
“Az erdészek fontos feladata a szakmai munka mellett, hogy megmutassák az erdők értékeit,
a  lombtakaró  alatt  megbúvó  kincseket  és  csodás  természeti,  kulturális  és  történelmi
értékeket. Ki kell nyitnunk az erdőt a közönség előtt, és annak maximális megóvása mellett
mindenki számára elérhetővé tenni. A legjobb tudásunkkal szolgáljuk az erdők adta összes
feladatot és társadalmi igényt.”
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Pálos Emlékhely

A  Pálos  Emlékhely  létesítése  a  VEKOP-4.1.1.-15-2017-00006  „Gyalogszerrel  felfedezni  a
Börzsöny turisztikai termékkínálatát” pályázat része.

Az  Ipoly  Erdő  Zrt.  a  Magyar  Természetjáró  Szövetséggel  konzorciumban  alakította  ki  a
pálosok börzsönyi jelenlétét bemutató emlékhelyet Márianosztra -Toronyalján.
Az  erdei  emlékhely  a  középkori  pálos  kolostor  maradványainak  sérelme nélkül,  régészeti
szakfelügyelet  mellett  épült.  Az  építmény  a  korabeli  templom  szentélyének  csúcsíves
kontúrját követve mutatja be a valaha állt építmény méreteit és alakját.
A szentély és a hajórészlet együttese a látogatóknak azt az élményt adja vissza, mintha a
középkori kolostorba lépnének be.
A beruházó Ipoly Erdő Zrt. törekedett arra, hogy a Börzsöny természeti környezetébe illő,
természetes  anyagokat  használjon  a  kivitelezés  során.  Ennek  megfelelően  a  létesítmény
szerkezete, rétegelt-ragasztott vörösfenyő.
Kivitelezés költsége:18,6 millió Ft
Tervezte: Vörösné Baracsi Erzsébet, faipari mérnök, építész (Genium Art Kft.)
Kivitelezte: Fitotron Kft. - Borsos Balázs és Barna ügyvezetők, erdőmérnökök



Toronyalja pálos kolostor (Szent-Mihály Pálos Kolostor) rövid története

Feltehetőleg Toronyaljának  hívták  azt  az  Árpád-kori  települést,  ami  a  későbbi  toronyaljai
pálos kolostor tövében, a domb alján feküdt. A település közvetlen közelében, a patakvölgy
másik oldalán magasodó kegykúpon állt egy erősség – a maradványa ma Bibervárként ismert
– melynek kőből épült lakótornya lehetett a névadó.
Az Árpád-korban viszonylag sűrűn lakott Dél-Börzsöny a 14. század elejére szinte teljesen
lakatlanná  vált.  Ez  lehetővé  tette,  hogy  a  magyar  alapítású,  kialakulásakor  a  remeteség
szigorú szabályai szerint működő Pálos-rend két kolostort is létesítsen a térségben: Nosztrát
(ma Márianosztra) és Toronyalját.
E kolostor alapításának pontos ideje nem ismert. Az első írásos adata 1381-ből, az utolsó
említése 1539-ből származik.
Az  egykori  épületegyüttes  682  m2  alapterületű.  A  keletelt  templom  északi  oldalához
csatlakozott a négyszög alakú kolostor. Az emlékhely az egykori szentély helyét mutatja, és a
méreteit idézi meg.

A Pálos Rend rövid története

A  Pálos  Rend  magyar  alapítású  férfi  szerzetesrend,  melyet  Esztergomi  Boldog  Özséb
szervezett  meg  az  1250-es  évek  elején  a  pilisi  hegyekben  szétszórtan  élő  remeték  egy
közösségbe való összegyűjtésével. Ehhez a pilisi remete közösséghez csatlakoztak a mecseki
Jakab  hegyen  élő  remeték,  és  más  remeteközösségek  is.  Az  így  megalakult  közösség
névadója és védőszentje a thébai sivatagban 90 évig remetéskedő Remete Szent Pál lett. Az
új szerzetesrend a XIV. század elejére erősödött meg, és nyerte el a pápai jóváhagyást.
A középkori Magyar Királyságban megszervezett és magyar földön megszakításokkal ugyan,
de  ma  ismét  működő,  több  mint  750  éves  Pálos  Rend  fontos  szerepet  játszott  hazánk
történelmében.
A sokszor idézett – Pázmány Péter bíborosnak tulajdonított – gondolat szerint Magyarország
sorsa és a Rend sorsa tükrei  egymásnak:  Te is,  Magyarország,  édes hazám, a pálosokkal
fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.
Ez  az  állítás  sokszor  bizonyult  igaznak  az  elmúlt  évszázadok  során:  Nagy  Lajos  király  és
Hunyadi Mátyás korában – a két királytól is támogatva – az országgal együtt virágzott és
gyarapodott a Pálos Rend, majd osztozott a lassú hanyatlásban a török hódoltság százötven
esztendeje idején.
A XVIII. században szellemisége és iskolái, valamint Ányos Pál, Kreskay Imre, Virág Benedek
és  Verseghy  Ferenc  pálos  költők  és  más  szerzetesei  által  is  kivette  a  részét  a  szellemi
felpezsdülésből.
Az ezt követő törés – II. Józsefnek 1786-ban kiadott, a pálosokat is érintő feloszlató rendelete
– százötven évre vetett végett a pálosok magyarországi történetének.
Több visszatelepítési  kísérlet  után végül csak 1934-ben jöhettek haza a nép ajkán egykor
fehér barátnak nevezett szerzetesek. A kommunista hatalom – alig másfél évtized működés
után – 1950-ben betiltotta a Magyar Pálos Rend működését is,  ám a szerzetesi  közösség
titokban mégis tovább élt. Ez tette lehetővé, hogy 1989 után friss hajtásként négy helyen –
Pécsett, Márianosztrán, Budán és Pálosszentkúton – indulhasson újra Remete Szent Pál régi
szerzetesrendje. 2014-ben pedig az erdélyi középkori pálos múlt alapjain építkezve az erdélyi
Hargitafürdőn történt új kolostoralapítás.



Az Ipoly Erdő Zrt.

Az Ipoly Erdő Zrt. Pest és Nógrád megyében, 64 ezer hektár állami erdőterületen gazdálkodik.
E működési terület Hazánk legerdősültebb tája. A társaság által kezelt erdők 62 százaléka
természetvédelmi  korlátozással  érintett  (nemzeti  park,  tájvédelmi  körzet,  Natura2000).  
Az  Ipoly  Erdő  Zrt.  fő tevékenységei  az  erdő-  és  a  vadgazdálkodás,  valamint  az  ezekhez
kapcsolódó  és  a  turizmussal  összefüggő  szolgáltatások.  Az  erdők  hosszú  távú
fennmaradását,  fenntartható  fejlődését  az  erdészeik  nem  csupán  közvetlen  szakmai
tevékenységükkel garantálják - a jövő nemzedékek környezeti nevelését szolgálva, aktívan
részt vesznek az ifjúság környezettudatosságának kialakításában is. Az erdőgazdaság fontos
stratégiai célja: a környezettudatosság kialakítása, az erdő és a társadalom kapcsolatának
erősítése. Ezt szolgálja a környezetkímélő erdei turizmus valamennyi válfajának támogatása,
ezért a társaság kiterjedt közjóléti és turisztikai infrastruktúra-hálózatot működtet. 


