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1. Szakmai kirándulás Eger környékén – 2012. augusztus 21. 

Útvonal: Eger – Andornaktálya – Mezőkövesd – Szomolya – Noszvaj – Eger – Egerbakta – 
Sirok – Kőkútpuszta – Tarnaszentmária – Verpelét – Egerszalók – Demjén – Eger.  

Megállóhelyek: 

1. Mezőkövesd, Mezőgazdasági Gépmúzeum, séta a Hadas városrészben 

2. Szomolya, Barlanglakások 

3. Sirok, Vár + riolittufa sziklalépződmények (Barát, Apáca, Törökasztal)  

4. Verpelét, Várhegy vulkáni kúp 

5. Egerszalók, Forrásmészkő a domboldalon 

6. Demjén, Termálfürdő – fürdési lehetőség 

7. Demjén, Korona Borház, vacsora 

Majd vacsora után vissza autóbusszal Egerbe. 

1.1. Bevezetés 

Szerencsés helyzetben voltunk az Eger környéki szakmai kirándulás útvonalának, 
megállóhelyeinek kijelölésekor, mert a város szűkebb és tágabb környéke rendkívüli módon 
bővelkedik olyan látnivalókban, amelyek számot tarthatnak a földtudományok bármelyik 
szeletével foglalkozó szakemberek figyelmére.  
A válogatásnál valójában az okozott nehézséget, hogy mit hagyjunk ki a bemutatásra érdemes 
látnivalók közül. 
Így állt össze a fektetett nyolcas alakú útvonal (1. ábra) hat megállóhellyel és az egyes 
megállók közötti látnivalók, érdekességek sorával.  
A kirándulás alkalmával a Bükk hegység DNy-i peremét illetve annak D-i előterét és a Mátra 
hegység DK-előterét járjuk be. Az út során lehetőség adódik földtani, kőzettani, 
üledékföldtani, vízföldtani, földrajzi, geomorfológiai, történelmi, néprajzi, balneológiai és 
gasztronómiai élmények befogadására is.  
Élményekben gazdag kirándulást, hasznos időtöltést kívánunk! 
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1.2. Hol járunk? 

Mind a Bükk hegység, mind a Mátra az Északnyugati-Kárpátok legdélibb, hazánk területén 
"maradt" részének, az Észak- magyarországi-középhegységnek, azaz a Mátraerdőnek a tagja. 

A Mátraerdő elnevezés a Mátra hegységnél tágabb területet takar. Nemcsak a trianoni, ill. 
párizsi békeszerződés (1920, ill. 1947) után kényszerből született Északi-középhegységet , ill. 
az Észak-magyarországi- középhegységet foglalja magába, hanem a Börzsöny, a Nógrádi-
medence, a Karancs-Medves-vidék, a Gömör-Tornai-karszt és az Eperjes-Tokaji-hegység 
jelenleg szlovákiai részét is. Körülbelül ilyen értelemben használta a Mátra-erdő ("silva  
Matra") megnevezést már a névtelen jegyző, Anonymus is a 11. vagy 12. században. 

A következőkben a fent említett két hegység földrajzi helyzetéről, felépítéséről adunk rövid 
áttekintést. 

1.2.1. A Bükk hegység földrajzi helyzete, földtani felépítése, fejlődéstörténete 

A szorosabb értelemben vett Bükköt Ny-ról a Tarna, K-ről a Sajó völgye határolja. ÉNy-on a 
Hevesaranyos-Mikófalvi-medencére tekint. Míg északon a Bükkhát hegylábán túl a Szilvás- 
majd a Bán-patak völgyéig terjed. D-i irányban a Bükkalja széles hegylábfelszínével 
ereszkedik a Heves-Borsodi-Mezőségre. 

A Bükk hegység főként olyan tengeri üledékes kőzetekből áll, amelyek a paleozoikum 
második felétől a mezozoikum első feléig terjedő idő alatt képződtek. A kőzetek túlnyomó 
része mészkő, agyagpala, radiolarit, dolomit és homokkő. Kialakulásuk a Bükk mai helyétől 
lényegesen délebbre, az Afrikát Európától elválasztó Tethys-óceán D-i, afrikai oldalán történt. 
E mintegy 150-170 millió év alatt lerakódott, folyamatos tengeri üledéksor egyedülálló a 
Kárpátokban és jellege szerint s Délkeleti-Alpokkal és a Dinári-hegységgel rokon.  

A késő-karbon – perm folyamán a sekély, rosszul szellőzött, oxigénhiányos öblökben 
leülepedett mészköveket a velük együtt lerakódott élőlénytetemek rothadásából származó 
bitumen sötétszürkére, néhol szinte feketére festette. Ilyen bitumenes mészkő leginkább a 
Nagy-fennsík északi oldalán és az Északi-Bükk rétegeiben fordul elő.  

A Délnyugati-és az Északi-Bükk legfőbb felszínhordozói viszont a mélytengeri agyagokból 
összepréselődött agyag- és kovapalák. Az agyagpalák nagy réteglapjait még a 20. század 
elején is használták tetőfedésre és írótáblának. 

A hegység leggyakoribb kőzete a mély- és sekélyvizekben fölhalmozódott triász mészkő, 
mely általában fehér, vagy világosszürke színű. Ezek a mészkőfajták hordozzák a hegység 
jellemző karsztformáit és biztosítanak nyersanyagot a cementgyártás számára. A Délkeleti-
Bükk jelentős hányadát fölépítő tűzköves mészkőben a kalcium-karbonát kovával váltakozik. 
A kemény, nehezen pusztuló tűzkő gyakran markáns bordaként emelkedik ki a mészkő 
oldásnyomokat tartalmazó felszínéből. A mészkövekkel együtt képződött dolomit és a 
sekélytengeri homokkő elterjedési területe lényegesen kisebb.  
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1. ábra: A kirándulás útvonala 
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2. ábra: A Bükk hegység DNy-i és D-i előterének és a Mátra hegység DK-i előterének földtani felépítése 
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A triász középső és késői szakaszában a tengeri üledékképződés mellett erős tenger alatti és 
szigetív-képző tűzhányó-tevékenység játszódott le, amelynek porfirit és diabáz lávái és tufái 
az üledékrétegek közé települtek. A lilás porfirit legnagyobb mennyiségben Lillafüred és 
Bükkszentkereszt környékén fordulnak elő, míg a zöldesszürke diabáz főleg a Nagy-fennsík 
K-i részén jellemző. 

A jura első feléből olyan sajátos magmás kőzetek származnak (gabbró és diabáz), amelyek a 
Tethys óceáni hasadékvölgye mentén keletkeztek. E Szarvaskő környéki kőzet-együttes 
szépen példázza az óceáni aljzat rétegsorát. Az Eger-patak szarvaskői szorosában feltárt 
párnalávák pedig – melyek szintén ehhez az óceánaljzati sorozathoz tartoznak – nemcsak 
Magyarországon, hanem az egész Északnyugati-Kárpátokban egyedülálló képződmény. 

A kréta időszakot igen kevés képződmény képviseli a Bükkben. Az Upponyi-hegységgel 
határos területen, Nekézseny és Dédestapolcsány térségében késő-kréta, szenon korú 
konglomerátumok bukkannak felszínre nagy vastagságban. Ezek kavicsanyaga főként a 
gömöri területekről származik. Ősmaradvány-tartalma igen szegényes. Ez alól csak 
Dédestapolcsány képez kivételt, ahol a konglomerátumban hatalmas korallos-rudistás 
mészkőtömbök találhatók. Ugyanakkor a kréta folyamán igen jelentős tektonikai mozgások 
zajlottak, melyek során kialakult a hegység gyűrt – átbuktatott redős-pikkelyes – rátolódásos 
szerkezete. 

A paleogén első felében, az eocén végén nagy területeket borított el ismét s sekélytenger. 
Ekkor alakultak ki a Bükk déli részén, Eger közelében található eocén sekélytengeri 
mészkövek. Legnagyobb területen a Nagy Eged hegyen tanulmányozhatók ezek a 
képződmények. Gyakoriak benne a Nummulites-eken kívül a szivacs- és koralltelepek, ami 
normál sótartalmú, meleg vizű tengert jelez. Mintegy 25-30 millió évvel ezelőtt, az oligocén 
folyamán a Bükk jelentős részét tenger borította. Ekkor főleg sziliciklasztos képződmények 
jöttek létre. A kora-oligocénban a kisegedi márgák, a késő-oligocén egri emeletében pedig a 
Wind-féle téglagyár agyagos-homokos üledékei rakódtak le. 

A miocén folyamán a Bükk tágabb környezetében (Mátra, É-alföldi területek) lejátszódó 
heves vulkanizmus többször is beterítette a hegység felszínét laza vagy összesült tufával, 
tufittal. A kora-miocén végén, a kárpáti emeletben a hegység a peremi vetők mentén 
megsüllyedt,  ismét elöntötte a tenger. 

Ekkor alakultak ki azok a nagy kiterjedésű abráziós színlők, melyek ma főként Nagyvisnyó és 
Dédestapolcsány környékén nyomozhatók és igen gazdag életnyomközösséggel 
jellemezhetők. A bádeni korszak közepére a lassan újra emelkedő hegységről visszahúzódott 
a tenger, és újabb vízszintemelkedéskor is csak peremeit borította el.  

A szarmata korszakban a fokozódó magasodás következtében a miocén középi sekélytengeri-
vulkáni üledékek alól néhol már az alaphegységi kőzeteket is kihámozták a szárazföldi külső 
erők. Vagyis a Bükk folyamatos újharmad – negyedidőszaki karsztosodása, mai 
vízhálózatának kialakulásával párhuzamosan, a felső-szarmatában kezdődhetett meg. 

A miocén végén, a kora-pannon utolsó harmadában a hegység ismét megsüllyedt, s déli, keleti 
és északkeleti peremén elöntötte az előrenyomuló Pannon-tó. A magasságcsökkenés, majd az 
éghajlat félsivatagivá szárazodása miatt a Bükk miocén üledékköpenyének vékonyodása 
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lelassult. A késő-pannonra a tó visszahúzódott, s a hegység csaknem sugarasan kifelé tartó, a 
szárazság miatt időszakos vízfolyásai megkezdték a Bükk peremein a széles hegylábfelszínek 
kivésését, helyenként fölépítését. A késő-pannontól a pliocén második feléig tartó 
félsivatagias hegylábfelszín-képződést – újabb, erős emelkedés közepette – az éghajlat 
nedvesedése és hűvösödése, az erdők fokozatos visszatérése és az állandó vízfolyások 
újjászületése, szaporodása állította meg. A pliocén végén a Bükk a mainál több melegkedvelő 
fajból álló, változatosabb összetételű, lombhullató erdőkkel borított, kb. 370–620 m 
tengerszint fölötti magasságú hegység lehetett. Alapvető részei, a Bükk-fennsík, a Déli- és az 
Északi-Bükk ekkor kezdtek egymástól elkülönülni. Legmagasabb bércein és völgytalpain a 
mészkő egyre nagyobb foltokban bukkant felszínre. Mai tetőközeli töbrei és zsombolyai 
víznyelőként táplálhatták a hegység idősebb, ugyancsak tetőközeli forrásbarlang-nemzedékét: 
Körös-, Pongor-lyuk, Peskő-, Simakő-, Balla-, Vidróczky-, Szeleta-barlang. Az utóbbiakból 
kilépő források és a még igen nagy területeket elfoglaló fedett karsztok vízfolyásai hozták 
létre azt a völgyhálózatot, amely később átöröklődött a Bükk-fennsík és a Délkeleti-Bükk 
terjedelmes mészkő térszíneire. 

A negyedidőszakot – ismétlődő éghajlatváltozásai mellett – emelkedési és nyugalmi 
szakaszok váltakozása jellemezte. Az eljegesedés kezdetekor föllépő hűvösödés és lassú 
szárazodás a hegység jelentős emelkedésével esett egybe. A karsztvízszint mélységének 
növekedése következtében, kb. 2 millió éve a Bükk-fennsík és a Délkeleti-Bükk 
mészkőtérszíneire átörökölt völgyek vízfolyásai víznyelőkön át a mészkőtömegek belsejébe 
kényszerültek (mélybe-fejeződés), majd nyelőtölcséreik helyének völgyfő felé való 
áttevődésével megkezdődött a Bükkre is annyira jellemző, az év nagyobb részében száraz 
töbörsoros völgyek szaporodása. Így a Bükk-fennsíkot és az alacsonyabb szomszédságát 
addig összekapcsoló felszíni vízhálózat fokozatosan megszűnt. 

Régészeti és őslénytani leletek tanúsága szerint bizonyos, hogy a hegység fiatalabb 
forrásbarlang-nemzedékének (Berva-, Istállós-kői-, Lök-völgyi-, Lambrecht Kálmán-, 
Herman Ottó-barlang, Suba-lyuk, Büdös-pest) legkésőbb a riss eljegesedés folyamán 
lejátszódó emelkedés hatására ki kellett alakulnia. Ezt követően, a riss-würm inerglaciálisban 
kerülhettek mai helyükre a Mónosbéli-, a Latorúti- és a Kácsi-vízfő, valamint a Délnyugati-
Bükk – akkor még alig időszakos – forrásai (Vöröskő-, Imó-, Feketelen-forrás), a würm végi 
emelkedés következtében pedig Eger, Bélapátfalva, Mályinka, Diósgyőr és Miskolctapolca 
karsztforrásai. 

A Bükk hegységet a következő részekre  tagolhatjuk: 

A Bükk hatalmas területe öt, jól elkülöníthető részre tagolódik. A hegység 
legegyértelműbben elkülönülő része a Bükk-fennsík. Túlnyomó hányada jól karsztosodó 
triász mészkőből áll. A Garadna-völgy két részre, a Nagy- és a Kis-fennsíkra osztja. 
Legjellemzőbb felszínalakulatai a mészkőre átöröklött, víznyelőtöbör-sorokkal mélybe-
fejezett völgyek, amelyek a nemkarsztos fedőrétegek lehordódása során jöttek létre. E 
többnyire sekély völgyek között karr-mezőket, függőtöbröket, zsombolyokat, kiszáradt, 
romosodó forrásbarlangokat hordozó bércek és tetők emelkednek. Elrendeződésüket a 
hegység felső-miocén – alsó-pliocén völgyhálózata szabta meg. Leglátványosabb tagjai a 
"kövek", melyek az úgynevezett perem-bércekhez tartoznak. Valamennyi ott alakult ki, ahol a 
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fennsíki mészkő csaknem függőlegesen álló rétegei hasonló helyzetű palaösszletekre 
támaszkodnak. A fennsík peremének helyét, a kőzethatár mellett, rá- és föltolódások is 
előrejelezték. 

A Bükk-fennsík déli tövéhez csatlakozó Déli-Bükk nyugat-keleti kiterjedése (a Laskótól a 
Szinváig) 36 km, az észak-déli pedig 4-13 km. Tengerszint fölötti magassága 300-750 m. A 
Hór-völgy – Hosszú-völgy – Három-kő alja vonaltól nyugatra – a Délnyugati-Bükk területét – 
főleg nemkarsztos kőzetek (alsó-jura pala, kovapala, bazalt (diabáz) és gabbró), míg keletre, a 
Délkeleti-Bükköt inkább mészkövek építik föl. 

Az Északi-Bükk nyugati felének javát felső-karbon mészkőlencsés agyagpala és 
homokkőösszletek építik föl. Keleti felében főként a triász képződmények gyakoriak. 
Fölépítése és kisebb területe következtében az Északi-Bükk karsztjelenségekben szegény. 
Legjellemzőbb karsztjelensége az édesvízi mészkőképződés. A hegység 26 forrásmészkő 
lerakódása közül 11 itt található. A Szalajka Fátyol-vízesésének gátsora mellett a Harica-
források lépcsői és a Dobrica-kút búboskemence-szerű "darázskő"-kúpjai érdemelnek 
említést. 

A Bükk-fennsíkot közrefogó Északi- illetve Déli-Bükk alacsony-középhegységi tája észak és 
dél felé egyaránt egy-egy alacsonyhegységi-dombsági magasságú hegylábi tájra, a Bükkhátra 
és a Bükkaljára ereszkedik. 

A Bükkalja egységes hegylábfelszíne a Tarna völgyétől a Hejő és a Szinva völgyéig terjed. A 
Déli-Bükkhöz keskeny, néhol megszakított óharmadidőszaki üledéksávval (felső-eocén 
mészkő, márga, oligocén agyag, homokos agyag) csatlakozik. Legnagyobb részét az alsó-
miocéntól több szakaszban képződött laza vagy többé-kevésbé összesült riolit-riodácit 
ignimbritek, illetve ezek áthalmozott anyagai építik föl. Az összesült ignimbritek egy része 
nyugat-keleti irányban pásztás, sávos elrendeződésű. A laza, nem összesült ignimbritekbe 
vésett mellék- és oldalvölgyek közötti hátak orrainak délies – délnyugatias lejtőin alakultak ki 
a Bükkalja jellegzetes kaptárkövei. 

A Bükk-hát területe lényegesen kisebb. Főleg miocén homokos–agyagos–barnaszenes tengeri 
üledékek építik fel. Formakincsét számos helyen jellemzik terjedelmes lejtőcsuszamlások, 
amelyeknek nyelvei mögött néhol kisebb tavak, rosszlefolyású, mocsaras mélyedések jöttek 
létre. 

Az Északi- és Déli-Bükköt, a Bükkalját és a Bükkhátat viszonylag sok, közepes hozamú 
rétegforrás jellemzi. Vízzáró rétegük legtöbbször agyag, vagy – különösen a Bükkalján – 
agyagosodott vulkáni törmelékkőzet. A két fennsík kevés, csekély hozamú rétegforrása 
rövid felszíni futás után víznyelőkben, visszafolyókban tűnik el. A két fennsík oldalaiban 
a rétegforrások és a mészkő által elnyelt vizekből táplálkozó karsztforrások egyaránt 
gyakoriak. Néhol a rétegforrások is annyi meszet tartalmaznak, hogy az kicsapódva 
édesvízimészkő-halmokat épít. A Bükk-fennsík tövében, valamint az Északi- és Déli-
Bükkben előtörő karsztforrások viszonylag nagy hozamúak. Kevés kivétellel "foglaltak", 
vizüket közeli falvakba, városokba vezetik. A Déli-Bükk és a Bükkalja, illetve az Északi-
Bükk és a Bükk-hát határát jelző vetősávban, ahol a karsztvizek mélyből fölszálló 
hévizekkel keverednek, meleg- és langyos források fakadnak. A hegyvidék szegélyén 
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mélyített kőolajkutató fúrások pedig több helyen értékes gyógy- és hévizeket hoztak 
felszínre (Egerszalók, Mezőkövesd, Bogács, Miskolc). 

1.2.2. A Mátra-hegység földrajzi helyzete, földtani felépítése 

A Mátra a Kárpátok belső vulkáni koszorújának tagja, az Északi-középhegység része. 
Nagyformáit, amelyeket az utólagos szerkezeti mozgások és az erózió jelentősen átalakítottak, 
elsősorban a bádeni andezit vulkánosság hozta létre. Nyugaton a Cserháttól a Zagyva-árok, 
kelet felé a Bükktől a Tarna völgye választja el. Félkörívű nyugati részéről mint Nyugati-
Mátráról, egyenes gerincű keleti részéről, mint Keleti-Mátráról beszélünk. 

A hegység aljzatának kristályos kőzetit nem számítva a legidősebb képződmények a Keleti-
Mátrán áthaladó, északkelet-délnyugati csapású törésrendszer, a Darnó-vonal mentén 
helyezkednek el. Ennek keleti oldalán középső-triász ooidos mészkő, radiolarit, agyagpala és 
óceáni eredetű bazalt ("diabáz") párnalávák bukkannak a felszínre. A triász képződményekre 
északkeleten, a felszínen, északon sok helyütt fúrásokból ismerten eocén rétegvulkáni és 
karbonátos rétegek települnek. A vulkáni zárótagok egyike az a karbonátos kőzetekbe 
nyomuló intrúzió volt, amelyhez a recski szkarnos ércesedés társult. Az oligocén jellemző 
üledékes képződményei (Budai márga, Tardi agyag, Kiscelli agyag) főleg a hegység északi 
részén, helyenként sok száz méter vastagságban húzódnak. Ezek lehetnek a térségben talált 
szénhidrogének és a szén-dioxidban, kénhidrogénben gazdag vizek (cservicék) anyakőzetei. 

A Mátra fő tömegét középső miocén (kárpáti és bádeni) piroxénandezit-láva, andezittufa és 
agglomerátum váltakozásából álló, közel ezer méter vastag kőzetösszlet alkotja. Mivel mind a 
miocén szubtrópusi éghajlaton, mind a pleisztocénban a szélsőségesen hideg klímaviszonyok 
között intenzív volt a Mátra lepusztulása, a rétegvulkáni tömeg jelentős része eltűnt, és ma 
sok helyen csupán a legellenállóbb andezittömzsök, -telérek, kürtőkitöltések vannak a 
felszínen. A vulkáni tevékenység ritmusát különösen a Mátra északnyugati és északkeleti 
részén lehet jól tanulmányozni. Külön kategóriába tartoznak a Mátra fiatal andezittelérei. 
Főleg az északnyugati és északi, az üledékekig lepusztult területeken gyakoriak, és több 
helyen meredeken kipreparálódtak környezetükből. A telérandezit-gerincek lefutása 
uralkodóan ÉNy-DK. Hosszuk 200-300 m, ritkábban 2-3 km. Vastagságuk 2-30 m. A telérek 
anyaga leggyakrabban piroxénandezit (Rednek, Ágasvár, Óvár, Fenyves-puszta, Madarász-
patak, Farkas-lyuk). A középső andezitcsoport a Mátra leghosszabb és legerőteljesebb vulkáni 
ciklusa során keletkezett. A tufaszinteket elválasztó andezit-lávakőzetek helyi kitörési 
centrumokra utalnak. Korábban a Mátra ívelt központi gerincét egy hatalmas gyűrű alakú 
vulkáni forma, kaldera északi részeként értelmezték. E felfogás szerint a kaldera déli fele 
fiatal törések mentén az Alföld alá süllyedt. A kaldera középpontjának a gyöngyösoroszi 
ólom-, cinkérces bányavidéket tekintették. Az újabb kutatások kétségessé teszik ezt az 
elképzelést. 

A vulkanizmusnak a hanyatló szakaszában a vulkáni hegységbe benyúló öblökben nagy 
vastagságban rakódot le diatómás iszap. Szurdokpüspöki, Apc, Lőrinci, Hasznos térségében 
találhatók a kisebb-nagyobb diatómapala-összletek. A bányászat szempontjából 
legjelentősebb a szurdokpüspöki lelőhely. A miocén vége felé, a szarmata emeletben a 
korábbi, uralkodóan andezites vulkáni termékek mellett riolit és riolittufa keletkezett. 
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Riolitból épül fel a gyöngyössolymosi Kis-hegy vagy a Lőrinci melletti Mulató-hegy. Az 
utóvulkáni működés emlékei az Asztag-kő, a Muzsla-tető, csoportjában a leggyakoribbak, de 
hozzájuk tartozik például a Mátrafüred és Gyöngyös közötti Bába-kő is. Az egykori 
kovasavas forró vizű feltörések "unokái" a mai csevicék, ezek a kén-hidrogénes, szénsavas 
vizek, amelyek elsősorban Parádfürdő környékén gyakoriak. 

A pannon korszakban elsősorban a Mátra déli előterében halmozódtak föl jelentős vastagságú 
üledékek. Az alsó pannon üledékek kizárólag fúrásokból ismertek, a felső pannon rétegek 
azonban végigkísérik a Mátra déli peremét, elsősorban vulkáni kőzetekre települve. A 
partközeli felső pannon üledékek zárják magukba a lignittelepeket, amelyeket korábban 
mélyműveléssel bányásztak Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi környékén, illetve 
amelyeket először Rózsaszentmárton és Ecséd, napjainkban pedig Visonta környékén 
hatalmas külszíni bányákban fejtenek. A pleisztocénben a hegység belsejében kőtengerek, a 
hegység lábánál törmelékkúpok, illetve a kilépő patakok mentén kavicsteraszok képződtek. 

1.3. Megállóhelyek és egyéb érdekességek 

Látnivalók Eger és Mezőkövesd között 

Eger-Tihamér, riolittufa bányák: 

A Bükkalján és előterében a Tari Dácittufa Formáció fedőjében szereplő valamennyi, 
uralkodóan savanyú összetételű piroklasztikumot a Harsányi Riolittufa Formációba sorolják. 
Ez részben a felső riolittufával is párhuzamosítható. Elsősorban hullott, lavina-, freatomagmás 
és áthalmozott riolittufa-tufit változatok építik fel. A SiO2 tartalom 70 % feletti. Alárendelten 
andezit- és dácittufitos betelepülések is kimutathatók benne. A tihaméri riolittufa bányában 
több szintben tárulnak fel a horzsakőben gazdag riolittufák. A kőzet lapilliket alárendelten 
tartalmaz. Előfordulnak benne sötétszürke, vagy kékesszürke obszidián változatok is. A bánya 
már a 19. század közepén is működött.  Jelenleg a felső bányaudvaron folyik a termelés. A 
géppel vágott riolittufa kváderköveit nagy tömegben szállítják az Eger környéki illetve a 
Tiszától északra elterülő országrészekbe építkezés céljából. 

Andornaktálya, homokbánya: 

Az Egert Andornaktályával összekötő műút mellett, annak K-i oldalán található, a falutól 
mintegy 300 m-re É-ra a homokbánya. Rétegsora az Egri Formáció felső, homokos összletét 
tárja fel mintegy 60 m vastagságban. A rétegsor kőzetliszt és finomszemű homok 
váltakozásával kezdődik. Erre durvább szemű keresztrétegzett homok következik. 
Jellegzetesek a réteg felső részében az Ophiomorphák közé tartozó életnyomok. Majd 
finomszemű cementált homok következik. Ez különösen gazdag életnyomokban /Skolithos-
ichnofácies/. Erre közepes- és durvaszerű homok települ jellegzetes brakkvízi puhatestű 
faunával. Ezután fekete anoxikus agyag következik. A rétegsor felső részében ismét 
keresztrétegzett limonitos homok jelenik meg helyenként növénymaradványos 
vékonylemezes sötét agyagközbetelepülésekkel. 
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1. megálló: Mezőkövesd, Hadas városrész 

Mezőkövesd 17 ezer főnyi lakosával a Bükkalja és az Alföld találkozásánál fekvő település, 
amelynek 1464-ben adományozott városi rangot Mátyás király. Mezőkövesd arculatában, 
szerkezetében és építészetében a mezőgazdasági, a fejlett ipari, valamint a kulturális-
turisztikai jegyek egyaránt tükröződnek. A Zsóry Fürdő gyógyvize, a gazdag matyó 
népművészeti kincs és a mozgalmas kulturális élet méltán tette ismertté települést hazánkban, 
Európában és szerte a világon. Napjaink Mezőkövesdje ma is őrzi népi hagyományait 
„Matyóföld fővárosa”-ként, ugyanakkor iskoláival, sportlétesítményeivel és más 
intézményeivel megfelel a 21. század városaival szemben támasztott követelményeknek is. A 
Matyó-múzeum a matyó hímzést és a matyók életének hétköznapjait, ünnepeit bemutató 
kibővített, gazdag kiállítást nyújt a látogatóknak. A Népi Művészetek Háza a hatvan éve 
működő Matyó Néptáncegyüttes otthona, a próbák és nyári táborok, hímző tanfolyamok 
helyszíne. Itt található a Mezőgazdasági Gépmúzeum, a Tűzzománcos ház és a közeli 
Kavicsos-tó körül épült a Millennium Emlékparkban a Jézus Szíve plébánia új, esztétikusan 
modern kéttornyú temploma. 

A mezőkövesdi Hadas apró telkeivel, a szabálytalanul kanyargó utcákkal, illetve a 
településrész egyes épületei 150-200 év távlatából hitelesen őrzik a matyóság építészetét, az 
egykori életformát. A hadas családszervezet tulajdonképpen atyafiságot jelent: az egymással 
rokon családokat nevezték hadaknak. Egy udvaron, közös konyhán maradt együtt több 
felnövő nemzedék. A településrész építészetileg ezt a szerkezetet őrzi, innen kapta a nevét. A 
terület szívében áll a Táncpajta, ahol előadásokat és táncházakat is tartanak, körülötte 
tájházak, védett népi épületek láthatók. A kirándulás során a Hadas két kiemelkedő 
kiállítóhelyét, a Mezőgazdasági Gépmúzeumot, valamint a Kisjankó Bori Emlékházat 
látogatjuk meg. 

Az 1974-től működő Kisjankó Bori Emlékház az 1954-ben 
elhunyt kiváló népművész, Kisjankó Bori életének, 
tevékenységének, a korabeli népművészetnek állít emléket. Az 
1850 körül épült ház máig is őrzi a régi kertes település és hadas 
családszervezet nyomait. A Népművészet Mestereként is 
elismert, híres mezőkövesdi rajzolóasszony házába belépve a 
konyhát két részre, pitvarra és konyhára osztó, boltíves fal tűnik 
a szemünkbe. 

A bejárati ajtó mögött áll a vizeslóca, melyen a vizesedényeket 
tárolták. A bolthajtáson belépve a konyhába juthatunk. A 
helyiség mintegy fele fölé szabadkémény borul, benne a 
füstölőrudak. A falak mentén a konyhalócán a főzéshez 
mindennap használt edények sorakoznak, és itt áll az almárium, 

melyben kisebb edényeket, az evőeszközöket tartották. 

A szobát ma is nagyjából úgy találjuk, mint Bori néni életében volt. Az ajtó mellett a búbos, 
körülötte a rongyszőnyeggel letakart padka. Az ágy Bori nénié volt, s mivel Ő 1891–ben ment 
férjhez, ennek az időszaknak a divatját követi. A falakon egymást érik az olajnyomat 
szentképek, melyeknek szélét aranypapír kivágás díszít, ezért rezes szentképeknek hívták 

1. kép: Kisjankó Bori 
Emlékház Mezőkövesden 
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őket. Mint ahogyan a képeknek, úgy az alattuk felaggatott keménycserép tányéroknak, a 
rózsás cintányéroknak, vagy első tányéroknak is egymást kellett érni. 

A kamrában kapott helyet a fiatalasszony hozománya, az ágy és a fiókos komód, a kaszli is. 
Ennek addig itt kellett állnia, míg az anyósa élt. Emellett az élelmiszer egy részét is itt 
tárolták. Ennek megfelelően különböző tároló edények, csuprok, „zsírosvindő” kaptak helyet 
ebben a helyiségben. 

A Mezőgazdasági Gépmúzeum Mezőkövesden az 
ország egyik legjelentősebb agrár-műszaki 
gyűjteményét őrzi, ápolja, de jellegét tekintve 
Magyarországon is egyedülálló intézmény. A 
múzeum Hajdu Ráfis János által 1979-ben 
felajánlott magángyűjteményből fejlődött ki. Ma a 
2685 m² alapterületen, környezetbe illő, skanzen 
jellegű épületekben, látványos kiállítások 
sorakoznak felölelve a mezőgazdasági 
munkaterület gépeit, eszközeit, kezdve a 19. sz. 
közepétől alkalmazott állati igaerővel működtetett 
járgányoktól a 20. sz. közepéig alkalmazott 
„modern” traktorokig. A múzeum célja a paraszti 
és uradalmi gazdálkodásban egykor használatos 
gépek és munkaeszközök gyűjtése, felújítása és a nagyközönség számára való bemutatása, 
ezzel is szélesítve a látogatók műszaki kultúráját. Ezért művelődéstörténeti és 
technikatörténeti jelentősége óriási.  

Látnivalók, érdekességek Mezőkövesd és Szomolya között 

Bükkaljai termálvonal, Bogácsi fürdő:  

A Bükk hegység karsztos kőzetei összefüggő karsztvíz-tározót képeznek a Nagyfennsíktól 
egészen a hegység pereméig, ahol a karsztvíztároló a mélybe zökken, és fokozatosan süllyed 
az Alföld irányába több ezer méter mélységbe. A karsztvíz-tározó DNy-i irányban egészen 
Gödöllőig elnyúlik. A karsztvíz-tározó a Bükk hegység területén a DNy-i területrészt kivéve 
fedetlen szabadtükrű karsztként, a DNy-i részen fedett karsztként, míg a hegységet körbevevő 
medencerészen fedett, nyomás alatti rezervoárként jellemezhető. A fedett és fedetlen rész 
azonban hidraulikailag egységes rendszert képez. A fennsíki területek nyíltkarsztos részein 
beszivárgó hideg csapadékvíz részben felszínre kerül a hegységben lévő időszakos 
forrásokon, más része az antiklinális- szinklinális szerkezet miatt a mélybe szivárog. Az 
áramlási pályán hőt von el a környezetből, miközben felmelegedik, s oldott anyag tartalma is 
megnő. A víz természetes regionális megcsapoló ponton, vagy valamelyik mesterséges 
vízkivételen át (Andornaktálya, Egerszalók, Bogács, Mezőkövesd stb.) távozik a rendszerből. 

Bogács a Bükk-hegység lábánál a Hór és Szoros patak völgyében helyezkedik el. Az 1955-
ben 480 m mély kőolajkutató fúrás tárta fel azt a 76°C –os termálvizet, amelynek a falu 
hírnevét köszönheti. 2001-ben nyilvánították a termálvizet gyógyvízzé, mely ásványi anyag 
tartalma szerint a kalcium- magnézium-hidrogén-karbonátos, fő biológiai hatóanyaga alapján 
a kénes gyógyvizek csoportjába tartózik. A fürdő vize, mint kénes szénsavas víz, elsősorban a 

2. kép: Mezőgazdasági Gépmúzeum, 
Mezőkövesd 
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reumás, mozgásszervi betegségeknél fejt ki jó hatást. A víz hőfoka és kéntartalma miatt erre 
kiválóan alkalmas. A jelenlegi fürdő számára 2 kútból biztosítják a vizet. 

A légcsőhurutok minden formájánál a hidrogén-karbonátos pára fürdés közben való belégzése 
inhalációs úton fejt ki jó hatást. Ivókúrára kiválóan alkalmas, krónikus gyomorhurutnál, 
székrekedésnél, epe- és májbetegségeknél, azok sokféle formájánál is jó hatású. Nyálkaoldó, 
enyhe hashajtó és savlekötő. Hosszabb időn át használható 2-3-4 decinként estig fogyasztható. 

Fog- és szájápolásra is jól használható, mert lúgos lévén a fogkövet oldja és a foghús 
gyulladásokat gyógyítja. Bőrlazító, oldó hatásánál fogva a bőrbetegségek több alakjánál 
nagyszerűen hasznosítható. Így pikkelysömörnél, krónikus ekcémánál, főleg az öregkori 
bőrsorvadás okozta káros bőrelváltozásoknál. Hatékonyan elősegíti a reumatikus, ízületi, 
mozgásszervi betegségek gyógyulását, légcsőhurutok, nőgyógyászati, prosztata, gyomorhurut, 
epe-és májbetegségeknél, valamint törések utókezelésénél alkalmazható. A kalcium 
gyulladáscsökkentő hatású, a bőrön át való felszívódás alapján csontritkulásban szenvedő 
betegeknél kedvező hatású lehet. A kénes gyógyvizek az egyik legerősebb ingert jelentik az 
emberi szervezetre, a kén beépül az ízületi porcba. Belélegezve a koszorús ereket tágítja, 
egészséges emberben kedvező hatást fejt ki az érszűkület megelőzésében, a beépült kén a 
koleszterin lerakódását megakadályozza. 

Szomolya, Kaptárkövek:  

A bükkaljai riolittufa területen Kács, Tibolddaróc, Cserépváralja, Bogács, Szomolya, Noszvaj, 
Eger, Egerszalók, Demjén, Egerbakta, Sirok határában jelenleg 73 kaptárkövet ismerünk 471 
fülkével. A legtöbb kaptárkő és fülke Cserépváralja és Szomolya határában található. A 
kaptárfülkék nagy százalékát süvegcukor alakú, méreteikben teljesen eltérő (1 m-től akár 15 
m is lehet) tufa kúpokba vágták. A fülkék rendeltetéséről, készítőik kilétéről számos legenda, 
feltételezés, tudományos feltevés született: a) A kora középkorban ide menekült, méhészettel 
foglalkozó bolgár törzs vájta az üregeket a sziklákba, méhkaptárok gyanánt. b) Az Eger 
környékén megőrződött hagyománykincs szerint egy Szent István korabeli pogánylázadás 
elesett vezéreinek hamvait helyezték a fülkékbe. c) A legújabb kutatások nyomán 
népvándorlás kori és Árpád-kori kultikus helyek voltak, melyre az elnevezésük is utal 
(Ördögtorony, Nagybábaszék, Kecskekő, Királyszéke, Kősárkány, Kőasszony). d) Egy 
szomolyai monda szerint a törökök által üldözött magyar katonák a puha sziklákból 
kardjaikkal fülkéket faragtak ki, várszerű erőddé alakítva így át a kaptárköveket. A 
hirtelenjében kialakított „várat” meglátva a törökök ijedtükben visszafordultak, felhagytak az 
üldözéssel. e) Más elmélet szerint a kelták használták, halotti hamvakat helyeztek el benne. 

2. megálló: Szomolya, barlanglakásos Tájház 

A Bükk déli előterében nagy vastagságban található a felszínen középső-miocén riolittufa. Ez 
a laza, vulkáni törmelékes üledékes kőzet könnyű megmunkálhatósága miatt igen kedvelt volt 
az itt élők körében, az elmúlt évszázadok folyamán. Nemcsak pincéket, hanem gyakran 
lakásokat is kialakítottak a puha kőzetben. Ilyen pincelakások (helyenként barlanglakásoknak 
is nevezik) sok településen találhatók napjainkban is. A tufába vájt picelakások száma 
Szomolyán a legmagasabb. Régen a falu lakosságának 32, 7 % - a (1459 ember) lakott ilyen 
vájatokban. Ezek leginkább napszámosok, summások lakhelye volt az elmúlt századokban, 
ma pedig romák (cigányok)  foglalták el, s némelyikben még ma is élnek. 
A tájháznak otthont adó barlanglakást az 1800-as évek első felében vájták ki. Ez két részből 
áll. Két család fogott össze, hogy kivéssék. Mindkét rész két helyiségből áll, egy szobából és 
egy konyhából. Ebben a házban még 1983-ig élt egy család, s az ő kiköltözésük után került az 
önkormányzat tulajdonába. Az elmondások szerint az itt élők nagyon tiszták voltak, sokszor 
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meszelték ki a vájt kőfalakat. Ennek is köszönhető a lakás kiváló állapota. A tájház teljesen 
bútorozott. Az itt található eszközök, tárgyak a falu lakóinak köszönhetően gyűltek össze. A 
tájházban található például egy „kiskemence”, melyet gyümölcsszárításra, aszalásra 
használtak, és itt szárították a kosárfonáshoz a fűzfavesszőket a nagy kemencéből kivett 
parázzsal. A tájház kemencéje szabadkéményes, ami ritkaság az ilyen típusú lakóhelyeknél. A 
kemence mellett volt egy rakott masina, melynek a csövét a falba vágott járatba tették, így a 
szabadkéményen áramlott ki a füst. A kéménybe rakták a húst füstölni, és mivel fölülről 
szellőzött, nem volt olyan átható füst szaga és íze, mintha a mostani füstölőkbe tennék. 

Látnivalók, érdekességek Szomolya és Sirok között 

Noszvaj, barlanglakások:  

Noszvaj déli határában több tucat barlanglakás található. Ezeket a XIX. század elejétől vájták 
ki az ott élő emberek lakás- és gazdasági célokra. A tatár és török időben a barlanglakások 
rejtekhelyül szolgálhattak, de később parasztház alapterületű szállásokat alakítottak ki, ahol a 
falu jelentős népessége lakott. Az 1960-as, '70-es évektől, a hagyományos falusi életforma 
megváltozásával a lakások elvesztették lakótér funkciójukat. Ma a barlanglakások, kevés 
kivétellel, már lakatlanok, a falu délkeleti részén, a „Pocem”-ben lévők jó részében pedig 
alkotótelep működik. 

Noszvaj, De la Motte kastély:  

A noszvaji de la Motte kastély a magyar kastélyépítés miniatűr remeke, késő barokk, copf 
stílusban épült 1774-78 között. Építtetője, Báró Szepessy Sámuel később eladni kényszerült 
gróf Almásy Antal özvegyének, báró Vécsey Annának. A kastély közkeletű elnevezése az ő 
második házasságából származik: férje, de la Motte ezredes Mária Terézia udvarából, neki 
tulajdonítják a kastély belső franciás díszitését. Tervezője lehet Fellner Jakab vagy maga a 
kivitelező Povolni János. A falfestmények Kracker János Lukács és Zách János, Szikora 
György valamint Lieb Antal munkái. A kastélyt nagykiterjedésű park ú.n. angol kert övezi. 

Noszvaj-Síkfőkút:  

Noszvajtól északra, a Kánya patak festői szépségű erdővel, hegyekkel koszorúzott völgye, a 
közeli tavak környéke, a Szent Imre-forrás és a mellé épült turistaház összessége az eredeti 
Síkfőkút. A környék turisztikai- és pihenést szolgáló körülményei az 1930-as években 
alakultak ki, az egri turistaegyesület kezdeményezésére. Napjainkban Noszvaj és Síkfőkút 
összeépült, több száz hétvégi és víkendház, valamint vállalati üdülők létesültek ezen a 
területen. Kutatási eredmények is alátámasztják, hogy Noszvaj - Síkfőkút az ország egyik 
legtisztább levegőjű települése. 

Nagy-Eged hegy:  

Eger északkeleti határában csaknem szigetszerűen emelkedik ki környezetéből az 536 m 
magas Nagy-Eged hegy. Fekvése, különlegesen kedvező éghajlata és rendkívül gazdag 
élővilága egyaránt szerepet játszik abban, hogy a vidék egyik leglátogatottabb természeti 
területe. A hegy környezetéből törések mentén kiemelt rög, sasbérc. Fő tömegét triász 
időszaki mészkő alkotja. DNy-i oldalán, mintegy 400 m tengerszint feletti magasságig eocén 
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mészkő borítja, utalva az egykori tengerelöntésre. Ez a kőzet rendkívül gazdag 
ősmaradványokban. Az egykor az eocén tengerben élt élőlények – óriás egysejtűek, korallok, 
kagylók, csigák – maradványai gazdag sekélytengeri életközösségre utalnak. Tanösvény 
mutatja be a hegy gazdag növényvilágát, növénytársulásait. Táblák szemléltetik a 
hegylábperemi pusztafüves lejtő, a sajmeggyes-cserszömölcés karsztbokorerdő, a 
melegkedvelő tölgyes, a tetőn kialakult mészkősziklagyep, a cseres-tölgyes erdő, a déli 
oldalon magasra felhúzódó szőlőültetvények és az ültetett feketefenyves élővilágát. 

Kiseged, útbevágás:  

Egerből a Vécsey-völgyön át Noszvaj felé kivezető országút mentén több helyen is 
útbevágások figyelhetők meg a Kiseged hegy oldalában. Ezek a feltárások, ha nem is 
folyamatos, de tanulságos rétegsort tesznek hozzáférhetővé, amely a prianonaitól (késő-
eocén) a késő-kiscelli emeletig (késő-oligocén) terjed. A Tardi Agyag Formáció egyik igen 
gazdag makroflóra lelőhelye található a Kisegeden. Az ötvenes évek óta több ezer maradványt 
gyűjtöttek innen. A levélmaradványok a felső, halas rétegekből, az NP 23 nannoplankton 
zónába tartozó kemény, laminált márgából származnak. Az ősmaradványok alapján a Kiseged 
flórája ősi típusú, paleotrópusi elemekből álló, melegigényes flóra. Általánosan jellemző fajok 
a Zizyphus zizyphoides, Eotrigonobalanus furcinervis, Sloanea elliptica és az Engelhardia 
orsbergensis. Emellett kisebb számban csontoshal-, illetve tarisznyarák lenyomatok is 
előkerültek a lelőhelyről. 

Berva-bánya, „kövek”:  

A DNy-i Bükk legváltozatosabb formakincsű és legnagyobb karsztterülete a Berva- és Cseres-
bérc – Hosszú-Galya-tető késő-triász mészkőből álló egysége (Hevesi A., 1986). A 
függőtöbörrel, töbör-soros völgyekkel tagolt felszín karr formákban, barlangi járatokban 
(Berva-barlang) gazdag. A fennsíkszerű mészkőhát DNy-i peremét a Berva-völgyi-szurdok 
tagolja. A szurdok mentén a ma is működő Berva-bánya értékes földtani szerkezetet, szép 
kalcitkristályokat tár fel. 1949 végéig a Berva-völgy és a mészkőelőfordulás az egri érseki 
uradalom tulajdona volt. Az érsekség az 1930-as évektől kezdte művelni a Berva-völgyben a 
mészkövet mészégetés céljára. Tervszerű és szakszerű művelése 1954-ben kezdődött. 
Napjainkban a bánya az OMYA-EGER Mészkőfeldolgozó és Értékesítő Kft. tulajdonában 
van. 

3. megálló: Sirok, várhegy 

Egerből a Mátra felé haladva a Tarna mentén érkezünk Sirokba. A környék legnagyobb 
szenzációja a festői szépségű siroki Vár-hegy, a várrommal. A vár környéke a védettséget 
főleg geológiai és geomorfológiai értékei miatt kapta. A különleges riolittufa alakzat nem 
csak a várat „tartja a magasba”. Az országos kék jelzésen kelet felé haladva elérjük az 
úgynevezett kőbálványokat, nevezetesen a „Barát” és az „Apáca” nevű érdekes 
sziklaképződményeket és a kőasztalt. 

A vár merészen tornyosul a középső-miocén riolittufából álló, lágy vonalakkal rajzolt dimbes-
dombos térszín fölé. A várhegy oldalában ugyanis a tufát törések szabdalták fel, és a törések 
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hasadékaiban kovasavas oldatok itatták át a lágy kőzetet. Ez megkeményedve éles 
sziklagerincként vált ki lágyabb környezetéből a felszíni pusztítás hatására. Ily módon 
képződött a vár környékének két érdekes sziklafigurája is, amelyet a nép Barátnak és 
Apácának 
nevez.

 

3. kép: Kőbálványok Sirok határában 

Látnivalók, érdekességek Sirok és Verpelét között 

Tarnaszentmária, Árpád-kori templom:  

A falu központjában áll a mai Magyarország egyik legrégebben épült és eredeti formáját 
szinte teljesen megőrző temploma. Győrffy György István király korára határozta meg 
építésének idejét. Az egyhajós templom hosszházát kelet felől kívül patkó alakú, belül 
háromkaréjos, boltozott szentélyrész zárja le. A hajóból hét lépcső vezet fel a szentélybe, 
amely alatt kis altemplom húzódik. Középső karéjában a feltárás során egy aknasír került elő. 

4. megálló: Verpelét, vulkáni kúp 

A verpeléti Várhegy a Mátra délkeleti peremén, a lealacsonyodó hegylábfelszín és a Tarna 
lankás, helyenként jól kivehető folyóvízi teraszokkal övezett völgyoldala között emelkedik 
meredek lejtőivel, megbontott oldalával és sötétszürke vulkáni kőzeteivel. Tulajdonképpen a 
Tarna-völgy hegységperemre lépő szakaszán, Verpeléttől ÉNy-ra, a vasútállomástól alig egy 
kilométernyire fekszik. A hegy relatív magassága a Tarna völgysíkja felett 58 m. 
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E vulkáni kúp az Északi-középhegység és egyben országunk egyetlen, csaknem eredeti, 
épségben megmaradt vulkáni kúpja, amely bizonyíthatóan parazitavulkáni képződmény. 
Geológiai értékei miatt 1975-ben nyilvánították Megyei Természetvédelmi Területté. 

A Várhegy a miocén végén, a mátrai vulkanizmus végső fázisában alakult ki. Centrális típusú, 
törmelékes anyagot a felszínre szóró, explóziós típusú vulkán volt. Képződményei a 
Nagyharsányi Andezit Formációba tartoznak. Az ezt létrehozó vulkáni tevékenység a 
bádeniben zajlott és vegyes, effuzív – explozív folyamatok jellemezték. A krátert a 
magmakamrából feltörő láva megszilárdulásával keletkezett lávadugó zárta le. Ezt azonban az 
egykori bányászkodás eltüntette. A vulkáni kúpot legnagyobbrészt különböző szemcseméretű 
piroklasztikum alkotja, melynek szemcsemérete a krátertől távolodva folyamatosan csökken. 
Ez jól megfigyelhető az egykori bányaudvarba vezető robbantott út két oldalán. A 
szakirodalom szerint a kráter anyagának repedéseiben igen szép, különleges rajzolatú opálok 
fordultak elő, amit a gyűjtők napjainkra sajnos teljesen megsemmisítettek. 

 

4. kép: Vulkáni kúp, Verpelét 

Látnivalók, érdekességek Verpelét és Egerszalók között 

Verpelét, kovácsműhely:  

A település központjában valószínűleg mindig állhatott kovácsműhely. Az 1880 körül épült, 
majd 1964-ben helyreállított zsúpfedeles ház deszka oromzatán kovácscégér díszlik. Belül 
nagyméretű kohó látható. A földbe ásott üllőtőke, a fújtató, a régi kovácsszerszámok a Jakab 
családból származó kovács mesterek eszközei voltak. A műhely bejárati oldalán fedett 
patkolószín található. A hagyomány szerint Egerbe menet már Mátyás király is itt patkoltatta 
meg lovát. 
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Egerszalók, homokbánya:  

A bánya Egerszalóktól 1 km-re, délnyugatra található, az Egerszalókról Verpelétre vezető út 
mentén. A műútról földút vezet a feltáráshoz. A felhagyott homokbánya pannóniai korú 
homokos, aleuritos tavi, parti fáciesű képződményeket tár fel. A feltárásban kiválóan 
tanulmányozhatók a különböző rétegződési típusok. A bánya nyugati oldalánál vályúsan 
keresztrétegzett, periodikusan lerakódott horzsakőkavicsos lemezeket figyelhetünk meg, 
melyek nagysága 1 és 3 centiméter közé tehető. A keresztlemezek mentén helyenként iszapos 
cementáció található. 

Tovább haladva K-i irányba ívesen besimuló nagyléptékű keresztrétegzéssel találkozhatunk. 
A keresztlemezek mentén szuszpenzióból kirakódott horzsakőszemcse-füzérek vannak. A 
fedőrétegben (szürke) kisléptékű vályús keresztrétegzés figyelhető meg. Erre síklemezes 
rétegek települtek, amelyből egy viharesemény után bekövetkezett nyugalmi időszakra tudunk 
következtetni. A feltárás K-i peremén a pannon homokot  pleisztocén lejtőtörmelék borítja. 

5. megálló: Egerszalók, Maklányi-völgy, termálkút 

A termálkút Egertől délnyugati irányban 5 km-re, az Egerszalókot és Demjént összekötő út 
keleti oldalán, a Laskó-patakba torkolló Maklányi-völgy vízgyűjtőterületén fekszik. 1961-ben, 
a demjéni kőolajmező feltárásakor a völgy alsó szakaszán mélyítették a De-42. sz. meddő 
CH-fúrást, melyet azóta K-4(9-2) sz. hévízkútként tartanak nyilván. Az artézi kúton keresztül 
felszínre jutó 67 ºC-os víz gyógyvíznek minősülő, nátriumot is tartalmazó, kénes, kalcium-
magnézium-hidrokarbonátos mélységi, fosszilis eredetű (kb. 20 000 éves) karsztvíz, amely 
igen sok értékes kémiai komponenst tartalmaz. A termálvíz hasznosítása már az 1960-as 
évektől megkezdődött. 1961 után a vizet az egerszalóki termelőszövetkezet melegházak 
fűtésére használta, majd a gazdasági hasznosítás felfüggesztése után 1990-ig szabadstrand 
működött itt. 1990-től évente megújuló bérleti szerződéssel hasznosítja a területet Egerszalók 
Önkormányzata. A termálfürdő és környezete jelenleg magántulajdonban van. 

1961 óta az oligocén rétegekből több, mint 8.000.000 m3 víz jutott a felszínre és kb. 3.000 m3 
mész kiválásával egy 2.500 m2-es területű forrásmészkődomb képződött. Az antropogén 
beavatkozás következtében (kutatófúrás) keletkezett édesvízi mészkődomb új morfológiai 
elem a tájban, s egyben Közép-Európa legnagyobb, ma is működő forrásmészkő-kiválása. 
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5. kép: Mészkődomb Egerszalókon 

6. megálló: Demjén, fürdő 

Egertől mintegy 10 kilométerre,  délnyugatra, Egerszalók közelében, terül el a békés kis 
település, Demjén. A falu a közeli hőforrásról, a helyi borról, a Hegyeskő-bércről és a közeli 
kaptárkövekről nevezetes. A demjéni Hegyeskő-völgyben 2006-ban létesítették azt a kutat, 
melyre a gyógyfürdő épült.  A hévízkút elsődleges célja a gomba termesztő üzem és a 
gombaszaporító anyag előállító üzem laboratóriumának geotermikus energiával történő 
ellátása, csírátalanítás, illetve a kommunális meleg víz, illetve az épületkomplexum fűtése 
hőcserélőkön keresztül, illetve kisebb részben az Egri Korona Borház melletti medencék 
termálvízellátása. A hőhasznosítás után a hévíz fürdővízként való további felhasználását, tehát 
a kitermelt hévíz komplex (többcélú) hasznosítását tervezték. 

 A feltörő víz ugyanabból a vízbázisból származik, mint az egerszalóki. 690 m mélyről 
feltörő, 68 °C víz, az ország legújabb feltárt gyógyvize. A vizsgált összetevők alapján 
nátrium-kalcium-hidrogén-karbonátos, kemény fluoridos, kénes termálvíz, amelynek jelentős 
a vas- és a kovasav-tartalma. A porckopásos, degeneratív izületi betegség a kénes fürdőkúra 
hatására jelentősen javulhat. A kén az ereket és a koszorúereket tágítja, a szív vérellátását is 
segíti. A kalcium gyulladáscsökkentő hatású, a magnézium az izmok működőképességét 
javítja, egyben fokozza a szervezet stressz tűrő képességét. 

Kezdetben csak egy egyszerű medence jelentette a demjéni termálfürdőt, a jelenlegi, Termál 
Völgy nevet viselő épületegyüttes 2009-ben nyitotta meg kapuit. A tulajdonosok római kori 
fürdőt képzeltek és alkottak ide. A gyönyörű mozaikkal kirakott, egészségturizmust szolgáló 
demjéni nyitott gyógyfürdő nyolc medencével, összesen negyvenkét élményelemmel - 
nyakrafolyókkal, hátmaszírozókkal, levegőbuzgárokkal, - várja a vendégeket.  
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*** 
Az Egri Korona Borház és 
Borfalu az egri borvidéken, 
Kerecsend és Demjén 
falvak között található. A 
Magyarországon szinte 
egyedülálló technológiájú 
borászati vállalkozás nem 
csak magas minőségű 
borok előállításával 
foglalkozik, hanem 
hasonlóan a francia 
chateauk-hoz vagy az 
ausztrál winery-khez, 
borkóstolók és nívós 
szakmai rendezvények 
lebonyolítását, a borturizmus felvirágoztatását tűzte ki célul. 2005-től közvetlenül a Borház 
mellett 12 vendégház várja a vendégeket szép környezetben, egyedi panorámával, 
úszómedencével, termálvizes pezsgőfürdővel és szaunával. 2011 tavaszán nyitotta meg az 
Egri Korona Borház a legújabb létesítményét, a Wellness Hotelt. A wellness térben egy nagy, 
különféle élményelemekkel rendelkező medence található, mely 110 cm mély. Ezen kívül 
gyermekmedence, infraszauna, bioszauna, finn szauna, sókamra, aroma kabin, gőzkamra, 
masszázs szoba is van a fürdőben. 

1.4. Válogatott irodalom 

BÁLDI T. 1983. Magyarországi oligocén és alsómiocén formációk. - Akadémiai Kiadó, 
Budapest p. 293 

BARÁZ CS. (szerk.) 2002: A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek, Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság, Eger p.621 

BARÁZ CS. (szerk.) 2010: A Mátrai Tájvédelmi Körzet – Heves és Nógrád határán, Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság, Eger p.431 

DÁVID Á. 2009. Bioeróziós és patológiás elváltozások az egerien Mollusca faunáján. – 
Disszertációk az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékéről, Eger, p. 230. 

DOBOS, A. – ILYÉS Z. (szerk.) 2005.: Földtani és felszínalaktani értékek védelme – A 2002.   
október 4-5-én az Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszéke szervezésében  
megrendezett Geomorfológus Találkozó előadásai Eger p. 382. 

PELIKÁN P. (szerk.) 2005: A Bükk hegység földtana – Magyarázó a Bükk-hegység földtani 
térképéhez  - Magyar Földtani Intézet, Budapest p. 284. 

6. kép: Korona Borház, Demjén 
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2. Szakmai kirándulás Kelet Szlovákiában – 2012. augusztus 24-25. 

Útvonal:  

1 nap: Eger – Miskolc – Kassa (Kosice) – Eperjes (Presov) – Poprád (Poprad) szállás 

2 nap: Poprád (Poprad) – Ótátrafüred (Starý Smokovec) – Rozsnyó (Rožňava) – Eger. 

Megállóhelyek, látnivalók:  

Első nap: 

1. Kassa, séta a főtéren, Rodostó-ház 

2. Eperjes, Szent Miklós kegytemplom, Rákóczi-ház 

3. Poprád, Szent Egyed tér, Tátra Múzeum 

Második nap: 

1. Ótátrafüred (Stary Smokovec), Tarajka / Hrebionok / Nagy-tar pataki vízesés 

2. Rozsnyó (Rožňava), Bányászati Múzeum, ásványkiállítás 

3. Gombaszög, Gombaszögi-barlang 

Vacsora: Dédestapolcsány, Aranykehely Fogadó 

2.1. Bevezetés 

Utazásunk első része az a hagyományokban gazdag vidék, amelyet a történelemből Abaúj és 
Zemplén néven ismerünk. Az abaúji tájon vezetett át a középkortól kezdve az egyik 
legfontosabb kereskedelmi út az Alföld és a Keleti-tenger között. 

Kassa, Eperjes és a Magas-Tátra felé vezető utunkban, Miskolc felől indulva 
Tornyosnémetinél lépjük át az egykori magyar-szlovák határt. A táj kezdetben még sík, a 
Hernád völgye itt általában 150-160 m magasan húzódik a tenger szintje fölött. Lényegében 
itt végződik a Nagy-Alföld, s ezt a vidéket nevezzük Kassai-medencének. Kelet felől a két 
ország határán a 897 m magas Nagy-Milicben csúcsosodó Tokaj-Eperjesi-hegységet hagyjuk 
el. Északkeleti irányban a Tokaj-Eperjesi-hegység folytatása, a Sóvári-hegység található. 
Északi irányban – Kassától nyugatra – a Szepes-Gömöri-érchegység keleti peremét láthatjuk. 
Nyugati irányban egy keskeny dombhullámon túl az Ida folyó völgye zöldell, azon túl pedig 
már a Gömöri-Karszt mészkőhegyei húzódnak a Sajó és a Bódva között. Kassáig a táj 
általában sík, mezőgazdasági terület. 

Kassán túl, ahol a mondás szerint mindig fúj a szél, – mert a Kárpátok felől érkező 
légtömegek itt találkoznak az Alföld irányából érkező légáramlatokkal – a Hernád mentén 
haladunk tovább Eperjes irányába. 

Eperjes, a „Tarca menti Athén” a hajdani Sáros vármegye utolsó székhelye, bár kisebb 
Kassánál, városképi szépségével, műemlékeivel nem marad el mögötte. 

Utunk során továbbra sem fogunk szűkölködni érdekességekben, nevezetességekben, 
szépségekben. 
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Amikor Isten a világot teremtette, egy kicsiny darabka kihullott a markából. Ezt a kis darabot 
hívják ma Szepességnek. 

Miért értékeljük, csodáljuk ilyen nagyon ezt a tájat? Aki részt vesz a HUNGEO 2012 
kétnapos, kelet-szlovákiai kirándulásán, az idő rövidsége miatt választ ugyan nem kaphat a 
kérdésre, ám a látvány, a hangulat, a tapasztaltak arra késztethetik, hogy visszatérjen és ő 
maga igyekezzen megtalálni azt. 

A Szepesség (Spiš, Zips, Scepusia) különösen érdekes és vonzó vidék, Szlovákia egyik 
leginkább látogatott része. Területe 3700 km2. Legfontosabb tájegységei a Magas-Tátra a 
Bélai-havasokkal, a Szepesi-Magura, a Pienin-hegység a Dunajec áttörésével, a Lőcsei-
hegység a Branyiszkóval, a Szlovák érchegység és az Alacsony-Tátra keleti hegycsoportja. 
Mindezek mellett idegenforgalmi szempontból különösen fontos tájegység még a Szlovák-
paradicsom (régi nevén Felvidéki-paradicsom). Folyóvizekben, hegyi tavakban, 
ásványvízforrásokban a Szepesség rendkívül gazdag. Ennek köszönhető, hogy sok fürdőhelye 
és üdülőtelepe van, valamint téli sportközpontjai is világhírűek. Sík területe is van a 
Szepességnek: a Poprád völgye mentén, 600-700 m tengerszint feletti magasságban elterülő 
Szepesi-medence. 

A magashegységek szerelmesei sem szomorkodhatnak. A kirándulás második napján a 
Magas-Tátra csúcsai közé vezet utunk először. A Nagytarpatak völgyéből szemlélhetjük az 
Egerhez legközelebb eső magashegység kies, zordon vidékét. 

Majd Rozsnyón a Gömör-Szepesi-érchegység kincseit és azok bányászatának történetét 
tanulmányozzuk a Rozsnyói Bányászati Múzeumban. 

Ezután a föld alá kerülve Európa leghosszabb szalmacseppköveit csodáljuk meg a Szilicei-
fennsík peremén található természetes üregben, a Gombaszögi-barlangban. 

Kellemes kirándulást, hasznos időtöltést kívánunk! 
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4. ábra: A kelet-szlovákiai kirándulás útvonala a megállóhelyekkel 
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2.2. Megállóhelyek és egyéb érdekességek 

Első nap: 

1. megálló: Kassa 

Kassa a Hernád folyó mentén fekszik a Kassai-medence nyugati szélén. A város hosszú és 
gazdag történelemmel rendelkezik, és a jelene is nagyon dinamikus. Kassa városa 
évszázadokon keresztül az egész régió legfontosabb kereskedelmi, ipari, kulturális és oktatási 
központja volt. 

A középkori Kassa a helyi apátság és a vár között félúton alakult ki. A város írásos említése 
1230-ba nyúlik vissza, amikor a települést Villa Cassa néven említik. Ebből a változatból 
alakult kis a latin Cassovia elnevezés, később a német Kaschau, a magyar Kassa majd a 
szlovák Košice is. 

A város 1342-ben szerezte meg a szabad királyi város rangot. A város számára különösen 
fontos volt 1369. május hetedike, amikor a város Európában elsőként kapta a király által aláírt 
okmányt. Jelenkorban ezt a napot Kassa város napjaként ünnepelik. A 15. században Kassa 
Magyarország második legnagyobb városa volt hétezer lakossal (Buda után, Pozsony előtt). A 
20. század radikális, nagyrészt politikai változásokat hozott a város számára. A második 
világháború végétől a 20. század végéig a város lakossága több mint kétszeresére nőtt. Az új 
(főleg vidékről érkező) lakosok számára ebben az időben több új lakónegyed született. Ma a 
város lakosságának nagy része szlovák nemzetiségű, jelentős a magyarok száma is, és élnek 
itt németek és romák is. 

Kassa látnivalói a főtéren és környékén találhatók. Legnagyobb műemléke a háromhajós, 
gótikus Szent Erzsébet székesegyház, amely egy előző templom helyén épült 1378-1520 
között. 1878-1896 között Steindl Imre tervei szerint restaurálták. A szent Erzsébet 
székesegyház Kassa város egyik büszkesége, a magyar gótika kiváló alkotása, mely a Kárpát-
medence legnagyobb megmaradt csúcsíves temploma. A dóm altemplomában temették el 
1906-ban II. Rákóczi Ferenc fejedelem Rodostóból hazahozott hamvait. A márványkoporsót 
nemzeti szín szalagos koszorúk borítják. Itt nyugszanak Zrínyi Ilona és Rákóczi József, 
valamint Bercsényi Miklós és felesége hamvai is. A templom ezért a magyarság egyik 
nemzeti zarándokhelye A kassai dóm keresztben áll az oválisan kiszélesedő Fő utca 
tengelyében, hiszen kelet-nyugati tájolású. Két oldalán így két teret képez: az északin a Fő-
teret, a délin pedig a Szabadság-teret. 

Az Orbán torony 1628-ban épült. A premontrei templomot és kolostort Báthory Zsófia, II. 
Rákóczi György özvegye építtette 1684-ben, korai barokk stílusban. Ferences temploma a 14. 
század végén épült gótikus stílusban, de átépítése során barokk-copf stílusú lett. Az eklektikus 
Állami Színházat 1899-ben építették. A Hóhér-bástya az eredeti, középkori városvédőfalból 
maradt meg. A Miklós-börtön Kassa legrégebbi épülete, 1618-tól 1909-ig városi börtönnek 
használták. Két kora gótikus lakóház összeépítésével jött létre, ma múzeum. Mellette található 
a Rodostó Ház, II. Rákóczi Ferenc fejedelem rodostói lakóhelyének, ebédlő épületének mása. 
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Múzeumában az eredeti, Törökországból hazahozott berendezési tárgyakkal. Kertjében áll 
immár, 2007-től, Győrfi Sándor karcagi szobrászművész által készített Rákóczi-szobor. 

 

7. kép: A kassai Szent Erzsébet dóm Ny-i irányból nézve 

 

8. kép: A kassai Színház épülete 
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2. megálló: Eperjes (Prešov) 

Eperjes a Sáros-katlan nevű medencében, Kassától északra mintegy 40 km-re található. Az 
egykori Sáros vármegye utolsó székhelye a Tarca partján, 257 m magasságban fekszik. 
Nyugatról a Sárosi-dombvidék, északról a Csergő-hegység, keletről pedig a Sóvári-hegység 
fogja körül. A terület dél felé nyitott. 

Eperjes 325 kulturális emlékművel rendelkezik. Nevezetességei a város történelmi 
központjában összpontosulnak, amely az orsószerű főtérbe torkolló Főutca környékén 
található. A történelmi városközpont 1950 óta Szlovákia legrégebbi városi műemlék-
rezervátuma. A város központjának a domináns épülete a monumentális, római katolikus 
Szent Miklós plébániatemplom. Építését 1330-ban kezdték, de teljesen csak a 14. sz. első 
felében, 1500 és 1515 között fejezték be. Bazilika-alaprajzú, háromhajós, késő-gótikus stílusú 
templom. Egyike közép-Európa legtökéletesebb gót csarnoktemplomainak. Tornyát 
legutoljára 1903-ban építették újjá. A belső munkálatokat a képfestéstől a szoborfaragásig 
csaknem mind helyi mesterek készítették. Gótikus, reneszánsz és barokk berendezése 
kellemes harmóniában olvad össze. Az 1490-ben készült gótikus főoltár szárnytáblái ma is 
régi fényükben díszlenek, s megmaradtak az eredeti freskórészletek és diadalívfaragásos 
Kálvária-jelenetek is. A templom legbecsesebb szoborkincse a hársfából faragott Gábor 
arkangyal-szobor. 

A tér keleti oldalának legértékesebb emlékműve a Rákóczi-palota, amely ma múzeumnak ad 
helyet. Az épület a 17. században épített reneszánsz ikerház. A palota a legtisztább, 
legnemesebb ízlésű reneszánsz házak egyike Szlovákiában. Oromfalát csipkeszerű koronázat 
díszíti. 

A főutca épületeit megviselte az 1887-es nagy tűzvész, amely a város nagy részét 
elpusztította. A tűzvész után az eredetileg későgótikus, reneszánsz és barokk polgárházak 
általában modern homlokzatot kaptak. Ennek jó példája a Klobušický-palota, amely a keleti 
oldal déli részén található. 

Eperjes környékét gazdagítja a történelmi múlttal rendelkező öt várrom és a világhírű 
dubnicai opálbányák. Itt fedezték fel a világ legnagyobb opálját, amit szépséges fényjátéka 
után Harlekinnek neveztek el. 
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9. kép: Eperjes, a Szent Miklós kegytemplom látképe 

 

10. kép: Eperjes, a Fő tér részlete 

3. megálló: Poprád 

Poprád az azonos nevű folyó partján terül el Szlovákia szepességi régiójában. Poprád a 
Magas-Tátra fővárosa, a Szepesség egyik legjelentősebb gazdasági és kulturális központja 
Poprád. A város az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül, az óvárost, számos 
történelmi műemléket, valamint külső kerületeit is felújították. 

A mai Poprád négy, a XX. századig önálló kisváros egyesítésével létesült: Szepesszombat, 
Felka, Sztrázs és Mateóc. A felsorolt négy városka csaknem mindegyikének volt reneszánsz 
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haranglábja. Poprádnak szépen rendezett főtere van, melyet a haranglábon kívül a régi 
gótikus, több freskóval rendelkező templom is ural. Van itt egy klasszicista evangélikus 
templom is, körülötte park. Védett városként, több építészeti emlékkel és templomának 
egyedi belső kialakításával tartjuk nyilván Szepesszombatot. Ennek a városkának a belterülete 
érintetlen maradt a maga ódon reneszánsz és barokk épületeivel. Ez a városrész ma Szlovákia 
egyik legjobb állapotban fennmaradt urbanisztikai egészét képviseli. A páratlan városegység 
magja a háromszög alakú tér, amelyet polgári házak sora szegélyez. A szepesszombati 
polgárházak jellegzetes ismertetőjele a magas, zsindellyel fedett, hatalmas, kiugró, oromzatos 
kontytető. Ilyenek vannak a tér északkeleti oldalán levő tímár-házakon. A római katolikus 
Szent György templomot későromán stílusban 1273 előtt építették. 1464-ben gótikusra 
építették át. A templom öt gótikus oltárral rendelkezik. A későgótikus stílusú Szent György és 
Szent Antal szárnyas oltárokat 1503 és 1520 között Lőcsei Pál mester műhelyében készítették. 
A templom mellett áll az 1598-ból származó reneszánsz harangláb és az 1772-ből származó 
barokk stílusú Immaculata-szobor. A parkban található egyedülálló emlék a gabonamérő, 
amely a jelentős szepesszombati vásárokat idézi fel emlékezetünkben. A szabadon álló 
városházát, mint későbarokk palotaépületet a 18. század végén építették. Az evangélikus 
templom épületét az építőmesterek 1777-ben a tér házsorai közé illesztették. Belsejében 
találjuk az 1852-ből származó "Krisztus az Olajfák hegyén" értékes oltárképet. Arról, hogy 
ezt a csodálatos helyet már Mátyás király is felfedezte, egy márványtábla felirata árulkodik 
azon a házon, amelyben az éjszakát töltötte. Szepesszombat ma a turisták kedvelt 
pihenőhelye, akik az itteni stílusosan berendezett vendéglőkben megízlelhetik a jó ételeket 
vagy a gyönyörűen felújított panziók valamelyikében eltölthetik. 

Poprád történelmi centruma az orsószerű Szent Egyed-tér körül terül el. A főteret főleg 
barokk és klasszicista stílusban épült polgárházak övezik, amelyek nagyrész a 18. és a 19. 
századból származnak. A város domináns épülete a koragótikus Szent Egyed-templom, amely 
a 13. századból származik. A templomban középkori freskók láthatók. Legérdekesebb az a 15. 
századi kép, amely egy bibliai jelenet háttereként a Magas-Tátrát ábrázolja. A főtér végén 
található a Tátra Múzeum, mely ásvány-, növény- és állat-gyűjteményeivel a Tátrát ismerteti, 
de igen gazdag a történelmi és néprajzi anyaga is. 

Nem messze Poprádtól található a nem egészen száz évvel ezelőtt Tomáš Baťa által alapított 
iparváros, Szvit. A Tátra lábánál fekszik Batizfalva, értékes templomával és kastélyával. 
Gánóc az itt kiásott neandervölgyi emberi maradványokról híres. 
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11. kép: A szepesszombati templom és harangtorony látképe 

 

12. kép: Szepesszombat, utcarészlet 

Második nap: 

1. megálló: Ótátrafüred (Stary Smokovec) – Tarajka / Hrebionok / Nagy-tar pataki 
vízesés 

A Magas-Tátra a Kárpátok egyetlen alpesi jellegű hegysége. Nincsenek előhegységei, hirtelen 
emelkedik ki a Poprádi-fennsíkból. Nyugatról a Liptói, keletről a Bélai-Tátra határolja. 
Nyugati határhágója a Liliowe- (1947 m), míg keleten a Kopa-hágó (1749 m) képezi peremét. 
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A hegység területe meglepően kicsi, mindössze 260 km2. Geológiailag a Tátra a Kárpátok 
külső, mélységi magmás kőzetekből álló vonulatának tagja. Fő tömegét szürke színű, biotitos 
garnodiorit alkotja, ami vastag padokat képez. Kisebb mennyiségben gneisz is előfordul. 

Utunk Poprádról Ótátrafüredre vezet. Út közben rálátás nyílik a Magas-Tátra hegyvonulataira 
és megtekinthetjük a 2004-es pusztító vihar által letarolt területet is. A gyalogtúra a 
Tarajkánál kezdődik, ahová felvonó viszi a csoportot. Itt a zöld jelzésen haladva közelítjük 
meg a Nagytarpataki-völgy vízeséseit. A Nagytarpataki-völgy a Magas-Tátra D-i oldalán 
helyezkedik el, hossza 7 km. Alsó szakaszán még a Középorom és a Nagyszalóki-gerinc közé 
szoruló völgy a felső völgyzárlat alatt kiszélesedik, sziklakoronával körülzárt dombokból áll, 
és a dombok között számtalan tengerszem bújik meg. Déli határát egy hosszú és magas gerinc 
alkotja. Ez a gerinc nyugaton a Kis Viszokával (2429 m) kezdődik. Folytatásában ülnek: a 
Szontagh-csúcs, a Weszter-csúcs, a négytornyú Bibircs (2476 m), Szekrényes-gerinc és a 
Nagyszalóki-csúcs (2452 m). Nyugatról és északnyugatról a Magas-Tátra főgerincén a Kis 
Viszokától a Rovátkán keresztül a Vöröspatak-torony (2373 m), Középhegység (2383 m), a 
Vámkő-hágó, a Vámkő (2261 m), a Rovienki-tornyok és az Antónia-csúcs (2380 m) alkotják 
a csúcskeretet. 

A Kistarpataki-völggyel ÉK-i irányban kapcsolódik. Mindkettő egykori gleccservölgy, melyet 
az eljegesedések során alakítottak a hegység tetőrégiójából lehúzódó jégárak. A két völgy 
találkozásánál konfluencialépcső alakult ki, ahol a patak vize többlépcsős vízesést kialakítva 
rohan alá a többé-kevésbé koptatott granodiorit sziklákon. Innen a kék jelzés mentén a Zerge 
menedékházig megyünk tovább, ahol rátérünk a pirossal jelzett Tatra Magistrale turistaútra. 
Ezen jutunk vissza a Tarajkához, ahol a hozzávetőlegesen 3 km hosszú magashegységi 
körutunkat zárjuk. 
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4. ábra: a magas-tátrai túra útvonala 



35 
 

 

13. kép: A Nagy-Tarpatak völgye 

 

14. kép: A Nagy-Tarpataki – vízesés 
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2. megálló: Rozsnyó (Rožňava), Bányászati Múzeum, ásványkiállítás 

Rozsnyó Gömör felső részének fontos központja a Sajó folyó völgyében, a Szlovák 
Érchegység lejtői és a Szlovák Karszt Nemzeti Park fennsíkjai között. Rozsnyó több mint 700 
éves bányászváros. A középkorban főleg aranyat, ezüstöt és rezet bányásztak itt, később a 
vasérc kezdett egyre nagyobb szerepet játszani. A város környékén kibányászott érceket a 
közeli vasgyárak dolgozták fel a Sajó mentén. 

Rozsnyó tipikus középkori alaprajzú bányaváros. A város alaprajzán ma is érezhető a 
bányatelepülés emléke: az alsó és felső városrész valaha két „hadnagyság”-nak felelt meg, 
közöttük alakult ki a szabályos négyszög alakú piac, négy bejáróval, középen tűztoronnyal. A 
város egyik nevezetessége a Rozsnyói Bányászati Múzeum, mely a járás honismereti 
múzeumának szerepét tölti be. gyűjteménye mintegy 49 000 darabból áll. A Gömöri vidék 
bányászatát és kohászatát mutatja be egészen a középkortól napjainkig. Hat állandó kiállítást 
működtet. Bemutatja az első bányászati, közlekedési eszközöket, bányászati mérőeszközöket 
és a világítási technikát. A kiállítás domináns darabja a Matercia – középkori táblás festmény. 
A pincerészekben a földalatti bányászati helyszínek tekinthetők meg a vasérc és magnezit 
kitermelését is ábrázolják. 

A múzeumot 1902-ben alapították, eredeti épületét bányászati-muzeológiai célokra építették 
1905-ben. 

 

15. kép: A Rozsnyói Bányászati Múzeum épülete 
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3. megálló: Gombaszög (Gombasec), Gombaszögi-barlang 

A Gombaszögi-barlang a Szilicei-fennsík nyugati lábánál, a Szlovák Karszt területén 
található. A barlang bejárata 250 m tengerszint feletti magasságban nyílik. A terület a Szilicei 
Takaró része. A barlang középső-triász világos wettersteini és sötétszürke gutensteini 
mészkőben jött létre szerkezeti törések mentén a Fekete-patak valamint márvány-termi 
mellékfolyásának oldó és koptató hatására. A Szilice-gombaszögi földalatti hidrológiai 
rendszer része, amelybe a Szilicei-jégbarlang is tartozik. A két barlangot a Fekete-patak 
feltáratlan szakasza válassza el egymástól. A patak a felszínre a fennsík lábánál fakadó 
Fekete-forrásban lép, 11 méterrel a Sajó folyása felett. 1951-ben fedezték fel amatőr 
barlangkutatók. Teljes hossza 1525 m, melyből 285 m látogatható. Két szintje folyóvíz által 
kialakított ovális hasadékjárat, amely helyenként termekké szélesedik. A felsőbb szint 5 - 10 
méterrel a Fekete-patak aktív medre felett helyezkedik el. A felső szint Száraz-folyosóját azok 
a vizek alakították ki, amelyek jelenleg időszakosan jelennek meg a Márvány-terem 10 m 
mély kútjában. 

A barlang egyedülálló vékony szalmacseppköveivel tűnik ki, amelyek 3 m hosszúságot is 
elérnek. Járataiban a sztalaktitok, sztalagmitok más formái, valamint cseppkőlefolyások és 
bekérgeződések is találhatók. A barlang léghőmérséklete 9,0 - 9,4 °C, relatív páratartalma 95 
az 97 %. 

A barlang állatvilágából figyelemreméltó a Typhloiulus sp. nevű ikerszelvényes, amely 26 
mm testhosszával a legnagyobb valódi barlanglakó gerinctelen állat Szlovákiában. A 
barlangban denevérek csak igen ritkán, tavasszal fordulnak elő. Az utóbbi időkben a bejárati 
részben foltos szalamandrák (Salamandra salamandra) tartózkodnak ősztől tavaszig. 

 

16. kép: Szalmacseppkövek a Gombaszögi-barlangban 
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5. ábra: A Gombaszögi-barlang térképének részlete 
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