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Egész napos (11:00–19:00 óra) kultúrtörténeti kirándulás az MFT Vándorgyűlés 

Föld és Ég szekciójához kapcsolódóan 
 

 

Akik nem jelentkeztek a Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlésének elő-

kirándulására nem is tudják, miről maradnak le. Ugyanis olyan régióban kalauzoljuk a 

résztvevőket, amelyek méltán megérdemlik és kimerítik a megszentelt táj fogalmát. Olyan 

nevek történelmi és szakrális személyiségek övezik a térséget, amelyek a magyar- és 

egyetemes történelem mérföldkövei, és még egy szakmai fórum sem mehet el közömbösen 

mellettük. Ezért szerveztük e kirándulást, de senki ne számítson puszta évszámokra és száraz 

adatokra, amit a Wikipédiában bármely okosabb telefonon ellenőrizni lehet. 

 

Szent Erzsébet 

Szent Erzsébet (1207-1231), IV. Béla (II. András gyerekei), Károlyi Gáspár, Szenczi 

Molnár Albert, Bocskai István, Lórántffy Zsuzsanna, Comenius, a Rákócziak, Perényi Péter, 

Tokaji Ferenc jegyzik e táj történelmét, hogy csak a fontosabbakat említsük. Kirándulásunk a 

teljesség igénye nélkül két jelentős személyiség helyszínein teszi tiszteletét és emlékezik egy 

korszakra a középkori megújuló időkre. Mondhatnánk „reformátusnak” is, de ez a szó és 

fogalom foglalt a jövő évben 500 évét ünneplő Reformációnak. 

Ugyanakkor, ha a tágabb értelemben gondolkodunk a megújulásban, mint reformációban, 

akkor az egyház jelentős megújulását nem Luther Márton kezdte Wittenbergben, hanem Szent 

Ferenc Assisiben. Ez hogy kapcsolódik Szent Ferenc e térséghez? - amikor még Európában 

nem is voltak, vagy csak elvétve, ferences kolostorok? A kulcs Szent Erzsébet, akinek Szent 

Ferenc elküldi köntösét. Magyarán híre ment Európába a királylánynak, akinek születését 

megjövendölték, de hogy ez valóban Sárospatak, avagy Pozsony nem teljesen tisztázott, de 

nincs is döntő jelentősége. Királyi származása ellenére egy őrgróf gyerekének a felesége lesz, 

amely szintén a prófétai jóslás része volt (lásd: Klingsor von Ungerlant=Magyarhoni 

Klingsor). 

II. András, akit a történészek elég furcsán állítottak be: „bohém király” és „operett figura”, 

aki ráadásul tehetetlen is. Vajon képes lett volna egy gyenge karakter olyan történelmi 

tettekre, mint Aranybulla (1848-ig érvényes alkotmányunk), V. Keresztes hadjárat vezetése 

(II. Frigyes német-római császár II. András alvezére volt), vagy a pápa szándéka ellenébe 

kiűzi a Német Lovagrendet az erdélyi Barcaságból. E király adta a magyar történelemnek IV. 

Bélát, akit második honalapítónak tartunk, Szent Erzsébetet, Jolánt Aragónia királynéját, 

Anna-Mária bolgár cárnőt. A testvérei szintén jelentős személyek, Imre korábbi magyar 

király, Konstancia cseh királyné, Margit bizánci császárné. 

Szóval ilyen felmenőkkel rendelkező Erzsébet a türingiai őrgróf udvarába kerül, fiatalon 

férjhez megy, de nem a kiszemelt Herman fivérhez, mert az időközben meghal, hanem, annak 

öccséhez, Lajoshoz, aki játszótársa is volt a Wartburgi várban. Ez szerelemházasság volt, de 

rövidnek bizonyult, mert férje II. Frigyes oldalán, az édesapja II. András vezette keresztes 

hadjáratban egy fertőzés miatt meghal. Erzsébet ekkor 18. éves és átveszi a tartomány 

kormányzását. Három gyerekük született, a kis Gertrúdiszt Lajos már nem is láthatta. A 20 

éves özvegyet Lajos öccsei (Henrik és Konrád) kiforgatják az örökségből. Közismert a rózsa 

csoda és a sógornő nagylelkűségét nem nézik jó szemmel, ekkor Erzsébet gyerekeivel kivonul 
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a várból. Saját ékszeriből ispotályt üzemeltet és szolgáló szeretet védőszentjévé válik. 

Férjéhez hasonlóan, ő is korán, 24 évesen adta vissza lelkét az Úrnak, akinek feltétlen 

engedelmességet fogadott. II Frigyes császár is hiába kérte feleségül. Mégis koronázott szent 

lett, mert szentté avatásán a perugiai kolostorban (ami még édesapja II. András életében 

történt) II Frigyes Erzsébet fejéhez érintette a császári koronát. Ugyanott avatták szentté 

Assisi Szent Ferencet is, 7 évvel korábban, és a lelkében megérintett sógor, Konrád, vállalta 

magára a szertartás költségeit. 

A 24 évet élt szent hatása örökéletű. Bátran kijelenthetjük ezt, mert ha összeszámoljuk, a 

róla elnevezett kórházakat és intézményeket, akkor nem találunk senkit, aki megelőzné. Olyan 

korban és családban élt, amikor az Árpád-házi királyok „ontották magukból” a szentéletű 

egyéniségeket, akik nem e földi mérce szerint vonultak be a történelem és az egyház 

színpadára. Legkisebb lányát boldogként tiszteljük. Bátyja IV. Béla (akinek 7 gyerekeiből 5 

szent, avagy boldog) emeltette az első Szent Erzsébet templomot Kápolnán (ma Szlovákia), 

amelyet számtalan hasonló követett a történelem folyamán. Ugyanakkor nemcsak szakrális 

helyek születtek, de iskolák, óvodák, sőt hidak is viselik Erzsébet nevét. Számos művészeti és 

irodalmi alkotás született élete nyomán (pl.: Liszt: Szent Erzsébet oratóriuma; Andorka Péter 

és Hajnal Géza: A Rózsalány musical). 

 

Károli, Vizsoly és Gönc 

A másik személy, akire a kirándulásunk során emlékezünk az Károli Gáspár (meghalt: 

1591). Benda Kálmán rektor-tanár úr a Károli Egyetem indulásakor kihangsúlyozta és 

megmagyarázta, hogy kiejtése Károlyi, még ha Károlit írunk is. Károli monogramjában 

három betűt használt: CRK, azaz Casparus Radicsics C(K)aroli. A délszláv név elárulja a 

család származását, akik a törökök elől menekültek. Ekkor a Magyar Királyság is három 

részre szakadtan próbálta túlélni a török uralmat. Azt mindenképp ki kell emelni, hogy a 

reformáció ez alatt az idő alatt terjedt el Magyarországon. Brassói kitérővel a Wittenbergi 

Egyetemen tanult és ott Casparus Carolus Pannonius néven szerepelt 1556-os 

névjegyzékben.  

Hazatérése után megírja egyetlen saját művét a „Két könyv” címmel, amelyet 1562-ben 

fejez be és Dobó Domokosnak a Göncz mezőváros földesurának dedikál, akinek 

közbenjárására Gönczi lelkész lesz. Később esperessé, majd a Kassa-völgyi egyházmegye 

szeniorjává választják. Nevéhez fűződik az 1566-os Gönczi zsinat, és a leégett templom 

újjáépítése 1572-ben. Ekkor a zsinatok idejét élte a református egyház (Tarcali-Tordai), a 

legfontosabb döntései akkor születtek, pl. a 1567-ba fogadták el a II. Helvét hitvallást a 

Debreceni zsinaton. Károlyi többször részt vett a Szentháromságot tagadók (unitáriusok) 

hitvitáján. Mégis az utókor az első teljes bibliafordításával tartja számon, amely jelentősége a 

magyar nyelv és az egyház megújulásában elévülhetetlen érdemeket tudhat magáénak. Az 

óriási munkát 1586-ban kezdte, és a Mágocsi testvérek, aztán Rákóczi Zsigmond támogatták. 

A nyomtatás Vizsolyban történt 1589-90 között, amikor kb. 7-800 példány látott napvilágot. 

Ma csak 54 db maradt fenn, ebből 24 van itthon Magyarországon. A nyomda bizonyítottan 

Bornemissza Péter korábbi nyomdája, amelyet Mantskovits Bálint üzemeltetett tovább. Göncz 

közelsége és Bártfai nyomdával történt vita miatt lett végül is „Vizsolyi” a Biblia, amely 

egyben a század legnagyobb nyomdai teljesítménye is. Szenczi Molnár Albert ifjúként részt 

vett a kéziratok Gönczről Vizsolyba történő gyalogos szállításába, sőt „gyakornokként” 
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kisebb kapcsolódó munkákba is bevonták. Olyan kortársai éltek abban az időben, mint 

Bakfark Bálint és Balassi Bálint nagybátyja, Balassa Menyhért. 

Ezt a Vizsolyi Bibliát megtekinthetjük a patinás, középkori freskó-töredékekben gazdag 

templomban is, de Károli működési helyszínén, Gönczön, ahol a teljes magyar Bibliának és 

fordítójának állítanak méltó emléket. 

És ha Göncz, akkor husziták, husziták által épített házakat találunk Gönczön. Husz Jánost 

követő reformátorok, az úgynevezett kelyhesek, még Luxemburgi Zsigmonddal is 

konfliktusba keveredtek, sőt keresztes háborút is szerveztek ellenük. Végül a nem mindig 

nemes eszmei célokért vívott huszita háborúknak szomorú vége lett, mert a konstanzi zsinaton 

nyilvánosan égették meg 1415-ben Husz Jánost. Hívei a birodalom számos helyén találtak 

menedéket és feltehetően Gönc volt az egyik befogadó település. Nem szabad megfeledkezni 

arról sem, hogy az első töredékes magyar bibliafordításunk a Huszita Biblia volt, amelyet két 

Prágában tanult szerémségi pap, Pécsi Tamás és Újlaki Bálint fordított. Ekkora eretnekséget, 

hogy anyanyelvre fordítsák a Bibliát, nem lehetett megtorlás nélkül hagyni, az inkvizíció elől 

a Biblia fordítóknak – híveikkel együtt - menekülniük kellett, de Moldvában is rátaláltak a 

fordításra és elkobozták. [Moldvában ekkor Stefan cel Mare volt a vajda, aki menedéket 

nyújtott a huszitáknak, annak ellenére, hogy Hunyadi János vazallusa volt és üldözte a 

huszitákat. Nem véletlen Kapisztrán Szent János meghívása és tevékenysége, amely csak 

másodlagosan a Nándorfehérvári török ellenes csata híres toborzó és harcos alakja.] 

Szerencsére a biblia csak később semmisült meg, részeit felhasználták és számos kódex 

(Bécsi, Müncheni, Apor) megőrizte a fordítást, azaz a részleteit. Számos huszita közösség 

épült e menekülés kapcsán, így számos bányavárosban is (pl. Szepességben). Ezek a mohács 

előtti Magyarország reformáció jellegű mozgalmai. 

A Rákócziak hívő reformátusok voltak, akik az észak-magyarországi magyarság érdekeit 

védték az osztrák császársággal és a törökkel szemben. A 30 éves háború idején Rákócziak 

saját birtokaik jövedelméből Kassától Munkácsi váráig részben a török, részben az osztrák 

császári hadak ellen küzdöttek a magyarság és a reformáció érdekeinek védelmében. I. 

Rákóczi György bibliaolvasó hadvezér volt, aki a lova nyereg kápájában tartotta a vizsolyi 

biblia lapjait és rendszeresen hadijáratai közben ennek olvasásából kért Istentől üzenetet, 

feleletet imádságaira. Eközben a biztos anyagi-lelki hátteret hívő református felesége 

Lorántffy Zsuzsánna jelentette Sárospatakon, aki a Sárospataki vár úrnője volt. Ő támogatta a 

Sárospataki Kollégium fejlesztését és évekre befogadta a császáriak által üldözött Comenius 

protestáns professzort. 

 

Várak 

A kirándulás festői, kevésbé szakrális jelentőségű megállója a Boldogkőváraljai vár. 

Jelentőségét, kinézete és helyzete alapján nagyobbra becsülnénk, de a tatárjárás utáni 

építmény, csak kisebb hadászati szerepet játszott. A legenda szerint IV. Béla, Szent Erzsébet 

bátyja, ösztönzésére építették. A várban is prédikált az akkor még katolikus, magyar 

Luther Dévai Bíró Mátyás. Fráter György bíboros is volt a vár egykori birtokosa. A gyakori 

gazdacserék nem használtak az építménynek, I. Lipót féle várrombolási rendelet alapján 

1702-ben Boldogkői várat is lakhatatlanná, használhatatlanná tették. 
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Boldogkő-vára egy riolit kitörési központot szegélyező horzsaköves, összesült ignimbrites 

riolittufa félkörívű kaldera sáncára épült. A kaldera belseje a vizsolyi fumarólás gázkifúvásos 

csatornákat tartalmazó jelenlegi tufafejtő terültén feltételezhető. 

Hasonló sorsra jutott a közeli Regéci vár is, amely pusztulása korábban, a Thököly 

szabadságharc után kezdődött, miután a törökök Nagyváradon elfogták Thökölyt és a vár 

őrsége hitelt adott a császáriak szavának, hogy nem vonulnak be a várba (1685. november 5.). 

Ugyanakkor a császáriak tudták, hogy e vár volt Felső-Magyarország hadellátó központja. 

Caprara generális 1686-ban – Buda „felszabadítása” évében – leromboltatja. [NB: egy újabb 

felszabadítás, ami rombolásba torkollik, és még a Rákóczi szabadságharc előtt vagyunk!]  

Születése után (1676) II. Rákóczi Ferenc 6 éves koráig nevelkedett falai között, majd 

édesanyja birtokára Munkácsra vonultak vissza. 

Örvendetes, hogy a rombolást kései – részleges – helyreállítás és építkezés követte, épp 

tavaly újult meg a vár öregtornya és új látogatóközponttal bővült. 

A regéci várat a regéci andezit kaldera központjába utólag benyomult biotitdácit 

kupolájának tetejére építették. 

 

Telkibánya 

Az egykori bányavároska bővelkedik látnivalókban, de az előkirándulás során ezeket nem 

ejtjük útba, ennek ellenére viszont essen most néhány szó Telkibányáról is.  

Az „Aranygombos Telkibánya” a 12. századtól az észak-magyarországi nemesfém 

bányászat központja volt. Ennek várhegyére 1367–es okiratok alapján építették a hajdani 

bányaváros gótikus Vártemplomát és az akkori bányász-önsegélyező szervezetek által 

létrehozott ispotály (kórház) Szent Katalin tiszteletére felszentelt gótikus kápolnáját. Ezen 

templomok többszöri lerombolt, újjáépített épületei a mai napig állnak, megtekinthetők.  

Telkibányán a bányászat Zsigmond király idejétől virágzott és a várárokkal körülvett 

vártemplom északi falán Bonfini történetírónak tulajdonított kőtáblán rögzített fontossága. A 

Vártemplomot körülvevő „oszlopos–rovásos” kopjafás-temető a régi idők tanúja. Az ezzel 

szemben lévő középkori iskola épületében 1613-tól tanított Szepsi Csombor Márton a 

világjáró, író református prédikátor. 

A Telkibányai várat, falait és a két gótikus templomot a riolittufás környezetből 

kiemelkedő perlites riolit benyomulásos dóm sziklaszirtjére építették. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

UTÓKIRÁNDULÁS-VEZETŐ 
 

Szerkesztette: Veres Zsolt; Lektorálta: Zelenka Tibor, Németh Norbert 

 

 

 

 
A 2016. augusztus 27-én tartandó utókirándulás megállói (Google Earth alaptérkép 

alapján szerk. Veres Zsolt) 

 

 

 



8 
 

A Tokaji-hegység általános földrajzi és földtani jellemzése 

 

Elnevezés, földrajzi elhelyezkedés 

A földtanos szakemberek által csak Tokaji-hegységnek nevezett tájegységünk az Észak-

magyarországi-középhegység legkeletibb tagja. A közel É–D-i csapású, kb. 100-120 km 

hosszú hegységre, ill. annak részeire több elnevezés is használatos. 1920 előtt a Kárpát-

medencére vonatkozó tájbeosztás Eperjes–Tokaji-hegyvidéknek nevezte, azóta a Szlovákiába 

eső részt a szlovákok Szalánci-hegységnek hívják, míg a Magyarországon maradt területre 

leginkább a Zempléni-hegység elnevezés honosodott meg. Kijelenthetjük viszont, hogy a 

Zempléni-hegység elnevezés nem helytálló, hisz a hegyvidék nem csak az egykori Zemplén, 

hanem Abaúj és Sáros vármegye területére is áthúzódott. Az elnevezést tovább bonyolítja, 

hogy a szlovákok Zempléni-szigethegység (vagy újabban Zempléni-dombság) névvel illetik a 

Sátoraljaújhelytől ÉÉK-re, a már Szlovákiában elterülő, karbon–perm–triász alaphegységi 

képződményekből álló alacsony hegyvidéket is.  

A Marosi Sándor és Somogyi Sándor nevével fémjelzett tájbeosztás (1990) szerint a terület 

az Észak-magyarországi-középhegység nagytáj önálló középtája, Tokaj–Zempléni-hegyvidék 

néven. A középtájat nyugatról a Hernád-völgy, délről a Taktaköz, keletről a Tisza és a Bodrog 

ártéri síkja, a Bodrogköz határolja. Északon az országhatár csak mesterséges választóvonalat 

jelent, hisz a vulkanikus hegység folytatódik egészen a felvidéki Eperjes városáig. A Tokaj–

Zempléni-hegyvidék három kistájcsoportra tagolódik: a központi vonulatokat magában 

foglaló Zempléni-hegységre, a keleti hegylábi részekre, Tokaj-Hegyaljára, valamint északon a 

Hegyköz medencéjére.  

A Zempléni-hegység kistájcsoport további négy kistájra tagolható: Nagy-Milic-

hegycsoport, Háromhutai-hegycsoport, Molyvás-hegycsoport, Abaúji-Hegyalja. A Tokaj-

Hegyalja kistájcsoport a Tokaji-hegy és a Szerencsi-dombság kistájakra osztható tovább, míg 

a Hegyköz a Vitányi-rög kistájra. 

 

Kialakulás, földtani képződmények 

Bevezetés 

A Tokaji-hegység fejlődéstörténete, földtani felépítése és domborzata számos tekintetben 

különbözik az Északi-középhegység többi vulkanikus eredetű hegységétől: 

- A hegység egész területe egy vulkanotektonikai süllyedéket követve É–D-i 

csapásirányú,  

- A Tokaji-hegység alatt különböző eredetű szerkezeti egységek találkoznak, és ezekben 

a vulkáni összlet feküjét döntő mértékben proterozoos és paleozoos képződmények 

alkotják, 

- A hegyvidék az észak-magyarországi vulkáni vonulat legfiatalabb tagja, amely 

területén a három szakaszban lezajlott vulkáni tevékenység a bádeni emelettől (16-15 

millió év) a pannon emeletig tartott (10-9 millió év). A viszonylagos fiatalság 

következtében a hegyvidék többet és jobban őrzött meg eredeti formáiból, mint a többi 

harmadkori vulkáni hegységünk, 

- A szakaszos és hosszú vulkáni működés során változatos összetételű anyagproduktum 

érkezett a felszínre, amelyben szinte a teljes savanyú és intermedier vulkáni kőzettípus 



9 
 

képviselteti magát. Ezzel összefüggésben a Tokaji-hegység területén a formakincs is 

rendkívül változatos.  

Miocén előtti képződmények 

A terület legidősebb földtani képződményei a Vitányi-rög területén bukkannak a felszínre, 

Vilyvitány és Felsőregmec települések térségében. A Szlovákiába is átnyúló metamorf 

kőzetsorozatok (pl. csillámpala, gneisz, amfibolit) a variszkuszi orogenezis idején kaptak 

utoljára egy erősebb átalakulást. A Vilyvitányi Csillámpala Formáció kora-paleozoos, de nem 

kizárt ennél idősebb kor sem. A területről fúrásokból és a miocén vulkáni kőzetek 

xenolitjaiból ismeretesek még ordoviciumi korú porfiroidok és fillitek, valamint szilur–devon 

agyagpalák is.  

Fúrásokból és a felszínről is leírtak karbon és perm korú kőzeteket. A karbont folyóvízi–

mocsári homokkő, konglomerátum és agyagpala képviseli, amelyekben metaantracit, mészkő 

és metariolit közbetelepülések találhatók. A permet savanyú riolitok és azok tufái jellemzik. A 

mezozooikumot triász és késő-jura karbonátos kőzetek (mészkő, dolomit) képviselik, 

amelyeket fúrások harántoltak Sárospatak és Sátoraljaújhely térségében (ugyanezek a szlovák 

oldalon a felszínen megtalálhatók, pl. Nagytoronya).  

A Tokaji-hegység térsége a krétától kezdve az egész paleogénen át szárazulati, lepusztulási 

térszín volt, ezért földtani képződmények nem maradtak fent ebből az időszakból, csak a 

miocéntől (1. ábra).  

 

 
1. ábra: A Tokaji-hegység egyszerűsített földtani térképe (Gyarmati P. nyomán) 

Jelmagyarázat: 1. pannóniai andezit, dácit, bazalt; 2. pannóniai riolit és piroklasztitja; 3. szarmata andezit, dácit; 4. 

szarmata riolit és piroklasztitja; 5. bádeni riolit és piroklasztitja; 6. bádeni andezit, dácit; 7. pannóniai üledékes kőzetek; 8. 

prevulkáni aljzat 
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Miocén vulkáni képződmények 

A Tokaji-hegység összekötő kapocs a Kárpátok külső és belső vulkanikus vonulatai között. 

A Kárpátok belső ívének ÉK-i részén lévő hegység egy miocén kori (a késő-bádenitől a 

pannon elejéig kialakult) mészalkáli andezit–dácit–riolit vulkáni szigetív része.  

A miocén folyamán folyamatosan süllyedő szigettengerben zajló vulkanizmus három 

szakaszra tagolódott (Zelenka et al. 2012). Az első szakaszban (késő-bádeni) a freatomagmás 

kitörések nagy tömegű riolitos–dácitos piroklasztitot szolgáltattak. Ezt követően víz alatti 

peperites, hialoklasztitos–lávapados andezit és sztratovulkáni andezitek következtek, majd a 

vulkáni ciklust dácitos szubvulkáni benyomulások zárták le. 

 

 
2. ábra: A Tokaji-hegység földtani képződményeinek vázlatos idő- és térbeli kapcsolata 

idealizált szelvényen (Gyarmati P. 1996 nyomán) 
Jelmagyarázat: 1. prevulkáni aljzat; 2. Felső-bádeni piroklasztitszint tengeri üledékekkel (15-14 millió év); 3. Felső-

bádeni tenger alatti és szubvulkáni intermedier vulkanitok (15-13 millió év); 4. Alsó-szarmata piroklasztitszint félsósvízi 

üledékekkel (13-11 millió év); 5. Alsó-szarmata riolit lávadómok és lávafolyások; 6. Szarmata andezites–dácitos vulkáni 

működés termékei; 7. Közbetelepülő riolit-piroklasztit szint; 8. Felső-szarmata intermedier lávafolyások (11-10 millió év); 

9. Pannóniai riolit és riodácit (10 millió év); 10. Felső-szarmata –alsó-pannóniai intermedier lávafolyások (10-9 millió 

év); 11. Olivinbazalt (9,4 millió év) 

 

A kora-szarmata második szakaszban, tengerelöntéssel egyidőben a freatomagmás 

kitörések nagytömegű riolitos ignimbrit-árakat és hullott piroklasztitokat hoztak létre, kis 

lávadómok kíséretében. A hegység központi zónájában több andezites sztratovulkáni kitörési 

központ képződött (Hollóháza, Regéc, Mád), működésük eredményeként nagytömegű 

andezittel és piroklasztikummal. A korábbi vulkáni ciklushoz kapcsolódó szubvulkáni 

andezitek és dácitok részben kálimetaszomatizálódtak (Telkibánya, Óhuta, Sárospatak, Mád). 

Ezzel egyidejűleg, a hidrotermális működés hatására jöttek létre a döntően É–D-i irányú 

nemesfémérc-telérek, illetve a vulkáni utóműködés tavi üledékeiből az akár több km
2
 

kiterjedésű kovaüledék-testek (pl. kovaföld, limnokvarcit) és agyagásvány-telepek (pl. kaolin, 

illit, bentonit; Rátka, Hollóháza, Füzérradvány, Erdőbénye) is. 

A harmadik szakaszban, a késő-szarmatában ismét É–D-i irányú tektonikus szerkezetekhez 

kötve több kis kitörési központból származó riolitos ignimbritek és lavinatufák képződtek 

(Vizsoly, Abaújszántó). A vulkanizmus utolsó fázisában főleg lávafolyásokat és 

törmelékfolyásokat alkotó dácit monovulkánok (tokaji Kopasz-hegy, szegi Cigány-hegy) 
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jöttek létre. A mészalkáli magmatizmus finális szakaszát olivinandezit dómok, dájkok és 

olivinbazalt megjelenése jelzi, már a pannonban (2. ábra).  

 

A fejezethez felhasznált irodalom: 

Baráz, Cs. – Kiss, G. (szerk.) (2007): A Zempléni Tájvédelmi Körzet – Abaúj és Zemplén 

határán. Eger, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, pp. 9-11, 15-17, 56-57.  

Marosi, S. – Somogyi, S. (szerk.) (1990): Magyarország kistájainak katasztere I-II. Budapest, 

MTA FKI 

Zelenka, T. – Gyarmati, P. – Kiss, J. (2012): Paleovolcanic reconstruction in the Tokaj 

Mountains. Central European Geology, 55./1. pp. 49-83.  

Zelenka, T. – Németh, N. (2012): A Tokaji-hegység vulkanitjai. Kirándulásvezető a III. 

Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűléshez 

 

 

1. megálló: Pálháza, Gyöngykő-hegyi perlitbánya 

Bevezetés 

A terepi kirándulás első megállója a Hegyköz szívében fekvő Pálháza városkájától (amely 

ezerfős lakosságával hazánk legkisebb városa) DNy-i irányban helyezkedik el. Hazánk 

egyetlen perlitbányája a Gyöngykő-hegyen üzemel, amely a tőle D-re elhelyezkedő, szintén 

perlites Som-hegy szerves folytatása (3. ábra).  

 

A perlit kialakulása, földtani környezete 

A Som-hegy északi lábánál lévő Gyöngykő-hegyi kibúvás 6-8 m magas, öt- és hatszögű 

oszlopos perlitjeit szakmai alapossággal először Liffa Aurél írta le 1950-ben. A perlittestet 

létrehozó extrúzió szarmata piroxénandezit lávakőzetekre, tufitos márgára és az ezeken fekvő 

hegylábi piroklasztikumokra folyt rá, vagy nyomult beléjük peperit és tömör, sávos láva 

formájában.  

Az első vulkáni ütemben a piroklasztitok víz alatt hialoklasztitos képződményeket hoztak 

létre, majd a horzsás szövetű kontakt perlitek lávaárai ömlöttek ki. Ezek 5-20 m vastagságban 

jó minőségű haszonanyagot hoztak létre. A második vulkáni ütemben a horzsás perliteket 

áttörték a főleg obszidiános benyomulások, melyek később szintén perlitesedtek. Ezek közel 

függőleges kihűlési oszlopokból álló, tölcsér alakú testek, melyek felül virágkehelyszerűen 

szétágazó ferde oszlopkötegeket alkotnak. A felnyomulás tengelyében riolitos folyásos és 

riolit zárványos lávák és breccsás perlitek, az érintkezési zónában vörös hidrohematitos, 

breccsás perlitek képződtek. A kőzettest központi része az egykori magmakamra kiürülése 

után 80-100 m mélységre zökkent le. Ez a lezökkenés nagymértékben megóvta az ép perlit 

testeket az eróziótól, de egyben lehatárolja a kb. 0,5 km
2
-nyi lelőhelyet, melynek jelentős 

részét már kitermelték. 
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3. ábra: Szelvény a Som-hegy északi oldalán, a perlitbányán keresztül (Zelenka T. és 

Németh N. 2012 nyomán) 

 

A perlittest korát a Kishutánál kibúvó fekü-andezitből és a perlitet áttörő piroxénandezit-

dájkból mért adatok határolják be. A fekü-andezit K/Ar kora 12,7 ± 0,6  millió év, 

paleomágneses adata: 293°, -72°, normál polaritás, Ny-i 30°-os rotáció, ami kora-szarmata 

korra utal; az áttörő andezit K/Ar kora 11,93 ± 0,81 millió év, paleomágneses adata: 339°, 

+56°, normál polaritás, rotáció nélkül, ez pedig késő-szarmata korra utal (Pécskay és 

Mártonné Szalay 2004, nem közölt adatok).  

Vegyelemzési adatok: SiO2 72,9%, Al2O3 12,5%, Fe2O3 0,8%, CaO 1,6%, Na2O 3%, K2O 

4,1% (Boczán et al. 1966). 

 

A perlit főbb jellemzői 

A perlit apró gömbös szerkezetű, üveges riolit-változat, amely a savanyú magma/láva 

vízbe-nyomulásával, -folyásával vagy erősen hidratált környezetbe érkezésével alakul ki. 

Ezen gömböcskék belseje, magja gyakran obszidián (marekanit), ami arról tanúskodik, hogy a 

perlit az obszidián átalakulásával jön létre. A „száraz” obszidiánnál nagyobb víztartalmát 

1000°C-ra hevítéskor, eredeti térfogatának 10-12-szeresre duzzadásával adja le.  

A duzzasztott perlit felhasználása igen széles körű: nagy porozitása következtében 

elsősorban, mint hő- és hangszigetelő, nagy SiO2-tartalma (68-74%), vegyi anyagokkal 

szembeni ellenállósága következtében, mint szűrőanyag hasznosítható.  

 

A Gyöngykő-hegyi bánya főbb jellemzői  

Magyarország első és egyetlen perlitbányája Pálházán, a Gyöngykő-hegyen működik 1958 

óta (1. kép). A hazai szükségleteken túlmenően a perlit döntő hányada külföldi értékesítésre 

kerül. Jelenleg a Perlit-92 Kft. tizenhat országba szállít perlit-őrleményeket, kilenc különböző 

szemcsefrakcióban, s a világ perlit-termelésében 7%-ban van jelen. 
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1. kép: Részlet a pálházai perlitbányából (fotó: Veres Zsolt) 

 

A bányatelek nagysága 92 ha, amelyből 66 ha üzemi terület. Kétféle nyersanyag 

bányászata folyik: elsősorban a perlité, másodsorban pedig a riolittufáé. A legfrissebb 2015. 

évi adatok alapján a perlit földtani vagyon 2,3 millió m
3
, a riolittufa 1,5 millió m

3
. 

 Jelenleg hét szinten folyik a bányaművelés, négy termelési és három letakarítási szint 

megoszlásban. A kőzet jövesztése az alsó szinteken fúrás–robbantásos technológiával 

történik. A robbantási tevékenységet a bánya saját szakemberei végzik. Mivel a haszonanyag 

„in situ” minőségi paramétereit tekintve erősen inhomogén, ezért koncentrált, szelektív 

bányászatra van szükség. A felső szinten a termőtalajt és agyagos feltalajt földtoló dózer 

segítségével takarítják le. A haszonanyagot, illetve a meddőt egyaránt homlokrakodók, 

hegybontó forgó kotró rakja gépkocsikra és azok szállítják a nyersanyag-tárolókba és a 

meddőhányókra. A bánya perlit termelését az őrlőüzem teljesítménye korlátozza, amelynek 

éves gyártó kapacitása 65 ezer t/év. Ehhez kapcsolódóan a meddőletakarítás átlagosan évente 

250-275 ezer m
3
. Közvetlenül a bánya melletti előkészítő üzemben történik a perlit őrlése, 

szárítása és osztályozása, a vevők igényei szerint. 

 

A fejezethez felhasznált irodalom: 

Baráz, Cs. – Kiss, G. (szerk.) (2007): A Zempléni Tájvédelmi Körzet – Abaúj és Zemplén 

határán. Eger, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, pp. 28-29.  

Boczán, B. – Franyó, F. – Frits, J. – Láng, S. – Moldvay, L. – Pantó, G. – Rónai, A. –

Stefanovits, P. (1966): Magyarázó Magyarország 200000-es földtani térképsorozatához: M–

34–XXXIV. Sátoraljaújhely. Budapest, MÁFI, pp. 199.  

Zelenka, T. – Németh, N. (2012): A Tokaji-hegység vulkanitjai. Kirándulásvezető a III. 

Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűléshez 

 

Hacskó Péter, a Perlit-92 Kft. termelés vezetője által az MFT rendelkezésére bocsájtott 

műszaki leírás kézirata 
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2. megálló: Telkibánya, Ipartörténeti Gyűjtemény (Érc- és Ásványbányászati 

Múzeum) 

Bevezetés 

A világhírű magyar nemesérc-bányászatnak a 12. és 13. században kiemelkedő szerepe 

volt: Európában az aranybányászatban az első, ezüstbányászatban a második helyen állt. A 

nemesércbányászat virágkorának emlékeit hazánk jelenlegi területén ma már csak két hajdani 

bányaváros, Telkibánya és Rudabánya múzeumai őrzik.  

Telkibánya bányászata államalapításunktól a 19. század végéig kisebb-nagyobb 

megszakítással folyt. Nemesércei iránt az érdeklődés soha nem szűnt meg: nemcsak az állami 

szerveknek volt állandó kutatási témája, hanem a magánkutatók és sok esetben a kalandorok 

is itt keresték szerencséjüket. 

A hajdani bányászat emlékeit még ma is közel nyolcvan táró, húsz akna és több mint 

háromezer horpa, valamint számos vízgát, ércőrlő malomkő és kohónyom őrzi. Természeti 

értékekben is igen gazdag Telkibánya környéke, amelyet olyan geológiai ritkaságok 

gazdagítanak, mint például az Ósva-völgy perlit kőtornyai és földtani feltárásai. A történelmi 

értékek közül meg kell említeni a vártemplomot, a kopjafás temetőt, a Szent Katalin-kápolnát 

és ispotály romkertet és a Mátyás király kútját.  

 

A múzeumról 

A telkibányai Ipartörténeti Gyűjtemény (2. kép) 1970-ben jött létre Kádár Sarolta 

telkibányai tanítónő adománya révén. Megnyitására 1970. október 9-én került sor, a község 

700 éves évfordulója alkalmából megrendezett első bányász–erdész találkozó keretében. 

A múzeum legértékesebb része a kerámia-gyűjtemény, amely hazánk első porcelán 

manufaktúrájának és híres kőedény–gyárának termékeit tartalmazza. A gyár történetét, 

technológiai adatait, értékesítéssel kapcsolatos ismertetőjét bemutató tablók mellett 

megtalálhatók az itt készült első porcelánok és kőedény-termékek valamennyi típusának 

legszebb darabjai. Különösen értékesek a gyár utolsó évtizedében készült, névvel megjelölt 

kulacsok, emlékkorsók és dísztányérok. A kerámiagyár 1880-as évi állapotát egy makett 

szemlélteti.  

A telkibányai középkori nemesércbányászat emlékeit egy külön terem őrzi, amelyben 

makettek és egy dioráma mutatja be a hajdan technológiáit, szerszámait és dokumentumainak 

másolatát. Itt található annak a Protokollumnak a másolata, amely a Veresvízi-bánya 

katasztrófáját írja le. Külön szekrény őrzi az e vidéken talált obszidián szerszámokat és a 

bronzkori bányászat eszközeit. A terem egyik látványos része az a szekrény, amely 

bányászpalackokat, türelemüvegeket mutat be, dokumentálva a középkori technológiákat, 

viseletet és szerszámokat is. Külön vitrinben látható a bányavilágítás és a bányamérés 

története. 

A múzeumalapító Kádár család emlékeit egy külön szoba őrzi. Itt találhatók a személyes 

emléktárgyak mellett Kádár Sarolta kitüntetései, amelyeket néprajzi tevékenységéért kapott. 

Értékesek az ő és szülei által készített több mint 100 éves tűgobelinek, amelyek még ma is 

eredeti színeikben pompáznak. 
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A Telkibánya környéki erdők növény és állatvilága három diorámában látható, ahol 

megtalálható a zempléni vipera, holló, szalonka, jégmadár és csaknem valamennyi kisebb 

állat és madár is. 

Telkibányát az ásványgyűjtők paradicsomának tartották, amíg bizonyos természetvédelmi 

előírások nem korlátozták e tevékenységet. Egy szerényebb, rendezés alatt álló gyűjtemény ad 

ízelítőt e csodálatos ásványvilágból. 

A fedett és zárt terasz azzal a rendeltetéssel került kialakításra, hogy a község életvitelével 

kapcsolatos régi háztartási eszközeinek, szőtteseinek bemutatása mellett helyet adjon 

rendezvényeknek, fiatalok foglakoztatásának, kisebb konferenciáknak, s a látogatók 

pihenésére, rossz idő esetén menedékére szolgáljon.  

A múzeum alagsorában kialakított kávézó az egyik legrégebbi vendéglátó helye a 

környéknek. A gyönyörűen kialakított, hangulatos boltíves terem lehetőséget ad találkozók, 

kisebb rendezvények lebonyolítására.  

A múzeum rendezésénél az egyik szempont volt, hogy ne csak a termekben kiállított 

tárgyak adjanak élményt a látogatóknak, hanem a kertben elhelyezett látnivalók, a Szent 

Katalin emléktáró, a középkori szállítóakna, a malomkő és a Tokaji-hegység fontosabb 

kőzettípusaiból álló kőzetpark is (3. kép).  A kertben kialakított szabadtéri színpad a zöld 

különböző árnyalataiban pompázó természetes hátterével, körben a hegyek övezte páratlan 

szépségű panorámával (zenei vagy egyéb program nélkül is) maradandó élményt ad a 

látogatóknak.  

 

 
 

 

2–3. kép: A telkibányai múzeum épülete, valamint részlet a múzeum szabadtéri 

gyűjteményéből (fotók: Veres Zsolt) 

 

A fejezethez felhasznált irodalom: 

Benke István által az MFT rendelkezésére bocsájtott „Aranygombos Telkibánya” c. kézirat 

 

 

3. megálló: Tállya, Kopasz-hegyi andezitbánya (Colas Északkő Kft.) 

 

Bevezetés 

A Tállya I. andezit kőbánya 1928 óta művelt külfejtése egy miocén korú szubvulkáni 

andezit test, amely nagy tömegben szolgáltat kedvező tulajdonságú nyersanyagot zúzottkő 

gyártásához. Észak-Magyarország legnagyobb méretű és gyártási kapacitású kőbányája 
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elengedhetetlen a térség infrastruktúra fejlesztéseinek megvalósításához. Az üzemben gyártott 

terméskő, zúzottkő, aszfalt- és vasútépítési, betongyártási alapanyagok magas minőségi 

követelményeit folyamatosan kielégítő, közvetlen vasúti kapcsolattal rendelkező bányaüzem, 

amely az utóbbi 20 évben átlagosan 1 millió tonna zúzottkövet állított elő. 

A bányaüzem Natura2000 természetvédelmi oltalom alá esik, elsősorban a környezetében 

fészkelő Bubo bubo (uhu) és a Dorgó-tetőn található árvalányhaj- és írisz fajok miatt. Ez 

utóbbi egyben azt is jelenti, hogy körülbelül 20 millió tonna ásványvagyon hozzáférése 

korlátozott. Másik jelentős tényező, hogy Tállya település közigazgatási területe (további 26 

településsel együtt), mint a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj, világörökségi 

védelem alatt áll. Emiatt a hazai kőbányászati gyakorlatban szokásos tájrendezési 

megoldásokon túlmenően, Tállyán tájépítészeti tervezést is magában foglaló bányaművelést 

kell végezni. Egy 2013-2016 években mintegy 100 millió forintos költségvetéssel futott 

projekt keretében a leginkább exponált meddőhányók tájba illesztését végezték el. 

 

A bánya földtani környezete 

A felső-szarmata kovaföldcsíkos, horzsaköves riolittufába benyomult egykori szubvulkáni 

test közel függőleges öt- vagy hatszög alakú, több 10 cm széles oszlopainak felszínén az 

utóvulkáni hidrotermális oldatok agyagásványos–pirites vékony hártyákat hoztak létre, míg 

alsó részükön, a bánya süllyesztői részén több dm-es, lignitcsíkos andezittufit kontaktizált, 

felszakított darabjai találhatók.  

A süllyesztő +285 mBf szintjén végig szálban álló, közel függőleges oszlopos elválású, 

szürkéssárga piroxénandezit jó minőségű zúzottkő nyersanyag. Ez a piroxénandezit a 

radioaktív K/Ar kormeghatározás alapján 13 millió éves (Pécskay et al. 1987) és erősen 

elváltozott (limonitos–agyagos) az öt- vagy hatszögű kihűlési repedések mentén. Ezen nyitott 

repedések felülete mentén, a központi részen, a korábbi függőleges kihűlési repedésekbe 

utólag egy sötét fekete olivines piroxénandezit kis szubvulkáni testek (dájkok) nyomultak be, 

a radioaktív kormeghatározás szerint 9 millió éve. Ebből kelet felé legyezőszerűen szétágazó, 

néhány cm átmérőjű kihűlési oszloposságú, több 10 m hosszúságú apofizák ágaznak ki a 

korábbi függőleges kihűlési elválások közötti térben. 

A kétféle andezit-típus mintájának kőzettani vizsgálata azt bizonyította, hogy azok ásvány-

kőzettani összetétele eltérő. Az idősebb, függőleges oszloposságú, szubvulkáni andezit test, 

mely a bánya főtömegét alkotja: típusos piroxénandezit (augitos hiperszténandezit, andezin-

labradoritos földpáttal). A fiatalabb, vízszintesen sugaras, vékony oszloposságú dájkok: 

olivines piroxénandezitek (augitos olivinadezit, andezines földpáttal.) 

Ez a két kőzettípus a teljes külfejtés területén megtalálható volt a bányászat során, de a 

felső szinteken az olivines kőzettípus az egykori szubvulkáni test kupola zónájában csavart 

oszlopos áttöréses dájkokat formált. A típusos piroxénandezit szövete és alapanyaga 

pilotaxitos porfíros. Az olivines piroxénandezit szövete, alapanyaga trachitos hialopilites. A 

másodlagos magmakamra közelségére utal a Cell 8/2000 mély-szeizmikus szelvény, ami 

alapján a felső kéregben kb. 6-8 km mélységben lehetett az. Ezt támasztják alá a mikroszkópi 

felvételeken látható földpát-piroxén összetömörödött több ezer mikronos méretű 

kristályhalmazok (kumulátumok) is. 
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Tájrehabilitációs munkálatok a Kopasz-hegyi külfejtésben 

A tállyai kőbánya két legnagyobb meddőhányóján tájrendezést hajtottak végre, amelyben a 

Corvinus Egyetem szakértői is tevékenyen részt vettek. A tájbaillesztési tanulmányterv 

tartalmazott táj- és bányatörténeti kutatást, térségi – több turisztikailag fontos nézőpontból 

készült – látványelemzést, morfológiai és botanikai állapot vizsgálatokat, valamint 

tájbaillesztési javaslatokat is. A tervet a bányavállalkozó mind nemzeti parki, mind 

világörökségi szakértők bevonásával készíttette el. A konzultációt követően elkészültek a 

meddőhányók kiviteli tervei, amelyekben (geotechnikus szakértő bevonása mellett) 

tereprendezési és növénytelepítési tervek is szerepeltek. 

A kivitelezési munka során olyan felszínformákat alakítottak ki, amelyek a környező – 

elsősorban vulkanikus – morfológiához és a háttérben megjelenő hegyvonulatok alakjához 

illeszkednek. Összesen 177000 m
3
 földmunkát végeztek el ennek során.  

A növénytelepítés alatt összesen 6717 darab cserjét és 3139 darab facsemetét ültettek el, 

amelyek mind őshonos fajok voltak. 55911 m
2
-nyi területen végeztek ún. hidro-vetést, amely 

során a speciális fűmag keveréket vízágyús lövéssel juttatták a meddőhányók oldalára. A 

kivitelezéseket természetesen folyamatosan ellenőrizte a tájépítész tervező szakember. 

A tállyai kőbányában működik a Colas Északkő központi laboratóriuma, amely NAT 

akkreditációval rendelkezik, többféle vizsgálati módszerre. Leggyakoribb vizsgálataik a 

szemmegoszlás, aprózódással szembeni ellenállás (LA) és a kopással szembeni ellenállás 

(MDE), de sűrűség-vizsgálatokat is végeznek, valamint egyedülállóan automata metilénkék-

vizsgáló berendezéssel is rendelkeznek, amely a homok frakciók (0/2 és 0/4) agyagásvány 

tartalmának vizsgálatánál, az előírást jóval meghaladó vizsgálati darabszámot tesz lehetővé. 

 

A fejezethez felhasznált irodalom: 

Jugovics, L. (1958): Építőanyag 

Gyarmati, P. (1977): MÁFI évi jelentés, pp. 1-195. 

Pécskay, Z. – Balogh, K. – Székyné, F. V. – Gyarmati, P. (1987): A Tokaji-hegység miocén 

vulkánosságának K/Ar geokronológiája. Földtani Közlöny, 117./3. pp. 237-253. 

Zelenka, T. – Gyarmati, P. – Kiss, J. (2012): Paleovolcanic reconstruction in the Tokaj 

Mountains. Central European Geology, 55./1. pp. 49-83.  

Zelenka, T. – Kertész, B. (2015): Tállya andezit bánya süllyesztői szintjén előforduló andezit 

típusok kőzettani és ásványtani jellemzése. VI Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés – 

Ópálos, Románia, pp. 126. 

Zelenka, T. – Cseh, Z. – Kertész, B. (2016): Tállya, Kopasz-hegyi andezitbánya. Kézirat 

 

 

4. megálló: Rátka, vasút menti klinoptilolitos riolittufa-bánya (Josab Hungary 

Kft.) 

 

A külfejtés elhelyezkedése és földtani környezete 

A bánya Rátka község határában található. Eredetileg 1951-ben traszcement–gyártás 

alapanyagaként használták az ignimbrites, kissé összesült horzsaköves riolittufát. A bányából 

a zeolitos riolittufa üzemszerű termelése 1980-ban kezdődött, kezdetben pár 100 tonnás, majd 

egyre növekvő mennyiséggel az évi termelés 12-15000 tonna között mozgott. A bánya 
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műrevaló ásványvagyona mintegy 4 millió tonna klinoptilolitos riolittufa, mely a jelenlegi 

igények mellett több 100 éves nyersanyag ellátottságot jelent. A közeljövőben az sem okozhat 

majd problémát, ha a zeolitok utáni igény a jelenleginek többszörösére emelkedik. 

A 80-100 m-es vastagságú felső-szarmata korú haszonanyag a tokaji-hegységi riolittufa- 

szintek tektonikusan legjobban kiemelt II. sz. szintje. A fedőben 0-15 m vastagságú 

pleisztocén–negyedkori löszös vályog és törmelékes agyag található, a fekü alsó-szarmata 

korú agyagmárga. Az egykori tufaárat a fő zeolitos tufatömegben található 20-40 cm átmérőjű 

görgetett sajátanyagú horzsaköves bombák jelenléte bizonyítja. 

 

A haszonanyag általános jellemzése 

A haszonagyag kitermelése külszíni műveléssel, kőzetszaggatásos jövesztéssel történik. A 

nagyobb darabokból hidraulikus-kalapáccsal történő aprítása után, mobil törővel 0-80 mm 

töret készül. Ezek után a nyersanyag gépkocsi szállítással jut a szerencsi telephelyre, ahol 

további aprítás, szárítás, osztályozás és kiszerelés után kerül értékesítésre. 

A kőzetalkotó ásványok mennyiségi aránya a kitörési centrumtól való távolság, valamint a 

kitörési intenzitás és felbontási fok függvényében változik. A klinoptilolit és a mordenit 

tartalom a hasznos tulajdonságok legfőbb hordozója. Hasznos tulajdonságaik azonban 

nemcsak ebből a két ásványból, hanem ezek és a kísérő ásványok egymásra hatásainak 

kumulatív összegződéséből tevődnek össze. A kísérő ásványok közül a vulkáni üveg elősegíti 

és fokozza a hasznos tulajdonságokat, de az agyagásványok (montmorillonit, illit) jelenléte is 

előnyös (1. táblázat). A többi komponens, mint például a kvarc, az opál-félék vagy a földpát, 

semleges hatásúak.  

 

1. táblázat: A klinoptilolitos riolittufa átlagos ásványi összetétele: 

Klinoptilolit 45-65% 

Mordenit 3-10% 

Kvarc 10-15% 

Amorf kovasav 4-5% 

Vulkáni üveg 8-10% 

Montmorillonit 6-8% 

Illit 4-7% 

Földpát 3-5% 

 

2. táblázat: A klinoptilolitos riolittufa átlagos kémiai összetétele: 

SiO2 68-72% 

Al2O3 10-13% 

TiO2 0,1-0,4% 

Fe2O3 1-2,5% 

FeO 0,05-0,1% 

MgO 0,3-0,8% 

CaO 1,1-2,4% 

Na2O 0,5-2,0% 

K2O 2,7-4,3% 

Izzítási veszteség 7-8% 
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Ezekkel magyarázható, hogy az aránylag alacsony zeolittartalom ellenére az itt található 

klinoptilolitot Európa egyik legjobb tulajdonságokkal rendelkező zeolitjaként emlegetik. A 

hasznos tulajdonságokat meghatározza a komponensek együttes, átlagos kémiai összetétele is 

(2. táblázat). 

 

A fejezethez felhasznált irodalom:  

A Josab Hungary Kft. által az MFT rendelkezésére bocsájtott kézirat 

 

 

5. megálló: Mád, Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft. – Kőtelep 

 

Bevezetés 

A mádi székhelyű Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft. a következő célzattal jött létre: 

„1984-ben alakult társaságunk azt tűzte ki célul, hogy az élő szervezeteket olyan természetes 

anyagokkal lássa el, amelyeknek mellékhatásai nincsenek, de biztosítják a salakanyagok 

eltávolítását, az immunrendszer stabilitását, és a vezénylő nyomelemek bevitelét. Ezeket az 

anyagokat a földkéregben, a kőzetekben, ásványokban találtuk meg.” 

A Tokaji-hegység déli peremén kialakult miocén korú vulkanizmus vulkáni törmelékes és 

üledékes összletei sokszínű ásványi nyersanyag-paletta kialakulásának forrásai: zeolitok, 

bentonitok, kvarcitok, riolittufák, riolitok több „száz” fajtája különíthető el a területen. 

E kőzetek vegyi- és fizikai-kémiai sajátságai lehetőséget nyújtanak a legkülönfélébb 

gyakorlati alkalmazásokra: a talaj, a növény, az állat, az ember, a természet, a víz, és a 

környezet kezelésére, egészséges állapotának megőrzésére, ill. visszaállítására. A felsorolt 

alkalmazások mindegyike azonos módon fontos, de a hagyományos alkalmazások mellett a 

víz tisztítása új lehetőségeket csillant meg. 

A kirándulás során a Mád ÉNy-i határában fekvő Kőtelepre teszünk látogatást, ahol többek 

között a zeolitos ásványi anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaival, alkalmazási területeivel 

ismerkedhetünk meg, többek között a következő termékek szemléltetésén keresztül. 

 

A cég által bányászott és forgalmazott tokaji-hegységi kőzettípusok rövid áttekintése 

1. Mád: Suba-oldali riolittufa 

Sárga, sárgásbarna, sávosan erezett, kovás telérekkel átjárt, dekoratív kőzet. Porózus 

(lyukacsos) szerkezetű, mégis megbízhatóan fagyálló. Nagyon jól feldolgozható, faragható, 

vágható és formázható, ezért feldolgozási területe nagyon széles: önálló szoliterként, 

sziklakerteknek, építészeti, szobrászati célokra, kül- és beltéri felhasználásra is. Bányanyers, 

és feldolgozott, méretre faragott, vágott formában is kapható. A kőzet horzsaköves, kissé 

összesült ignimbrites riolittufa. 

 

 2. Hangácstetői zeolitos riolittufa 

Szárazon majdnem fehér (halványzöld), nedvesen zöldesebb színű, helyenként sárga 

foltokkal. Porózus (lyukacsos) szerkezetű, mégis fagyálló. Nagyon jól faragható, vágható, 

ezért széles feldolgozási területű dekoratív kőzet: önálló szoliterként, sziklakerteknek, 

építészeti, szobrászati célokra, kül- és beltéri felhasználásra is. Bányanyers, és feldolgozott, 
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méretre faragott, vágott formában is kapható. A kőzet mordenites, horzsaköves riolit-

üvegtufa. 

 

 3. Bombolyi hidrohematitos kovás kaolin 

Nedvesen élénkvörös, szárazon lilásvörös (húspiros) színű. Porózus (lyukacsos), kovás 

telérekkel átjárt dekoratív kőzet. Bányanyers állapotban pl. szoliterkőként vagy 

sziklakertkőként használható. Feldolgozása bányabéli szeszélyes minőségi változékonysága 

miatt, kézi válogatást igényel. Emiatt csak külön, egyedi megrendelések teljesítése céljából 

készítünk belőle vágott termékeket (pl. lábazati kő, sétánykő, stb). Beépítés után a kő 

csapadékvízzel érintkezve saját piros színét néhány hónapig engedheti. Ettől a kő színe 

jelentősen nem fakul ki. A kőzet kovásodott, kaolinos horzsaköves riolittufa. 

 

 4. Monok kaptárhegyi riolit 

Színe többféle, lila és sárga árnyalatokból tevődik össze, amelyek különlegesen, sávosan, 

rajzolatosan helyezkednek el a fehér alapon. Nem faragható, de vágható, pattintható, nehéz, 

kemény, tömött szerkezetű kőzet. Természetes megjelenését tekintve tömbös és palás formája 

is van. Tömbös felhasználása többek között: szoliterkőként, sziklakertekbe, lábazati kőként. 

Lilasávos fajtája megbízhatóan fagyálló, a sárgasávos fajta nem fagyálló. Palaként 

járófelületek és oldalfalak burkolására, kerítés lábazatokhoz használhatjuk, építészeti, 

alkalmazási területének megfelelően vékony, közepes és vastag változatban. Feldolgozva, 1 

illetve 2 oldalon vágva is kapható. A kőzet Kaptár-hegyi riolit-dóm folyásos riolit lávája. 

 

 5. Rátka koldui kvarcit 

Színe sárgásbarna, szürkésfehér hévforrás rajzolatokkal. Különösen nehéz, tömör, rideg, 

opálos, fagyálló kőzet. Nem faragható és nem vágható, csak pattintható. Megjelenését 

tekintve tömbös és palás formája van. Tömbös felhasználása többek között: szoliterkőként, 

sziklakertekbe, lábazati kőként. Palaként rusztikus járófelületek és oldalfalak burkolására, 

kerítés lábazatokhoz használhatjuk, építészeti, alkalmazási területének és terhelhetőségének 

megfelelően vékony, közepes és vastag változatban. A kőzet egykori hévizes gejzírtó- 

medence kovás (opál–kalcedon–kvarc–mikrosil) üledéke. 

 

A fejezethez felhasznált irodalom: 

www.geoproduct.hu 

 

 

6. megálló: Tokaj – Szabó József geológus szobrának koszorúzása 

 

A Szabó József geológus, a Pesti Egyetem ásvány−kőzettan professzora munkája nyomán 

készült Tokaj−Hegyalja földtani térképe megjelenésének 150. évi jubileuma alkalmából a 

Tokaj Alapítvány 2015-ben szobrot emelt a térkép alkotójának Tokajban (4. kép), s 

egyidejűleg reprint kiadásban megjelentette a térképet. Az Alapítvány kuratóriuma elnöke, a 

neves szőlész−borász Demeter Zoltán szerint Hegyalja hálás azoknak a nagy formátumú 

személyiségeknek, akik életük alkotó szakaszából sokat áldoztak a borvidék megismertetésére 

és felemelkedésére.  
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4. kép: Szabó József szobra Tokajban (fotó: Cserny Tibor) 

 

     Szabó József munkásságának nemzetközileg is legkiemelkedőbb része a vulkáni kőzetek 

tanulmányozása volt. Erre a Kárpátok belső vulkáni koszorújának hegységei voltak a 

legalkalmasabbak. Főként a Selmeci-hegység, valamint Tokaj−Hegyalja vulkáni kőzeteivel 

foglalkozott. Utóbbi területen vizsgálódott a legintenzívebben. Az „Incipit in Sátor, definit in 

Sátor” (az abaújszántói Sátor-hegytől a sátoraljaújhelyi Sátor-hegyig) latin mondás szerinti 

Hegyalja mintegy 25 községének területét járta be 1863 és 1865 között. Az 1: 57000 

méretarányú topográfiai térképre 9 kőzetféle elterjedési foltjait rajzolta be. Közte a köznyelv 

által nyiroknak nevezett képlékeny agyagot, mely az akkori megnevezés szerinti különböző 

trachitfélék nyomelemekben dús mállásterméke. A nyirok elnevezést a népnyelvből Szabó 

József emelte be a szaknyelvbe. A képződmények feltárásaiból vett kőzetminta közül számos 

Szabó József kézírásos alátét-céduláival ellátva a sárospataki Református Kollégium Rákóczi 

Gimnáziumának szertárában található. Mai ismereteink szerint a térkép az első olyan földtani 

térkép a világon, mely a szőlőtermelők igényei szerint készült, ezért szellemi örökségünk ki- 

emelkedő értéke.  

     A szoborállításért köszönet a Tokaj Alapítvány kurátorainak, köztük különösen az 

ötletadó, s a szobor költségeit vállaló Demeter Zoltánnak, a remek szobor alkotójának, Illyés 

Antal szobrászművésznek, a szobornak reprezentatív helyet biztosító Tokaj városának, élén 

Posta György polgármesternek, valamint mindazoknak, akiknek szívügyük, hogy Tokaj a 

Világörökség részét képező borvidék fővárosa legyen. 

 

A fejezethez felhasznált irodalom: 

Kecskeméti Tibor által az MFT rendelkezésére bocsájtott kézirat 
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Függelék 

 

Liffa Aurél (1872-1956) 

(Zelenka Tibor írása) 

 

Liffa Aurél geológus professzor a MÁFI igazgatóhelyetteseként térképező a gyakorlati 

terepi felvételező tevékenysége mellett 50 éves korától kezdve 35 évig a hazai érc- és 

nemfémes nyersanyagkutatások külszíni és bányaföldtani területén kamatoztatta ásvány-

kőzettani ismereteit.  

Kutatási módszertanának főbb jellemzői a következők voltak: 

1. A kutatott területre vonatkozó korábbi földtani és bányászati adatok, irodalom 

rendszeres feldolgozása. A helyszint ismerő szakemberekkel (geológusok, bányászok) 

konzultáció, véleményüknek és a legújabb kutatási adatokat figyelembe vette. Szükség 

esetén a területen 2-3 évtized multával reambuláló felvételezést  készített még idős 

(74-75 évesen) korában is (Telkibányai monográfia, perlit prognózis) 

2. A kutatott területek helyszínének alapos földtani térképezési felvétele, bányaföldtani 

dokumentációi és a dokumentációkhoz vett minták laboratóriumi (kémiai, fizikai) 

elemzései mellett a saját maga alapos mikroszkópos ásvány-kőzettani vizsgálatai 

alapján alakította ki véleményét a kőzetekről, a kőzetelváltozásokról és az ott lévő 

hasznosítható nyersanyagról. 

3. A felvételező munkákról külszíni fényképfelvételeket, és a kutató létesítményekről 

1:500-as léptékű dokumentáción a mellékkőzetek, a hasznosítható nyersanyagok (pl: 

érctelérek, kaolin testek) helyzetét, tektonikai jellemzőit korrekten dokumentálta. Ezek 

az adatok a mai napig ellenőrizhetők több még működő, vagy nyitott bányáknál 

(Füzérradvány, Telkibánya, Felsőpetény, Szokolya-Királyrét), míg észlelései több 

bezárt bányánál földtani-bányászat történeti jelentőségűek (Bánk, Nagybörzsöny, 

Erdőbénye, Bélapátfalva stb.) 

4. A nyersanyagok földtani minősítése mellett korszerű vizsgálati módszereket 

alkalmazott (kaolinoknál, tűzállóagyagoknál –kémia, tűzállóság SK). A nyersanyag-

települése, térbeli kiterjedése, minősége alapján határozta meg a remélt 

ásványvagyont, a műrevalóságot és hozzákapcsolva a szállítási lehetőségek (vasút, 

közút) figyelembevételével becsülte a termelés gazdaságosságát. 

5.  A magmás kőzettani megállapításai pontosak, helytállóak. A teljes kémiai 

kőzetelemzésekből a korának nemzetközileg alkalmazott kőzetminősítő rendszereit 

(Osann, Niggli értékek, C.I.P.W. normák) valamennyi kőzettípusra megadta és 

ezekből következtetett azok magma genetikájára. 

6. A kőzetelváltozásokat (zöldkövesedés, kovásodás, alunitosodás, másodlagos földpát-

képződés) már 1921-ben dokumentálta. Pálfy M.–el egyetértésben trachitnak nevezte a 

Telkibánya Kányahegyi, Gyepühegyi, Rózsadombi amfibólos-piroxén és „riolitos” 

kőzetáttörést, benyomulást, amelyet később Székyné-Fux V.–Herrmann M. (1951) 

kálitrachitnak írt le. 

7.  A Kalecsinszky–Mattyasowszky–Petrik által kimutatott XIX. századvégi hazai 

agyagásvány tartalmú tűzállóagyag–kaolin lelőhelyeket felkereste, és az akkor 
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bejárható létesítményeit felmérte és újra értékelte, valamint a telepek pontos földtani 

jellemzését adta azok reménybeli ásványvagyonának értékelésével. 

Liffa Aurél által vizsgált és dokumentált legfontosabb nyersanyag lelőhelyek:  

1. Telkibányai nemesfémércek (1921-1925, 1947-1951): 

1.1 Gyepühegyi ércvonulat: András, Johann Babtista bányák. 

1.2. Kányahegyi ércvonulat: Mária és Zsófia bányák. 

2. Tokaji hegységi perlit lelőhelyek (1950-1951): Telkibánya–Gönc–Pálháza–Hollóháza 

között 

3. Tokaji hegységi kaolin és tűzállóagyag lelőhelyek (1934-1935, 1936-1937, 1942): 

Monok, Ond, Mád, Rátka, Szegilong, Erdőbénye, Sárospatak, Füzérradvány) 

 

Mátyás Ernő (1935-2012) 

(Csillag Pál írása) 

 

Mátyás Ernő 1935-ben született Perbete községben, szegényparaszti családban. Az akkor 

Csehszlovákiához tartozó Felvidéken, magyar nyelvű elemi iskolába három évet végzett el, 

egy évig szlovák nyelvű iskolába járt, majd 1947-ben 200000 magyarral együtt áttelepítették a 

Tolna megyei Nagyszékely községbe. Itt a 6. általánosba iratkozott be, majd ezt elvégezve 

kőműves inas és a Gyönki Gimnázium tanulója lett. 1954-ben érettségizett úgy, hogy 

valamennyi iskolai minősítése jeles, illetőleg kitűnő volt. Földrajz tantárgyból középiskolás 

országos verseny II. helyezettjeként felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, 

geográfia-geológia szakra. Az egyetemet 1958-ban kitüntetéses oklevéllel fejezte be, és a 

Hegyaljai Ásványbánya és Őrlő Vállalatnál helyezkedett el, mint geológus. 

1956-ban az ELTE Forradalmi Diákbizottságának tagja volt, az itt végzett tevékenységéért 

tanulmányaiból felfüggesztették. Az egyetemi tanulmányait 1957 májusában folytathatja, 

ekkortól a természettudományokkal, különös tekintette a geológiával foglalkozott. 

 Munkatársaival részt vesz az 1958-1969 között végzett Tokaji-hegységi nemfémes ásványi 

nyersanyagok kutatási programjában. A kutatásokban végig jelen van, a fúrások és 

bányafeltárások dokumentálását személyesen végzi, aminek eredményeként 19 összefoglaló 

földtani jelentést készít el. Ezek alapján összesen 13 nyersanyag 26 változatával, 56 

előforduláson mintegy félmilliárd tonna ásványvagyont kutat meg az akkori Országos Érc- és 

Ásványbányákká szerveződött bányászati, ipar számára. Külön említésre méltó, hogy a 

Nagybózsva–Páskatetői duzzadóvulkáni lelőhelyet ő minősítette először szurokkő-

breccsának. Hitt abban, hogy ebben az országban a hazai lehetőségeket kihasználva van mód 

viszonylagos jólétet teremteni az itt lakók számára, idehozva a világ tudásából, mindazt, ami 

itt használható. 

 1969-1974 között a Szovjet Távol-Keleten és Mongóliában az akkori háborús fémeket, ónt, 

wolframot, molibdént kutatja nemzetközi, magyar–mongol expedíciókban szakértőként. 

1975-ben kandidátusi értekezést készít és védi meg a „Tokaji-hegység ásvány nyersanyagai” 

címmel. Ezt megelőzően 1968-ban „Mád környéki vulkáni utóműködés” címmel doktori 

fokozatot szerez az ELTÉ-n. 

 A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1964-ben kezd tanítani, félállású előadóként 

végigjárva a tanársegéd, adjunktus, docens lépcsőfokokat. 

 Az 1976-1979 között a legkülönbözőbb szervezésben Marokkó, Kuba, Irak területén 
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szakértőként dolgozik, majd 1978-ban érdeklődése a hazai zeolitok felé fordul. Talaj, növény, 

állat ásványi vonatkozásait érintő kutatásokat szervez, magalapozva a zeolitoknak, mint 

ásványi nyersanyagnak számos felhasználási lehetőségét, találmányok sorát bejelentve és 

megvalósítva. 

 1984-ben megalapítja a Geoproduct Gmk-t, majd 1988-tól megválik az állami ipari 

szolgálattól, főállásban kezdi megvalósítani a hazai ásványok biológiai tulajdonságainak 

felismert fejlesztési lehetőségeket.  

 A Miskolci Egyetemen 1989-ig tanított, 1991-től a Természetgyógyászati Akadémián 

geoterápia címen külön tantárgyat oktatott. Szakmai munkásságát tanulmányok, szakcikkek 

sora jelzi. Geológiai szakmai ismereteit a több mint 20 évig egyetemi jegyzetként használt 

Geológia jegyzetben foglalta össze. Az ásványi anyagok biológiai, élettani hatásait a 

„Geoterápia” jegyzetben összegezte. 

 Az irodalom mindig is vonzotta. Verseit, prózai írásait azonban csak az utolsó éveiben 

mutatta meg barátainak. Megjelentek versei a „Hétköznapi Igézetek” című kötetében 

(Nyíregyháza, 2002), valamint a Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiájában. Hosszan tartó 

betegség után 2012-ben hunyt el. 

 

Szabó József (1822-1894) 

(Kecskeméti Tibor írása) 

 

Szabó József a Pesti Egyetem ásvány−kőzettan professzora széles körű és nemzetközileg is 

számottevő földtani munkássága legkiemelkedőbb része a vulkáni kőzetek tanulmányozása. 

Erre a Kárpátok belső vulkáni koszorújának hegységei voltak a legalkalmasabbak. Főként a 

Selmeci-hegység, valamint Tokaj-Hegyalja vulkáni kőzeteivel foglalkozott. Méltó, hogy 

Tokaj-Hegyalján járván megismerkedjünk életútjával és ide kapcsolódó tevékenységével.  

Szabó József 1822-ben született Kalocsán. A geológia megszerettetésére kevéssé alkalmas 

„kőtlen” táj szülöttje először filozófiát és jogot tanult a Pesti Egyetemen. 1841-ben 

Selmecbányára került joggyakornoknak, ahol kapcsolatba került a bányamérnök-hallgatókkal. 

A társaságukban tapasztaltak nyomán olyannyira érdekesnek tartotta a bányász szakmát, hogy 

elvégezte a bányamérnök szakot. E minőségében 1844-ben tanulmányutat tett 

Morvaországban, Sziléziában, Galíciában, Poroszországban és Oroszországban. 1846-tól 

bányamérnökként dolgozott különböző beosztásokban Zsarnovicán, Nagybányán és 

Felsőbányán. 1847-ben a budai József Ipartanoda vegytan tanára. 1848-ban, a szabadságharc 

idején Kossuth a puskapor-gyártáshoz szükséges salétromellátás kormánybiztosává nevezi ki.  

     A szabadságharc alatti tevékenységéért komolyabb büntetést nem kapott, csak az 

előléptetésekből maradt ki. 1855-ben a Budai Főreáliskola tanára, 1858-ban a Pesti 

Kereskedelmi Akadémia kémia−fizika tanára, majd 1860-tól a Pesti Egyetem Ásványtani 

Tanszékén előbb helyettes, majd rendes tanár. Ekkor teljesedik ki tudományos munkássága. 

Tudományos cikkeket, tankönyveket ír (Ásványtan c. műve igazi tudományos bestseller, négy 

kiadást ér meg!) irányító szerepet játszik a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyarhoni 

Földtani Társulat, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat munkájában.  

     Nemzetközileg is kiemelkedő eredménye egy jellegzetes és hazánkban is nagy elterjedésű, 

akkoriban trachitnak nevezett vulkáni kőzetnek a rendszerezése. Kevesen tudják, hogy 

elsőként ő figyelte meg az Alföld medence-aljzatán észlelhető szerkezeti mozgások jeleit. 
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1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1867-ben rendes tagja. 

Munkásságát külföldön is elismerik, a Párizsi Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává 

választja, a Bolognai Egyetem díszdoktorrá avatja. Jelentős szerepet játszik a Nemzetközi 

Földtani Kongresszusok munkájában. Számos bizottság tagja, többek közt a földtani térképek 

szín- és jelkulcsának összeállítást végzőnek is. Nemzetközi kapcsolatait nagyban segítette 

széles körű nyelvtudása. Jól beszélt németül, angolul, franciául és latinul. De értett olaszul, 

szlovákul és görögül is. Európa számos országban tett tanulmányutat, de járt Észak-

Amerikában, és ami akkor ritkaság volt, Afrikában is. Amerikai utazásáról két részletes 

beszámolót és nyolc tanulmányt közölt. Ezekkel nagyban hozzájárult az Egyesült-államok 

földtani viszonyainak jobb hazai megismertetéséhez. Fontos hozadéka ez utazásnak az is, 

hogy tájékoztathatta az amerikai szakembereket a magyarországi geológiai kutatások 

állásáról. 

      Kiváló oktató volt, geológusok, mineralógusok és petrográfusok nemzedékét nevelte ki. 

Nagy súlyt helyezett a gyakorlatra és a szemléltetésre. Ennek érdekében nagy és értékes 

gyűjteményt alakított ki a tanszékén, mely 1886-tól mindmáig a legértékesebb geo-

gyűjteményeink közé tartozik. S ő alkalmazta először a Párizsból hozott gépével a diavetítést 

az oktatásban.  

     Későbbi utóda, Vadász Elemér „a legnagyobb magyar geológus”-nak nevezte. S hogy ez 

méltán igaz, jelzi: róla nevezték el a Magyarhoni Földtani Társulat legnagyobb szakmai 

elismerését, a Szabó József emlékérmet, az Eötvös Loránd Tudomány- egyetemen, a Magyar 

Földtani és Geofizikai Intézetben és a Magyar Természettudományi Múzeumban mellszobra 

van, Selmecbánya mellett a Szabó szikla őrzi nevét, festmény készült róla, ősmaradványt 

neveztek el tiszteltére, több emléktábla, utca viseli, valamint a Geológiai Technikum viselte 

nevét. 2015-ben pedig Tokajban, a Világörökség részét képező Hegyalja világszerte ismert 

városában kapott köztéri szobrot.   

     Szabó József a Tokaj-Hegyalján tanulmányozta a legintenzívebben a vulkáni kőzeteket. A 

Tokaj-Hegyaljai Bormívelő Egyesület megbízásából 1863-tól földtani vizsgálatokat és 

térképezést végzett a Hegyalján. Ennek legnagyobb részét miocén kori vulkáni kőzetek építik 

fel, melyek mállásából képződött talajok befolyásolják a szőlők, s a belőle készült borok 

minőségét. Az Egyesület arra volt kíváncsi: hol, milyen kőzet fordul elő? Szabó az „Incipit in 

Sátor, definit in Sátor” (az abaújszántói Sátor-hegytől a sátoraljaújhelyi Sátor-hegyig) latin 

mondás szerinti Hegyalja mintegy 25 településének területét járta be többnyire gyalog 1863 és 

1865 között. Az 1:57 600 méretarányú topográfiai térképre 9 kőzetféle elterjedési foltjait 

rajzolta be. Közte a köznyelv által nyiroknak nevezett képlékeny agyagot, mely a különböző 

trachitfélék, mint utóbb kiderült, nyomelemekben dús mállásterméke. A nyirok elnevezést a 

nép- nyelvből Szabó emelte be a szaknyelvbe. Az egyes helységek feltárásaiban kőzetmintát 

vett e képződményekből, fennmaradt jegyzetei szerint mintegy 125 példányt. Ezek közül 25 

példány Szabó József kézírásos alátétcédulájával ellátva a sárospataki Református Kollégium 

Rákóczi Gimnáziumának szertárában található. A nagy értékű, szakszerűen és gondosan kezelt 

gyűjteményt a feledhetetlen emlékű Egey Antal tanár úr mutatta be nekem egy szakfelügyeleti 

látogatásom alkalmával.  

     Szabó térképezéséről 1865. szeptember 2-án számolt be Pozsonyban a Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók XI. Nagygyűlésén. A beszámoló a rendezvény Munkálatainak 231−234. 

oldalán jelent meg. A Tokaj-Hegyalja földtani térképe c. mű nyomtatott formában 1865-ben 
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került közforgalomba. A térkép nemzetközi szempontból is egyedülálló. Ugyanis amikor 

1987-ben a Magyar Természettudományi Múzeum egy vendégkiállításán a franciaországi 

Vichyben bemutatta, a szőlész-borász nagyhatalom Franciaország önológusai és 

ampelológusai a legnagyobb elismerés hangján mondták: tudomásuk szerint ez az első olyan 

földtani térkép a világon, mely a termelők igényei szerint készült.  

A kincset érő eredeti térképet a Tokaj Alapítvány reprint kiadásban megjelentette, ezzel 

lehetővé tette, hogy a magyar szellemi örökség e kiemelkedő értéke szélesebb körben is 

hozzáférhető legyen. Köszönet e nagyvonalú gesztusért a Tokaj Alapítványnak, s 

Kuratóriuma elnökének, Demeter Zoltánnak! 

 

Székyné Fux Vilma (1916-2006) 

(Póka Teréz – Kozák Miklós – Rózsa Péter (szerk.): Székyné Fux Vilma 100) 

(könyvajánló: írta Rózsa Péter) 

 

Száz éve született és 10 éve hunyt el Székyné Fux Vilma, sokak szeretett és tisztelt 

Minkája, a fiatalabbak „Professzornője”. Tanítványai, kollégái és barátai már évek óta 

tervezték, hogy munkássága és személye előtt tisztelegve kötetbe rendezve megjelentessék a 

róla szóló visszaemlékezéseket, valamint a hatalmas életmű egyes részeire vonatkozó 

értekezéseket. Születésének centenáriumán, köszönhetően a nagylelkű szponzorációnak, 

ennek anyagi fedezetét is sikerült megteremteni. 

A kötet, Társulatunk elnöke, Baksa Csaba előszavát és a szerkesztők bevezető gondolatait 

követő első írás Székyné életútját gyermeke szemével mutatja be (Széky Annamária: 

Anyukám a professzornő). Az ezt követő néhány tanulmány szintén az életutat, illetve annak 

egyes hosszabb szakaszait ismertetik (Kozák Miklós, McIntosh Richard William, Rózsa Péter, 

illetve Vitális György írásai). Kisvarsányiné Bognár Éva, Kisvarsányi Géza és Mátyás Ernő 

személyes emlékeit osztja meg az Olvasóval. A harmadik blokkban a tudósi életmű, illetve 

annak egy-egy fontos területének elemzését-értékelését olvashatjuk. Póka Teréznek a teljes 

életműt átfogó értékelése után Gyarmati Pál Székynének a Tokaji-hegység és a Tiszántúl 

neogén vulkanizmusának vizsgálatában elért eredményeit mutatja be; Zelenka Tibor 

Telkibánya és a Kárpát-medence ércesedésével kapcsolatos kutatásait elemzi; Viczián István 

szedimentológiai, talajtani és agyagásványtani kutatásait értékeli; Tóth Álmos pedig 

Székynének a magyar bauxitkutatással való, alig-alig ismert kapcsolatáról ír. Ugyancsak Tóth 

Álmos adja közre azt a tudománytörténeti értékű levelet, melyben a kiváló Ferenczi István 

professzor (1890-1966) mond véleményt szeretett tanítványáról, Fux Vilmáról. Ezt követően 

Papp Péter Székyné tudománytörténeti tevékenységéről írt dolgozatát olvashatjuk, végül 

Dudich Endre összegzi felsorolásszerűen a Professzornőnek a Magyarhoni Földtani 

Társulatban betöltött tisztségeit. 

Szerkesztőtársaim nevében e helyt is köszönetet mondok a kötet minden szerzőjének. 

Külön köszönetet illeti azokat, akik nagylelkű anyagi hozzájárulása lehetővé tette a kiadvány 

megjelenését, elsősorban főtámogatónknak a Terrapeuta Kft-nek, s személy szerint annak 

ügyvezetőjének, az egykori tanítványnak, Papp Lajosnak, valamint a Kisvarsányi családnak. 

Hálás köszönettel tartozunk az ugyancsak volt tanítványnak, Piros Olgának, akinek 

lelkiismeretes és lelkes szerkesztői munkája nélkül e kötet a Vándorgyűlésre biztosan nem 

készült volna el. 
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