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A hazai, magasba törõ függõleges szik-
lafalakkal határolt klasszikus szurdokok
számát pedig egy kezemen meg tudom
számlálni. Többségüket, földtani szer-
kezeti vonalak mentén, a víz ereje ala-
kította ki. 

A patakok, vízmosások romboló,
pusztító munkája gyorsabb és erõtelje-
sebb volt a határoló lejtõk, a völgyfalak
letarolódásánál és hátrálásánál, így a
völgytalp gyorsabban mélyült, mint
ahogy a többségében ellenálló kõzet-
anyagokból felépülõ szurdokfalak ero-
dálódtak.  Az átlagos, jól ismert völgy-
képzõdési folyamatokkal ellentétben
így jöttek létre szûk keresztmetszetû,
keskeny, mélyre vágódott szurdokok.
Nagyobbik részük kemény, ellenálló
kõzetanyagokból épül fel, üledékes

eredetû mészkövek, vagy vulkanikus
kõzetanyagok alkotják õket. 

Nógrád megye északkeleti sarkában,
az Ipoly-völgy nógrádszakálli szorosát
övezõ akácos, cseres, gyertyános er-
dõkkel borított dombok mélyén egy
különleges kõzetanyagú, képzõdésû
szurdok, a Páris-patak völgye rejtõzik.
Egyediségét két teljesen különbözõ ko-
rú földtani folyamat szerencsés rande-
vújának köszönheti.

A szurdok az év nagyobb részében
száraz. A Páris-patak idõszakos vízfo-
lyás, a tavaszi hóolvadások és a heves
nyári zivatarok, kitartó õszi esõzések
idején veszi igazán munkába az általa
kialakított szûk völgy mélyét. 

A szurdok földtani idõléptékben
szinte csecsemõnek számít, hiszen alig
lehet több 10-20 000 évesnél. Ám a fala-
it alkotó változatos kõzetanyagok azért
ennél már jóval korosabbak, 15-16 mil-
lió évesek.

A 3-400 méter hosszúságú, zegzugos
futású, 20-25 méteres falakkal határolt,
és helyenként alig 2-3 méter szélességû
szurdok kõzetei egy szubtrópusi sekély
tenger partját, és egy abba torkolló fo-
lyó deltavidékét idézik fel, a figyelme-
sen szemlélõ számára. A durvább és fi-
nomabb szerkezetû, kavicsos, homo-
kos üledéksorozatok éles határokkal
egymást metszõ rétegei látványos és
kissé szürreális képet alkotnak az örö-
kös félhomályban. Az elõttünk nyitot-
tan heverõ földtani mesekönyv történe-
tét tovább színezik a folyóvízi és tenge-
ri üledékek közé itt-ott betelepült szórt
vulkáni törmelékek sötét csíkjai. 

A szurdok falaiban több helyen
számos üreg, lyuk található, melyek
nem kipergett kõzetblokkok marad-
ványai, hanem az egykori õsvilág fái-
ról letört és eltemetõdött ágak kontúr-
jai. Egy-egy termetesebb fatörzs után
ezek akár kisebb barlangok méretét is
elérhetik.

A szurdok ma is él, formálódik, fo-
lyamatosan változik. Halkan peregnek
a falakból a homok- és kavicsszemek,
bedõlõfélben lévõ fák groteszken kite-
kert példányai pallosként merednek a
mélyben járók fölé. 

S ha földrajzi értelemben a helyi el-
nevezés, a palóc „Grand Canyon”  nem
állja meg szakmailag a helyét, azért
nem érezzük túlzásnak, hiszen a szur-
dok mélyén állva szinte kicsavarodik a
nyakunk, ha a függõleges falak között
az ég kékjét keressük.

Szöveg és kép: Nagy László

A palóc „Grand Canyon”
Pannon régiónk változatos domb- és hegyvidékei nem mondhatók szurdokvöl-

gyekben különösen gazdag tájaknak. Kifejezetten ritkaságnak számít, ha me-

redek lejtõkkel határolt, erdõkkel koronázott, sajátos mikroklímával rendel-

kezõ, árnyas, szûk völgybevágódások közé merészkedhetünk. 


