol is lehetett az egykori istálló, a szertár, csak a börtönt könnyű felismerni. Oda csak 

fentről lehetett bejutni. Innen a kék kereszt jelzésen ereszkedünk le, és visszatalálunk 

Csákányospusztához, majd a kiindulási pontunkhoz, a parkolóhoz.  

 

Nagy Ákos  



 

  

A Vitányi várnál      A temetőnél 

  

A Vértesben      A Körtvélyesi kápolnánál 


