K I R Á N D U L Á SV E ZET İ
Koszorúzás Videfalván és kalandozások a Novohrad-Nógrád Geopark
területén, vulkánok belsejében
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPÍTÁSÁNAK 165.
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
A „Földtani és kulturális értékeink nyomában” terepbejárás sorozat II. rendezvénye
Közremőködık:
Združenie právnických osôb Geopark Novohrad (Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása),
Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft és a Nógrádi Geopark Egyesület
Idıpont: 2013. április 25. csütörtök
Tervezett program:
7.00: indulás Budapestrıl (Csalogány u. 12.)
9.20: Ipolytarnóci İsmaradványok tt
10.00: Videfalva, koszorúzás a Forgách-kastélyban a Magyarhoni Földtani Társulat alapításának
165. évfordulója alkalmából a szlovák társszervezettel együtt
13.00: Füleki-vár megtekintése: ismerkedés egy kb. 4-5 millió éves maar-vulkán maradványaival.
14.30: Sıreg-Bagolyvár: egy vulkánt tápláló csatorna látványosan kipreparálódott része.
16.30: Somoskı: vár és oszlopos bazalt feltárás megtekintése.
20.30: Érkezés Budapestre

1

Ipolytarnóci İsmaradványok természetvédelmi terület
Kubinyi Ferenc, a Magyarhoni Földtani Társulat alapítója, 1836-ban kezdte az ipolytarnóci
ısmaradványok feltárását. Az İsfenyı Belépı fogadóépületben emléktábla ırzi nevét, melyet a
kutatások elkezdésének 175. évfordulója kapcsán avattak
fel. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében levı,
világhírő védett terület a Novohrad-Nógrád Geopark
beléptetı kapuja. Honlapján ( osmaradvanyok.hu) érdemes
tájékozódni.
A Nógrádi Geopark Egyesület (NGE) 231/0506/31/18/2009
számú LEADER pályázatának megbízása révén a Paulus 2008
Kft. elkészítette az ország elsı geoturisztikai térképét,
mely a Szép Magyar Térkép 2012 pályázatán az idegenforgalmi térképek kategóriájában a
legjobbnak járó helyezést kapta meg. dr Tardy János vezetésével az NGE
hiánypótló kiadványt hozott létre.
Az eredetileg egy tanulmány mellékletét képezı térkép alapja a geopark
sikeres nemzetközi nevezését támogatta, arra épült fel, oly módon, hogy
a térség fıbb geoturisztikai értékeit, tünteti fel, beleértve a Cserhát
Natúrpark területét is.

Novohrad-Nógrád Geopark
Az 1.585 km2 kiterjedéső, közös magyar-szlovák Novohrad–Nógrád Geopark a földtani,
földrajzi, tájképi és néprajzi változatossági csak viszonylag kevesek által ismert kis és nagy csodáit
rejti.
Páratlan palóc táj, határok nélkül, 91 település testvériségében. A világ
egyik elsı, országhatáron átnyúló, nemzetközi geoparkja 2010. tavaszán
nyert felvételt az Európai és a Globális Geopark Hálózat családjába. A
kialudt tőzhányók vidéke különleges felfedezéseket kínál.
A Kárpát-Pannon térségben, de Európában is egyedülálló, hogy egy
viszonylag kis területen a vulkáni mőködés ennyire széles spektruma ırzi
nyomait a néma kızetekben. Pusztító riolitos horzsakı-árak, víz alatt és
szárazföldön felépült andezites rétegvulkánok és több kilométeren
keresztül követhetı telérhálózat, Európa egyik legnagyobb, összefüggı
bazaltfennsíkja, mélyen lepusztult andezit és bazalt tőzhányók kürtıi, a
bazalt és andezit lávakızetek hőlése során kialakult szabályos, különösen
látványos hajlott kızetoszlop-kötegek (Somoskı és Bér).
Ma táj és ember egymást formálják. Az üledékes kızetekbe
barlanglakásokat vájtak (Szentkút nemzeti kegyhelye), az andezit és bazalt
telérek tarajait, a vulkáni kürtık kimagasló csúcsait középkori várak
(Ajnácskı, Fülek, Somoskı, Salgó, Hollókı, Szanda) vigyázzák. A földtani
képzıdmények, a természeti- és a tájba simuló épített örökség egymásba
fonódnak. A változatos geológiai felépítés erısen tagolt domborzatot
eredményezett. Az eldugott völgyekben megbúvó kis palóc települések
lakói ma is joggal büszkék egyedi, míves viseletükre, s népi
hagyományaikat, mesterségeiket évszázadok óta hően ápolják. Minden kis
településnek megvan a csak rá jellemzı, egyedi jellegzetessége, levegıjének
és konyhájának íze-zamata. Az Európa
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Diplomával elismert ipolytarnóci ısmaradványok, a szécsényi középkori
városmag, Hollókı világörökségi címmel büszkélkedı Ófaluja és Kazár erodált riolittufa
badlandje is a Geopark nemzetközi figyelmet érdemlı ékességei. Tanösvények, bányászattörténeti
emlékek, várak, kastélyok, egykori nemesi kúriák, múzeumok és tájházak gyarapítják a látnivalók
sorát.

Videfalvai kastély
A Losonctól 3 km távolságra fekvı szlovák falucska, Videfalva (Vidiná) legjelentısebb mőemléke
a barokk kastély. Helyén egykor erıd állott,
amelynek alapjaira építették kastélyukat a
Forgáchok 1706-ban. A XIX. és a XX. sz.
folyamán
aztán
többször
felújították.
Tulajdonosa volt Wattay Pál is, legismertebb
birtokosai azonban a Kubinyiak voltak. A
felsıkubini és nagyolaszi Kubinyi család
nagyolaszi ágából származó András a XVIII.
században telepedett le Nógrádban. Pilinyben
és
Videfalván
voltak
birtokai.
A
természettudományokhoz és régészethez való
különleges vonzalmáról tanúskodik az a tény,
hogy a videfalvai kastélyban gazdag győjteményt
rendezett be, amelyrıl már a neves nógrádi
monográfia-író Mocsári Antal is említést tett
A Kubinyi kastély az 1994 évi táblaavató
1826-ban: „… birtokos úrnak ritka győjteménye,
közönséggel (Fotó Prakfalvi P.).
kiváltképpen a régi Pénzekre, tengeri tsigákra, kövekre
és növényekre nézve …” András tudományok iránti érdeklıdését két fia, Ferenc és Ágoston is
örökölték. Ferenc 1796-ban született Videfalván, Pesten jogot tanult majd tevékenyen
bekapcsolódott az akkori politikai és társadalmi életbe. A Törvényhatósági Tudósításokba írt,
Balassagyarmaton Rabdolgozó Intézetet létrehozásán fáradozott, Losoncon bırgyár alapítását
szorgalmazta. 1837-ben személyesen tekintette meg az ipolytarnóci hatalmas kövült fát, amelynek
megmentése érdekében mindent megmozgatott. 1848-ban nemzetır ırnagyként részt vett a
szabadságharcban, amiért Világos után 9 év várfogságra ítélték, de 1852-ben amnesztiával
kiszabadult. 1860-ban Szabó Józseffel együtt elsıként kutatták át az ajnácskıi Csontos-árok
pliocéni gerinces ısmaradványait. Ismereteit nagy alapossággal publikálta a Magyarhoni Földtani
Társulat Munkálataiban, de vizsgálta a deményfalvai barlangokat Liptó megyében, foglalkozott a
Corvinákkal Konstantinápolyban, összeállította Petényi Salamon János hátrahagyott munkáit.
1874-ben hunyt el Videfalván.
Kubinyi Ágoston 1799-ben született ugyanitt. Pesten filozófiát, növénytant, diplomatikát,
régészetet tanult. Bátyjával ellentétben nem helyezkedett szembe az uralkodóval, ezért magas
beosztásokba került. Volt királyi tanácsos, kamarás és nyugdíjaztatásáig igazgatója a Magyar
Nemzeti Múzeumnak. Még a szabadságharc elıtt elnöke volt a Magyar Tudós Társaságnak és a
Magyar Természettudományi Társulatnak is. Ebbıl kifolyólag érthetı volt, hogy 1847-ben,
amikor Andreas Christian Zipser (Zipser Keresztély András) a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók soproni ülésén felvetette egy földtani-bányászati egyesület létrehozásának
szükségességét, Ágoston a kezdeményezést felkarolta és 1848 januárjában a videfalvai kastélyban
adott helyet az elıkészítı bizottságnak. Az egyesület programját is ı dolgozta ki. A bizottság
tagjai között ott találjuk bátyját, Ferencet is, valamint Zipsert, Marschan József bányamérnököt és
Pettkó Jánost, a selmeci Bányászati Akadémia tanárát. Az alakuló közgyőlésen, 1850. július 6-án a
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hálás geológusok ıt választották a Magyarhoni Földtani Társulat elsı elnökének, bátyját Ferencet
pedig alelnökének. Kubinyi Ágoston 1873-ban hunyt el Tápiószentmártonban.
A Kubinyiak után 1890-tıl Asbóth János és felesége éltek a kastélyban. Asbóth János, a
nemzetnek szintén számos jeles személyiséget adó történelmi család sarja volt, foglalkozott
újságírással, néprajzkutatással, politikával. 1911-ben halt meg. Végakaratában a teljes vagyonát
missziós célokra ajánlotta fel. A végrendeletet felesége, Hedvig teljesítette, aki 1927-ben az Isteni
Ige Társulatnak ajándékozta a kastélyt.
A kastélyban 1984-tıl 1991-ig a Kerületi Mőemlék- és Természetvédelmi Intézet kirendeltségének
irodája mőködött Krúdy Gábor vezetésével. Krúdy a kastélyt felújította az államosítás utáni
leromlott állapotából. Az 1989-es rendszerváltást követıen az egyház visszakapta a kastélyt.
Jelenleg az Isten Szíve közössége tevékenykedik benne, akik novíciusokat készítenek fel missziós
célokra.

Füleki vár
A várfalak maradványai Fülek
központjában,
minden
oldalról
szembetőnıen
emelkednek a magasba. A
falakat egy nem túl magas
dombra emelték. Az északra
nézı oldalak meredekek, a
déli
lejtı
azonban
lépcsızetesen
ereszkedik
lefelé. A vár udvarán és a
domb oldalain jól feltárt,
ferdén elhelyezkedı rétegek
elárulják, hogy a domb egy
maar típusú vulkáni kráter
maradványa. A tőzhányó
A füleki vár (Fotó: Gaál L.).
kráterének tufagyőrője csak
enyhén emelkedhetett az akkori térszín fölé, a kráter feneke azonban mélyen az alatt helyezkedett
el. Emiatt könnyen megtelt vízzel, krátertó keletkezett benne. A forrón felszínre törı vulkáni
törmelékek vízzel érintkezve heves robbanásokat idéztek
elı, vagyis a kitöréseknek freatomagmás jellege volt. A
nyugat felé dılı rétegekbıl feltételezhetjük, hogy a kráter
meredekebb belsı faláról van szó, a kráter közepe tehát
Fülek mai központja helyén lehetett. Hasonló maar
típusú kráterfal található a város északi peremén is, a
vártól nem messze. Ez a Vörös-kı, amelynek tufarétegeit
egy elhagyatott kis kıfejtı tárja fel. A vörös-kıi tőzhányó
önállóan, a vár-hegyitıl függetlenül mőködött.
A füleki Vár-hegy vulkáni rétegeinek jellegét több
feltárásban is tanulmányozhatjuk, amelyeken tanösvény
vezet végig. Legelterjedtebbek a jól rétegzett, sárgásbarna
színő lapilli tufák. Néhol nem túl nagy vulkáni bombákat
zárnak magukba, amelyek részben bazaltból, részben az
aljzat homokkövébıl állnak. A homokkıbombák
Átégett homokkobomba a fuleki vár
lapilli tufájában (Fotó: Gaál L.)
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szegélye átégett, a lágy belsı része pedig rendszerint kimállott, ezért jellegzetesen üreges félgömb
alakban találhatók. A vár felsıbb részein megfigyelhetık továbbá a vulkánossággal egyidejő
(szinvulkanikus) csuszamlási és más deformációs szerkezetek, amelyek gravitációs mozgás, vagy
szeizmikus rengés hatására jöttek létre a kráter belsı oldalán. A maar korát a középsı pleisztocéni
(günz-mindel) teraszok fekvése alapján kb. 400-500 ezer évre becsülhetjük. Ez a Cseres-hegység
legfiatalabb vulkáni formája, amelynek teljes szerkezetét a Béna-patak eróziója még nem tudta
letarolni. A vulkán kráterének feltételezett átmérıje 150 m, a maar szerkezetének átmérıje
azonban elérhette a 700 métert is. A Vár-hegy a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet, ugyanakkor a
Novohrad-Nógrád Geopark részét képezi.
Fülek várát még a tatárjárás elıtt emelte a Kacsics nemzetséghez tartozó Fulkus, akitıl azonban
hatalmaskodásai miatt IV. Béla 1246-ban elvette. A 14. században Csák Máté is elfoglalta, majd
Károly Róbert alatt fontos királyi vár lett. A 15. században a Perényieké volt (Perényi János 1439ben kapta örökbe). Késıbb a Ráskaiakhoz, majd a Bebekekhez került, mígnem 1554-ben
elfoglalta a török. A terjedelmes füleki szandzsák központjává vált, innen irányították még a
Rimaszombat melletti Szabadka várát is. Csaknem 40 év török uralom után, 1593-ban szabadult
fel a Tieffenbach Kristóf és Pálffy Miklós császári generálisok vezette nagyszabású hadjáratnak
köszönhetıen. A vár sokat szenvedett a Bethlen Gábor és a Thököly-féle szabadságharcok idején.
Különösen az utóbbi volt kemény, Thököly Imre kétszer is megtámadta a várat, míg 1682-ben
nagy török túlerıvel sikerült neki bevennie Koháry Istvántól. Híres kapitányai közé tartozott
Wesselényi Miklós is, aki 1644-ben innen indult Murányba meghódítani a szépséges Széchy Mária
szívét (és nem utolsó sorban a Murány várát).
A füleki vár felújított Bebek-bástyájában ma kiállítás tekinthetı meg. Az állandó történelmi
kiállításon kívül gyakran rendeznek itt idıszakos tárlatokat is mővészeti vagy természettudományi
jelleggel. A vár és a kiállítások belépıdíjjal látogatható.

A sıregi Bagolyvár
Sıreg peremén, jóformán a házak fölé emelkedik az a
84 m magasságú kıszikla, amelyet a nép Bagolyvárnak
nevezett el. Ha felkapaszkodunk a szikla csúcsára,
észrevesszük az egykori erıd lépcsıit, sziklába vájt
építmények nyomait és egy 6 m mély kútszerő lyukat,
amely valószínőleg ciszterna lehetett. Vár tehát volt a
szikla csúcsán, de amikor felépült, nem Bagolyvárnak
nevezték. A középkori források Dános-kı néven
emlegetik.
A tatárjárás elıtt a vidéket beckói (vagy bolondóci)
várjobbágyok lakták. A tatárok betörésekor ezek a
várjobbágyok a Dános-kı erıdjét saját költségükön
olyannyira megerısítették, hogy azt a tatár sem tudta
bevenni. Az odamenekült emberek sikeresen
átvészelték a pusztítást. Mivel a beckói szolgáknak
sikerült megmenteniük a király népét, ezért ıket IV.
Béla 1245-ben kivette Beckó vár szolgálata alól és a
A sőregi Bagolyvár (Fotó: Gaál L.)
király házához számító szolgái közé emelte. Késıbb, a
14. század vége felé a vár lassan elpusztult, szolgáinak nemessége azonban megmaradt. Az erıd
utolsó említése 1385-bıl származik.
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A stratégiai fontosságú szikla azonban már jóval korábban lakott volt. Errıl tanúskodnak a
régészeti leletek. A leggazdagabb leletanyagot Nyáry Jenınek sikerült begyőjteni innen a XIX.
század második felében. A sziklacsúcs alatti miniatőr fennsíkról nagy mennyiségő csiszolt kıkori
faltapasz-töredéket (patics) szedett össze, amelyek eredetileg az egykori kunyhók rızsébıl font
falait borították, de talált itt állatcsontokat, cseréptöredékeket, obszidián-szilánkokat, hegyesre
csiszolt tőket, nyílhegyeket, csonttıröket, csontsimítókat, orsógombokat, valamint kı- és
agyaggyöngyöket. A cseréptöredékek alapján a bronzkorban is lakott volt a szikla.
A hatalmas szikla néma tanúja nemcsak a viharos történelemnek, hanem a jóval mozgalmasabb
saját keletkezésének is. A sıregi vulkán mintegy 4 millió évvel ezelıtt, akkor kezdett mőködni,
amikor a pogányvári tőzhányó lassan kihunyó félben volt, az ajnácskıi és a ragácsi viszont még
nem is létezett.
A sziklaszirt vulkáni eredetét és geológiai jellemzését elsıként Szabó József tette közzé 1865-ben.
Késıbb, 1939-ben Noszky Jenı mintákat vett innen, amelyeket Hermann Margit elemzett meg,
de a sziklát Jugovics Lajos (1948) is
tüzetesen
átvizsgálta.
A
modern
vulkanológia ismereteire alapozott legújabb
vizsgálatok Vlastimil Konečný nevéhez
főzıdnek, aki a sziklát egy maar típusú
vulkán felvezetı csatornájának (diatréma)
tartja.
A szikla alakja enyhén megnyúlt
északnyugat-délkeleti irányban, ami onnan
ered, hogy a tőzhányó kitörésekor egy
földtani törésvonalat feszített szét, amelybe
aztán belenyomultak a különbözı
vulkános kızetek - tufák, breccsák, telérek.
Mindez az akkori földfelszín alatt
játszódott le. A felszínen csak egy jó mély
kráter és egy nem túl magas tufagyőrő
látszódhatott. Ez az ısfelszín a jelenlegi
domborzat felett bı 200 méterrel A Bagolyvár metszete Konečný (2004) szerint:
1. kürtőbreccsa, 2. krátertavi tufás üledéksor,
helyezkedett el. Ilyen szinten van ugyanis a
3. bazalttelér, 4. miocéni homokkő, 5.
pogányvári lávatakaró, amely néhány ezer
törmelékkúp.
évvel a sıregi vulkán mőködése elıtt
ömlött ki. Mivel a szikla felsı fele jól rétegezett, körülbelül eddig a szintig nyúlhatott le az egykori
kráter feneke. A rétegek ugyanis a kráter fenekén felgyülemlett tóban ülepedtek le. A hirtelen
megdermedt vulkáni üveg elárulja, hogy a breccsa vízzel is érintkezett (freatomagmás kitörés). A
szikla felsı részén finomabb és durvább szemcséjő tufás rétegek váltják egymást vulkáni hamuval
és tavi üledékekkel. Elvétve lapilliréteget is találunk bennük, a csúcs környékét pedig összesült
bombák és lávafoszlányok képezik. A szikla pereme felé egy meredeken futó törésvonalat is
észrevehetünk, amely mentén az egész kráterfeneket kitöltı tufás rétegsor enyhén lezökkent.
A szikla tufás anyagát 8 bazalttelér szövi át. Vastagságuk 15 centimétertıl egy méterig terjed. Ezek
jóval ellenállóbbak, mint a lágyabb tufa, ezért a szikla elsısorban ezeknek köszönheti meglétét.
A sıregi Bagolyvár csúcsának tengerszint feletti magassága 285 m. Sziklagyepe otthont nyújt
számos értékes meleg- és szárazságtőrı növényfajnak. Ilyen a fekete kökörcsin egyik keverék
változata, de meghonosodott itt a „csinos” árvalányhaj is. Rendkívüli természeti értékei miatt a
sziklát már 1964-ben védetté nyilvánították. Ma természeti emlék és a Cseres-hegység Tájvédelmi
Körzet és egyben a Novohrad-Nógrád Geopark része. Megérdemli a szigorú védelmet, hiszen a
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XIX. század derekán kıbányát is nyitottak a szikla oldalában. Szerencsére a fejtést nem sokáig
folytatták, így nem tettek nagy kárt Gömör e kiemelkedı jelentıségő természeti értékében.

Somoskı
A harmadidıszaki vulkánok egyik legmegragadóbb példánya a somoskıi várhegy. A Karancs és a
Medves hatalmas masszívumai között bújik meg sorstársával, a salgói sziklacsúccsal együtt.
Mindkettı egykori tőzhányó kürtıjének (neck) lepusztult maradványa, a tatárjárás után pedig
mindkettıjükre várat építettek. A vulkánokhoz hasonlóan, mára már ezeknek is csak romjai
maradtak fenn. A hatalmas Kacsicsok és Losonczyak által birtokolt somoskıi vár csaknem teljes
egészében azokból a bazaltoszlopokból épült fel, amelyeket a várhegy északkeleti oldalában ma is
megcsodálhatunk.
A somoskıi vulkán heves kitörésekkel
kezdte mőködését négy millió évvel
ezelıtt (a Balogh Kadosa által 1994-ben
elvégzett kormeghatározás alapján 4,06 ±
0,06, ill. 4,08 ± 0,03 millió éve). Késıbb,
mikor ereje kimerülı félben volt, láva
nyomult a kráterbe és annak közvetlen
közelébe. A lassan kihőlı lávában a
vízvesztés és a zsugorodás következtében
oszlopos elválás jött létre. A legszebb
oszlopok a várhegy északkeleti oldalában
találók. A pompás, kilenc méter magas,
enyhén
ívelt
oszlopokat
a
nép
„Bazaltorgonának” nevezte el. A kb. 160
m átmérıjő kürtıkitöltés formája
aszimmetrikus volt, mivel a nyugati oldal
csaknem függıleges, amit a vár alatt, a
határ közelében lévı oszlopok vízszintes,
vagy 20° dıléső fekvése bizonyít. Ezzel
ellentétben a „Bazaltorgona” oszlopai a
várhegy keleti lejtıjén 60-80° dılésőek,
ami tükrözi a kráter belsı falának enyhe
dılését. A várhegy északkeleti lejtıjén a
felvezetı tanösvény tufát és kürtıbreccsát
is feltár, amelyek a kürtı eredeti kitöltésére
utalnak.

A somoskői „bazaltorgona” (Fotó: Gaál L.)

A „Bazaltorgona” enyhén megdılt, 15-20 cm széles öt- és hatszögő oszlopai jelentıs
természettudományi értéket képviselnek, amelyek külföldön is jól ismertek. Valójában a vár építıi
tárták fel. Mivel a várfalak építéséhez érdekükben állt minél tökéletesebb oszlopnyalábokat nyerni,
betartották a természet által meghatározott alakot. Ennek köszönhetıen csodálhatjuk ma is ezt a
pompás természeti jelenséget. Sok híresség kereste fel. A Magyarhoni Földtani Társulat
létrehozásában elévülhetetlen szerepet betöltı Zipser bécsi mineralógus már 1817-ben járt itt,
Beudant francia geológus pedig 1822-ben tesz említést róluk. Tudományosan Jugovics Lajos
ismertette 1940-ben. A somoskıi bazaltból több ásványt is lejegyeztek, mint pl. chabazitot,
phillipsitet, aragonitot, amfibolt, olivint és augitot.
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A „Bazaltorgona” az 1954 óta védett Somoskıi Nemzeti Természeti Rezervátum része, és a
Novohrad-Nógrád Geopark kiemelkedı látványossága, és a logóját is errıl mintázták. A
rezervátumon keresztül 1,6 kilométer hosszú tanösvény vezet, amelynek nyolc megállója a

Metszet a somoskői várhegyről Konečný (2004) szerint, átdolgozva.

bazaltorgonán kívül megismertet bennünket a völgyben folyó patak állatvilágával, a múlt század
harmincas éveiben létesített halastóval, a várhegy ısi bükkösével, a bazaltorgona közelében
található kıtengerrel, a hegység domborzatával, valamint magával a várral. A tanösvényt 2003-ban
kibıvítették a várral szemben levı macskalyuki kıbánya területére is.
A vár megközelíthetı egyrészt Bükkrétrıl (Šiatorská Bukovinka), a község keleti végétıl kivezetı
úton csaknem 2 km után a rezervátum elıtti parkolóig, valamint Magyarország területérıl,
Somoskırıl. A terület belépıjeggyel látogatható.

Rimaszombat, Ipolytarnóc, Budapest, 2013.
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