
ELŐSZÓ

Ipolytarnóc (Észak-Magyarország, Nógrád megye) világhírnevét páratlan ősélet-leleteinek kö
szönheti. Az ősvilági környezetet betemető riolittufa-áradat konzerválta az alsó-miocén felszín eredeti 
morfológiáját, növényzetét, állatvilágának nyomait. Pontosan rekonstruálni tudjuk a 19,6+1,4 
millió év előtti „katasztrófát” , az azt megelőző s azt követő időszakokat.

Jelentősége túlnőtt az őslénytani különlegességeket leíró kezdeti szakaszban felismerteken ; 
Ipolytarnóc ma már a neogén litosztratigráfia, biosztratigráfia, geokronológia, kronosztratigráfia, 
szedimentológia, vulkanológia, paleobiogeográfia, paleogeográfia és faciológia számára egyaránt eta
lon értékű alapszelvény és típusterület lehet.

Tudománytörténeti jelentőségét a fontosabb évszámok önmagukban is reprezentálják:
K ubinyi Ferenc 1836-ban ismerte meg a „tarnóczi óriásnagyságú kövesült fát” ; Böckh H ugó 

és Tuzson János 1900-ban az ősállatok lábnyomait. Коен Antal 1903-ban publikálja a fekü tengeri 
rétegek cápafogait, tengeri Mollusca-faunáját; Lambrecht K álmán 1912-ben a madárlábnyomokat, 
és Jablonszky Jenő 1914-ben a fosszilis flórát. A tudományos világ A bel О. (1935) ősélet-nyom ta
nulmánya alapján figyelt fel Ipolytarnócra. A külföldi irodalomban figyelemreméltóak Thenius E. 
(1948) és Vialov О. S.—Flerov K. K. (1952) idevonatkozó közleményei is.

Az úttörők után kutatók egész sora foglalkozott az elmúlt közel 150 évben az ipolytarnóci lelő
helyekkel és száznál több publikáció látott napvilágot. A magyar földtani tudomány egész fejlődés- 
történetét szemlélteti és módszertani fejlődését előrevivő óriás sztratigráfiai vitáit tükrözi e kis terü
let gazdag irodalma.

A M. Áll. Földtani Intézet az első leletek megmentésétől kezdve (Böckh J. 1901, K orcsa F. 
1920), időben változó lehetőségeinek függvényében vállalt részt Ipolytarnóc leleteinek feldolgozásá
ban, karöltve a Magyar Nemzeti Múzeum Föld- és Őslény tárával. E munka kiemelkedő eredményeit 
id. Noszky J. (1917 — 1940), K retzoi M. (1950), Majzon L. (1950), Rásky K. (1959), Csepreghyné 
Meznerics I. (1967), Nyíró R. (1967), Tasnádi K it rács к a A. (1937 — 1977), Pálealvy I. (1974), 
Bartkó L. (1961 —1984) munkássága jelzi.

A munka a MÁFI Észak-magyarországi Területi Földtani Szolgálatának megalapítása (1970) 
után felgyorsult. Fülör J. a Központi Földtani Hivatal elnöke rendeletére elkészült a védett terület 
1:2500 és környékének 1:10 000 méretarányú földtani felvétele, az alapszelvények és a lábnyomos 
homokkő rétegfelszínének feltárása. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal a már 
1943-ban védett ősmaradványlelőhelyet 1954-ben az 513/54. sz. Természetvédelmi határozattal vé
detté nyilvánította és jelentős anyagi ráfordítással felépítette az 500 m2 alapterületű bemutató csar
nokot. Ezen országosan kiemelt jelentőségű földtani természetvédelmi feladat végrehajtása első
sorban Bartkó L., K éri J., Józsa G., K ordos L., Solt P. munkatársaink, az OKTH részéről pedig 
Márton F. és Tardy J. áldozatkész munkájának köszönhető.

A kutatástörténet két érdekes ellentmondása, hogy mindmáig nem született monografikus igé
nyű szintézis Ipolytarnócról és a világhírű leleteknek a szakma legjobbjai által több mint 100 éve 
szorgalmazott teljes feltárását, védelmét és korszerű bemutatását is csak napjainkban tudtuk meg
oldani.

Köszönet és hála illeti mindazokat, akik e nagy adósságnak törlesztésében legaktívabban mű
ködtek közre.

Elődeink munkájára építve e mű létrejöttét Bartkó L. a terület földtani felvételével és évtize
des tapasztalatainak összefoglalásával; Pálfalvy I. és Hably L. fitopaleontológiai; K ordos L. 
gerinces-faunisztikai; R avaszné Baranyai L. ásvány—kőzettani; Balogh K adosa radiometrikus; 
K oreczné Laky  I. Foraminifera ; Hajós M. kovavázú mikroflóra; Nagy I.-né palynológiai vizs
gálatokkal; Lelkes Gy ., K ovács E., Viczián I., Barabásné Serényi E. laboratóriumi analitikai 
munkákkal; Pellérdy L-né pedig fényképdokumentációkkal segítette elő.
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Külön örömömre szolgál, hogy az ipolytarnóci terület tágabb környezetét adó nógrád—cserháti 
területtel foglalkozó monográfiám és Észak-Magyarország távolabbi neogén területeit bemutató 
ősföldrajzi térképeim kéziratos anyagával járulhattam hozzá Ipolytarnóc ősföldrajzi képének re
konstrukciójához.

E kötet ünnepi, jubileumi jellegét szeretnénk azzal is hangsúlyozni, hogy az R.C.M.N.S. VIII., 
1985. évi magyarországi kongresszusának tiszteletére jelentetjük meg, továbbkutatásra ösztönző 
helyzetképként.

Kívánom, hogy Ipolytarnóc váljék az egyetemes földtudomány nemzetközi közkincsévé, a hazai 
oktatás, tudományos ismeretterjesztés, geológusképzés és tudományművelés bázisává, szolgáljon 
tanulságul és példaképül a geológiai értékek természetvédelmének további fejlesztéséhez.

De . Hámoe Géza 
a M. Áll. Földtani Intézet 

igazgatója
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