
„Leg”-ek és jelképek a somoskõi várról
A somoskõi vár (Szlovák Köztársaság, Losonci járás, Sátorosbánya, Šiatorská Bukovinka) nemcsak

a környezetébõl kiemelkedõ kúpszerû formájával hívja fel magára a figyelmet, hanem azzal a ténnyel
is, hogy több „leg” és jelkép kapcsolódik hozzá. Hazánk földtani szempontból védelemre javasolt legel-
sõ területe, szimbóluma többek között a hajlott bazaltoszlopoknak, szimbóluma A Hazatérés Napjának
és nem utolsósorban logója a közelmúltban az UNESCO védnöksége alá került Novohrad–Nógrád
Geoparknak.

Kronológiai sorendben vizsgálva az eseményeket a földtörténettel kell kezdeni az egész folyamatot.
A kb. 700 km2 kiterjedésû Nógrád-gömöri bazaltterületen 5–6 millió éven keresztül mûködtek a külön-
bözõ típusú vulkánok (Koneèný, V. et al 1995). A Várhegyet egy 4 millió évvel ezelõtti kitörés hozta
létre. Ekkor a tüzes magma a 25–30 millió éves sekélytengeri üledékek, kõzetté vált homokkõ rétegeit
törte át. Valószínûleg szép, formás felépítménye volt, tetején kráterrel, mint pl. a Fuji, de annál sokkal
kisebb, ami az idõk során teljesen lepusztult, oly mértékig, hogy jelenleg már csak az egykori vulkánt
megtápláló vulkáni csatorna szerkezetét láthatjuk (Prakfalvi P. et al. 2007, Eleèko, M. et al 2001). An-
nak is egy különleges karcsú, hajlott oszlopokból felépülõ változatát. Az 5–6 szögletû, 8–10 cm átmé-
rõjû hasábok kialakulása azzal van összefüggésben, hogy a kb. 1100–1200 °C hõmérsékletû láva kihû-
lése során zsugorodik, hasonlóan a felmelegített fémekhez. Gondoljunk csak arra, hogy milyen módon
tették fel a vasabroncsot a szekerek kerekére. A zsugorodás folyamán pedig a méhsejtekre emlékeztetõ
repedésrendszer alakult ki benne. A hajlottság pedig azzal magyarázható, hogy az oszlopok mindig me-
rõlegesek a hûtõfelületre, itt pedig a kürtõcsatorna töltötte be azt a szerepet és mivel az hajlott volt, így
az oszlopsorok is görbült formában szilárdultak meg.

A Vár-hegy életében a következõ jelentõsebb esemény a várépítés kora volt, hiszen éppen emiatt
kapta az elnevezését. A jellegzetes körbástyás várat a XII–XIII. században kezdték felhúzni. Érdemes
megfigyelni, hogy az akkori építõmesterek mennyire jól felismerték az oszlopokban rejlõ lehetõséget.
A vár túlnyomó többségét vízszintesen lerakott (Szontagh T. 1914) oszlopokból „rakták össze”, mint
egy lego játékot. Gondoljunk bele: nem volt igazán haladós a munka, de nem kellett faragni, csak rakni.
Kötõanyag nélkül.

Jelenlegi ismereteink szerint az oszlopos bazalt elsõ leírója Nógrád vármegye elsõ monográfusa,
Radványi Ferenc volt, aki a vármegye településeinek 1710–1716 közötti feldolgozásánál a következõ-
ket jegyezte meg Somoskõrõl: „engem csodálkozásra késztettek” (Radványi F. 1710–1716).

Jó száz évvel késõbb, 1818-ban egy francia természettudós, Beudant egy színes földtani metszetet
készített, amelyben a somoskõi Vár-hegy is szerepel, ugyanakkor felismerte benne a megakristályokat
és kõzetzárványo-
kat (Dornyay B.
1933), amelyekrõl
ma már tudjuk,
hogy azok nagy
mélységbõl, a kö-
penybõl származ-
nak.

A hajlott oszlo-
pokról az eddig is-
mert elsõ ábrázolás
1878-ból szárma-
zik, de alkotóját
nem ismerjük. Egy
angol nyelvû tan-
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könyv magyarra fordított változatá-
ban található (Mendlik A. 1878) il-
lusztrációként és a szövegkörnyezet-
bõl az derül ki, hogy az eredeti
könyvben a rajz nem szerepelt, va-
gyis kimondottan a magyar fordítás-
hoz készült az illusztráció.

A „leg”-ek sorát követve, egy or-
szágos jelentõségût is találhatunk,
ugyanis a hazánkban akkor még gye-
rekcipõben járó természetvédelem
terén a legelsõ földtani tárgyú, véde-
lemre javasolt helyszín az a fenti osz-
lopsor volt (Tóth Á. 2001). Szontagh
Tamás geológus 1879-ben, a Magyar
Orvosok és Természetvizsgálók XX.,
Budapesten tartott nagygyûlésén tett
indítványt a A természet remekek
óvása, gondozása, fenntartása érde-
kében, jelesen a somoskõi bazalt osz-

lopkúpra vonatkozólag. Az indítványozó felhozta, hogy míg az építészeti tárgyaink védelmet élvezhet-
nek, addig a „természet remekei a legkisebb figyelembe sem részesülnek” (Szontagh T. 1880). A javaslat
sajnos nem talált igazi visszhangra, mert 1883-ban, vagyis 4 évvel az elõterjesztés után Szontagh Ta-
más még arról panaszkodik egy cikkében, hogy „A központi választmány intézkedésérõl ez idáig nincs
tudomásom.”

Szomor Tamás (1903) leírása alapján, ha azt mérvadónak fogadjuk el, akkor azt is tudhatjuk, hogy
az elsõ fényképfelvétel 1902-ben készült a hajlott bazaltoszlopokról. A szerzõ kitér arra, hogy nincsen
olyan pont a bazaltoszlopok elõtt, ahonnan fényképeket lehetne készíteni, ezért „a kitörés elõtt álló fára
erõsítettük a fényképezõgép egyik lábát s a kép remekül sikerült” (Szomor T. 1903). És talán az sem
meglepõ, hogy a kép alkotója szintén egy geológus, Lõrenthey Imre, a budapesti tudományegyetem ta-
nára.

Bár írásos bizonyítékunk nincs rá, de logikailag bizonyára összefüggés tételezhetõ fel abban, hogy a
Szontagh Tamás 1903-ban a Magyar Királyi Földtani Intézetben dolgozott mint osztálygeológus és
ugyanebben az évben az intézet mecénása, Semsey Andor anyagi támogatásával felkérik Zemplén Gé-
zát (aki akkoriban még egyetemista volt az Eötvös Kollégium tagjaként, de késõbb Kossuth-díjas ve-
gyész lett) a somoskõi bazalt megfestésére (Móra L. 2004). Nyilvánvaló törekvése volt az intézetnek,
hogy valamilyen módon valósághûen rögzítse a földtani értékeket és mivel akkoriban még nem volt
színes fényképfelvétel készítésére lehetõsége, ezért a festmény tûnt a legmegfelelõbb megoldásnak.

Egy jegyzõkönyvbõl arról is tájékozódhatunk, hogy az oszlopok nemcsak nehezen fotózhatók hely-
szûke miatt, hanem nehéz a megközelíthetõségük. Ezen próbált segíteni az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület Salgótarjáni Osztálya. Az osztály „a bazaltképzõdmény hozzáférhetõvé té-
telét és kibontását határozta el, még pedig olyképpen, hogy a bazalt oszlopok mintegy 3 m. mélyen felta-
kartassanak s az így nyert föld és törmelék megfelelõ szemlélõhely létesítésére fordítassék s a hozzá ve-
zetõ út helyreállítássék és megjelöltessék” (Jónásch A.–Hroziencsik I. 1908). Erre a tevékenységre 400
koronát szavaztak meg. „Megvalósulási” dokumentációról nincsen tudomásunk, de joggal feltételez-
hetjük, hogy ekkor alakították ki az ösvényt, takarították le nagyobb mélységig, a látványosságot növel-
ve a bazaltoszlopok oldalát és alakították ki a „placcot”, ahonnan napjainkban is szemlélhetjük a feltá-
rást.

Az 1920. június 4-én kihirdetett trianoni békediktátum következtében elcsatolták a Vár-hegyet, a
Medves bazaltfennsíkját, Somoskõ és Somoskõújfalu településekkel együtt. A hazafias érzelmeknek, a
gazdasági érdekeknek és nem utolsósorban a szerencsés véletlennek köszönhetõen, Krepuska Géza
nemzetközi hírû fül-orr-gégész-professzor, medvesi bazaltbánya-tulajdonos, Lipthay B. Jenõ, a Rima-
murányi Vasmû Rt. és a hozzá tartozó medvesi szénterületek vezérigazgatója és Auer Pál jogi szakértõ
szervezésével, közremûködésével 1924. február 15-én visszacsatolták a két települést Magyarország-
hoz. Krepuska Gáza kezelte az antant-bizottság egyik angol tagját, így valószínûleg szubjektív elemek
is párosultak a döntéshez, de az egyik legfontosabb eleme a meggyõzésnek az volt, hogy a bizottságot
arra ösztönözték: próbáljanak szlovák nyelven beszélni a lakossággal, de ez nem sikerülhetett a szín-
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tiszta magyar faluban, Somoskõújfaluban. De a Vár-hegy „stratégiai” jelentõsége miatt maradt Cseh-
szlovákiában, így egyfajta szimbólummá is vált, mivel kettéválasztottak egy régóta egymásrautaltság-
ban élõ egységet: a várat és a hozzátartozó települést.

És a történet itt még nem ért véget. Angyal János lokálpatrióta a Somoskõi Váralja Egyesülettel és a
Somosi Kultúráért Alapítvánnyal együtt 1999-ben elhatározta, hogy a visszacsatolás napját A Hazaté-
rés Napjaként fogják minden évben megünnepelni és ez azóta folyamatosan meg is történik. Szintén
Angyal János nevéhez fûzõdik az Nemzetközi Ugrógála több éven keresztüli somoskõi megszervezése,
amit az Eurosport is közvetített a nem mindennapi hátérrel, a somoskõi várral.

Jugovics Lajos geológus kézírásos jegyzeteibõl fény derült arra is, hogy 1941-ben egy keskeny-
nyomtávú vasutat építettek a bazaltoszlopok alatti kõtenger anyagának elszállítására, hogy azt útalapba

beépítsék. Nincs információnk arra vonatkozóan,
hogy mennyi ideig mûködött ez a „törmelékbánya”
és azt sem tudjuk, hogy mennyi anyagot szállítottak
el.

Szontagh Tamás 1879-ben tett javaslata 1954-ben
teljesült teljes mértékben, amikor is állami védelmet
kapott a terület (Gaálová, K. et al. 2007).

A történet fontos záróakkordja, hogy az unikális
földtani értéket most már mindenki szabadon látogat-
hatja állampolgárságától függetlenül, ugyanakkor
már az eddigi szétválasztás jelképeként elhíresült te-
rület az összetartozás szimbóluma lett, mivel
2010-ben megalakult a Novohrad–Nógrád Geopark,
amelynek logója a somoskõi Vár-hegy az oszlopok-
kal. 2015-tõl a Geoparkok hálózata, természetesen a
mi Geoparkjainkkal (a másik hazai a Bakony-Bala-
ton) együtt UNESCO Globális Geoparkként mûköd-
het.

Prakfalvi Péter
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