
Még az 1990-es évek közepén is, a fõ-
városból elindulva, egy napos kalando-
zásnak számított a Hegyalja székhelyé-
nek is aposztrofált „Bodrog parti Athént”,
a történelmi Sárospatakot elérni. A Pe-
rényiek, Lorántffyak, Rákócziak városa
elõtt már messzirõl feltûnnek a telepü-
lést szinte bástyaként körülvevõ, érde-
kes formájú, vulkanikus eredetû he-
gyek, mint a Páncél-hegy, Kutya-hegy
vagy Sátoraljaújhely felõl a Király-hegy
és a Megyer-hegy.

Az Északi-középhegység legkeletibb
tagozata a legfiatalabb a határainkon be-
lül sorakozó kárpáti belsõ vulkáni vonu-
lat hegyvidékei közül. A kõzetanyagát
felépítõ heves vulkáni kitörések soroza-
ta még a pliocénba is átnyúlt, alig 9-10
millió évvel ezelõtt fejezõdtek csak be a
hegység fõ tömegét kialakító geológiai
események. A rendkívül változatos kõ-
zettípusokat produkáló sekélytengeri,
szigettengeri vulkanizmus látványos idõ-
szaka után, még több tízezer évig utó-
vulkáni mûködés rajzolta tovább a táj
egyéni arcát. Gejzírkitörések, hévforrá-
sok, feltörõ kovasavas oldatok színesí-
tették a hegyvidék földtani múltját.

E posztvulkáni folyamatok eredmé-
nye határozta meg a Patakhoz közel
emelkedõ Megyer-hegy történetét és
vele együtt a hazai léptékben egyedül-
állónak számító, erdõvel borított hegy-
csúcs mélyén rejtõzõ tó megszületését.

A hegy tetején már a középkorban, a
15. században felszíni kõbányát nyitot-
tak. Az alig 324 méter magasságú hegy

riolittufa kõzetanyagát ugyanis mélybõl
feltörõ, szilícium-dioxidban gazdag ol-
datok, kovasavak járták át, melyek
megváltoztatták az eredeti anyakõzetet.
Az alapvetõen porló, puha vulkáni por-
anyag kemény, átkovásodott riolittufá-
vá cementálódott össze. A beágyazó-
dott kemény kvarcszemcséknek kö-
szönhetõen a kõzet rendkívül ellenálló
lett, így kiválóan alkalmassá vált a ma-
lomkõ gyártására. 

A napos, déli fekvésû hegy oldalait a
hegyaljai szõlõterületek ültetvényei bo-
rították, így a Megyer-hegy tetején ki-
bukkanó kõzetben kezdték meg a fejté-
si gödör kialakítását, az érczúzók, ga-
bonaõrlõk és késõbb a paprikamalmok
elengedhetetlen alkatrész alapanyagá-
nak bányászatára.

A pataki malomkõ országszerte híres
és keresett volt, fõleg mert az egymás-
nak súrlódó kemény kvarcitszemcsék
hõhatása miatt, az õrölt gabona kissé
megpörkölõdött és ez egyedi jó ízt adott
a lisztnek és a belõle sütött kenyérnek.  

A Megyer-hegyi bánya egészen 1907-
ig mûködött. A folyamatos fejtés felha-
gyása után azonban a természet vissza-
vette, ami az övé. Az aktív bányászkodás
idején a feltörõ fenékvizet és az össze-
gyûlõ csapadékvizet vízelvezetõ vágato-
kon vezették el a bánya délnyugati szeg-
letében. Amikor a malomkõfejtés meg-
szûnt a feltörõ rétegvizek és a csapadék
lassan zegzugos vonalvezetésû tóvá áll-
tak össze, az elhagyott bányaudvart fel-
töltve. Így alakult ki a ma Tengerszem

néven ismert, 6-7 méter mélységû állóvíz
a Megyer-hegy tetején. A 70 méteres kõ-
falak mélységében csillogó sötét víztü-
kör látványa egészen varázslatos. A tó
egyben hazánk legkisebb kiterjedésû –
alig több mint egy hektáros – természet-
védelmi területe. 

A zempléni hegyvidék minden kis zu-
gában az ember és a táj évezredes együtt-
élésnek nyomai, szerves kapcsolatai fe-
dezhetõek fel, az õsember obszidián
magköveitõl, a hordókba csurgó arany-
színû tokaji bor zamatáig. Kölcsönösen
egymást alakító erõk találkozásából for-
málódtak, mint a megyer-hegyi malom-
kövek súrlódása között megõrölt búza-
szemekbõl születõ, életet adó kenyérliszt. 
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Az Õrségbõl vagy a Vend-vidékrõl nézve a Tokaji-hegy-
ség, vagy közkeletûbb nevén a Zempléni hegyvidék,
szinte egzotikus érzetek, a párás, távoli horizontba ve-
szõ kalandok ígéretével átitatott, messzi tájnak tûn-
het. S valóban! Hazánk északkeleti sarkába eldugott,
szubkárpáti vonásoktól sem mentes hegytájunk felé
fordítani barangoló bakancsunk poros orrát, mindmáig
különös élmények várható izgalmával tölt el!
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