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A Bükk É-i hegylábfelszínének, Bükkhátnak és az Upponyi-hegység K-i, az Upponyiszorostól K,ÉK-re fekvõ szárnyának kõzetfölépítése nagyon hasonló. Felszínüket többnyire
középsõ- és késõmiocén (ottnangi-kárpáti, bádeni) agyagos-homokos (homokos-agyagos)
tengeri üledékek, szarmata andezit-tûzokádékkövek (agglomerátumok  piroklasztitok) s
helyenként a Sajó szarmata-korapannon torkolati hordalékkúpjának kavicsai hordozzák
(Balog K. 1963).
A fiatal töréssíkokat követõ – azok által elõrejelzett ( tektonikus preformáció)
völgyben futó Bán-patak születése elõtt az Upponyi-hegység, mint a Bükkhát É-i folytatása, a
Bükk É-i – középsõmiocén hullámverési szinlõn képzõdött – hegylábfelszínéhez tartozott
(Hevesi A. 1990). A Bükkhát és az Upponyi-hegység csaknem azonos tszf-i magasságú tetõi
(380-420, ill. 310-360 m) mellett ennek fõ bizonyítékai az utóbbi területén a nagyvisnyói
Papszõlõk és a Nekézseny-Dédestapolcsány közötti országút D-i szomszédságában fekvõ
kavicslejtõk, amelyeknek nyersanyaga – fõként késõkarbon-perm-triász mészkõbõl, és a
középsõmiocén ottnangi-kárpáti korszakában rakódott le –, a Bükkbõl származik. E kavicsok
egyúttal azt is bizonyítják, hogy a Bán-patak völgye mindenképpen a középsõmiocén után
alakult ki.
Minthogy a hegylábfelszínképzõdés éghajlati föltételei az újharmadidõszakban elõször
a középsõmiocénban (otthangi-kárpát(i), bádeni korszak), majd a késõpannon baltavári
szakaszában – a bérbaltavári alszakasztól a csákvári szakaszon át csatnótai szakaszig –
állottak fönn, valószínû, hogy a Bán-patak völgyének és völgyrendszerének mai arculata csak
ezután kezdett kiformálódni (Pinczés Z. 1975 a, 1980; Hevesi A. 1978, 1986, 1990; Pécsi M.
1980; Kretzoi M. – Pécsi M. 1982).
A Bán-patak völgyének süllyedése, napjainkig tartó bevágódása É-i és D-i
szomszédságának (Upponyi-hegység, ill. Bükkhát) markáns, bár szakaszos és viszonylag
lassú emelkedésével párosult. Ennek következtében a Bán-patak völgyrendszerének
völgytalpai és tetõ- meg hátszomszédságuk között jelentékeny, 100-180 m-es viszonylagos
magasságkülönbség jött létre, ami eleve meredek lejtõk képzõdésével jár. Minthogy e lejtõk
java a fönt említett laza, váltakozó agyagtartalmú középsõmiocén tengeri üledékekbõl és
késõmiocén tûzokádékkõbõl épül föl, a fönt írt viszonylagos magasságkülönbség
növekedésével a lejtõcsuszamlások megindulásához egyre kedvezõbb föltételek adódtak.
Ennek következtében mind a Bükkhát, mind az Upponyi-hegység K,ÉK-i részén a
hegycsuszamlások különbözõ fajtái jellegzetes, tájformáló felszínalaktani elemekké
sokasodtak. Ezek közül kettõt, a Nagybarca K,DK-i határába mélyedõ Tó-lápát („Hét-tó”,
Bükkhát) és a Bánhorváti Ny,ÉNy-i határában található Damasa-szakadékot mutatom be.
A Hét-tó és a medencéjüket magába foglaló Tó-lápa* (1. ábra) Nagybarcától DK-re kb.
2 km távolságban helyezkedik el. A lápát – amely kialakulását tekintve hegycsuszamlás
sebhelye alatti mélyedés, azaz hepe – K-rõl a Pap-hegy (325 m), D-rõl a Kavicsos-tetõ (389
m), K-rõl a Bükk-tetõ (408 m), É-ról a Hegyes-tetõ (392 m) fogja közre. A lejtõcsuszamlás
összetett nyelvének szélsõ pereme mentén napjainkra 2 hátravágódó vízmosás völgye érte el a
csuszamlás hepéjét, É-on a Gergye, D-en az Agyagos-tetõ alatti völgyé (1. ábra, 1. térkép).

*

lápa = a palóc nyelvterületeken völgyeket, völgymedencéket jelentõ szó

1. ábra
A hegycsuszamlás hepéjében kialakult nagybarcai Tó-lápa (Bükkhát) tömbszelvénye
(Hevesi A. 2002)

1. térkép
A nagybarcai Gergye-völgy – Tó-lápa felszínalaktani térképvázlata (Hevesi A. 2006)
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A két vízmosás az összetett csúszásnyelv végénél egyesül, idõszakos csermelyük Nagybarca
K-i szélénél torkollik bele az ott 152 m tszf-i magasságban elsietõ Bán-patakba (1. térkép).
A Gergye-völgy alsó folyása mentén kárpáti agyagok, agyagos homokok és bádeni
agyagok hordozzák a felszínt. Rájuk szarmata piroxénandezit tûzokádékkõ, ill. korapannóniai
kavics (mészkõ, kavics, kristályos pala) települt (Balogh K. 1963). Ez utóbbiak hordozzák a
hepe-medencét körülfogó tetõket és hátakat: Hegyes-, Bükk-tetõ, ill. Kavicsos-tetõ, Pap-hegy.
És természetes, hogy ezek csúsztak le a bádeni és ottnangi-kárpáti agyagos üledékeken.
A kõzettani föltételek mellett a jelentõs viszonylagos magasságkülönbség is adott:
175-258 m; a Bán-völgy szerkezetileg itt is elõrejelzett szakaszának talpa Nagybarcánál 155150 m tszf-i magasságban húzódik a 325-408 m tszf-i magasságú tetõk és hátak alatt. A Tólápát alulról határoló csúszásnyelv legfelsõ része 299, a lápa „feneke” 280 m tszf-i
magasságban van. A nyelv legmagasabb szegélyén jól látszanak a lecsúszott s mozgás közben
eredeti helyzetükbõl többnyire kidõlt, 2-3 m-es andezittûzokádékkõ tömbök; egyértelmû,
hogy idõs tömbös lejtõcsuszamlás legfölsõ (legfiatalabb?) nyelvszakaszát látjuk. E sziklás
szakasz alatt a nyelv kevésbé köves, de meredekebb lejtõjû szakasza s a hozzá alulról
csatlakozó lankás nyelvvég vagy korábbi csúszásoktól való vagy a csúszásnyelv alsó felének
újabb (és újabb?) megcsúszására vall.
A Nagybarcából a Bükk-tetõ felé tartó szekérút a csúszásnyelv alsó végén eredetileg
kettévált, és a nyelv és völgyoldal szélén vezetett tovább a tetõ felé. (A völgyoldalak lejtõit
számos kisebb, korábbi csuszamlás nyomai hullámosítják; 1. térkép.) A szekérút mindkét ága
a használattól és az idõszakos vízfolyásoktól hamar járhatatlan árokká mélyült, ezért „eredeti
nyomvonalukat” meg köllött változtatni. A helyükbe mélyült vízmosások közül az Agyagostetõ alattinak oldalágai már a csúszásnyelv alsó szakaszának föltagolásába is belefogtak, a két
fõág fölsõ vége pedig, ahogy már utaltam rá, most a Tó-lápa alsó peremét készül teljesen
átvágni, azaz lecsapolni (1. ábra, 1. térkép).
A növényzet tanúsága szerint a Tó-lápát – mint csuszamlás hepéjét – eredetileg egy
nagyobb tó töltötte ki, amely – föltehetõen a jelenkor mainál szárazabb, veszteséges
vízháztartású korszakaiban – kisebb tavakra szakadozott (1. ábra, 1. térkép), amelyek közül a
névadás idején Nagy(és Kis)barca lakói hetet számlálhattak meg (Hét-tó!). Ezekbõl 4
napjainkra szinte teljesen föltöltõdött, a másik három zsugorodó, lápos tocsogóvá változott.
(Minthogy élõviláguk, fõként állataik fölmérése és vizsgálata eddig nem történt meg, mint ún.
„vizes (nedves) élõhelyek” nagyobb figyelmet érdemelnének!)
Míg a nagybarcai Tó-lápa lejtõcsuszamlásos keletkezésének koráról legföljebb annyit
állapíthatunk meg, hogy valamikor a korajelenkor száraz szakaszai (fenyõ-nyír, mogyoró
korszak) elõtt történt, az upponyi-hegységi Damasa-szakadék kialakulásának koráról többet
tudunk.
Pesty Frigyes 1863-ban kezdett helynévgyûjtésekor kérdéseire „Bánhorváth
községbõl” Berentás István bírótól és Szabó Antal jegyzõtõl – mások mellett – az alább
idézett választ kapta:
„…Bánhorváti határában még említést érdemel a Damassa hegy szakadás, - melly ötven ölet
jóval meg haladó magasságú hogy az 1848ik gyászos évben roppant föld rengés között körül
belöl 5-6 hold területü hegy iszonyatos robogással a föld alá süllyedt, – a rajta lévõ erdõs
száz éves tölgy, és Bükk fákat is magával sodorván nyomuk sem látható, – most borzasztó
látvány.” (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár. BmLt. IV.B. 752/a. 43/1865.sz. 3.fol.;
Közreadta Tóth Péter: „Pesty Frigyes Borsod vármegye leírása 1864-ben”; Miskolc, 1988).
A „szakadék” keletkezésének története, több változatban, immár mondaként, a
bánhorvátiak között napjainkig él. (Idõs emberek a kocsmában, kérdésre-kérésre az általuk
ismert változatot ma is elmondják.) E mondák egyik változatát az 1930-as években Lenkey
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Gyula református lelkész adta közre „A Bodó-tó titka”1 címmel a Borsod-Gömör-vármegyei
és nagymiskolci Kincses Kalendárium 1948. évi kiadásában (Kovács A., Zámbori Z. 1997)2.

2. térkép
A Damasa-szakadék és közvetlen környéke felszínalaktani vázlata
a bánhorváti Egres-völgyben (Hevesi A. 1990)
Kovács Attila és Zámbori Zoltán (1996) 1995-ben Vass István, bánhorváti református
kántortól hallgatták meg a „földindulás” és a szakadék történetét. Vass István – és más
falubeliek szerint szintén – a nagy robajú esemény a XVIII. sz. végén játszódott le. Lenkey
Gy. (1948) több szakadást is említ. E „szakmailag” nem megalapozott eseményidõ
megközelítések valószínûleg igazak.
Az 1763 július 28-i komáromi földrengés hatóterületének ÉK-i határa ugyanis Eger és
Selmecbánya térségéig terjedhetett (Réthly A. 1952). A „határsávba” Bánhorváti és környéke
éppen belefér. Ezután 1829-ben és 1834-ben ismét földmozgások érhették az Upponyihegységet is (Réthly A. 1952). Lenkey Gy. (1948) följegyzése szerint a Damasa sziklatömbje
1834-ben újra „darabokra szakadt”. E földindulás, amelynek rengésközpontja (epicentruma)
az Érmelléken volt, és egyebek között Pesten, Rozsnyón és Szegeden is érezni lehetett (Réthly
A. 1952), nyilván elért Bánhorváti térségbe is.

1
2

A szóban forgó Bodó-tó a Hét-tó-hoz hasonló hepében jött létre (2. térkép)
A mondák ismertetésére két volt tanítványommal, Kovács Attilával és Zámbori Zoltánnal reményeink szerint
lesz alkalmunk a jövõben visszatérni.
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2. ábra
A Damasa-szakadék tömbös lejtõcsuszamlásának keresztmetszete
(Hevesi A. 1999.)

3. ábra
A Damasa-szakadék képe Ny-DNy felõl
(Hevesi A. 2001.)
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A Damasa-szakadék arculatát valóban többszörös – tömbös – lejtõcsuszamlás
határozza meg. Amint az a 2. és 3. ábrán is látszik, a bádeni agyagos-homokos, homokosagyagos tengeri üledékekre települt piroxénandezit tûzokádékkõ-takaró D-i peremét az
Egeres-völgyben lefutó, nagy esésû Csom(Som)-patak erõsen bevágódva mossa alá. Noha a
lejtõcsuszamlás kialakulásához a kõzettani és domborzati adottságok egyaránt meg vannak
(voltak), gyakoriságukhoz nyilván az alámosás és a földrengések is hozzájárultak.
A Damasa-szakadék –a szepesvári Drevnyik-h. (Hevesi A. 1999)– mellett, az egész
Északnyugati-Kárpátok egyik legszebb tömbös lejtõ(hegy)csuszamlás létrehozta
képzõdménye. Mai arculatának fõ vonásai valószínûleg az 1848-as földrengés hatására jöttek
létre. A lecsúszott, egymásnak dõlõ, támaszkodó kõzettömbök az ágasvári Csörgõ-lyuk után a
maradék ország második leghosszabb álbarlangját zárják közre (3. térkép). E zegzugos
járatrendszer egyik-másik le(be?)járata 1985 óta bezáródott, s újak is nyíltak belõle. (Kopár,
félelmetes alagútjai folyton omlással fenyegetnek, a karsztbarlangokban jártas föltáró sem érzi
bennük biztonságban magát.) Maga a szakadék, amint arra már utaltam, a tömbös
földcsuszamlás leglátványosabb – a földtani-felszínalaktani szakirodalomban alig ismert
(ismertetett) – hazai iskolapéldája!

3. térkép
A Damasa-szakadék járatrendszere (Kovács A.- Zámbori Z. 1996)

6

Irodalom
Balogh K. 1963: A Bükkhegység és környékének földtani térképe (1:100000) Magyar Állami Földtani Intézet,
Budapest
Hevesi A. 1978: A Bükk szerkezet- és felszínfejlõdésének vázlata. Földrajzi Értesítõ, XXVII.2. 169-203.o.
Hevesi A. 1986: A Bükk hegység felszínfejlõdése és karsztja. Kandidátusi értekezés. Budapest, MTA
Földrajztudományi Kutatóintézet, 187 o.
Hevesi A. 1990: A Bükk szerkezet- és felszínfejlõdése, különös tekintettel a karsztosodásra. Magyar Földrajzi
Társaság, Miskolc-Budapest, 67 o.
Hevesi A. 1999: A szepesváraljai Drevnyik-hegy édesvízi-mészköve. Karsztfejlõdés III. Szombathely, 71-77.o.
Kovács A. – Zámbori Z. 1996: A bánhorváti Damasa-szakadék kutatásának eddigi eredményei. Szakdolgozat.
Miskolci Bölcsész Egyesület, 31 + XXII o.
Kretzoi M. – Pécsi M. 1982: A Pannóniai-medence pliocén és pleisztocén idõszakának tagolódása. Földrajzi
Közlemények, XXXI, 4., 300-326.o.
Pécsi M. 1980: A Pannóniai-medence morfogenetikája; Földrajzi Értesítõ XXIX, 1., 105-127.o.
Pinczés Z. 1957: Az Eger-völgy problémái; Földrajzi Értesítõ, VI. 29-43.o.
Pinczés Z. 1980: Production of Planation Surfaces and their Types as Illustrated on the Examples of Tertiary
Volcanic and Mesozoic Mountains; Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina, XIVXV. 1975-1976, 5-29.o.
Réthly A. 1952: A Kárpátmedencék földrengései; Budapest, 510 o.

7

