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Az erdõk nyújtotta lehetõségeken túl,
száz és ezer évekre repítenek vissza a ke-
ményen zengõ kövek. Történelmi távla-
tok felfedezésére sarkallanak a várak,
kastélyok, templomok, kolostorok ember
által faragott, csiszolt, alakított oszlopai,
bolthajtásai, lépcsõi. De lehetõségünk
van még tovább lépni az idõben, felfe-
dezni az emberi történelem elõtt létezett
világunk egy-egy szeletét.

A mûködõ vulkánok látványos ki-
töréseikkel, magasra dobott izzó kõzet-
olvadék anyagukkal, a Föld felszínét
gyökeresen átalakító földtani folyama-
taikkal, mindenkor az emberi érdeklõ-
dés középpontjában álltak. Néhány
éve egy izlandi kitörés vulkáni hamu-
felhõje egész Európa egérõl „leradíroz-
ta” a sugárhajtású repülõgépeket, idõ-

szakosan leállította a kontinens légi-
közlekedését.

A hol szunnyadó, hol aktív tûzhá-
nyók sok tízezer év alatt felépülõ kürtõi-
nek mélye az idõ mély kútja.

Belepillantani azonban nem egysze-
rû feladat. Számos veszélyt hordoz és
nehezen elérhetõ, különleges helyszí-
neken, csak különleges felszerelések-
kel lehetséges.  Ráadásul jobbára csak a
specialista szakembereknek. 

Hazánk északi táján, a Cserhát keleti
felében, a Tepke – Nagy-Kõ-tetõ hegy-
tömbjének lábánál azonban bárki, aki
idõt és energiát szán egy kis utazásra,
nyugodt körülmények között, szinte kéz-
zelfoghatóan élheti át egy 15-16 millió
éves idõutazás minden látványosságát.
Belenézhet egy vulkán „gyomrába”, me-

lyet egykori szorgos kõfejtõ emberi kezek
véstek, csákányoztak, robbantottak és
tártak ezzel fel az utókor számára. 

Sámsonháza közvetlen határában
szinte kolosszális méretû kõfalak tör-
nek az égbe. Mintha egy roppant mére-
tû kés metszett volna bele sebészi pon-
tossággal a Vár-hegy kettõs kúpját alko-
tó, vöröses-barnás kemény sziklákba.
Látványosan és beszédesen rétegzett
kõzetsávok tárulnak fel, mint egy cuk-
rászsütemény tészta és krémes rétegei
sorakoznának elõttünk, roppant mére-
tekben. S mirõl mesélnek a kõzetek,
hova repítenek vissza az idõben?

A kõfejtõ falait nézve egy sekélyvízi,
szubtrópusi tengerpartot látunk magunk
elõtt.  A környezet a Tirrén-tengerben, Szi-
cíliától északra emelkedõ, mai Stromboli
vulkáni szigetére hasonlít a legjobban. Az
egymást szabályos rendben követõ kõzet-
sorozatok egy-egy vulkáni mûködési cik-
lus emlékei. Heves robbanásos kitörések
rázták meg a tájat egykor, hamufelhõk,
vulkáni bombák törtek fel nagy erõvel a
magasba és rakódtak le a sekélytenger
áramló vizében. Majd nyugodtabb, kevés-
bé aktív idõszak következett és az addig
már kihûlt hamurétegekre lávafolyások
települtek, melyek kemény vulkáni kõzet-
anyaggá, andezitté szilárdultak meg. 

A sámsonházai kõfejtõ a rétegvulká-
ni mûködés messze földön ismert és
becsült, tankönyvekbe illõ iskolapéldá-
ja, mely a szomszédban emelkedõ Mát-
rát felépítõ õsvulkán kõzetanyagait,
szerkezetét és ezzel a 15-16 millió évvel
ezelõtti világunk képét rajzolja meg.

S hogy a hatalmas idõtávlatokból való
visszatérés fokozatosabb legyen és egy-
ben teljes élményt nyújtson, a kettészelt
vulkáni rétegek tetején emelkedik a 12.
században építeni kezdett, majd a 14. szá-
zadban erõs, a vidéket uraló kõvárrá átala-
kított, Fejérkõ várának romjai. Sámsonhá-
zán így egyszerre nyílik lehetõség a törté-
nelem elõtti korokban és a magyar törté-
nelmi korszakokban idõutazást tennünk. 
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Kettészelt vulkán gyomrában

Kevésszer adatik meg, hogy valódi idõutazást tehessünk a múltban. Pedig ki ne
szeretné az általa meg nem élt korszakok, korok világát kézzel foghatóan is
megtapasztalni, érzékeivel átélni, fantáziájával felfedezni. Különösen igaz ez ta-
lán az erdészekre, akik a munkájuk során folytonos idõutazást tesznek az erdõ-
kezelés történetében, amikor egy-egy korosabb szálerdõbe lépve szakmai elõ-
deik keze nyomát látják maguk körül.
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