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A Somló földtörténeti
és vízföldtani vázlata

Kajárpécen éltünk, Győrtől 24 km-re, DK-re. A kis ház mögötti kertünk – a „hegy”
– a Pannonhalmi-dombság DNy-i szélső vonulatának, a Szemerének csaknem a
gerincéig nyúlik föl. Bár a kerti munkákat illetően ez az adottság néha sanyarú,
mára ugyan fakuló gyermekkori emlékeket kavar föl bennem, nyíltak virágok is
az út mentén. Átvitt értelemben és szó szerint. Tíz éves voltam, amikor szüleim
megmutatták a Somlónak a távoli horizonton – több, mint negyven km-re –, tiszta
időben a hegytetőről D–DNy-ra látható, finom ívű, kékesszürke ötszögét. Később
a látványt magam is kerestem. A Somlón először a valóságban több, mint húsz év
múlva jártam – úgy tűnik, fiatalon a láthatatlan messzeség vonzott. Később a Som-
lóval való közelebbi ismeretség ajándéka – írhatom így – megadatott. A kisgyer-
mekként messziről megbámultat felnőttként megszerettem. Ráadásul, a Somló
kontúrja éppen az említett irányból szemlélve mutat hibátlan szimmetriát.

Tájföldrajzi helye

Táj- és természetföldrajzilag a Kisalföldhöz, mint síkvidéki nagytájhoz, ezen
belül a Kemeneshát és a Bakony közötti Marcal-medencéhez (résztáj) tartozik. A
Pannon Enciklopédia (Kertek 2000 Kiadó) szerint a Somló a Marcal-medencén
belüli önálló kistáj. Más szakirodalmak a Pápa-Devecseri sík (kistáj) részeként
említik.

Magassága, alakja, felépítése

Abszolút (tengerszint fölötti) magasságára többféle adat ismert. A tanköny-
vekben és a turistatérképeken leggyakoribb a 432 m, másutt 431, vagy 435 m-t
írnak, de említenek 431,4 m-t is. Ennyivel emelkedik ki a Somló a környezetének
általában 150 - 160 m-es (Balti) tengerszint fölötti magasságú térszínéből. A Ma-
gyarország természetföldrajza című lektorált munkában (Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 2011) 423 m olvasható – az utolsó két számjegy helyet cserélt. Ezek a

„Vulkánból 
faragott néma kőharang”
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magasságértékek a mérés módszerétől, alaphibáitól, és – a (föld)méréstechnika
fejlődése révén – azok időbeliségétől is függenek. A természetes lepusztulás - eró-
zió – folytonossága miatt hosszabb időtávon a tendencia valóban csökkenő, ha
nem is olyan mértékben, ahogy azt az utolsóként hivatkozott szám tükrözi. Az
erózió koptató munkája következtében kialakuló térszíncsökkenést az adott térség
belső erőkre támaszkodó geológiai mozgása – pl. blokkszerű kiemelkedése – mó-
dosíthatja, akár felül is múlhatja.

Egyedi a Somló alakja is. A köz-, és szaknyelvben egyaránt számos kifejezés
található rá: haranghegy, sátorhegy, óriási nomádsátor, szigethegy, bazaltsüveg,
csonkakúp alakú tanúhegy, három hegypalástból álló magányos hegysziget, három
kúpszeletből álló hegysziget, tanúhegy, mésa vagy méza, bazaltplatós vagy ba-
zaltsapkás tanúhegy, lapos pajzsvulkán, stb. Némelyikük a geometriai fogalmak
pontatlan használatát példázza – a kúpszelet ugyanis síkgörbe…

A legújabb szakirodalmak jobbára a bazaltsapkás, vagy bazaltplatós tanúhegy
kifejezést említik.

Következetlen szakmai szóhasználat is akad: 

A Somlót tárgyaló szakirodalmakban olvasható a portugál/spanyol nyelvből
származó mesa, mezeta vagy méza szó – eredetileg asztalt jelent. Ebből szárma-
zik a jól ismert menza kifejezés. A földtanban olyan szerkezetet, rétegződést jelöl,
ahol a felül, tehát a térszínen lévő kemény, kibontódott, az erózióval szemben el-
lenálló(bb) kőzetréteg táblaszerűen megvédi – legalábbis átmenetileg – a gyors,
közvetlen lepusztulástól az általa takart mállékonyabb kőzeteket, üledékeket. E
fogalom a Somlóra alkalmazva elviekben is pontatlan, egyoldalú, csak a „kül-
sőre” szorítkozó szemléletű. Ha a takarókőzet/védőkőzet-burok helyi vulkáni mű-
ködés következménye – ismereteink szerint így van –, akkor alsó felülete nem sík,
hanem a valamikori krátert és a kürtőt/magmacsatornát kitöltő, megszilárdult vul-
káni kőzettest síkba nem fejthető, a Föld mélye felé haladva a felső szakaszon
szűkülő keresztmetszetű, leginkább kúp- és hengerkombinációkkal közelíthető fe-
lülete kell, legyen. Alakja leginkább a tölcsérvirágéra emlékeztet.

Ma még feltáratlan a Somló felszín alatti „tükörképe”, bazaltgyökere, mélybe
nyúló kőhorgonya, a felszíni formákéhoz képest erősen eltérő arányokkal és mé-
retekkel. Létezése biztos, konkrét helye, átmérője, alakja ismeretlen. Egy 1993-ban

1. ábra: Néhány szélerózió által kialakított (deflációs) felszínforma
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közölt térkép a Somló alatt kb. 30 km-es (föld)kéreg-vastagságot mutat, tehát a
Föld felsőköpenyének olvadékanyaga – ahová a vulkáni kürtő elvileg lenyúlik –
legföljebb ilyen mélységben van. Létezik-e pl. a felszínhez közelebbi, a vulkano-
lógiában másodlagosnak nevezett, az utolsó aktív időszak óta részben, vagy tel-
jesen kristályosodott kőzetekkel, netán fluidumokkal (kőzetolvadékkal) kitöltött
magmakamra, ha igen, hol, milyen alakú, mekkora - rejtély ma még.

Sejthető ugyan, milyen lehet ez az oszlopszerű kőzettest, a Somló sziklaten-
gelye, de ezek feltevések, sejtések (régies nyelven gyanítványok), mára még nem
szilárdultak számszerűsíthető tényekké. 

Kialakulhatott több vulkáni kürtő is, mint a másik, a kőbányászat folytán belső
felépítését tekintve is jobban ismert, és ennek áraként megcsonkított vulkáni szi-
gethegy, a Ság esetében, ahol 1937-ben egy, később öt, mára legalább nyolc vul-
káni kürtőről beszél a földtudomány. A mesa/méza kifejezés abban az értelemben
is pontatlan, hogy a Somló bazaltsapkájának – süvegének – külső felülete sem sík,
azaz távol esik az asztallap, vagy síklemez kifejezések által sugalltaktól. 

Összefoglalva: A valóságban a „bazaltsapka” nem párhuzamos síkokkal hatá-
rolt kőzetlemez, hanem részben a hegybe ágyazott, takart, részleteiben ma még
jobbára ismeretlen méretű és geometriájú bazalt(os) kőzetekből formált kúp-, il-
letőleg hengerformákból kirakható, a mélyben lefelé szűkülő, tölcsérszerű alakzat,
a térszíni részeket illetően nyilván az eróziós változások által az eredeti állapot-
hoz képest napjainkra már erősen átformálva. 

A földtudomány három, egymást követő kitörést tart bizonyítottnak, amelyek
bazalttufája és lávája építi föl a Somló vulkáni tömegét. A bazalttömeg alsó szintje
alatt körgyűrűszerűen felismerhető parazitakráterekből számos kisebb vulkáni
(mellék)csatornára következtetve, a Somló keletkezése poligenetikus, azaz nem
egyetlen, központi vagy főkürtőn keresztüli kitörés(ek) eredménye. Ez a körül-
mény a hegy belsejére vonatkozóan nagyon kevés feltárási adat mellett tovább
nehezíti a pontosabb földtani szintézis kidolgozását.

A Szent György-hegy és a Badacsony ikertestvéreként, valamint – a Sággal
együtt – a Tapolcai-medence vulkáni kúpcsoportja (Csobánc, Gulács, Tóti, Haláp,
stb.) előőrsének is tekintett Somló a belső földtani felépítésének, szerkezetének a
külső formában, alakban is tükröződő megnyilvánulásaként három, magassági ér-
telemben is jól elkülönülő hegypalástra, tartományra bontható: 

– Az alsó „meneteles csonkakúpnak” is nevezett, enyhén lejtő, 180-300 m-es
tengerszint fölötti magasságú, homokos agyag, kavicsos homok, homok keveré-
kéből álló, tetejére borított tányérra vagy csészealátétre emlékeztető részre. Felü-
lete, részben építőanyaga is a Somló magasabb helyzetű egységeinek málladéka,
azok átmeneti felgyülemlési, tartózkodási helye. Földtani léptékben aztán rész-
ben anyagukban is átalakulva, és szemcseméret szerint osztályozódva, a szél és a
víz körforgása révén más üledékgyűjtőkbe halmozódnak át. A szőlőterületek ezen
a részen, a Somló szoknyáján vannak, és a meredélyig kúsznak föl;
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– A középső, járhatatlan, helyenként csaknem függőleges falú csonkakúpot for-
mázó, pados elválású szürkésfekete nefelinbazaltból álló részre, 300 - 400 m kö-
zött. Ez a kőzetanyag nem üvegcsengésű, acélosan kemény, mint pl. a Badacsony,
vagy a Szent György-hegy anyaga, hanem könnyen ún. erupciós darára hullik szét.
Kukoricás bazaltnak, bazaltkukoricának, népiesen srétnek, srétes bazaltnak is ne-
vezik. Műszaki célokra jóformán alkalmatlan. Valószínűleg ezért, és nem a szép
iránti fogékonyságból, a természet tiszteletéből nem nyitottak itt kőbányát. Sze-
rencsénkre…

A bazaltplatót ezidáig mindössze egy ponton fúrták át, az ún. Dbt(dobai)-3.
jelű térképező fúrásban, a plató DK-i részén, 1969-70-ben. A furat a Balti-tenger
szintje fölött 376,94 m-es magasságban indult, a felsőpannon üledékeket, tehát az
„ősi térszínt” (agyagmárga, homok, kőzetliszt), amelyet a vulkáni kőzetek fednek
125,0 m-es mélységben (251,94 mBf.) érte el, és azokat 71,8 m-es hosszban tárta
föl. A furat mélysége 196,8 m volt. E ponton a bazalttest vastagsága valamivel
meghaladja a 110 m-t. Máig ez az egyetlen konkrét, tehát feltárásból származó,
mért adat. E számnak a Somló bazalttestének egészére történő vetíthetőségi kor-
látaira, hibalehetőségeire, és az okokra már utaltam. 

– Legfelül sapkaszerű, helyenként kb. 35 m vastag kőzettest (a hopoka) fedi.
Alakja részleteiben a kőzetösszetételtől, a kőzetszövettől, ezekkel összefüggés-
ben az erózió mértékétől, jellegétől is függően változik. Alaki körszimmetriát ke-
vésbé, és iránytól függően mutat. Kőzetanyaga hólyagos, likacsos, salakos,
törmelékes bazalt. 

Miután a Somló legalsó csonkakúpja, „szoknyája” csak közel(ebb)ről látható,
a fejezet kezdősoraiban említett távoli hegykontúr ötszöge közelről jelentős mé-
retű, oldalirányban bővülő talapzattal kiegészülve, hétszögformát mutat. A
kúpok/csonkakúpok nem forgásszimmetrikusak – hasonlóan pl. a Sághoz. Felül-
ről nézve nem koncentrikus körök, hanem ellipszoidok. A főtengely a Somló ese-
tében csaknem pontosan É-D irányú, a Ság esetében az ÉNy-DK-hez áll közelebb.
A Somló alaki aszimmetriájának egyik oka lehet, hogy egynél több kürtő rejlik a
mélyben, mint a Ság esetében. Mások az ellipszoidális alakot kezdetben a tartós
D-i, később az „északias” jégkorszaki szelek által kiváltott eróziós hatásokra ve-
zetik vissza. Ezen álláspontok igazságtartalma – így a realitás és a spekuláció ha-

2. ábra: A balatonfelvidéki „tanúhegyek”
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tára is – homályba vesző. A már említett parazitakráterek/csatornák is szerepet
játszhattak az említett aszimmetria kialakulásában.

Egymásra épülő, szolíd ívekkel összekapcsolt három rész, távolról ötszöges,
közelebbről hétszögkontúrral… Három, öt, hét. Különlegesek - csak önmaguk-
kal, és 1-el oszthatók, tehát törzsszámok. Elkerülhetetlen a gyanú, hogy valami-
képpen – rejtett áttétekkel a párkák fonalán – közük van a csendes varázshoz, amit
a Somló önzetlenül ajándékoz nekünk, akiknek kevés a bárki által látható felszín.

Kőbe zárt horizont

A mélyből a vulkáni működés során felszínre került kőzettörmelék/kőzetolva-
dék – nem részletezve itt és most ennek ütemét, rendjét és jellegét – a korábban
képződött üledékrétegeket áttörve került közvetlenül, és/vagy hullott vissza a tér-
színre. Ez utóbbi a robbanásos kitörési jelleghez kötődő törmelékszórás végfá-
zisa. A láva a térszínen szétterült, majd kihűlve vulkáni kőzetté szilárdult. A felület,
amelyet ezek a földanyagok első lépésben letakartak, az akkori – tehát a vulka-
nizmus kezdetéig kialakult – ősi térszín, szakszóval paleofelszín. A Somló eseté-
ben az eltakart üledék (felső)pannon összlet, a vulkáni takaró pedig a vulkáni
aktivitás kezdetéhez kötődő bazalttufa. Hangsúlyozom, a Somlóba zárt paleofel-
szín az említett egyetlen fúrástól, és a kívülről/oldalról látható, hozzáférhető pe-
remektől eltekintve máig feltáratlan.

Egyébként a pannon korú összlet – amelyet alsó- és felsőpannonra bontanak –
vastagságát ábrázoló földtani térkép (1989) a Somló alatt 500 m-nél kisebb érté-
ket mutat. A fiatalabb – felsőpannon – rétegek összvastagságát maximum100 m-
re becsülik. Az említett adatot pontosító mélyfúrás a közelben tudomásom szerint
nem készült.

Az ősi térszín a Somló szoknyája, és a pados elválású, meredek középső ba-
zaltréteg felszíni összefutásának – áthatási, vagy metszésgörbéjének – közelében
van, nagyjából 280-300 m-es magasságban a tengerszint fölött, a lehordódó tör-
melékek által valamennyire takarva. A vulkanizmus által létrehozott felépítmény
egyféle védőburokként földtörténeti léptékben is megóvta az alatta lévő rétegeket
a takaratlanul jellemző gyors(abb) lepusztulástól, a külső erők (víz- és szélerózió,
gravitációs tömegmozgások, a napsugárzás, vegyi- és biológiai mállás) pusztító
hatásait a védelem nélküli, tágabb földtani környezethez mérten befagyasztotta,
másutt, a vékonyabb takaróperemeken (ezek mára megsemmisültek) pedig lassí-
totta azokat. Ellenállóbb kőzetanyagának pusztulási sebessége egészen addig fe-
lülírja a lefedettekét, amíg a takaróréteg méreteiben és jellegében nem csökken
kritikus mértékűre.

Az elsőként térszínre került vulkáni kőzetek (bazattufa) alsó, és az akkori tér-
színen lévő, korábban képződött (felső)pannon üledékrétegek felső, közös határ-



96

3.
 á

br
a:

A 
So

m
ló

 v
áz

la
to

s f
öl

dt
an

i s
ze

lv
én

ye
. A

 ra
jz

 a
 J

ám
bo

r Á
.–

Pa
rt

én
yi

 Z
.–

So
lti

 G
. s

ze
rz

ők
ál

ta
l k

és
zí

te
tt 

„A
 d

un
án

tú
li

ba
za

lt 
vu

lk
an

ito
k 

fö
ld

ta
ni

 je
lle

ge
” 

c.
 ta

nu
lm

án
y

(1
97

9)
 ré

sz
e

–
So

lti
 G

áb
or

 sz
ív

es
 h

oz
zá

já
ru

lá
sá

va
l k

öz
lö

m
. A

 D
bt

-3
. j

el
ű

ku
ta

tó
fú

rá
s h

oz
zá

ve
tő

le
ge

s h
el

yé
re

az
 á

lta
la

m
 b

er
aj

zo
lt 

ny
íl 

ut
al

. A
 b

az
al

tp
la

tó
 a

la
tti

, e
lfe

de
tt

kr
át

er
-é

s k
ür

tő
ki

tö
lté

sv
al

ó-
sá

go
s t

ér
be

li 
al

ak
ja

, h
el

yz
et

e,
 m

ér
et

ei
, é

s r
ep

ed
ez

et
ts

ég
e 

m
a 

m
ég

 re
jté

ly
 –

 a
 ra

jz
 e

 v
on

at
ko

zá
so

kb
an

 e
lv

i s
ém

a,
 e

gy
fé

le
 v

a-
ló

sá
gk

er
et

be
 á

gy
az

ot
t f

an
tá

zi
ar

aj
z. 

E 
m

eg
ál

la
pí

tá
s é

rv
én

ye
sa

 S
om

ló
 b

az
al

tm
ag

já
t ö

ve
ző

, a
 m

el
lé

kk
ür

tő
kb

ől
 v

ag
y 

vu
lk

án
i

cs
at

or
ná

kb
ól

 a
z e

ró
zi

ó 
so

rá
n 

m
ég

 m
eg

m
ar

ad
t, 

tö
lc

sé
rs

ze
rű

 b
az

al
tte

lé
re

kr
e 

is
.



97

felülete, a paleofelszín az a földtani kincs, amit a vulkáni sapka megőrzött – tehát
az akkori, vagyis a több millió évvel ezelőtti, a Somló kialakulásának kezdetét
jellemző ősi térszín, annak abszolút magassági, alaki, rétegződési és  földanyag-
jellemzőivel együtt. Ez nem lesz így az idők végezetéig – az erózió felülről és ol-
dalról a bazaltsapkát is kíméletlenül pusztítja, annak megszületése pillanatától.
Győzelme biztos – az utóbbi szétesik, megsemmisül majd. 

A természeti erők különös kettőssége, ahogy a Föld bolygó belső erői, első-
sorban hőenergiája által szült, az egykori paleofelszínt őrző/óvó kőzetpajzsot a
felszínt pusztító, a távoli Nap (csillag)energiájával hajtott külső erők fáradhatat-
lanul és szünet nélkül bontják, darabolják, őrlik. Felvillan a közismert mondásban
is: Az esőcsepp is kivájja a követ, nem az erejével, hanem a kitartásával, szó sze-
rint: gyakori eséssel (latinul: Gutta cavat lapidem, non ví, sed saepe cadendo). És
a maradékot is elhordva, szétterítik másutt.

Más szavakkal: A mai, a születésekor jellemzőnél különösen oldalirányban
jóval kisebb méretű bazaltsapka felső, külső és oldalfelülete, alakja egyaránt vi-
seli az évmilliók eróziós tevékenységének jegyeit, a Föld nyughatatlan erői által
marva is megkapóan szép földtani torzóként. Ebből adódik, hogy eredeti, külső-
oldalsó határfelülete, formája, méretei, tehát a kezdetben még kizárólag vulkáni
kőzetekből álló, a térszín fölé magasodó lapos pajzsvulkán, pontosabban réteg-
vulkán (három és fél millió éve még nem élt a Földön Homo sapiens1- az első hat-
ványon sem, aki nevet adott volna neki) – néhány találgatástól, logikai fogódzótól
eltekintve – tárgyszerűségében örökre elveszett, megsemmisült, törlődött a föld-
történet adatbázisából. Napjainkban látható maradéka, szépséges roncsa, a Kisal-
föld legnagyobb vulkáni hegye: A Somló.

Bár a szakirodalom a pajzsvulkán kifejezést is használja a Somlóra, helyesebb
talán a rétegvulkán elnevezés, amelyet a vulkáni működés során kialakult kőze-
tek eltérő jellege (lávából szilárdult kőzetek → vulkanitok, törmelékek, stb.) in-
dokol. A pajzsvulkán szó kőzetanyagában homogén, a lávából a felszínen
alacsony, az olvadék viszkozitásától és a kihűlés körülményeitől függően 2-10
fokos lejtőként megszilárdult, egynemű vulkáni kőzettestre utal. Mindkét kifeje-
zés indokolt lehet, a vizsgált működési szakasztól és helytől függően – a hazai ba-
zaltvulkanizmus (nem maga a Somló!), általánosságban az ún. finális vulkánossági
ciklus a földtudomány szerint 12 millió éve kezdődött, és pár százezer éve zárult
le, a (mai) Balatontól a Rábáig mintegy 60 kitörési centrummal, lávát, törmelé-
keket, és ezek keverékét egyaránt produkálva.

A földtörténet néhány száma 

Az alábbiakban hivatkozott számokat többnyire abszolút korként emlegetik,
és kezelik, pedig az abszolút kormeghatározási technikák hibái, bizonytalanságai
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miatt helyesebb a tompább, visszafogottabb kicsengésű radiometrikus kor kifeje-
zés. Egyébként az időkorlátai miatt elsősorban a régészetben alkalmazott C14 (rá-
diokarbon)-módszerrel kapcsolatosan is ez a szóhasználat indokoltabb.

Az üledékek, amelyekre a Somló vulkáni anyaga is települt, a hatalmas Tu-
ráni-tenger hazai öbléből, a Pannon-tengerből ülepedtek ki, később tóvá „éde-
sedve”. A teljes folyamat kb. 12-4,6 millió évvel ezelőtt, a pannon korszakban
zajlott. A kb. 6 millió éven át létezett Pannon-tengerből/tóból rakódtak le hazánk
– és Közép-Európa – legvastagabb, néhol 4-5 km-es vastagságú üledékei, azt
mondják, nagyjából 1 km-es, másutt sekélyebb, 300 m-es vízoszlop mellett. Kb.
5,4 millió évvel ezelőttre teljesen feltöltődött. A folyamat néhány rekonstruálható
mozzanatát ősmaradványok, korabeli kifejezéssel „hajdanócok” őrzik – ezek
egyike a nevezetes kecskeköröm (a Congeria ungula caprae nevű kagyló marad-
ványa, bütykös sarka, búbja), amelynek legszebb, néha hiánytalan példányai nem
a Balaton partján, hanem a Somló K-i lábánál lévő Fődi-gödörből, másutt Földi-
gödörként említett lelőhelyről kerültek elő (a lelőhely időközben tudtommal meg-
semmisült). Az elnevezés egyébként családnevet örökít meg, ezért az utóbbi a
pontos.

Miután a Pannon-tó a Somló bazaltvulkanizmusának kezdete előtt kb. 2 mil-
lió évvel korábban feltöltődött, a vulkáni kőzetek már eleve erodált, lepusztított
felszínt takartak le. A (későbbi somlói) vulkanizmus a föltörténeti korbeosztás/ta-
golás szerint a pliocénben (amely 7 millió, más adatok szerint 5,332 millió és
2,588 millió év közötti időtartam) indult. Ezt a negyedidőszaki pleisztocén kor
(nem azonos a jégkorszakkal) követte, 2,588 millió és 0,0117 millió év között,
azaz 11 700 évvel ezelőttig, ahonnan a jelenkor – a holocén – számíttatik, és tart
napjainkig. A pleisztocén kezdetét nálunk 2,4 vagy 2,5 millió évvel ezelőttinek
(is) tekintik, a nemzetközi szóhasználat sem egységes -1,8; 2,4 vagy 3 millió évvel
ezelőtt induló korként való értelmezése is előfordul. 

Ez utóbbiak tükrében figyelemre méltók a földtörténeti múlt korábban felso-
rolt, 100 éves pontosságú időpontjai, szakaszai, amelyek nyilván tudósi megálla-
podás, és nem a fizikálisan eltelt valóság jegyei. Úgy, mint egy osztási művelet a
zsebkalkulátoron – a kijelzőn látott tizedesjegyek sora a cél szempontjából ésszerű
határon túl már szükségtelen, nem hordoz valóságos, pontosabb információt, leg-
följebb annak látszatát kelti. A kényelmesen elérhető (hányan tudnak ma „papíron,
ceruzával” szorozni, vagy pl. négyzetgyököt vonni ?) algebrai kiszámíthatóság
esetünkben tartalmatlan gépi pontossága túlfut a cél valóságos értelmezési – ér-
telmezhetőségi tartományán. 

A legfontosabb köztes földtani eseménysor a bazaltsapkával nem takart kör-
nyékbeli térszín erőteljes, magassági értelemben mintegy 150-180, a már emlí-
tett, 2011-ben kiadott földrajzkönyv szerint legalább 200 m-es (!) pusztulása,
letarolása, elhordása, amelynek meghatározó eleme a földtudomány szerint dön-
tően előbb a forró, félszáraz-száraz sivatagi-félsivatagi, később a lehűlő klímát
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kísérő szélhatás (denudáció → lemeztelenítés) volt. Egyszerűen szólva: Elfújta a
szél… Az eredmény látszatra ugyanaz, mintha a bazaltsapkák ilyen mértékben ki-
emelkedtek volna a környezetükből. A Somló (is) így nyerte el mai alakját és mé-
reteit. A vulkanizmus lezárulása kívülről a már említett eróziós pusztulás miatt
eleve csak hozzávetőlegesen datálható, mivel az erózió, ha lassabban is, a külső
vulkáni felületeket is roncsolta. 

Óhatatlanul is helyesen világít rá a kérdéskör összetettségére, utólag bizony-
talan,  feltárhatatlan vonatkozásaira egy, a Somló történetét ismertető szövegből
kiragadott félmondat (nem tőlem származik): „… végül is kialakult a táj mai
képe”. Kétségtelenül így van. E megállapítást nem gyengíti az a körülmény sem,
hogy a legújabb tudományos munkák eredményei szerint a bazaltvulkánosságnak
a Somló esetében 5,3 millió évvel ezelőtt be kellett fejeződnie, azaz, sokkal ré-
gebben, mint eddig vélték. Következésképpen a hegynek a korábbiakban vázolt
fejlődéstörténete - különösen geomorfológiai (felszínalaktani) szempontból – új-
raértékelendő.

Más hazai bazaltvulkánok is ugrásszerűen idősebbek lettek – nemcsak annyi-
val, amennyi idő a két tudományos állítás között eltelt –, a radiometrikus mérések
szerint pl. a Ság esetében 5,5 millió év adódott. A Somló vulkanitjaira kapott 3,5
millió év elfogadásával értelmezhetetlenné válnak a hegylábfelszín-maradványok,
és más felszínformák, amelyek kialakulására a rendelkezésre álló „szűk” időkeret
e felfogás szerint nem elég.

Elgondolkodtató, hogy mielőtt átrajzolják a térség eddig kialakított földtani
fejlődéstörténetét, miért nem indítanak legalább még két szerkezetkutató mélyfú-
rást – legalább részben magfúrással – a Somló tetején, a bazaltsapka, alatta pedig
a paleofelszín átfúrására, egyiket a pannon összlet aljáig lehajtva, hasonlóan a már
említett Dbt-3. jelű fúráshoz? A szükséges technika régóta rendelkezésre áll – a
módszer tájrombolás nélküli. A minták radiometrikus kormeghatározásából (ba-
zaltfekü), és a bazalt alatt közvetlenül feltárt pannon rétegminták üledékföldtani-
őslénytani elemzéséből kapott, külön-külön is rendkívül értékes, objektív, egyúttal
jövőbe mutató eredmények révén a kérdőjelek egy részének helyére hiteles, meg-
alapozott következtetések, tények, konkrétumok után kiírt pontok – írásjelek – ke-
rülhetnének. 

(A javasolt sorrend üdvözítőbb még annak tükrében is, hogy a földtudományi
doktori iskolák és habilitációs eljárások szigorú határidők szerint tervezettek a fu-
tószalag-rendszerű tudósképzés műhelyeiben, tenyésztőreaktoraiban, ahol egyéb-
ként az adott szakterület érdemi műveléséhez szükséges egyéni alkalmasság, és
szakmai gyakorlat szempontjai az egyebek árnyékába silányult – néha alig köve-
telve többet az írás-olvasás, „irodalmazás”, és a kivárással ötvözött nyomulás, ma-
gabiztos törtetés képességén túl.)

Mélyfúrások korlátozott számban eddig – kizárólag víznyerési céllal – a Somló
szoknyáján települtek, kivéve a taposókút vélhetően 100 m-es aknáját, amelyet



100

kézzel készítettek, legalább 157 éve, de ma még az sem zárható ki, hogy jóval ko-
rábban, pl. a török időkben.

Egy paleovulkán sapkájának több ponton történő átfúrására/feltárására hazai
viszonylatban a Somlónál nem létezik kedvezőbb, több tudományterületen is hasz-
nosítható eredményeket ígérő, ideális földrajzi/földtani hely, ún. mintaterület. A fu-
ratok egyikének (pl. a legmélyebbnek) a helyét, és közvetlen környékét rendkívüli,
és egyedi jelentőségénél fogva később többoldalú szakmai földtani/mélyfúrási,
akár épületbe foglalt emlékhellyé lehetne alakítani, csatlakozva a már létező Ki-
taibel-tanösvényhez, megőrizve az utókornak, egyúttal példa nélkül álló, komplex
földtani bemutatóhellyel gazdagítva a Somló egyébként is sokrétű vonzerejét.
Előbb persze időről időre ki kell irtani a Taposókút védelmére emelt faházikó ol-
dalára szögezett dróthálón belüli gyomokat…

Egyedi borok földje, korabeli és legmodernebb pincékkel, borászatokkal, a
Somlói Borok Boltjával, ahol a Somlón termettek mindegyike kóstolható, vásá-
rolható, technikatörténeti ritkaságként fennmaradt, rekord mélységű kútaknára
épített korabeli vízemelő szerkezettel – a Taposókúttal –, turistautakkal, szikla-
szegéllyel, kőből rakott támfalakkal, gyönyörű, gondozott szőlősorokkal, külön-
leges élővilággal, beleértve az itt élő, a hegyen munkálkodó embereket. 

Vízföldtani adottságok - víznyerési módok

A Bakonykarszt Zrt.-nak a Somló D-i hegylábán, a Taposókúttól (Feneketlen
kúttól) csaknem pontosan D-i irányban, légvonalban kb. 220-230 m-re, egy zárt-
kerti ingatlanon elhelyezett két magastározóján kívül más műtárgy nincs a he-
gyen. A tározók Somlóvásárhely és Somlójenő községeket látják el. Ezért a Somló
a mindenkori csapadékviszonyoktól is függően időnként fokozott vízhiányban
szenved. Az intenzív szőlőtermelés vízigénye, és az egyre gyakoribb időjárási
szélsőségek tovább rontanak a helyzeten. Nem véletlen, hogy az esővizet sokan
ciszternákba, tartályokba, hordókba gyűjtik ma is.

Források

A legkorábbi természetes víznyerő helyek a Somlót szegélyező hegylábi lejtő
É-ÉK-i részén, nagyjából 210 mBf.-en (tehát a Balti-tenger szintjéhez viszonyí-
tott, m-ben kifejezett magasságon) felszínre lépő Szt.Márton-forrás, más írás-
móddal Szentmárton-forrás, vagy Szent Márton-kút, valamint a bazaltkúptól
Ny-ra, ahhoz viszonylag közel, szintén a hegylábi lejtőn fakadó, 220 mBf. ma-
gasságban lévő Sédfő-forrás, vagy Séd-forrás. Ez utóbbi foglalásának építményei
1877-ben készültek. A források elnevezését környékbeli dűlők is viselik. Még Ta-
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4. ábra: A Somló turistatérképe a vízföldtani részben hivatkozott forrásvizek, ásott
kutak (közöttük a Taposókút), valamint a mélyfúrású kutak helyének feltüntetésé-
vel
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posókút dűlő is létezik. Szt. Mártonról nevezték el a forrás közelében épített ká-
polnát. 

Jóval távolabb – Somlóvásárhely felé, a 8-as út mellett, de még a Somló felőli
oldalon – működik a Gerő-forrás, vagy Gerő-kút (az akkoriban tanácsi területen
lévő Szent István-forrás mai neve az ötvenes évek egyik ismert politikusának,
Gerő Ernőnek a nevéből „származik”, a kor szokása szerint). Vásárhelyi-kútként
is emlegetik. Kilépési szintje 152,9 mBf., csaknem azonos a térszínével, amely-
ből a Somló magasodik. Nyilvánvaló, hogy e forrás vízgyűjtőterülete, utánpótlá-
sának felszín alatti szivárgási útja, így vízföldtani/vízkémiai jellege is alapvetően
különbözik a hegylábon fakadókétól. Vélhetően mindháromból (?) ivóvíz folyik.
Az említett két hegylábi forrás hozama a helybéliek elmondása szerint a minden-
kori csapadékviszonyoktól erősen függ. 

A Magyarország Forrásainak Katasztere I/2. kötetének adatai szerint 1951. au-
gusztus 15-én a Szentmárton-forrás 30 l/p-es hozamú, 10,5 Celsius fokos, a Séd-
forrás pedig ugyanekkor mérve 80 l/p-es hozammal, szintén 10,5 Celsius fokos
vizet adott. Vizeik összkeménysége 103-145 (CaO-egyenérték), Ca-tartalma 55,9-
85,5, klórtartalma 7,4-7,9, SO4-tartalma 8,0-12,0, HCO3-tartalma pedig 223,3-
275,2 volt, mg/l-ben. A kisebb értékek a Séd-forrás vizére vonatkoznak.
Összkeménységük nagyjából a fele, Ca-tartalmuk pedig a később tárgyalt fúrt ku-
takból nyert vízben mért koncentrációknak 50-80 %-a. E kataszter (OVF-VITUKI
Rt. Hidrológiai Intézete, Bp. 1997) a Szent István-, vagy Gerő-forrást nem említi.

A források korábbi, valamint a 2014. május 27-én mért hozam- és hőmérséklet
értékeit foglalja össze a következő táblázat:

A mérés időpontja Szentmárton-forrás Séd-forrás Gerő-forrás

1951.08.15. 30 l/p; 10,5 ºC 80 l/p; 10,5 ºC –

2014.05.27. 22 l/p; 11,3 ºC 12 l/p; 11,3 ºC 39-40 l/p; 11,7 ºC

Megjegyzés: A Séd-forrás hozamát Takács Lajos borosgazda 2011-ben 8,0-8,5 l/p közöttinek mérte.

Szembetűnő a források hozamcsökkenése, és magasabb hőfoka. Bár kellő
számú adat hiányában tendenciát egyértelműen, hitelesen megállapítani ma még
nem lehet, a hozam-és hőmérsékletméréseket (miután költségigényük minimális)
célszerű, és ajánlott nagyobb gyakorisággal, akár évi több alkalommal is elvé-
gez(tet)ni. Erre még egy szaktanár által vezetett gyermekcsapat is képes. Ilyen
módon viszonylag rövid idő múlva vizsgálhatók lennének az éves tendenciák, ösz-
szevetve a kapott mérési eredményeket pl. a havi hőmérséklet- és csapadékada-
tok idősorával.
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A 2014.05.27-i helyszíni mérések során mindhárom helyen hiteles (akkreditált)
hatósági vízmintavételre is sor került. A 21 kémiai komponensre, valamint a Co-
liformszámra kapott elemzési eredmények közül – a teljesség igénye nélkül – a kö-
vetkező tények hangsúlyosak:

1. A Gerő-forrás vizében a módosított 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet sze-
rint kifogásolt érték volt a magas vas-és mangántartalom, valamint az ammónium
mennyisége.

2. A Szt.Márton-forrás vizében az idézett kr. szerint kifogásolt érték volt a Co-
liformszám („Csecsemők részére ivóvízként, tápszer, ételek készítésére felhasz-
nálni veszélyes és tilos”), nem elfogadható értéknek bizonyult a nitrát-, és
nitrit-koncentráció (az előbbi szokatlanul nagy). 

3. A Séd-forrás vizében egyedül a Coliformszám esett a kifogásolt kategóriába,
bár ennek vizében is egyértelműen megjelent a nitrát. 

4. A Gerő-forrás vizének a másik két forrásvízhez képest nagyságrenddel na-
gyobb vas-, és mangántartalma önmagában is a felsőpannon rétegekből való szár-
mazásra utal, amelyet tovább erősít a nyomásviszonyok különbözősége, a
forráskilépési helyek jelentős magasságbeli eltérése, illetőleg a Gerő-forrás vizé-
nek nitrát-nitritmentessége is.

5. E források vizét – amelyekhez neves, ajánlott, kedvelt és közismert turista-
utak vezetnek, tehát ezeket nemcsak helybéliek ismerik és fogyasztják – a jövő-

A Gerő-forrás a 8-as út mentén Madonna-kép a Szent Márton-forrás
közelében
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ben nem lehet „a priori” ihatónak tekinteni és akként kezelni. Az emberi tevé-
kenységhez kapcsolható környezetszennyezés a források vízgyűjtőjén is megje-
lent. Az ebből fakadó halaszthatatlan teendők, intézkedések okos, felelősségteljes
végiggondolása, azok kidolgozása, érvényesítése nem tartozik e sorok írójának
feladataihoz. Talán van még némi időnk…

A hegylábi lejtő felső szegélyéhez közel fakadó források a ma elfogadott szak-
mai vélemény szerint is egyértelműen talajvízforrások, a mindenkori beszivárgó
csapadékhányadból táplálkozva. A vízgyűjtőterületükre, és a föld alatti szivárgási
pálya kőzetanyagára gondolva, csaknem biztosan (törmelék)lejtőforrások, ame-
lyek vize a vízvezető összlet (pannonkori, és fiatalabb korú/dinamikájú törmelé-
kekkel átkevert homokos földanyag – a már említett kataszter következetlenül
csupán pannon homokot ír), az alsó vízzáróréteg, és a felszín hármas csomópont-
jában lép ki. Nem kizárt, hogy a víz egy része a bazaltsapka repedéshálózatában
mozogva pótlódik. Úgy mondják, egyes szőlőfajták gyökere 50-100 m mélyre is
lenyúlik, csupán erre gondolva sem abszurd a feltevés. A bazaltsapka vastagsága
100-120 m körüli – látszatra, valóságosan a takarás miatt nagyobb is lehet. A
kürtő(k) helyén nem is értelmezhető. Ahhoz, hogy a víz részben a bazaltsapkán át-
szivárogva érkezzen a kilépési ponthoz, nem szükséges a bazalttest egészét át-
szövő repedéshálózat – van ilyen vélemény –, elegendő a részleges is a felszínhez

A Séd-forrás a Somló derekán

2013-ban felújították – a somlóiak

összefogásával – az 1877-ben épült

forrásfőt. Felirata:

„Oltsd szomjad

gyönyörűségemre! 

Oltsd szomjad 

a világ tökéletességére!
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közeli héjfelületben, a málladék-
zónában, a folyamat így is rejtve
marad. A Dbt-3. fúrás rétegsora
11,1 m-ig dokumentál mállott ba-
zaltot.

Az, hogy hol van a földtörté-
neti régmúltban hosszú idő alatt
megformált, legyalult, eredeti, a
hegy bazaltkúpja alatt őrzött pa-
leofelszínnél idősebb pannon
térszín a mai hegyláb karéja alatt
a Somló tövében, tehát a lehor-
dódással kialakult legmélyebb
felület, amelyet az építésbe for-
dult földtani erők aztán – feltéte-
lezem – újra elfedtek, főként a
Somló magasabb helyzetű kőzet-
anyagának pusztítása, és a hegy-
peremekre való elsődleges

áthalmozása révén, szintén nem egyértelműen ismert. A később tárgyalt mélyfú-
rású vízkutak rétegsorának elemzéséből a negyedkor-pannon (Q-P) üledékhatár,
legalábbis a kutak környezetében formálisan 163-174 mBf. közötti, a Somló szok-
nyáján. Bízzunk a fúrás során kiemelt furadékminták helyes kormeghatározásában,
bár az egyik, a mélyebb kút esetében a határt maga a leíró/meghatározó geológus
is kérdőjelesnek véli. Többre jutnánk ezzel a határfelülettel, ha földtani kora a
pannonon belül is pontosítható lenne, feltételezve, hogy térben is eredeti helyén
maradt, fekvésbeni, és részben sem keveredett át egyéb, áthalmozott, még az sem
kizárt, hogy máshonnan érkezett pannon üledékekkel.

Másfelől: Amíg nem tisztázott egyértelműen a hegybe zárt, oldalról pedig a
rárakódott hegylábi üledékekkel takart paleofelszín magassága, alakja és helyzete,
a nagy, térségi lepusztulás függőleges mértéke a Somlón és környezetében nem
számítható ki azzal a pontossággal, amire olyan magabiztosan, számszerűsített
tényként hivatkoznak. Tudomásom szerint a már említett Dbt-3. fúrástól eltekintve
nincs közvetlen feltárásból származó, kiterjeszthető, egyértelmű bizonyíték arra,
hogy a bazaltsapka mindenütt valóban 300 m-es magasságban kezdődik - lehet,
hogy csak kívülről látszik úgy. A Dbt-3. fúrásban 251,94 mBf. szinten érték el a
pannon üledéket. Ebben a tekintetben a morfológia és a földtani szerkezet szét-
válik, a feltevés – hívjuk tudományos bűvszóval akár extrapolációnak – legföl-
jebb önmagára a műveletre vonatkoztatva tény, tartalmában pontatlan, akár téves
is lehet.

A másik utánpótlódási mód, hogy a legmagasabb helyzetű felszínre – a hopo-

A Szent Márton-forrás közelében
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kára – kerülő csapadék-és olvadékvíz a bazaltsapka meredek falában lévő csator-
nák, bevágódások felületén mozog lefelé, és tűnik el a meredély, és a lankás hegy-
lábi térszín kedvezőbb vízvezetőképességű közös határvonala, szegélye mentén,
amely a meredélyt övezi, egyféle zárt, körbefonódó térbeli pántként. Ez a térbeli
alakzat egyúttal a felülről áthalmozódó üledékek, törmelékek mindig változó, át-
meneti felgyülemlési színtere, hosszú, részben felszín alatti mozgáspályájuk első,
földtani léptékben ideiglenes állomása. Igaz ez a durvább szemcsékre, törmelé-
kekre, köztük akár a lehullott, leszakadt, levált bazaltoszlop-darabokra is. Mind-
ezeknek döntő szerepe van a szoknya felső szegélyén kialakult, gyűrűszerűen
körbefutó, kedvezőbb beszivárgási zóna vízdinamikájában.  

A vár valamelyik, a NET-en (is) hozzáférhető leírásában van egy ide tartozó
feljegyzés, amely szerint a ciszterna Ny-i részében a múlt század elején még mű-
ködött egy forrás – bizonyos Ferenczy Pál (a hivatkozás szerint akkor 84 éves) fő-
mérnök még jól ismerte –, ami a bedobált kövek miatt elfojtódott, tönkrement.
Valószínűtlen, de nem kizárható – érdemes lenne alaposabban utánanézni. Ha a
feljegyzés alapos, ez volt az egyetlen forrás, amely a bazaltplató fölött fakadt, nyil-
ván a kilépési szint fölötti, korlátozott vízgyűjtőterülettel és csekély vízhozammal.
A mondák szerint a várban egy 70 m mély kút is volt. Tehát mindhárom víznyerési
mód – csapadékvízgyűjtés, forrás, ásott vagy aknakút – egy helyen. A kútmélység
hozzávetőlegesen a bazalttömeg repedezettségét is számszerűsíti. E vonatkozás-
ban mindmáig az egyetlen adat lehet(ne). A gondolatmenet a múltra vonatkozó
részletek rendkívüli fontosságára, és azok többirányú kulcsszerepére világít rá.

Papp Mihály (dobai lakos, született 1942-ben) 2014. júliusi elmondása szerint
a (Balti-) tengerszint fölött 367 m-es magasságban lévő somlói vár palotarészének
Ny-i oldalán, a toronytól É-ra elhelyezkedő ciszternát várkútnak (!) is nevezték.
Az is felvetődik, hogy a római korból maradt ránk. Oldalait 1,2 x 0,8 m-es (kvá-
der?) kövekkel rakták ki, alja donga alakú, K-ről Ny-ra lejtett, tájolásával egye-
zően.Nyugati oldalán lépcső vezetett le, nagy gyűjtőterülete volt, a víz
csöveken/szűrőkön (?) folyt be. Emlékei szerint legutóbb - úgy húsz éve – egy 6
m-es ágasfán mentek le a ciszternába, vizet meríteni. Vízéből itatták az állatokat,
de az olyan hideg volt, hogy dupla (két) vödröt kellett vinni, hogy átöntve azt
egyikből a másikba, valamennyit melegedjen. Még az ember foga is érezte (ne-
hezen viselte) a víz hidegét…(a beszélgetést M.Mester Katalin jegyezte föl, és
adta át nekem). 

Az említett „forrásról” utólag nehéz eldönteni, hogy valóban az volt-e, vagy
egy nagyobb területről érkező felszíni/felszínközeli csapadékvizet gyűjtő, tartó-
sabb hozamú – valójában időszakos – gyűjtőárok/cső vize. Léteznek persze idő-
szakos források is, tehát a múltbéli feljegyzések hitelét ebben a vonatkozásban
homályba burkolja a további részletek hiányából fakadó bizonytalanság. Ami vi-
szont egyértelmű: A hegy tetején – tehát a bazaltsapkán – minden vízfajta csapa-
dékként közvetlenül az ég felől érkezik… 
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Ásott, vagy aknakutak

A turistatérképek kb. 15 ásott kutat tüntetnek föl, egy dűlőneveket mutató tér-
képre pedig két „kiszáradt” kutat is rárajzoltak – az ún. Szamár-kutat a dobai ol-
dalon, és a Taposókutat (Feneketlen vagy Tipró kutat) – 253,0 m-es Balti
tengerszint fölötti magasságban – a vásárhelyi oldalon. Ez utóbbi feltehetően nem
kiszáradt, hanem jórészt teledobálták, feltöltötték mindenféle törmelékkel, az el-
múlt 70 év során (1945. március 25-én működtették utoljára). E kutak a hegy szok-
nyáján vannak, némelyikük 32 m mély, és évtizedek óta ad vizet. Többségük
sajnos elapadt (Csigás-kút, Kovács-kút), vagy elszennyeződött (Szali-kút), vize
ivásra alkalmatlanná vált. Bár rendkívül hasznos lenne, egyféle kataszterezésük

(készítésük ideje, hely- és magassági ko-
ordinátáik, talpmélység, ha még van a
kútban víz, annak szintje, mélysége, a víz
egyszerűsített, néhány komponensre ki-
terjedő kémiai elemzése, esetleg a kúttal
kapcsolatos emlékek feltárása, feljegy-
zése) még várat magára. E munkának a
kivételesen nagy természetrajzi/hidroge-
ológiai értékére, hasznosságára – úgy
tűnik – nem gondoltak még. A kutak hid-
rogeológiai szempontból talaj- és réteg-
vizet a helyi földtani viszonyoktól
függően egyaránt megnyithatnak - hogy
éppen melyiket, valószínűleg a mélysé-
gükben is „tükröződik”. A Taposókút ak-
nája minden bizonnyal rétegvizet tár(t)
föl. Ezek a fahengerrel (régiesen: cséve,
görönd) ellátott, vödrös, kerekes kutak –
vízmerítő művek – közül a még ma is
működők a Somlón gondozottak, meg-
óvottak, hála az éltető vizet nagyra érté-

kelő somlói borosgazdáknak. Másutt, a közművesített területeken szinte mindenütt
bekövetkezett, és napjainkban is folytatódik a pusztulásuk, magukra hagyták, be-
temették, részben szemétgyűjtőnek használva, tönkretették őket, sajnos. Nemré-
giben még az élet vizét adták, mára nagy részüket szennyezőforrássá változtatta
a Homo sapiens… Hungaricus.

A Szamár-kúttal kapcsolatban a már említett Papp Mihály dobai lakos elmon-
dása szerint valamikor a Somló-tetőnek is voltak lakói, akik szamárral hordták a
háztartáshoz szükséges vizet – mosás, főzés –, és természetesen itták is. Innen a
kút neve. A hétgyermekes Gérnyi-család élt ebből a vízből. Kovács Flórián is rend-

Nyomóskút Tüskeváron
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szeresen innen hordta a vizet az 1950-es évekig. Maga a „kút” egy 1,2-1,4 m mély-
ségű, felül kb. 2 m átmérőjű gödör volt, de a talajban volt egy agyagvető, amiben
megállt/feljött a tiszta, szűrt víz. Az ilyen, oldalirányú megtámasztás nélküli kút-
kialakítást a vízenyős területeken - amelyek pl. az Alföldön voltak a folyószabá-
lyozás előtti időkben – a múltban sírkútnak, gödör-,vagy kopolyakútnak nevezték.
A dobai oldalon Zöld Tóni (Z. Antal) portáján, az út mellett volt egy másik bővízű
kút, amelyben egy 60-70 cm átmérőjű kútgyűrű, alatta pedig egy 40-50 cm-es sza-
kaszon kővel falazott rész volt látható. Szinte soha nem apadt ki. Ha nagy száraz-
ság volt, az aratás utáni esőktől a Zöld Tóni kútjába azonnal megjött a víz. Nagy
hozamú volt, egyszer egy Bibo-szivattyúval 150-200 l-t kitermelve, 10-15 perc
múlva újra megtelt vízzel. A terület a kúttal együtt azóta kétszer is gazdát cserélt.
A kutat az ezredforduló (2000) után betemették, nyírfákat ültettek köré… (M.
Mester Katalin feljegyzése).

Mélyfúrású kutak

A Somlón ezidáig négy, engedéllyel épített, és dokumentált mélyfúrású kútról
tudok – engedély nélkül valószínűleg több is készült. Ezek közül a két kisebb
mélységű (Ferenczi Panzió Üdülőközpont kútjai) esetében rétegsort nem állítot-
tak össze, így kívülállóknak csak a helyük, talpmélységük, és a létesítéskori nyu-
galmi vízszintjük ismert. A másik két kútnak viszont – lévén hidrogeológiai
naplójuk – minden, az előírások szerinti adata dokumentált, hozzáférhető. Ezek
egy részét a táblázat foglalja össze.

A kút jele és A fúrás/ Nyugalmi Szűrőzött Kitermelhető
magassága a kúttalp vízszint szakasz vízhozam (l/p)

(mBf.) mélysége a terepszint alatt (m-m)
(m-m) (m)

K-5 110/110 62,0 80-83 ; 95-98 ; 15-20
217,19 (155,19 mBf.) 104-107

K-25 214,4/196,6 78,3 182,5-193,5 30
234,22 (155,92 mBf.)

A Ferenczi Panzió Üdülőközpont kútjai
1. kút 97,5 51,2 ? ?

(kb.215-220) (163,8-168,8 mBf.)

2. kút 85,0 42,1 ? ?
(kb.195) (152,9 mBf.)
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A K-25 jelű, 2003-ban épített kút jelenleg a Somlón – annak szoknyáján – te-
lepített legmélyebb, 214,4 m-es mélységű kutatófúrás nyomán kiképzett, legna-
gyobb talpmélységű (196,6 m-es) feltárás, amely a Taposókúttól légvonalban
Ny-Ény-ra kb. 510 m-re van. A (felső?) pannon rétegeket (+) 20 mBf.-ig tárja föl,
azaz, kb. 130 m-rel mélyebbre hatolt, mint a Somló környékének 150 mBf.-en
lévő térszíne. Eszerint a pannon összlet – legalábbis a furat környékén – 100 m-
nél vastagabb. A kút nyugalmi vízszintje mindössze 73 cm-rel állt be magasabban,
mint a tőle csaknem pontosan É-ra kb. 800 m-re lévő K-5 jelű, 2007-ben telepí-
tett kútban mért szint. Ez a mélyebben lévő pannon víztartók megszokottan egy-
séges rétegződésű, vízszintesen többnyire nagyobb távolságokra is vetíthető
kifejlődésére utal. Mindkét kút hozama viszonylag kicsi. Magas kalcium- és mag-
nézium-hidrogénkarbonátos, vasas (0,55-1,54 mg/l), 10,7-13,4 Celsius-fokos, a
vas- és mangántartalomtól, valamint a mélyebb kútban mért ammóniumtól elte-
kintve, ivóvízminőségű vizet adnak. A teljesség kedvéért említem, hogy a nitrát-
nitrit mennyisége – bár még jelentéktelen a koncentrációjuk – egyik kút vizében
sem zérus. A nitrát a kisebb talpmélységű kút vízében, tehát a felszínhez köze-
lebbi víztestben mutat magasabb értéket.

A Gerő-forrás vize és annak felsőpannon jellege a kémiai jellemzőket tekintve
is megnyugtatóan rokonítható az említett kutakban megnyitott víztestekével.

A K-5 jelű kút rétegsorának felső, negyedkori szakaszán (54,3 m-ig) négy
szintben fúrtak át köves lejtőtörmeléket, amelyet a kútgeofizikai szelvényezés
pontosított. A kövek anyagáról nincs leírás. A K-25 jelű kút rétegsorában a leg-
mélyebben átfúrt kőzettörmelékes szint 77,0-88,2 m közötti. Az egyébként kér-
dőjeles kormeghatározás szerint 60 m-től ez már pannon. Valószínűbb a 90 m
körüli földtani korhatár.

A Taposókúttól Ny-ra alig több, mint 250 m-re van a Ferenczi Panzió 1-es
kútja. Ennek, valamint a K-25 jelű kútnak a nyugalmi vízszintjét a Taposókút he-
lyére átvetítve, annak az egyes feljegyzések szerinti 70-80 m-es talpmélységgel
szemben a 90-100 m-es mélység valószerűbb, annak alapján is, hogy a Taposókút
egyértelműen pannon rétegvíztartót nyit meg. Ha lett volna bármilyen szerény ho-
zamú felső víztartó, amit ásás közben harántoltak volna, nem, vagy nagyon kö-
rülményesen tudták volna az akkori eszközökkel tovább mélyíteni. A kútakna alján
összeállt vízoszlop hossza/mélysége vélhetően nem volt több a hagyományos
módon elérhető 2-3 m-nél. Hozzávetőleges számításaim szerint a kút hozama két,
egymással szemben mozgó 50 l-es favödröt/dézsát, és 6-7 perces időszükségletet,
„taposást” véve alapul, folyamatos vízsugárra átszámítva 7-8  l/p körüli lehetett.

A Ferenczi Panzió kútjainak 10-15 m-es különbséget mutató nyugalmi víz-
szintjéből megbízható következtetések nem vonhatók le a többi adat (pl. a kutak
pontos geodéziai magassága, a feltárt rétegsor, vízminőség, stb.) ismerete nélkül.
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*

A tanulmányban írott megállapítások, következtetések és javaslatok több vo-
natkozásban – a szerzői jogok fenntartásával – először e könyv lapjain kapnak
nyilvánosságot. 

A fejezet összeállítása során felhasznált nagyszámú szakanyag közül Dr. Solti
Gábor geológusnak a Somlóról összeállított tanulmányát (A Somló-hegy földtani
jellemzése, 2014.), valamint Kovács István Péternek az „Újabb adatok a Somló
felszínfejlődéséhez” c. dolgozatát (Földrajzi Értesítő 2008. LVII. évf. 3-4. füzet,
pp. 257-271.) emelem ki. Dr. Solti Gábornak – a Somló térképező geológusának
– értékes szakmai segítségét tisztelettel köszönöm.

A kézirat lezárva: 2014. augusztus 17-én Dr. techn. Papp Zoltán PhD
okl. bányamérnök-hidrogeológus

Megjegyzés: A kézirat zárása után tartott terepbejáráson kiderült, hogy a Tóni-
kút a turistatérképen (4. ábra) berajzolttól eltérően, a sárga három-
szög jelzésű turistaút D-i oldalán, a valamikori Szamár-kút helye
pedig a bejelölthöz képest a Szent István kilátóhoz kb. 350 m-rel
közelebb van – ez utóbbi nagyjából a Kitaibel Tanösvény felirata T
betűje által takart ponton, az Akác jelzéstől/felirattól közvetlenül
balra.
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