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Baráti Közösségünk kiránduló csoportja az utóbbi néhány hónapban többször látogatott el és
ismerkedett a nógrádi településekkel, mit is rejt a cserháti tájegység gazdag történelme, éppúgy, mint
kultúrtörténete, ugyanitt földtörténetünk évmillióiról is beszélnek a feltáró ásatások.
Április 25-iki kirándulásunk alkalmával felkerestük Hollókőt, Ipolytarnócot és a Szécsényhez tartozó
Benczúrfalvát. Eddigi kirándulásainkhoz hasonlóan most is kegyeibe fogadott a természet nagy
varázslója (Ehhez hasonló mondatot minden beszámolómban olvashat a kedves látogató, de hálásnak
kell lenni a csodáért, ami kiséri útjainkat!) gyönyörű időt biztosított számunkra. Utunk során
gyönyörködhettünk a tavaszi természet minden szépségében, a zöldellő erdőben, a sarjadó vetésben, a
virágba boruló fákban, és mikor sétáltunk a madárcsicsergésben. Amíg jó volt látni és érzékelni a
természet megújulását, olyan lehangoló volt az elöregedő kis településeket nézni, bennük az elhagyott,
düledező, sőt leomlott házakat, ahol már csak kevesen és inkább öregek élnek - hiszen a fiatalok
elvándorolnak, mert nincs munkalehetőség, nincs a településnek megtartó ereje.
De térjünk vissza úticélunkhoz. Utunk első állomása Hollókő. A 21-es úton értük el azt az elágazást
ahol egy holló szobor jelezte, hogy célba
értünk. Kissé korábban érkeztünk meg, így
volt idő kicsit ismerkedni. A friss tiszta
levegő a sok virág illata máris kedvező
feltételt biztosított a sétához. Túravezetőnk
röviden beszélt a falu történetéről, hogyan
nyerte el a település 1986-ban, hogy az
UNESCO világörökség listájára felkerüljön.
Séta közben elmondotta azt a legendát, mely
a falu nevét megadta, mely kapcsolatban van
a falu fölé magasodó várral, röviden
ismertette a vár történetét. Az Ófalu két utcája
az örökség része, megőrizve a régi épületeket,
melyekben kis üzletek, kézműves műhelyek működnek, néhány
épületben életszerűen élnek
helyi lakosok. Több ház turista szállóként működik. Sétánk során
az egyik kis pékség invitálta tagjainkat, akik azután nagyon
finom frissen sütött pogácsával tértek vissza és kínálgattak meg
bennünket.
Érzékelhető,
hogy az itt
élőknek
a
túrizmus fontos
lételem. De a
falu fejlődését
és
megtartó
erejét
is
meghatározza.
Baráti körünk
1999-ben már
járt
itt.
Emlékeim szerint az elmúlt 19 évben a település, ezen belül az
Ófalu megszépült. Feltűnt, hogy minden közművezeték (villany,
telefon ) föld alatt van, csatornázott lett a település. Hamar
elrepült a sétára szánt egy óra, de arra jó volt, hogy magunkkal
vigyük a sok csodás orgona illatot, a táj szépségét. Talán ha
megérjük, a következő esztendőben hosszabb időt töltünk el
Hollókőn és felkapaszkodunk a várba, hátha találkozunk a
„hollók nemzetségével”
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Következő állomásunk Ipolytarnóc volt. Bizonyos, hogy ez az összefoglaló csak bepillantást tud adni
mindarról, amivel sétánk során találkoztunk, hiszen itt a falu tőszomszédságában a földtörténeti múlt
csodálatos emlékei kerültek felszínre, mivel kontinensünk egyik legösszetettebb és látványosan
kiépített
ősmaradvány lelőhelye
az
510
hektáros
Ősmaradványok természetvédelmi területe. A geológiai és
őslénytani értékei a terület egykori különleges ősföldrajzi
helyzetének és az őskörnyezetét elpusztító, egyben betemető
vulkáni katasztrófának, valamint speciális konzerválási
körülményeknek és a felszínre kerülésének köszönhetően
váltak közkincsé. Az előfordulás tudományos jelentőségét jelzi,
hogy a földtudományok művelői számára egyfajta
zarándokhely e terület, melyet Othenio Ábel világhírű őslény
kutató 1935-ben Ősvilági Pompejinek nevezett el. A kövületes
rétegek védetté nyilvánításának és helyszíni megóvásának
gondolata már a felfedezéskor 1836-ban felmerült. Ennek a
világhírű őslénytani előfordulásnak a
dokumentálása Kubinyi Ferenc révén
1836-ban kezdődött el. A famatuzsálem
mellett, 1900-ban
a
Selmecbányai
Akadémia tudósai fedezték fel az ősállati
lábnyomokat, majd a fatörzset meglátogató
Koch Antal 1903-ban a szomszédos
vízmosás cápafogas homokkövét tárta fel. A kőfa legsérülékenyebb részei fölé
1860 körül emeltek egy védőboltozatot, mely a világ egyik olyan védőépülete
volt, melyet egy ősmaradvány helyszíni védelme érdekében hoztak létre.
Időközben a terület a földtudományok művelőinek zarándokhelyévé vált, de kellő őrzés hiányában a
népszerűsítés az őslénytani értékek vandál pusztítását, kirablását is előidézte. 1944-ben, papíron ugyan
megfogalmazták a védettséget, de sajnos nem követték hathatós helyszíni intézkedések, így a terület
értékei végveszélybe kerültek. További évtizedek teltek el, míg a korábban hozott döntést hatékony
helyszíni gondoskodás követte, ebben volt nagy szerepe Tasnádi Kubacska Andrásnak és Bartkó
Lajosnak, hogy a terület a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe került így a terület értékei
megmenekültek a végső pusztulástól.
A Geológiai tanösvényhez kapcsolódó
létesítmények nagy része az 1980-as évek
első felében kerültek kialakításra és 1986ban megnyílhatott a Borókás árok geológiai
tanösvénye a nagyközönség számára.
Talán kissé hosszúnak tűnik a bevezetőrész,
de talán így sikerült összefoglalni
Ipolytarnóc jelentőségét. Most pedig
induljunk el a geológiai tanösvényhez. Itt
fogadott bennünket túravezetőnk, Gyula
Vilmosné Marika, aki mielőtt elindultunk
volna, kalandsétára hívott meg bennünket a
történelem előtti múltba. Javasolta, hogy
adjunk szabad utat fantáziánknak, hiszen az
itt feltárt maradványok 17 millió évvel előtti
világba invitálnak bennünket. Miután a Miocén ösvényre lépünk ahol 23 millió évvel ezelőtt a cápák
uralta tengerből, a 20 millió éves szörnyek lakta szubtrópusi esőerdőbe kapaszkodunk, hogy azután a
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17 millió éves vulkáni tufaáradat temesse az őslelőhelyet,
egyben konzerválva azt, amit elpusztított. Nem akármilyen
túra ez. A tanösvény mintegy 800 méter hosszú
legfontosabb ősmaradványai a cápafogak, a kövesedett fák,
a levél nyomok és az ősállati lábnyomok.
A miocén kori tenger partszegélyi övezetében 23 millió éve
halmozódott fel a cápafogaktól hemzsegő és ráják.
delfinek, tengeri tehenek, krokodilok összemosott csontjait
tartalmazó cápafogas homokkő réteg. 1903-ban Koch Antal
geológus professzor tanulmányútja során, egy erdésztől
értesült a cápafog leletről. Alig egy óra alatt a laza
szerkezetű homokból 100 fog maradt a rostán. A népi fantázia ezeket a fogakat megkövült
madárnyelvként adták el az ide vetődőknek. Szerencsére a védelem időben intézkedett és a lelőhely
megmaradt, és a feltárás 100 év után folytatódott, amikor is Kocsis László 2006-ban 19 cápa
nemzetség jelenlétét mutatta ki az összemosott, áthalmozódott maradványokból.
A tanösvény középső szakaszán bukkant a felszínre a lábnyomos homokkő, melyen páratlan értékű
pillanatfelvételek, ősállati nyomok maradtak hátra. Az itt feltárt rétegek előfordulása a világ egyik
leggazdagabb komplex lábnyomos lelőhelye. 1900-ban fedezték fel (Tuzson János, és Böckh Hugó) az
ősállatok lábnyomait. Ez idáig, közel 2.000 négyzetméteres felületen 11 gerinces állatfaj, 3000
lábnyomát sikerült azonosítani. A madarak közül a leggyakoribb a közepes termetű madárra utaló
három ujjlenyomatott hagyóé, a hasonló méretű, egyenes ujjnyomot hagyóé de a negyedik
ujjlenyomatot hátra hagyóé, ritkábbak a pálcika szerű, és a kistermetű énekesmadarakra jellemző
lábnyomok. Az emlősök között leginkább az
ősi orrszarvúak felnőtt és fiatal példányaitól
hátramaradt, kör alakú és három patában
végződő lábnyomai figyelhetők meg. Az
ősvilágban sokféle ragadozó élt közöttük a
legnagyobb az oroszlán ősének ritkaszámba
menő lábnyoma. Ez a szörnyeteg erős
tépőfogakkal és nagy őrlő fogakkal
rendelkezett. A modern macskafélékhez
abban hasonlított, hogy hosszú és rugalmas
háta és farka volt, és izmos hosszú hátsó
lábaival nagyot ugorhatott lesből vadászva
Ipolytarnóc nevét először, a tövében 8 m
kerületű és közel 100 méter hosszúra becsült
óriási megkövesült fa tette híressé. A világ
legnagyobb ismert kövesedett fáját, a
Borokás patak bontotta ki a vulkáni kőzetek
halottas lepléből. A helybéliek gyurtyánkő
lócának nevezték el. A tudományos vizsgálat
ásatásai a fatörzs mellett 1836-ban kezdődtek
Kubinyi Ferenc vezetésével. Részletesen ír a
22 öl hosszúságú fáról, „a fa nagy részét
földdel temettük be, nehogy a vandál kezek,
melyek hazánkban fájdalom gyakoriak,
semmivé tegyék - mint már annak részét, az
úgy nevezett kőlócát semmivé tették. Az
egykori óriásfenyő törzsének már csak három
nagyobb
töredéke
látható
eredeti
helyzetében. Vastagabb részeit a pince
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boltozata, míg a lombkoronához tatozó vékonyabb részét a nagycsarnok épülete őrzi. Sajnálatos hogy
pusztítása már a felfedezés évében elkezdődött és ez a hírnév elterjedésével csak fokozódott. A
kirándulók emlékként a gyakorlatiasak szerszámként vitték el, de készült belőle síremlék is. Ami a
tömegesen előkerült kövült famaradványok alapján még bizonyosnak mondható: egy megkövült erdő
rejtőzik a vulkáni képződmények alatt, csak töredéke került eddig napvilágra.
A kőerdő fáinak ruháját, a lombozatot a vulkáni áradat gyűrte magába. A több mint 15000 kategorizált
levélmaradvány legalább 66 növényfajtához tartozik.
A több mint 100 évre visszatekintő paleobotanikai vizsgálatok amellett, hogy számos növényfajt
elsőként innen mutattak ki, olyan különleges őskörnyezetet és vegetációt rekonstruáltak, amilyen
ebben az időszakban idegen volt Európától, s a világon teljesen egyedül álló.
A nagy séta végén elmondható, hogy az
Ipolytarnóci Ősmaradványok láttatva védi
kincseit, az Ősvilági Pompeji nagy része még
titokkal teli, feltáratlan. Ha a tanösvényen
lépdelünk, ki tudja, mi rejtőzik még lábunk alatt.
Éberen járjunk hát.
Köszönet lelkes túravezetőnknek. Szép és
hasznos emlékekkel köszöntünk el Ipolytarnóctól,
valamit kapunk a nagyon távoli múltból.
Az erdő friss levegője, valamint a hasznos, de
fárasztó túra után igazán jól esett Szécsényben a
Gesztenyés Kertben a finom kiadós ebéd és egy
kis pihenés.
Ez után már Majcher Tamás barátunk vezetésével
kerestük fel Benczúrfalvát, hogy tisztelegjünk a nagy művész Benczúr Gyula emléke előtt, hiszen itt
alkotott 1910-1920 között és itt alussza örök álmát a temetőben. Síremlékét rendbe hozták,
remélhetőleg a már korában meghirdetett kastély program keretében felújítják kúriáját és a művészek
(festők és szobrászok) otthonává alakítják az illetékesek.
Gazdag és hasznos kirándulásunk volt, elfáradtunk - én legalábbis igen- buszra szálltunk,
Szécsényben elköszöntünk Majcher Tamástól. Ezután rábíztuk magunkat Sándor barátunkra, aki biztos
kézzel haza hozott a reggeli kiindulási pontunkhoz.

Köszönöm, hogy veletek lehettem, bízva
abban, hogy számotokra is emlékezetes
marad ez a kirándulás is, és találkozzunk a
következő túránkon.
Szöveg. Varga István
Kép: Ivády Pál, Kovács Sándor, Scharek
Ferenc
Szerkesztés: Scharek Ferenc
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