AZ ERESZTVÉNYI TANÖSVÉNY
Karancsi Zoltán1 – Horváth Gergely2
A tanösvények és szerepük a környezeti nevelésben
Földünk vészesen romló állapotú, sérülékeny természeti környezete megoltalmazásának
egyik alapvető – és sokak számára legegyszerűbbnek tűnő – megoldásaként szokták javasolni
a védetté nyilvánítást, azt gondolván, hogy ezzel a probléma automatikusan megoldódik. Sajnos a tapasztalatok szerint ez egyáltalán nincs így, melynek több oka is van, de egyet közülük
feltétlenül ki kell emelni: a jogszabályi védelem önmagában nem tudja biztosítani a természeti értékek megőrzését, mivel – ahogy ezt Kiss G. (1999) tömören összefoglalja – „a törvényi rendelkezések nem nyújtanak védelmet a tudatlanságból elkövetett károkozások ellen”. Az értékek hosszú távú fennmaradását csak a környezettudatos magatartás biztosíthatja, azaz a természet értékei leginkább akkor óvhatók meg, ha arra társadalmi igény van, ha az
beépül az emberek tudatába.
Nyilvánvalóan ennek a tudatosításnak a legalapvetőbb területe az oktatás és a környezeti
nevelés mind az iskola keretében, mind iskolán kívül. Itt persze nem feltétlenül csak a tanórákra kell gondolni, mint ahogy azt a Nemzeti környezeti nevelési stratégia legújabb változata (Vásárhelyi T. – Victor A. 2003) ki is fejti, „a nevelés nemcsak intézményes nevelést jelent,
hanem a bölcsőtől a sírig tartó ismeretközlési és szemléletformálási folyamatot is”. A megőrzés fontossága tehát akkor tudatosulhat, ha a természetben élő egyén tisztában van azokkal az
értékekkel, amelyeket érdemes megvédeni. Egyetértve Kiss G. (1999) megjegyzésével „a
nagy kérdés, hogy hogyan alakítható ki a környezeti tudatnak ez az értelmi oldala. Abból
kell kiindulni, hogy a természeti értékek nagy részének elsősorban tudományos jelentősége
van, márpedig ezek a képződmények a nem szakember számára csak a megfelelő szintű
bemutatás után válnak megőrzésre érdemes értékké. A bemutatás során ismertetni kell az
értékek jellegét és jelentőségét, valamint külön kell hangsúlyozni megőrzésük fontosságát”,
bízva abban, hogy a szabadidejüket a természetben kirándulással, túrázással eltöltő emberek
jelentős részében él is annak az igénye, hogy megismerjék a természeti környezetet és annak értékeit.
Kitűnő bemutató és ismeretformáló lehetőségeket nyújtanak a tanösvények, ezek a sajátos turistautak, melyek megvalósításának legfontosabb céljai tehát a látogatók kíváncsiságának kielégítésén keresztül a környezettudatosság fejlesztése és a (főként természettudományi) oktatás és ismeretterjesztés. Emellett szerepük nem elhanyagolható a helyi lakosság
öntudatának, jó értelemben vett lokálpatriotizmusának erősítése terén sem.
A továbbiakban bekeretezéssel jelöljük a fogalmi magyarázatokat, valamint a már meglévő és megvalósítás előtt lévő magyarázótáblák szövegét.
Mi is az a tanösvény?
Elsődlegesen a látogatók környezeti tudatának fejlesztése céljából létrehozott terepi bemutatóhely, amely turistaútvonalra felfűzött állomásokból áll; ezeken az állomásokon táblák –
vagy egy előre megírt és kinyomtatott kirándulásvezető – segítségével mutathatók be egy
1

Dr. Karancsi Zoltán, PhD., főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem JGYTFK Földrajz Tanszék 6720
Szeged, Hattyas sor 10.; karancsi@jgytf.u-szeged.hu
2
Dr. Horváth Gergely, a földrajztudomány kandidátusa, Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Főiskolai
Földrajz Tanszék 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/C; horvathg@gandalf.elte.hu

1

adott terület természeti-kultúrtörténeti adottságai, értékei, valamint azok megőrzésének fontossága és módja.
Miért éppen tanösvények?
Mert az értékek bemutatása természetes körülmények között, az érték közvetlen közelében történik.
Mert működtetésükhöz nem kell külön szakember (ezáltal fenntartása olcsó).
Milyen hátrányai vannak a tanösvényeknek?
A tanösvényen a tájékoztatás egyoldalú, ugyanis nincs lehetőség kérdések feltevésére.
Erős terhelés esetén az értékek és közvetlen környezetük károsodhat.
Az információs táblák nehezen védhetők meg, gyakran esnek a vandalizmus áldozatává.
Az Eresztvényi tanösvény főbb jellemzői
Az Eresztvényi tanösvény az Északi-középhegység egyik legváltozatosabb felépítésű és
formakincsű területének, a Medves-vidéknek legszebb természeti és kultúrtörténeti értékeit
(Horváth G. 1998, 1999) mutatja be. A túra során a turistaútvonalra felfűzött állomásokon
táblák segítségével ismerkedhetünk meg az adott terület vagy képződmény, látnivaló értékeivel, valamint azok megőrzésének fontosságával és módjával (1. ábra).
A Medves-vidék természeti szépségekben bővelkedő északi részének – melynek középpontjában a Medves bazaltfennsíkja található, ezért a továbbiakban Medves-térségnek fogjuk
nevezni – sajátossága, hogy területén az 1960-as évekig országos fontosságú szénbányák, az
1980-as évek elejéig pedig fokozatosan csökkenő jelentőségű bazaltbányák működtek. Ennek
köszönhetően a terület egy részén az ember ún. ipari tájat hozott létre (Karancsi Z. 2002), ahol
mesterséges felszíni formák élénkítik a domborzatot. A még megmaradt természeti értékek
megőrzése céljából a terület jelentős része a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet részeként
1989 óta természetvédelmi oltalom alatt áll (Judik B. 2003).
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Célunk az volt, hogy a turisztikai szempontból kevéssé fejlett Medves-térség területén
olyan tanösvényt tervezzünk meg, amelynek segítségével bemutathatók a térség látogatható
természeti és kultúrtörténeti értékei, illetve ipartörténeti emlékhelyei. A kijelöléshez figyelembe vettük a térség már létező jelzett turistaútjait (2. ábra) és már meglévő kisebb tanösvényeit (Judik B. 2004), valamint a természetvédelem szakembereivel együtt kidolgozott zónatérképet (Csiky J. et al. 2001), amelyen feltüntettük, hogy melyek azok a területek, ahol turisztikai fejlesztések az élőhelyek zavarása nélkül is megvalósíthatók (3. ábra).
Megjegyezzük, hogy külön kiemeléssel (dőlt betűkkel) jelöltük a még megvalósulás előtt
álló bemutatóhelyeket, magyarázótáblákat, a turizmus céljait szolgáló objektumokat.

4

5

6

Az Eresztvényi tanösvény földrajzi környezete, földtani jellemzői
A Salgótarjánnal határos Medves-vidék nevű kistájon található Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű bazaltplatója, a Medves, melynek legmagasabb pontja a magyar-szlovák
határ által „kettévágott” Medves magosa (659 m). A fennsíkot eróziósan bevágódott völgyek
által erősen feldarabolt, helyenként szélesebb völgymedencékkel tagolt dombhátak választják
el a közeli kiemelkedő bazaltcsúcsoktól (Salgó 625 m, Somos-kő 626 m, Szilvás-kő 628 m),
amelyek bár kúp formájúak, többnyire mégsem eredeti vulkáni hegyek, hanem főként lávával
kitöltött vulkáni csatornák maradványai. Mai eróziósan kipreparált formájukat leginkább a
jégkorszak során nyerték el, és ebben a száraz-hűvös időszakok erős aprózódási és a nedvesebb időszakok gyakori lejtős tömegmozgásai is fontos szerepet játszottak.
A Medves fennsíkjának csekély lejtésű részein szinte teljesen hiányoznak az eróziós völgyek, a növényzet nélküli földes utakon azonban gyakori az eróziós barázdák képződése, ami
megnehezíti a közlekedést ezeken az utakon. A lejtős tömegmozgások a fennsík peremén a
leggyakoribbak, különösen ahol a kőbányászat során megbontották a peremet. Az állandóan
pergő törmelék mellett gyakoriak a falakról lezuhanó a kisebb-nagyobb kőzetblokkok is.
A Medves-térség környezetét harmadidőszaki (oligocén és miocén korú) tengeri és szárazföldi üledékek, valamint vulkáni képződmények építik fel, ezek határozzák meg látványos
formakincsét is, mely hangsúlyozottan jelenik meg a tanösvény állomásain. A harmadidőszak
végére (pliocén) a terület már szárazulat volt, melyet az erózió alaposan lepusztított, a felszínbe mély vízmosások, völgyek vágódtak be. Ahol az eróziós tevékenység erősebb volt, ott az
üledékes rétegek nagy része hiányzik, néhol még a miocénben keletkezett széntelepek is lepusztultak. Kb. 2-6 millió évvel ezelőtt (pliocén-pleisztocén) működtek a „nógrád-gömöri
bazaltvulkánok” A Medvesen a vulkáni kitörések törmelékszórással kezdődtek. Az első barnás színű, az áttört kőzetekből származó zárványokkal tarkított tufaréteg nem található meg az
egész fennsíkon, de ahol igen, ott jelentős (8-10 m) vastagságú. A második kitörés terméke is
tufa, amely az elsőre igen éles határral elkülönülve települt. Bár ez a tufaréteg az előzőnél
lényegesen vékonyabb (0,5-2 m), már az egész takaróban megtalálható, s a benne lévő, jól
kifejlődött augit- és olivinkristályok alapján nevezte Jugovics L. (1971) „kristálytufának”. A
harmadik és negyedik kitörés alapvetően lávát produkált, mely a kőzettani vizsgálatok alapján
nefelinbazanit. Az idősebb, nem mindenhol előforduló kisebb mennyiségű bazaltláva szürkésfekete, tömör, finomszemű, általában szabályos oszlopos kifejlődésű. A fiatalabb lávaréteg,
mely a takaró fő tömegét alkotja, világosszürke színű, pados elválású és kitűnő hasadási tulajdonságokkal rendelkezik. A lávafolyások alsó és felső részén likacsos láva, ill. lávabreccsa
található. Amíg a nagyobb kitörési központokban a törmelékszórás és a lávafolyás váltakozott
egymással (rétegvulkánok), addig a kisebb centrumokból (pl. Salgó) többnyire csak a lávaanyag maradt meg vulkáni kürtőkitöltés (neck) formájában. A vulkánkitörések anyaga az erózió által átalakított térszín mélyedéseit töltötte ki; ezzel magyarázható a bazalttakaró eltérő
vastagsága is.Amennyiben összehasonlítjuk a terület bazaltvulkáni képződményeit, érdekes
megfigyelést tehetünk. Salgótarján környékén a vulkáni kőzettömegek „elaprózódása”, sokasodása figyelhető meg, mely az intenzív völgyfejlődés következménye. Ebben a körzetben
amúgy is a kis tömegű hasadékkitöltések, bazalttelérek jellemzők, amelyek felszíni formáit az
erózió alakította ki. A Medves-fennsík területén megjelenő bazalt- és bazalttufa-előfordulások
már jóval nagyobb tömegűek. A bazalttakarót létrehozó vulkáni működés valószínűleg nem
egy, hanem több kráteren keresztül zajlott le. A fennsík morfológiai viszonyaiból nemigen
lehet az egykori kráterek helyére következtetni. Egyedül a Medves magosának − 120 m-rel a
takaró fölé emelkedő − csúcsa az, amely alakjánál, helyzeténél fogva eléggé egyértelműen
kijelöli az egykori kráter helyét. A vulkánkitörések anyagai − a bazalttufák és a lávaárak −
eltérő vastagságban (11-107 m) ugyan, de kitöltötték a völgyekkel, árkokkal tagolt térszín
egyenetlenségeit, létrehozva így a fennsík felső tömegét. A medvesi vulkáni takaró felépítésé7

ben a lávának jutott a főszerep, mert a bazaltláva mind vastagságra, mind tömegére nézve
messze felülmúlja a tufákat. Mivel az egymást követő lávaárak mindig az adott felszín mélyedéseit töltötték ki, így a korábbi völgyekből magaslatok, az egykori gerincekből pedig mélyedések lettek (geomorfológiai inverzió). A bazalttal fedett, erodálódott, üledékes kőzetekből
álló rétegek további pusztulása a vulkáni takarónak köszönhetően lelassult ugyan, de nem
szűnt meg. A kitöréseket követő lepusztulási folyamatok, különösen a fennsík meredek peremei kedveztek az eróziós folyamatoknak. A kialakult új vízhálózat hátráló eróziót végző patakjai mára a bazaltplató felszínébe mélyen benyúló völgyeikkel tagolták az eredetileg egységes térszínt. A felszín intenzív pusztulása a bazalttal nem védett területeken a legszembetűnőbb, az eróziós tevékenység mintegy kipreparálta a fennsík és a bazaltkúpok formáit (Horváth G. et al. 1996).
Az Eresztvényi tanösvény térségének éghajlata, vízrajza, talajai, élővilága
A Medves-térség éghajlatát tekintve az enyhe, csapadékos, mérsékelt nyárban, a szabályos csapadékeloszlásban az atlanti, a hideg télben, kora nyári csapadékcsúcsban a kontinentális, a száraz, forró nyárban, őszi-téli esőkben, enyhe télben a földközi-tengeri légtömegek hatása nyilvánul meg. A napsütéses órák száma évi átlagban 1850. A hőmérsékleti ingadozás a
nagyobb átlagos magasság miatt csekélyebb. Az évi középhőmérséklet 1-2 °C-kal elmarad a
10 °C-os országos átlagtól. A téli középhőmérséklet átlagosan -1 °C. A táj nem tartozik a leghidegebb vidékek sorába, viszont a hideg időszak itt a leghosszabb. Az első fagyok már szeptember-október elején jelentkeznek. A kellemetlen jelenségek közé sorolhatók a májusi fagyok, valamint a szeptember-október hónapokban igen gyakori ködös napok.
A területet Ny-ról lezáró Karancs gyakran burkolózik felhőköpenybe, innen eredhet a
hegység „Palóc-Olimposz” elnevezése. Az időjárási elemek közül a csapadék az egyik legfontosabb tényező a felszínalakítás szempontjából. A térség évi csapadéka 550-600 mm, a magasabb hegyek Ny-i lejtőin 650-700 mm. A csapadék maximuma nyáron van, a hegyvidéken
fokozatosan növekszik a magassággal. Évente 50-70 havas nappal számolhatunk, a lehulló hó
mennyisége gyakran a téli sportolásra is elég (salgói, eresztvényi, pécs-kői és szilvás-kői sípályák). A térség uralkodó szele az ÉK-i.
A Medves hidrogeográfiai szempontból fontos határterületet alkot, hiszen a fennsíkon
húzódik az Ipoly, a Sajó, a Zagyva és a Tarna közötti (ezáltal a Duna-Tisza közötti) vízválasztó. Felszíni vízhálózatát tekintve azonban igen szegényes. Magán a fennsíkon alig van vízfolyás, sőt inkább nagy kiterjedésű lefolyástalan területek jellemzik, így az eróziós tevékenység
elsősorban a lehulló csapadék mennyiségétől (intenzitásától) függ. A terület folyói csak a peremein kibukkanó forrásokból (Zagyva, Gortva forrásai, Ickós-kút, Petőfi-forrás, Losonczy
Anna-forrás stb.) táplálkoznak. Ezek a bazalttakaró alatti vízzáró rétegek határán bukkanak
felszínre többnyire csekély (2-3 l/perc) vízhozammal. Gyakran előfordul, hogy réteglapok
mentén széles sávban jut a felszínre a víz (pl. Zagyva-völgy), vagy kisebb, nem állandó vízszivárgások táplálnak felszíni vizeket (Gortva forrásvidéke). A „források” másik része
antropogén eredetű, azaz a felszínre jutó víz a szénbányászat által kihajtott tárókból származik. Ezek vízhozama akár a 100 l/percet is elérheti (pl. István-táró).
Kisebb patakokat a fennsík peremébe bevágódott völgyekben találunk. Ezek a vízfolyások a domborzati viszonyokból következően nagy esésűek, futásukat kisebb-nagyobb vízesések jellemzik. E kis vízfolyások vízjárása szélsőségesen ingadozó, a csapadékviszonyoktól,
ill. a hóolvadástól függően alakul. A tél végi olvadáskor gyakran időszakos vízfolyások is
kialakulnak. A fennsíkot számos kis – többnyire időszakos – tó is jellemzi. Ezek részben természetes eredetűek, részben a bányászati tevékenység nyomán bezökkent felszín mélyedéseit
töltik ki. A fennsík peremei mentén több apró, csuszamlásos eredetű, ugyancsak időszakos
„hepetó” található.
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A Medves-térség harmadidőszaki, vagy idősebb üledékes kőzetein képződött talajtípusok
közül az erdőtalajok túlsúlya tapasztalható (agyagbemosódásos barna erdőtalaj 22%, barna
erdőtalaj 15 %, rozsdabarna erdőtalaj 32%), mechanikai összetételük a vályogtól az agyagos
vályogig terjed. Vízgazdálkodásuk a gyenge vízvezető képesség miatt kedvezőtlen. Az eróziós területek talajai a földes és köves kopárok. Vízgazdálkodásuk az agyagos feltalaj lepusztulásával kedvezőbbé válik, termékenységük azonban a humuszanyag hiánya miatt igen gyenge.
A Medves és környéke a magyar flóratartomány (Pannonicum) ősmátrai flóravidékének
(Matricum) mátrai flórajárásához (Agriense) tartozik. A fennsíkperemi területekre még ma is
az ősi közép-európai és eurázsiai montán és szubmontán mezofil növények – mint pl. közönséges tölgyespáfrány (Gymnocarpium dryopteris) vagy a nyúlsaláta (Prenanthes purpurea) –
jellemzők. A fennsík sajátossága, hogy jelentős részén azonos magasságban sík-, domb- és
hegyvidéki fajok – pl. sárga nőszirom (Iris pseudocorus), hernyópázsit (Beckmannia
eruciformis), kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum) – is megtalálhatók egymás közelében,
amiben persze nagy szerepet játszanak az antropogén hatások is.
A Medves klímazonális társulása a cseres-tölgyes (Quercetum petraeae-cerris), ill. a magasabb térszíneken a gyertyános-tölgyes (Querco petraeae-Carpinetum). Ez utóbbi töredékei
még megtalálhatók a fennsík magasabb részein, sőt foltokban bükkös konszolidációja is előfordul. A meredek felszínek könnyen kilúgozódó savanyú talajain edafikus mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum), míg a peremletörések bazaltsziklás oldalain sziklagyepek (Asplenio
septentrionali-Melicetum ciliatae) kicsiny állományai jelennek meg.
A történelem folyamán az ember folyamatos jelenlétét az erdőirtások hatására kialakult
nagy kiterjedésű gyepterületek mutatják. Az így, másodlagosan kialakult társulások értékes
képviselői az ecsetpázsitos rétek és a hazánkban ritka szőrfűgyepek foltjai. A hegyi legelőket
olyan szép és értékes virágok teszik változatossá, mint a mezei szegfű (Dianthus deltoides)
vagy a kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia).
A patakvölgyek intrazonális fás társulásai a gyertyános-égeresek (Aegopodio-Alnetum);
a mézgás éger (Alnus glutinosa) mellett sok ritka, esztétikai szépségét tekintve is kiemelendő
védett faj is megfigyelhető. Ilyen a tájvédelmi körzet címernövénye a bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria), a dunai csillagvirág (Scilla drunensis), a kardos madársisak
(Cephalanthera longifolia) és az ikrás fogasír (Dentaria glandulosa). A kőbányák falain, a
meddőhányókon pedig átmeneti és másodlagos társulások, főleg töviskesek (Pruno spinosaeCrataegetum) alakultak ki, míg máshol a betelepített akác alkot állományokat.
Az erdők természetközeli állapotát jelzi a terület gazdag madárvilága, különleges képviselői a darázsölyv (Pernis apivorus), a császármadár (Bonasa bonasia) és a fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos). A rovarvilág sokszínűségét Európa legnagyobb bogara, a nagy
szarvasbogár (Lucanus cervus), a különleges szépségű havasi cincér (Rosaria alpina), valamint a ritka nyolcpettyes virágbogár (Gnorimus variabilis) jelzi. A hegyi legelők virágai olyan
lepkéknek nyújtanak élőhelyet, mint a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) és a nagy tűzlepke (Lycaena dispar). A védett kétéltűek közül a foltos szalamandra (Salamandra
salamandra) érdemel említést.
Az Eresztvényi tanösvény útvonala és adatai
Eresztvényi bányák (Felső-, Közép-bánya) – Somos-kő (vár) – Magyar-bánya (kőtár,
szabadtéri bányamúzeum) – Medvespuszta (hagyományos növénytermesztés és állattenyésztés) – Medves laposa (fennsíki kaszálórét) – Salgóbánya (egykori bányásztelepülés – kolóniaházak) – Kis-Salgó vagy Boszorkány-kő (földtani bemutatóterület) – Salgó (vár) – Szénbányászati emléktáró – Eresztvény (4. ábra).
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A körútszerű tanösvény főbb adatai:
- hossza: 15 km (leágazásaival együtt 20 km);
- szintkülönbsége: 160 m;
- a tervezett állomások száma: 10;
- a bejárás időtartama: kb. 4-5 óra.
A tanösvény tervezett kiinduló pontja megközelíthető autóúton személygépkocsival
(eresztvényi parkolás) és autóbusszal (salgóbányai járat). A túra Eresztvényben indul
(autóbuszállomás).
A tervezett tanösvény minden évszakban szabadon járható. Az út helyenként meredek,
ezért túrabakancs használata ajánlott.
Annak érdekében, hogy a terület értékei ne károsodjanak, a jelzett utakról ne térjünk le és
tartsuk be a természetvédelmi előírásokat.
Az Eresztvényi tanösvény állomásai
1. állomás: Eresztvényi pihenőpark
(A tanösvény kiindulási és befejezési helye; aszfaltút, parkoló, buszmegálló, étterem, ivóvíz, bolt, WC, játszótér.)
Az első állomáson tájékoztató táblákon a tanösvény térképes és szöveges bemutatását láthatjuk, feltüntetve a teljes táv hosszát (kitérőkkel együtt), a várható szintkülönbséget, az állomások számát az ott látható látnivalók rövid szöveges (képes) jellemzésével. A táblán a túra
megtételének várható ideje is fel van tüntetve. Külön tábla hívja fel a figyelmet a természetvédelem fontosságára, az út során előforduló védett növény- és állatfajokra.
Egy másik táblán bemutathatjuk az egész Karancs–Medves Tájvédelmi Körzetet (térkép),
bejelölve a terület turistaútjait, tanösvényeit és legfontosabb látnivalóit.
Az enyhén emelkedő aszfaltút mellett továbbhaladva kb. 500 m után egy nagy bazalttömb
jelzi az Eresztvényi kőbányák bejáratát (az úttól közvetlenül balra). Utunk újrahasznosított
meddőhányók mellett visz egyenesen a Felső-bánya bányaudvarába (újabb 500 m).
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2. állomás: Felső-bánya
A medvesi bazaltbányászat története (magyarázótábla)
A medvesi bazaltbányászat történeti áttekintése
Tárgyi emlékek, történeti feljegyzések híján a kőbányászat kezdete nagyon bizonytalan. Feltételezik, hogy a
területen az újkőkor (neolitikum) idején már élt ember. Bár ebből a korból származó leletek eddig még nem kerültek elő, valószínűleg eszközeiket kőből, így a területen megtalálható, könnyen megmunkálható bazaltból készíthették.
A területen található bazalt első bizonyítható felhasználása a tatárjárás pusztítása (1241-1242) utáni nagyarányú várépítés során figyelhető meg. Ezeket elsősorban a várható újabb tatár támadások ellen emelték. A
Kacsics nemzetség által a térségben épített várak − Somoskő, Baglyaskő, Salgó, Zagyvafő várai (utóbbi
andezitteléren épült és valószínűleg az építkezéshez is andezitet használtak fel) – közül ma már csak Somoskő és
Salgó vára áll.
A következő évszázadok alatt is elsősorban építőanyagként hasznosították a bazaltot.
A 19. század közepétől a területen megkezdődött a rendszeres kőszénbányászat és az olcsó szállítási lehetőség megteremtése végett megépült a Salgótarjánt Pesttel összekötő vasútvonal. Az ekkor meginduló közút- és
vasútépítkezések egyre több nyersanyagot igényeltek, s miután kiderültek a bazalt kiváló tulajdonságai, megnyitották az első bazaltbányákat. Segítette a fejlődést, hogy a szénbányászattal közös eszközrendszert (infrastruktúrát) használhattak. Az első bányát 1878-ban a holland származású Janssen Adolf a Somoskő község határában
emelkedő Nyerges-hegyen (Bagó-kő) nyitotta meg, majd két évvel később a szomszédos Medves peremén tárta fel
a (jelenleg szlovákiai területre eső) Macskalyuki-bányát, amely évtizedeken át hazánk legnagyobb kőbányája
volt. Ez az egyetlen medvesi bánya, amely ma is működik (hagyományos módon kézzel hasított kockaköveket
gyártanak itt). 1905-ben Krepuska Géza családi vállalkozása, a Somoskői Bazaltbánya Rt. átvette ezeket a bányákat. A vállalat később Somoskő északi oldalát borító törmelékréteg kitermeléséhez is hozzáfogott (1940).
Bazaltbányaiparunk az első világháború utáni években vett nagyobb lendületet. Hamarosan a medvesi takaróban egymás után nyíltak kisebb-nagyobb kőfejtők (mint a Magyar-, Eresztvényi-, Közép-, Kis- és Vecseklőibánya, ill. a mai Szlovákia területén a Brucki-, Abroncsosi-, Básti-, illetve Dobogói-bánya). A Salgói-kőbánya az
1920-as évektől üzemelt, s bazaltját a szénbánya keskeny nyomtávú iparvasútjával szállították Salgótarjánba. Az
1925-ben Macskalyuktól kiépített iparvasutat 1930-ban Magyar-bányáig meghosszabbították. Itt épült meg Közép-Európa legnagyobb kőzúzója (1927).
Számtalan időszakosan termelő kisebb üreg magyarázatát az adja, hogy a múlt század végén nagy volt a
kereslet a bazalt iránt, így ebben az időszakban a kelleténél több bányát nyitottak.
A II. világháború utáni újjáépítés az ország kőszükségletét még jobban felfokozta, ennek következtében a
bazalttermelés azelőtt sohasem tapasztalt méreteket öltött. A szükséglet azonban nemcsak mennyiségben kívánt
hatalmas termelést és többletet, hanem jelentékeny minőségi igényeket is támasztott. A kereslet mindinkább a
finomabb szemcseméretű zúzalék felé fordult, aminek előállítása a kőbányáktól sokkal nagyobb teljesítményt
igényelt: munkában, gépezetben és energiában. Ebben az időszakban néhány új bányát is nyitottak (Rónai-,
Lauffer-bánya). A kitermelt bazaltot gépkocsin és vasúton szállították az út- és vasútépítésekhez, illetve a folyók
(pl. Tisza) védőgátjainak kialakításához. A háború után a gazdasági viszonyok is megváltoztak. A működő bányákat államosították, majd a megalakuló termelőszövetkezetek vették birtokba azokat.
A szénbányászat megszűnésével azonban a bazaltbányákat is fokozatosan bezárták, főként, mert a korábban
kettős hasznosítású infrastruktúra üzemeltetése így már nagyon gazdaságtalan lett volna. A bezárásnak több más
oka is volt, pl. hogy a jó minőségű bazalt kitermeléséhez a peremi fedetlen részek lefejtése után befelé egyre
vastagabb „meddőt” kellett eltávolítani, illetve a „jó” bazalt rétegsora befelé fokozatosan vékonyodott.
A piac igényeinek fokozatos megszűnése miatt, illetve a természetvédelmi hatóságok közbelépésének köszönhetően az 1980-es évek közepére a Medves-térség összes Magyarország területére eső bazaltbányáját bezárták. A hatalmas bányaudvarok, a nagyméretű meddőhányók mutatják, milyen óriási mennyiségű követ termeltek
ki egykor. A bányák jelentős része a művelés befejezése óta érintetlen állapotban van, bár számos bánya hoszszabb-rövidebb ideig illegális szemétlerakóhellyé változott.
A medvesi bazalt és bazalttufa felhasználási területe Budapest és a Dunától keletre eső országrész volt. A
faragottkő 80%-át Budapesten hasznosították, de eljutott Bécs, sőt Párizs utcáira is. A zúzottkő 50%-át a megye
úthálózatának korszerűsítésére használták fel. A bányászott terméskő 70%-át a vízügyi és az útépítő vállalatok,
30%-át a megyében folyó lakásépítkezések kötötték le.
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A táblától balra továbbhaladva, bejutva a Ny-i bányaudvarba egy kis szabadtéri kiállítás
(különböző típusú bazaltok és vágott bazaltkockák – idegenforgalmi szezonban előre megbeszélt, csoportos látogatás esetén egy helyi mesterember a bazaltkocka-készítés rejtelmeibe
avatja be a látogatókat) és térkép (5. ábra), valamint magyarázótábla segítségével ismerkedhetünk meg a bazaltbányászat helyszíneivel és magával a kőzettel.
A bazalt
A kőzet a nevét a szíriai Basan-hegység után nyerte. A bazalt vulkáni működés során kerül a felszínre. A kiömlő bazaltláva hőmérséklete 800-1200 ºC körüli. Mivel a láva kovasavban szegény, ezért hígan folyós. A bazaltból álló hegyek alakja éppen ezért eltér az egyéb vulkáni kőzetekből felépülő hegyektől. A bazalt színe a sok
fémiontól szürke, grafitszürke, feketésszürke. A kőzet törése esetenként egyenes vonalak mentén történik, másutt
lapos ívű, kagylós. Felülete szemcsés, érdes. A vulkáni kürtőn keresztül felszínre ömlő bazaltláva attól függően,
hogy mekkora a tömege, milyen vastagságban dermed meg és hogy száraz vagy vizes térszínre kerül, rendkívül
változatos formában jelenik meg. Ha a bazaltláva víztartalmú aljzatra, vagy vízbe folyik, heves gőzrobbanások
során szögletes, tört darabokból álló agglomerátum keletkezik. A víz alatti kitöréseknél helyenként párnalávára
emlékeztető, gömbölyded formák láthatók. Az agglomerátumdarabokból és a gömbölyded formájú, hirtelen lehűlő bazaltlávából a gázok nem tudnak eltávozni, ezért azok hólyagosokká válnak. Az agglomerátum lehűlése során környezetéből vizet vesz fel, ezért szinte azonnal megindul a mállása. A néhány m vastag bazaltláva a lehűlés
során többnyire vékonylemezes, vagy pados, míg a nagy vastagságú oszlopos elválású lesz. A négy-, öt- vagy
hatszögletű oszlopok átmérője 0,3-3 m között váltakozik.
A bazaltvulkánosság elhaló szakaszában, amikor a magmakamrában már alig van magma, de gáz és gőz
annál több, az utolsó kitörés már csak elhanyagolható mennyiségű hólyagos bazaltot produkál.
A bazaltban mindig találhatók más kőzettestekből származó zárványok. Ezek lehetnek földköpeny eredetűek, olivin-, piroxén- vagy amfibolásványokkal, vagy a feküből (azaz abból a kőzetből, amelyet a láva áttört) felragadottak, pl. homokkőtömbök. Az olivinek, piroxének és amfibolok csak néhány mm-es nagyságúak, míg a
zárványok mérete változó, néhány cm-esek, de akár 1 m-esek is lehetnek. A köpeny eredetű zárványokat esetenként néhány tized mm vastag elszíneződött, átalakult zóna veszi körül.
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5. ábra. A Medves-térség bazaltbányái
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A bányaudvar D-i fala előtt, amely pados elválású bazaltból áll, egy vaskos „zsákos” bazaltoszlop (a Salgóról), egy vékony bazaltorgona (a Somos-kőről) és bazaltkockák vannak
kiállítva.
A jóval nagyobb, K-i bányaudvarban a bazalt exfoliációs (hagymahéjszerű) lepusztulása
tanulmányozható. Ettől K-re a bányaudvar É-i részének felső harmadában látható a Jugovics
L. által „kristálytufának” nevezett vulkáni réteg, amelyet a vulkáni tufában benne lévő, jól
kifejlődött augit- és olivinkristályok miatt nevezett így (Ez a második vulkáni kitörés terméke
és az egész takaróban megtalálható 0,5-2 m vastagságban).
A bányaudvar K–DK-i oldalán láthatók még a kőbányászat után megmaradt bazaltpillérek, kőtömbök, kőbordák és kőpadok is. (Ezeket a bányászati formákat körbefestés emeli ki.)
A balesetek elkerülése érdekében szigorúan tilos a törmeléklejtőkre és a sziklafalra felmászni,
erre táblák figyelmeztetnek.
A bányaudvar – kiváló akusztikai tulajdonsága miatt – nyáron szabadtéri színpadként
működik.
1. kitérő: Közép-bánya (bányató)
Érdemes a bányaudvar impozáns méreteit felülről is áttekinteni, s ugyanezen az ösvényen
– amely segítségével a fal tetejére jutunk (kiépített fakorlát) – továbbhaladva kb. 800 m megtétele után Közép-bánya területére érünk, ahol a távolabbi bányaudvart egy festői szépségű
tavacska tölti ki. A tó és környezete a környéken lakók számára egyfajta „üdülőterületként”
funkcionál (horgászás, fürdőzés, napozás), bár hogy valóban rekreációs centrummá válhasson
ehhez fontos infrastrukturális feltételek (WC, ivóvíz) hiányoznak még. Mindenesetre a látvány
megéri a kitérőt.
A tanösvény folytatásához vissza kell mennünk a kiinduló (1.) állomásra (1,8 km). Onnan
továbbhaladva a 3. állomás felé az egykori kisvasút nyomvonalán kialakított P jelű turistaúton, a Petőfi sétányon 2,2 km-t kell megtennünk. Körülbelül félúton a bővizű Petőfiforrásnál rövid pihenőt tarthatunk, visszanézve a Salgó felújított vára látható, továbbhaladva
pedig már feltűnik a somos-kői vár is. Hamarosan a Balassi-pihenőhöz érünk. Innen a salgói
és a somos-kői vár mellett a Sátoros és a Karancs csúcsai tárulnak elénk. Majd kis kitérővel a
Losonczy Anna nevét viselő forráshoz jutunk.
A Balassi-pihenő és a Losonczy Anna-forrás neve a nagy költő és a kor neves szépasszonya hol romantikus, hol viharos szerelmi kalandjára emlékeztet, mely Balassi számos csodálatos „Juliához” írt versének ihletője volt. Az azonban csak a nép ajkán élő és teljesen valószínűtlen hagyomány, hogy valaha itt a forrásnál találkoztak, bár a hagyományt ez a kedves pihenőhely a mellette álló öreg hárssal ma is élteti.
Somoskő falu határába érve a település látképét egyre jobban uralja a falu fölé magasodó
vár.
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3. állomás: Somos-kő vára és környéke
A bemutatóhely áttekintő térképe mellett a magyarázótábla általános tudnivalókat ír a
látnivalókról.
A Somos-kő elnevezés somfával – amelyből ma már szűkölködik a vidék – borított követ jelent. Más értelmezések szerint az elnevezés a hasadozni = somosodni, vagy solymos = somos jelentésre vezethető vissza. Az
526 m magas Somos-kő északi oldalán (Szlovákia) van az ún. „bazaltzuhatag”, ahol a bazalt íves-oszlopos formában szilárdult meg. Ez a fajta geológiai ritkaság a világon mindössze négy helyen látható. A bazalt kihűlése
során képződtek az öt- és hatszögletű karcsú oszlopok, amelyek helyenként 9 m magasak.
A vulkáni kúpon emelkedő várat a Kacsics nemzetség építette az 1241-es tatárjárás után. A vár építéséhez
felhasználták a sokszöges bazaltoszlopok egy részét is. A várudvart és a palotát fokozatosan erősítették meg a két
kerek toronnyal. A harmadik torony a kapuerőddel (barbakánnal) a vár bejáratát védte. Somoskő település első
megnevezése 1323-ból való, 1455-ben Várallya néven említik. A vár 1542-ben a temesvári hős Losonczy István
birtokába került, majd halála után 1552-ben leányai, Anna és Fruzsina örökölték. 1576-ban a vár török kézre
került, majd 17 évi török megszállás után 1593-ban sikerült visszafoglalni. A Rákóczi-hadjárat során vér nélkül
került kuruc kézre 1703-ban, s egyetlen kuruc várként 7 évig maradt a szabadságharcosok kezén. A vár katonai
szerepe ezzel véget ért, a szatmári béke után az elkobzott várat szándékosan pusztulásnak tették ki.
A trianoni békeszerződés a várromot Csehszlovákiának ítélte, az alatta elterülő falut 1924. február 15-én
jutatták vissza Magyarországnak.

A várhegyre felkapaszkodva jutunk a vár alatt húzódó kerítésig (sajnos az államhatár elválasztja a várat a falutól, így a vártúrához személyi igazolvány szükséges). A vár tövében
lévő emlékparkban található egy gerendakunyhó (Petőfi-kunyhó), melyben emlékkiállítás
tiszteleg a térségben járt költő emlékének. Ugyancsak a parkban található dr. Krepuska Géza
orvosprofesszor – aki szakmai munkája mellett tevékeny szerepet vállalt a nemzeti értékek
megőrzésében is – emléktáblája.
Az országhatáron átkelve csatlakozhatunk a Somos-kő várát és természeti környezetét
bemutató szlovákiai tanösvényhez, ahol szlovák és magyar nyelvű információs táblák segítik
a látogatókat.
A község határában emelkedő Nyerges-hegyen (Bagó-kő) 1878-ban kezdte a bazalt bányászatát a holland származású Janssen Alfonz.
4. állomás: Magyar-bánya
A somoskői buszvégállomástól a P+ jelzésen elindulva, a Somoskői-patakon átkelve pár
száz méteres gyaloglás után érkezünk meg Magyar-bánya területére. Bányudvarán felújított
kiállítás mutatja be a kő- és szénbányászat legfontosabb eszközeit. A bányabezárás után a
természet igyekszik visszahódítani a területet. Jól megfigyelhető, hogy negyedszázad alatt
hogyan gyógyulnak természetes úton az ember által előidézett tájsebek. Megjelennek a
pionírfafajok (rezgőnyár, kecskefűz), sőt egyes védett növényfajok (bársonyos kakukkszegfű)
is. Ezeken az ember által bolygatott területeken olyan, a területen nem őshonos fajok is megtelepedtek, mint pl. az akác.
5. állomás: Kőpark
A bányaudvar mellett található legnagyobb meddőhányón került kialakításra a térség kőbányászatának emléket állító Kőpark. A bemutatóhelyen információs táblák segítségével a
Nógrád megyében előforduló jellegzetes kőzetekkel ismerkedhetünk meg.
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1. A kiállított kőzetek lelőhelyeit bemutató áttekintő térkép
2. Bazalttufa
Kráteren vagy vulkáni hasadékon keresztül kiszórt anyagból (vulkáni bombákból, lapillikből - a kitörés során levegőbe repülő, 1-2 cm nagyságú, többnyire kerekded bazaltdarabokból - és vulkáni porból), valamint a
mélyből felragadott üledékes eredetű zárványokból felépült, laza szerkezetű, összesült kőzet.
Lelőhely: a Medves bazaltfennsíkja (Salgótarján). Kora: 3-3.5 millió év (pliocén kor)
3. Andezit
A sárgás-vöröses színű tűzköves, lyukacsos, salakos andezit a miocén földtörténeti korból származik. (A
„tűzkő” valójában vöröses opál, azaz a kvarc [SiO2] egy amorf változata). A különböző színek a vas oxidjait
jelzik: a vörös szín a hematitot (Fe2O3), a sárga szín a limonitot (FeOOH). Ez a kőzettömb feltehetően egy vulkáni kürtő anyaga, melyet a vulkáni utóműködés átalakított. A szürke színű kőzettömb ugyanabból a kráterből
származó szórt anyagú kőzet, de azt nem érték utóvulkáni hatások, ezért nem színeződött el.
Lelőhely: Vörös-kői bánya (Mátraszőlős). Kora: 14-16 millió év (miocén kor, bádeni korszak)
4. Andezit
Ritkán előforduló oszlopos andezit. Csiszolt állapotban a márványhoz hasonlít, ezért előszeretettel használják sírkövek készítésére is.
Lelőhely: Szanda-hegy (Szanda). Kora: kb. 14 millió év (miocén kor, bádeni korszak)
5. Mészkő
Tömött mikrokristályos szövetű breccsás mészkő, hematitos kalciterekkel, bennük szépen fejlett kristálylapokkal. A kőzetben található mikroszkopikus mészalgák alapján megállapítható, hogy egészen sekély tengervízben rakódott le. Elterjedten használják építési, talajjavító, cementgyártási és mészégetési alapanyagként.
Lelőhely: Csővári-rögök (Keszeg). Kora: kb. 200 millió év (triász kor)
6. Andezit
Tömött mikrokristályos szövetű, piroxéntartalmú kőzet, mállási kéreggel. A piroxén egy kőzetalkozó ásvány,
amely fekete színéről ismerhető fel.
Lelőhely: Zsunypusztai-kőfejtő (Zsunypuszta). Kora: 14-15 millió év (miocén kor, bádeni korszak).
7. Mészkő
Sekély tengerparti kifejlődésű, élőlények mészvázaiból felépülő homoktartalmú mészkő.
Lelőhelye: Várhegy (Sámsonháza). Kora: 15-16 millió év (miocén kor, bádeni korszak).
8. Andezit
Tömött mikrokristályos szövetű kőzet.
Lelőhelye: Zsunypusztai-kőfejtő (Zsunypuszta). Kora: 14-15 millió év (miocén kor, bádeni korszak).
9. Andezit
Tömött, mikrokristályos szövetű, piroxéntartalmú andezit.
Lelőhelye: Nagy-hársas-kőfejtő (Jobbágyi). Kora: 14-15 millió év (miocén kor, bádeni korszak).
10. Andezit
Durvakristályos szubvulkáni (felszín alatt kihűlő) kőzet, ami később kipreparálódott a felszínre.
Lelőhelye: Sátoros (Sátorosbánya [Siatorska Bukovinka], Szlovákia területén). Kora: feltehetően 14-15
millió év (miocén kor, bádeni korszak).
11. Andezit
A sátorosi andezithez hasonló keletkezésű tömött, finom kristályos szövetű andezit. Jól láthatók főbb ásványai, a vöröses színű, kör átmetszetű gránátok, a becsillanó kristálylapok pedig az amfibolok és plagioklászok
hasadási lapjai. A Karancs kőzete jó fagyállösága és nagy nyomószilárdsága miatt keresett építőkő.
Lelőhelye: Karancsi Állami-kőfejtő (Salgótarján-Somoskőújfalu). Kora: feltehetően 14-15 millió év (miocén kor, bádeni korszak).
12. Bazalt
Tömött, tömbös elválású bazalt, sárga színű olivinásványokkal és kalcitos üregekkel. Lelőhelye: Medves,
(Salgótarján). Kora: 3,5 millió év (pliocén kor).
13. Bazalt
Szürke színű, lyukacsos (gázzárványos) szerkezetű bazalt, az ún. „cserkő”; nagy méretű ásványokkal; a fekete színűek a piroxének, a sárga színűek az olivinek. Lelőhelye: Medves, (Salgótarján). Kora: 3-3,5 millió év
(pliocén kor).
14. Bazalt
Szürke színű hólyagüreges bazalt.
Lelőhelye: Medves (Salgótarján). Kora: 3-3,5 millió év (pliocén kor).
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6. állomás: Medvespuszta
A P+ jelzésen tovább haladva kb. egy km gyaloglás után Medvespusztára érünk, ahol az
újratelepített millenniumi gyümölcsöst (hagyományos, nem agyonnemesített gyümölcsökből),
és a fennsíki pusztai életmódot bemutató kiállítást tekinthetjük meg. A helyreállított lakóépület
berendezése, az itt tevékenykedők ruházata is őrzi a hagyományokat. Lehetőség van egyszerű
paraszti ételek (levesek, sültek) kóstolására is.
A puszta felett emelkedik a határsáv túloldalán a Medves magosa (659 m), amely jó lehetőséget teremt a két ország természetvédelmi területeinek összekapcsolására.
Medvespusztától három km-es sétával érjük el a következő állomást. A Medves földútjain való közlekedést eróziós barázdák és árkok nehezítik. Az út két oldalán lévő fás-bokros
gyepterületeken fészkel a szigorúan védett haris (Crex crex).
7. állomás: Tehenesi-kilátó
Az öt út kereszteződésénél felépített Tehenesi-kilátó mind a Medves magosára, mind pedig a fennsík körül emelkedő bazaltcsúcsokra jó kilátási lehetőséget nyújt. Különösen fontos a
Medvespusztáról idevezető és a Tehenesi-tóhoz továbbvezető úttól K-re eső szigorúan védett
terület zavarásmentes megfigyelése szempontjából.
2. kitérő: Vecseklői-bánya
A közelben található, 2 hektár területű rekultivált bazaltbánya az 1930-as évek elejétől az
1970-es évekig működött. Először a bérlőjéről Földi- vagy Rónafalusi-, majd Tehenesi- vagy
Vecseklői TSZ-bányaként tartották nyílván. A kőzet fejtését először kézi erővel („bunkózással”), majd robbantással végezték, és tengelyen szállították el. A bányához nem tartozott sohasem törőüzem, itt csak kézi erővel „idomították” a követ a „ritzerek”, azaz a kockakőkészítő mesterek. A medvesi lemezes szerkezetű bazalt jó hasíthatósága miatt vált az útburkoló
„kockakövek” szinte egyeduralkodó nyersanyagává.
A bánya egy lávafolyás belső részét tárja fel, ami kb. 2-3 millió évvel ezelőtt ömlött a felszínre a Medves magosa elnevezésű csúcsból, az egykori kitörési központból.
A bányától ÉK-re lévő hasadékok a bazalt alatti szénbányászat következtében alakultak
ki. Az alacsony fűtőérték miatt ki nem termelt szenes agyagok szén- és pirittartalma a hasadékon keresztül beáramló levegő hatására elbomlik. Az így keletkezett kénhidrogén tartalmú
melegebb levegő miatt elolvad a hasadék környéki hó.
A kilátótól és a bányától nagyjából egyenlő távolságra (kb. 400 m-re) található egy horgásztó (Tehenesi-horgásztó), amely a megfelelő infrastruktúra kiépítése után fontos rekreációs szerepet tölthet be a térségben.
A Tehenesi-kilátótól kb. másfél km-es sétával a Salgóbányához tartozó Medves Hotelnél
ereszkedünk le a Medves-fennsíkról. A szálloda fedett uszodával rendelkezik, és az udvarán
található István-akna tárójából egykor szenet fejtettek; ma bányaforrását (100 l/perc) a közeli
Salgóbánya ivóvízként hasznosítja.
Megkerülve a szálloda épületeit újabb lehetőségünk nyílik arra, hogy letérjünk az
Eresztvényi tanösvény „körútjáról”.
3. kitérő: Zagyva-források
Az egy km-es kitérő során megkereshetjük a Zagyva folyó két forrását. Az elsőként elért
forrás (450 m) egy szivárgó vizekből táplálkozó forrástó, amely égereseknek ad otthont. A fő
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forráshoz, amit Lehel-forrásként ismerünk, további 650 m-t megtéve jutunk. A kiépített forrás
jelenleg nem ad vizet. Környéke a foltos szalamandra élőhelye. Visszafelé az út jobb oldalán
két kis bazaltbánya (Lauffer- és Salgó-bánya) található, amelyek bányaudvarait a falakról
lehullott törmeléklejtőkön felkapaszkodó növényzet hódította vissza.
A Medves Hoteltől Salgóbánya felé továbbhaladva egy lovarda szolgáltatásait vehetjük
igénybe. Salgóbányán keresztülmenve még találkozhatunk néhány kolóniaházzal, melyek az
egykor idetelepített szénbányászok részére épültek. A falu főutcájának végén egy parkolóból
indul az ösvény, amely kb. 1 km után kettéágazik. Dél felé a Kis-Salgóhoz (Boszorkány-kő,
571 m), észak felé pedig a Salgóhoz (625 m) és a tetején álló várba jutunk. A Boszorkány-kő
felé fordulva a Salgó és a Kis-Salgó közötti nyeregben áll az emlékmű, ami az 1919-es cseh
intervenció elleni harcoknak állít emléket.
8. állomás: Kis-Salgó (Boszorkány-kő)
A csúcs körül kialakított geológiai tanösvény – egy kis körút, amely a kiinduló állomásra
tér vissza – 13 állomása a bazaltvulkanizmus során kialakult változatos formák bemutatását
segíti.
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1. Kis-Salgó (Boszorkány-kő), bevezető tábla
A Kis-Salgó területén a legváltozatosabb vulkáni formák találhatók. Egy kéregfelnyílás (rift) mentén kezdődött a kitörés, amely a rés két oldalán salakból-porból, kőtörmelékből álló sáncot épített. A hasadékot változatos
szerkezetben megmerevedő láva töltötte ki. Az egykori kéregfelnyílásban jól láthatók a bazalttufa-maradványok,
vulkáni bombák és a bazaltláva rétegpados formái. Itt tanulmányozhatjuk a bazalt „kukoricacsövesedését” vagy
murvásodását is. Legyünk óvatosak, a védett értékek miatt a turistaösvényről ne térjünk le.
2. Oszlopos elválású bazalt
A kiömlő bazaltlávában a kihűlési felületre merőlegesen a zsugorodás hatására alakultak ki a bazaltoszlopok.
3. Vulkáni salak
Szabálytalan alakú, könnyű, hólyagos-porózus szerkezetű salakos lávadarabok, amelyek lyukacsosságát a
felszabaduló és kiáramló gázok alakította ki.
4. Lávafoszlányok
Alaktalan lávadarabok, amelyeket a kitörési robbanások már megszilárdult állapotban szakítottak fel és
építettek be a törmeléksáncba.
5. Vulkáni bombák
A vulkáni bombák azok a lávadarabok, amelyek a kitörési robbanások hatására a levegőben forogva, viszkozitásuktól függően többé-kevésbé gömbölyített alakot vesznek fel.
6. Vulkáni törmelék
A vulkáni működés első szakasza heves robbanásos törmelékszórással indult. Ennek terméke a vulkáni
bombákból, porból, salakból, felszakított üledékes zárványokból és ásványi szemcsékből álló laza szerkezetű
vulkáni törmelék.
7. Üledékes zárvány
A pliocén korú (3-4 millió éves) bazaltvulkanizmus miocén korú (8-20 millió éves) üledékes rétegeket tört
át. Az áttört rétegekből származnak a vulkáni törmelékben található világosszürke színű, megpörkölt homokkőés agyagzárványok. Többek között ez is bizonyítja a vulkánosságnak a körülötte található üledékeknél fiatalabb
korát.
8. A könnyen málló vulkáni törmelék eróziós felszíne
9. Üde lávabazalt
A vulkáni működés második szakaszára a nyugodt, robbanásmentes lávafolyás a jellemző. A feltörő izzó bazaltláva áttörte a megszilárdult vulkáni törmeléket és kitöltötte a kitörési hasadékot. Ennek terméke az üde, sötét
színű, tömött szövetű, lemezes-pados szerkezetű bazalt.
10. A vulkáni törmeléket áttörő, függőleges lemezes bazalttelér
11. „Kukoricacsövesedés” vagy murvásodás
A geológiai idők folyamán a bazalt kristályok nélküli üveges alapanyaga átkristályosodott. A kristályosodási feszültség és a hőmérsékletingadozás hatására ezek a kristályos gócok, közel gömb alakban leváltak. Így
kukoricacsőre emlékeztető forma alakult ki.
12. Lávával átitatott vulkáni törmelék
A vulkáni működés első szakaszában kiszórt vulkáni törmeléket a második szakaszában feltörő láva átitatta,
megszilárdította.
13. Lemezes-pados elválású bazalt
A kihűlés után megmerevedő lávában zsugorodási feszültségek alakultak ki a hűlő felülettel párhuzamosan.
Ezek a feszültségek párhuzamos és közel sík lapok mentén szabadultak fel, melyek az üde, tömött bazalt lemezességét-padosságát adják.

9. állomás: Salgó
Folytatva utunkat Salgóvárig kb. 500 métert kell megtennünk. A várhoz felkapaszkodó
ösvény elején tájékoztató tábla mutatja be a vár történetét.
Salgó várának építése a Kacsicsok Illés ágához tartozó Simon bán nevéhez fűződik. Teljes kiépítésére a
Szapolyai család időszakában, az 1500 táján került sor. 1554-ben a török elfoglalta s mintegy 40 éven át birtokolta. Rövid ideig Balassi Bálint tulajdona is volt. A töröktől visszafoglalt és lerombolt vár azután évszázadokon
át tovább pusztult, mígnem 1938-ban turisztikai célból felújították. Az előzetes feltárások utáni szakszerű helyreállítás az ezredforduló évei óta zajlik. A várral kapcsolatos korábbi feltevéseket az újonnan előkerült leletek
gyakran módosítják.
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A legnehezebb szakasz közvetlenül a vár alatti, ahol a lejtők meredeksége eléri a 40 fokot. Felkapaszkodva először a mintegy öt millió éves vulkánkitörés eredményeként kialakult
nagyméretű, szabálytalan oszlopokból álló, „zsákos” bazalttömböket figyelhetjük meg. Erre
épült a vár, amelynek feltárása és felújítása napjainkban is tart. A várból körbenézve a térség
legszebb panorámájában gyönyörködhetünk.
Leereszkedve a várból az ösvénytől balra, a vár alatt kőtengert láthatunk, amelynek kialakulása a jégkorszak hideg, fagyos éghajlatához kötődik. Felettünk a térség egyik legszebb
bükkösének lombkoronája záródik össze. Több mint egy km megtétele után feltűnik az utolsó
állomás.
10. állomás: Eresztvény, szénbányászati emléktáró
Salgóbánya környékén ezen a helyen kezdődött 1868-ban a szénbányászat, amelyet 1959ig folytattak. A bemutató ennek a közel egy évszázados bányászati múltnak állít emléket.
Az alsó-miocén korú nógrádi barnaszéntelepes rétegsorban (összletben) általában három,
helyenként azonban csak két széntelep alakult ki. Az összlet háromtelepes kifejlődés esetén
50-70 m, kéttelepes kifejlődésben 20-25 m körüli vastagságú. Az alsó (III.) széntelep általános elterjedtsége, vastagsága és minősége folytán a szénmedence főtelepe volt. Az ún. táróbányászat technikájával a felszíni szénkibúvások mentén hatoltak be a széntelep mélyébe, akár
80-100 méterre is.
Továbbhaladva a Várbereki-patak völgyében jellegzetes, jól kirajzolódó eróziós és csuszamlási formák tanulmányozhatók.
Kb. 500 méter után visszaérünk Eresztvénybe, túránk kiinduló pontjához. A túra befejezéseként az ereszvényi madárparkban magyarázótáblák segítségével ismerkedhetünk meg az
odúlakó madarak életével, védelmével.
A kutatás az OTKA T 037750 és T 046373, valamint a KAC K-36-02-00064H nyilvántartási számú
programjainak támogatásával készült.
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