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Előzmények
Ha egy kicsit visszatekintünk a múltba, akkor elsőként 
meg kell említenünk Schafarzik Ferenc nagyszabású 
munkáját, melyben a történelmi Magyarország terüle
tén lévő kőbányákat dolgozta fel mintegy 400 oldalon 
1904-ben. Ettől az időtől több közlemény jelent meg.

A közel 2500 lelőhelyet feldolgozó kataszter gyakor
latilag teljes áttekintést nyújtott a Kárpát medence 
kőzeteiről. Egyúttal díszítőkő kataszternek is felfog
ható. A hosszú évekig tartó kataszterezés során ugyanis 
minden lelőhelyről mintát is kellett beküldeni, ami egy 
kocka formájában történt, melynek oldalait különbö
zőképpen munkálták meg. A polírozott felülettől a 
natúr kő félületig minden átmenet tanulmányozható 
volt egyetlen mintadarabon! Ebből a hatalmas gyűjte
ményből őriz egy részt a Budapesti Műszaki Egyetem 
Mérnökgeológiai Tanszéke.

Csaknem egy évszázaddal később a Magyar Állami 
Földtani Intézet készített egy országos katasztert 
"Építőipari nyersanyagok prognózisa" címen. Ebből 
nőtte ki magát az önálló díszítőkő kutatási program. 
Ennek kidolgozásában elévülhetetlen érdemei vannak 
Kéri Jánosnak, aki végül az összefoglaló értékelést elké
szítette 1991-ben.

A "Magyarország díszítőkő felhasználásra alkal
mas kőzeteinek litosztratigráfiai formáció és tájegy
ség szerinti értékelése" című mintegy 200 oldalas doku
mentáció a teljes hazai kínálat bemutatására vállalko
zott (MÁFI adattár). l:500.000-es méretarányú áttekin
tő térképen mutatta be az ország díszítőkő céljára alkal
mas kőzeteinek elterjedését. E nagyszabású munkában 
részt vettek a díszítőkővel foglalkozó legkiválóbb 
szakemberek. Több száz próbavágást végeztek az or
szág ismert, kevésbé ismert üledékes, magmás, vulkáni 
és metamorf kőzeteiből. A legszebb példányok méltó 
környezetben kerültek elhelyezésre az MGSZ Veszp
rémi Területi Hivatalánál.

A díszítőkő fogalma
л

Általában díszítőkő alatt értünk minden olyan - kü
lönböző módon megmunkált -  természetes kőzetet, ahol 
a kő fizikai tulajdonságai mellett a szín, a fény, a külső 
megjelenés ezstétikai értéket képvisel. Épületek külső 
és belső burkolata, szabadtéri szobrok, díszkutak, út
burkolatok, támfalak, lépcsők, mind azért készülnek 
kőből, hogy a kő tartóssága és egyéb kedvező tu
lajdonságai mellett a szépsége is érvényesüljön. Tágabb 
értelemben tehát a látható kőfelületek mind a díszítő 
fogalmába tartoznak. Az építőkő - díszítőkő "határt" 
meghúzni nem is olyan egyszerű feladat. Szűkebb érte
lemben a csiszolt kőfelületeket nevezik díszítőkőnek, 
melyeket épületek belső és külső burkolására, sírkő és 
különböző műtárgyak készítésére használnak.

Díszítőkőnek leginkább a kevéssé tektonizált terüle
teken előforduló, megfelelő szilárdságú és fagyálló- 
ságú kőzeteket használják. Fontos kritérium a farag
hatóság és a repedésmentesség. A hagyományosan 
díszítőkőnek használt hazai kőzetek a rendelkezésre 
álló lehetőségeknek csak igen kis részét képviselik.
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A díszítőkövek hazai kőzetből való 
előállításának lehetőségei

A  kő felhasználása a történelem során változó mértékű, 
de mindig jelentős volt. A díszítőkő ipar szinte egyidős 
az emberi kultúrával. Századunkban az építőanyagok 
sokfélesége, valamint bizonyos időszakokban a meny- 
nyiségi szemlélet, visszaszorította a természetes építő
kövek és még jobban a díszítőkövek felhasználását.

Jelenleg ismét reneszánszát éli a díszítőkő ipar 
Európában. Magyarországon is nagy hagyománya volt a 
díszítőkő felhasználásnak, amit számos gyönyörű épü
let jelez. A '90-es években ismét nagyobb az igény a 
díszítőkő iránt, köszönhetően az igényesebb építészeti 
stílusnak, erősödő beruházási kedvnek.

Ezzel nem tart lépést a díszítőkő kutatás, termelés, 
így nyilvánvaló, hogy rendkívüli mennyiségben érkez
nek külföldről díszítőkő termékek.

A díszítőkő céljára alkalmas hazai kőzetek előfordu
lásaival kapcsolatban néhány érdekes példán mutatjuk 
be a felhasználási lehetőségeket. A díszítőkő előállí
tására alkalmas kőzetek egy geológiai formációhoz, ta
gozathoz kötődnek, így térben könnyen lehatárolha
tok. Kutatással a kőzet mennyiségi, minőségi paramé
terei, a tektonizáltság, a települési viszonyok tisztáz
hatók, mely alapján a bányanyitás optimális helye és a 
tervezett technológia megadható.

Nyilvánvaló, hogy a klasszikus díszítőkő nagy, repe
désmentes tömbökből készül, ezért a kutatásnál a vár
ható tömbkő-kihozatal meghatározásának igen nagy 
szerepe van.

A díszítőkő kutatás és bányászat beruházás-igényes 
tevékenység, ezért nem véletlen, hogy csak a hazai 
"nagyok" tudtak versenyben maradni a sokkal tőkee
rősebb külföldi vállalkozások mellett.

A konferencia egyik célja éppen az, hogy a közvé
lemény előtt még ismeretlen, rendelkezésre álló épí
tőkő előfordulásokra hívja fel a figyelmet. Sok építőkő 
ugyanis alkalmas díszítőkő előállításra, csak eddig ilyen 
célból még nem vizsgálták. Példa erre a Füredi mészkő, 
mely vastag és vékonypadossága miatt egyébként ked
velt építőkő, ennek csiszolt darabjaiból készült a 
Magyarhoni Földtani Társulat 150 éves jubileumi em
lékplakettje. Szűkebb környezetünk, a Dunántúli Kö
zéphegység igen gazdag díszítőkő céljára alkalmas 
kőzetekben. Avörös homokkő, a bazalt, a kvarcit, a kár
tyás homokkő, a különböző tengeri és édesvízi mész
kövek, a gránit próbavágása és fizikai tulajdonságainak 
vizsgálata igazolja, hogy széles választék áll rendelke
zésre. Épületek külső és belső burkolatának készíté
sére, sétáló utcák díszburkolatára, kerti bútorok, park
díszek előállítására alkalmasak ezek a kőzetek. Megfe
lelő méretű bazalt-tömbökből csodálatos kerti asztal és 
ülőzsámoly készíthető, melynek csak a teteje csiszolt, 
polírozott, oldalról a természetes kőanyag látszik.

A vörös homokkő pl. ideális lépcső, támfal, kerítés 
készítésére, de parkok dísze is lehet, ahol a kőtömbnek 
csak egy része megmunkált.

A sor folytatható lenne a Bakony, a Vértes és a
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Gerecse hegység kiváló építő-díszítő köveivel. Magyar- 
ország különböző tájegységeinek díszítőköveit négy 
előadás tárgyalta a konferencián, így kellő áttekintést 
kaptunk szinte a teljes hazai kínálatról.

Ha a lehetőségekről beszélünk, az azt jelenti, hogy 
geológiailag már ismert és vizsgált előfordulások van
nak. Ezen építő-díszítőkő lelőhelyeken történő bá
nyászkodásnak környezetvédelmi, természetvédelmi, 
föld- és vízvédelmi korlátái lehetnek, ami adott esetben 
nehezíti a nyersanyaghoz való hozzáférést. Éppen azért

szeretnénk a lehetőségek széles skáláját bemutatni, 
hogy mérlegelni lehessen, mely előfordulások érik 
meg a befektetést és melyek azok, amelyek helyette
síthetők más területen hasonló minőségű kőanyaggal.

A konferencia foglalkozik a díszítőkövek szabványo
sítási problémáival, a felhasználás és a feldolgozás kér
déseivel is, remélhetően kielégítve a szakemberek szé
les körének ezirányú érdeklődését. A konzultációk, 
hozzászólások alapján bizonyára kirajzolódik egy olyan 
kérdéskör, amely már a következő díszítőkő konferen
cia témája lehet.

Díszítőkő feltárási lehetőségek a Bükk-hegység
körzetében

PELIKÁN PÁL -  Magyar Állami Földtani Intézet

A  térség kőzeteit a múltban elsősorban építőkőként 
hasznosították, de vannak adatok a díszítő célú fel- 
használásra is.

A máig fennmaradt legrégibb alkalmazás a bélapát
falvi monostortemplomon látható, ahol vörös színű tu
fakockák berakásával csíkos-mintás homlokzatot ala
kítottak ki az egykori mesterek.

A miocén riolittufa könnyen és jól faragható. Fel
használhatóságát számos emlék bizonyítja. Csak példa
szerűen: Egerben a várbeli palota gótikus boltívei, a 
Minaret burkolata, a Minorita templom homlokzati 
címerfaragványa, a Bazilika homlokzati oszlopsora, te
metői síremlékek, kőkeresztek, stb.

A miocén riolittufa nagy elterjedésben található a 
Bükkalján, itt számos, kisebb-nagyobb kőfejtés is feltár
ja. Színe világos szürke (horzsaköves változatok), sárga, 
barna, sötétszürke, néha fekete. Utóbbiak az erősen 
összesült tufák, csaknem riolitláva kinézetűek. A vörös, 
lilásvörös színű lapillis tufák a hegység délnyugati 
előterében (Egerbaktától Ny-ra) és az Upponyi-hegy- 
ségtől északra gyakoriak.

A kemény díszítőkövek a hegység belsejében talál
hatók. A lelőhelyek jelentős része a Bükki Nemzeti Park 
(BNP) területén belül van, ez a tény a feltárási és kiter
melési lehetőségeket jelentősen korlátozza.

Az egyik legszebb kőzet a Szarvaskő környéki gabbró 
és dolerit (régi nevén diabáz). Sajnos a könnyen hoz
záférhető előfordulásait korábban út- és vízépítési kő
ként kitermelték, a díszítőkő bányászati célra felújított 
Binét bánya mellett ma már csak két jelentősebb gabb- 
rótest van a BNP területén kívül, mindkettő Szarvas
kőtől Ny-ra. A MÁFI kezdeményezésére a 80-as évek
ben próbamegmunkálás történt a Tardos bánya anya
gából.

Legnagyobb tömegben előforduló, díszítőkőnek is 
alkalmas kőzet a középső-felsőtriász korú, világosszür

ke színű sekélytengeri mészkő (Bükkfennsíki Mészkő 
F., Bervai Mészkő F.). A BNP területén kívül levő nagy 
előfordulásait hatalmas kőbányák foglalják le (felné
meti, bél-kői, nagy-kőmázsai), de kisebb területek még 
szabadok, vagy régebbi, kis fejtésekkel feltártak. 
A kőzet pados, gyakran vastagpados, az anchizonális 
metamorfózis következtében enyhén sávos szövetű. 
A 80-as években a MÁFI kezdeményezésére próbameg
munkálás történt a Bél-kő és a felsőtárkányi Mész-völgy 
kőzetanyagából.

Érdeklődésre tarthat számot a hegységben található 
fekete mészkő. Ennek két jelentős elterjedési területe 
van. Az egyik a hegység északi részén a felsőperm korú, 
pados, márgaközös Nagyvisnyói Mészkő Formáció. 
Legnagyobb feltárása Nagyvisnyón a Mihalovits kő
fejtő, de a falu környékén még néhány kisebb felha
gyott kőbányában is látható ez a kőzet. A másik előfor
dulás a Déli-Bükkben a felsőjura korú Bükkzsérci 
Mészkő Formáció. Felszínén fehéres-szürkére málló, 
de belsejében sötétszürke-fekete színű, pados-vastag- 
lemezes kifejlődésű. Egyes részletei fekete tűzkőlen
cséket tartalmaznak. A fekete mészkövekből próba
megmunkálás nem történt.

Nem kifejezetten díszítőkő, de különleges hatású a 
hegységben található tetőfedőpala. Ezt a kőzetet a múlt 
század közepéig nagy mennyiségben fejtették, a tető
cserép nagyüzemi előállítása szorította ki a használat
ból. Lelőhelye két területen található, északon Szilvás
várad és Nagyvisnyó közt karbon-korú, míg a hegység 
déli felében Felsőtárkány, Bükkzsérc és Kisgyőr hatá
rában felsőjúra korú kőzeteket fejtették. Utoljára 1928- 
29-ben Kisgyőrben műveltek tetőfedés céljára pala 
bányát.
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