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Dr. Vitális István jelentése az imolai ásványi 

nyersanyagokról (1922) 
 

Közreadja: HADOBÁS SÁNDOR 

 
     A Trianon utáni Magyarországon felértékelődtek az ásványi nyers-
anyagok, tekintettel arra, hogy a békediktátum következtében hazánk el-
vesztette ásványkincsekben leggazdagabb területeit, a Felvidéket és Er-
délyt. Ezért a kutatók érdeklődése olyan lelőhelyekre is kiterjedt, melye-
ket korábban figyelemre sem méltattak, abban a reményben, hogy mű-
revalónak bizonyulnak, és bevonhatók a bányászati termelésbe. Ilyen meg-
gondolásból kerülhetett sor Imola község régóta ismert, a helyi igények 
biztosítására már részben hasznosított nyersanyagainak vizsgálatára is, 
amit a kor egyik legtekintélyesebb szakembere, dr. Vitális István (akkor 
már) soproni bányászati főiskolai professzor végzett el 1922 júniusában. 
Az erről szóló rövid jelentését – néhány apróbb helyesírási módosítással 
– alább teljes egészében közöljük, tekintettel arra, hogy Imoláról kevés 
adatot találunk a szakirodalomban. A dokumentum eredeti lelőhelye: Ma-
gyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár (MÁFGBA), Bu-
dapest. Nyilvántartási száma: T: 10141. (Az eredeti iratról készült máso-
lat Zsadányi Éva közvetítésével került hozzánk, segítségét ezúton is kö-
szönjük.) 
     Imola község ma Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, az Aggteleki-
karszt déli peremén található, mindössze 86 lakossal. 1920 előtt Gömör 
vármegye délkeleti peremén feküdt. Északon Aggtelek, keleten Kánó, nyu-
gaton Ragály, délnyugaton Zubogy határosa. Délkeleti szomszédja, Ruda-
bánya már a történelmi Borsodhoz tartozott.  
     A falu szakmai szempontból arról nevezetes, hogy területén a korai 
középkorban (9-12. sz.) vasfeldolgozó telep működött, melyen rudabá-
nyai vasércet dolgoztak fel. A korabeli műhelygödröket és olvasztóke-
mencéket az 1960-as évek elején feltárták a régészek, s az itt jellemző 
kemence-típust „imolai” néven vezették be a kohászattörténeti szakiroda-
lomba.2 

                                                 
2 VASTAGH Gábor: Középkori vasolvasztó-kemence Imolán. = Kohá-

szati Lapok, 94. évf. 1961. 10. sz. 476-477. old. 
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     Visszatérve a jelentéshez, az abban említett „kis cserépvető” terméke, 
az imolai hódfarkú cserép szélesebb körben (a térség legalább 40 telepü-
lésén) ismert és kedvelt volt a 20. század első felében. Még ma is látható 
régi, elhagyott falusi házak vagy melléképületek tetején, a népi lakóhá-
zak korhű helyreállításához pedig az erre vállalkozók gyakran keresik 
bontott anyagként. 
     A cserépégető alapanyagát biztosító agyagfejtőből, amint az a jelen-
tésből is kitűnik, szép gipszkristályok kerültek napvilágra. Valószínűleg 
Vitális professzor volt az első szakember, aki tanulmányozta ezt az érde-
kes ásványlelőhelyet. A napjainkban már egyre ritkábban található, szür-
késfehér színű, lepkeszárny-szerű imolai gipszkristályokat az ásványgyűj-
tők nagy becsben tartják. Az 1970-es években még volt alkalmunk be-
szélni az egyik hajdani bányamunkással, aki elmondta, hogy agyagfejtés 
közben olykor karvastagságú, jégcsap-szerű, 50-60 cm hosszú példányo-
kat is találtak, amelyeket virtuskodva – mai kifejezéssel élve – karate-
ütéssel törtek darabokra…  
     Vitális István még egyszer járt ezen a vidéken: 1923 júniusában a Ra-
gályi család birtokának esetleges szénkincse után kutatott. Erről szóló je-
lentésének rövid kivonatát a Bányászattörténeti Közlemények egyik ko-
rábbi számában közöltük. (XIV. sz. 2012. 102-103. old.) 
      

_______________ 
 
 

Jelentés a gömörvármegyei Imola község gipsz-, vasérc- 
és szénelőfordulásáról 

 
     F. évi június hó 6-9. napjai között megtekintettem Eisler ügy-
vezető igazgató úrral a Schulhof főfelügyelő úr által felajánlott 
imolai gipszelőfordulást s egyben az ottani vasércés szénelőfordu-
lásokat is, s megfigyeléseimről röviden a következőkben számolok 
be: 
     1. Gipsz-előfordulás. Imola község temploma felett világossár-
ga színű gipszes agyag van feltárva. A felszínről beszivárgó csa-
padékvíz hatására az agyag gipsz-tartalma feloldódik, s részint az 
agyag hasadékait tölti ki 1-2 cm vastag gipsz-telérecskék alakjá-
ban, részint a vízhatlan agyag határán csapódik ki ökölnagyságú 
gipszrózsák alakjában.  
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     Ilyen gipszerecskék és gipszrózsák a salgótarjáni-borsodi szén-
medencék mediterránkori üledékeiben, főleg az ú. n. schlier ho-
mokos agyagjaiban nagyon elterjedt jelenségek, ugyanígy a lignit-
tartalmú pontusi agyagban. 
    A gipsz minőségileg kifogástalan, azonban mennyisége sokkal 
csekélyebb, nemhogy bányászati kitermelésére csak gondolni is 
lehetne. 
     2. Homok és agyag. A gipszelőfordulás közelében durvaszemű 
kvarcos-földpátos homok van feltárva egy parányi gödörben. Arasz-
nyi vastag rétegek egészen tisztának látszanak, a közbeiktatódott 
sárgásbarna vasoxidhidrátos kicsapódás azonban elárulja, hogy 
vastartalmú ásványszemecskék is vannak benne, s így táblaüveg 
gyártására nem alkalmas. 
     A gipsz és homok előfordulás szomszédságában egy kis cse-
répvető is van. Anyaga csak közepes minőségű cserép készítésére 
felel meg, s csak a helyi szükséglet kielégítésére alkalmas. 
     3. Vasérc. Imola vidékének mediterránkori kvarcos homokréte-
geinek vastartalmát a csapadékvíz beszivárgott része oldatba hoz-
za, és a felszín alatt 1-1,5 m mélyen az ú. n. oxidációs övben 8-12 
cm vastag limonitos homokkő réteg és konglomerátum alakjában 
kicsapja. Általában 5-10% vastartalma lehet ennek a vasas-réteges 
résznek. Itt-ott a vastartalom koncentrálódva 15-20%-ot is elérhet. 
Gyakorlati jelentősége azonban nincsen, s arra gondolni sem lehet, 
hogy erre az előfordulásra vasbányászatot lehessen megindítani. 
Szakavatatlan vezetőnk a hegység szakadékos árkaiba is elkalau-
zolt, ahol a sötétvörös werfeni palát vélte vasércnek. 
     4. Barnaszén-előfordulás. A borsodi típusú barnaszén több he-
lyen kibúvik Imola község határában is. Így a templom mellett a 
gipsszel együtt. Továbbá az alaphegység peremén, a vízvájta árkok-
ban. A kibúvásokon ugyan csak arasznyi vastagok, ezek a szenes 
rétegek, s emellett anyaguk tulajdonképpen csak szenes pala, de 
mindazáltal komoly figyelmet érdemelnek, mert hiszen Borsodban 
3-5 széntelep, s nagyon valószínű, hogy a jól megválasztott kuta-
tások itt is vájástérdemlő széntelepekre bukkanhatnak. Épp ezért a 
magam részéről ajánlom, hogy a gipsz helyett, amellyel nincs mit 
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kezdeni, foglalkozzunk inkább az imola-környéki, sztrizsvidéki3 
barnaszén-előfordulásokkal. Szuhakállótól Kurityánon át Felsőnyá-
rádig most építik a vasútvonalat, úgy hogy Imola-Sztrizs4-Ragály-
Zubogy vidékének barnaszene nehány km-nyi vasútmeghosszabbí-
tással elérhető lesz. 
     Sopron, 1922. június hó 28. 
 

                 Dr. Vitális István 
          bány. főisk. r. tanár 
 

______________ 
 
 

 

 
 

Imolai gipszkristály. 
(A miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtárának gyűjteményéből.) 

                                                 
3 Helyesen: trizsvidéki. (A szerkesztő.) 
4 Helyesen: Trizs. (A szerkesztő.) 


