a védetté nem nyilvánított barlangok összeírását, nyilvántartását
és felügyeletét is elrendelheti4..
K im ondja továbbá, hogy a természetvédelmi törvénynek azo
kat a rendelkezéseit, melyek az újonnan felfedezett barlang beje
lentésére, továbbá arra vonatkoznak, hogy barlangot csak enge
déllyel és jóváhagyott terv szerint szabad feltárni és feltárás előtt
az ásatásokat el kell végezni, ki kell terjeszteni a védetté nem nyil
vánított barlangokra is. A barlangoknál tehát a többi természeti
tárggyal szemben az a különlegesen kedvező helyzet áll elő, hogy
még a védetté nem nyilvánított barlangok is bizonyos — megle
hetősen nagyfokú — védelemben részesülnek.
*

A m agyar természetvédelmi törvény jelentőségükhöz mérten
foglalkozik a barlangokkal és figyelembe véve különleges helyze
tüket külön, kizárólag a barlangokra vonatkozó rendelkezéseket is
tartalmaz. Ezekután kívánatos volna, hogy a barlangok összeírása
és védetté nyilvánítása mennél előbb megtörténjék és kezdetét ve
hesse a gyakorlati természetvédelem.

MIT KELL TUDNUNK A BARLANGOKRÓL ?
Irta: Kadic Ottokár dr.
(Folytatás.)

A pataklerakódások folyóvízből, a barlangi agyag és a mésztufa szivárgó vízből, az elmállott kőzetek és a lösz, valamint az
állati és emberi lerakódások száraz úton történtek.
Mindazokat a barlangi lerakódásokat, amelyek helyben ma
radtak, elsődleges lerakódások-nak nevezzük a másodlagos lerakódások-kai szemben, amelyeket valamely erő eredeti helyükből el
mozdított s más helyen újból lerakott. A leggyakoribb természetes
erő, amely másodlagos lerakódást előidézhet, a folyóvíz. Réteg
zavarások még úgy is történhetnek, hogy a barlang feneke foko
zott korrózió folytán berogy s ezzel a barlangkitöltés lesüpped.
Rétegzavarásokat végül az ember is előidézhet; a történelemelőtti
időkben az ember gyakran gödröket ásott a barlangi talajba, hogy
tanyáján javítson, történelmi időkben pedig kinesásók bolygatták
meg a barlangkitöltéseket.

A barlangkitöltések földtani kora.
A barlangok kitöltése kevés kivétellel a negyedidőszak-ban
történt, tehát olyan időben, amikor az eljegesedett területeknek a
mainál sokkal nagyobb kiterjedésük volt s ezért ezt az időszakot
még jégkorszaA--nak is szoktuk nevezni.
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Ebbon az időszakban egész Észak-Európa, nevezetesen
Skandinávia, Anglia túlnyomó része, Hollandia, majdnem egész
Észak-Németország és Oroszország kétharmadrésze egységes, ha
talmas jégtakaró alatt feküdt. A jégkorszakban az Alpok túlnyomó
része is el volt jegesedve. Az alpi gleccserek végmorénái ebben
az időszakban mélyen leereszkedtek nemcsak az északi lejtőkön,
hanem a déli tengermelléki hegyoldalakon is.
A z északeurópai és alpi nagy jégterületeken kívül Európá
ban még több kisebb eljegesedett központot is találunk. íg y több
helyen el volt jegesedve az Ibériai félsziget, különösen a Pyreneusok, Franciaországban a Cevennek és Yogézek, Németország
ban a Schwarzwald, a Harz-hegység és a Szudéták, Olaszország
ban az Apenninók. A Balkán-félszigeten több helyen mutatták ki
az eljegesedés nyomait, nevezetesen Szerbiában, Albániában, Ma
cedóniában, Boszniában és Hercegovinában. Magyarországon a
Magas Tátrában, az Alacsony Tátrában és az Erdélyi K árpá
tokban.
Beható tanulmányok kiderítették, hogy a negyedidőszaki
eljegesedés nem volt egységes jelenség, hanem többször ismétlő
dött. Így azok a geológusok, akik az alpi eljegesedést tanulmá
nyozták, megállapították, hogy az Alpok, a negyedidőszak tar
tama alatt, négyszer jegesedtek el. A z eljegesedés kisebb köz
pontjaiban ez a részletes beosztás nem mindenütt lehetséges,
de egyébként is nagyon kétséges, v á jjon az alpi jégkorszakok ál
talánosíthatok-e. IJjabb tanulmányok mindinkább amellett szól
nak, hogy a negyedkorban csak két hidegebb időszak volt. Ezeken
kívül megkülönböztetünk egy jégkorszakelőtti és egy jégorszakutáni időszakot.
A jégorszakoknak hideg, a közbeeső jégkorszakközötti pe
riódusoknak meleg kiima felel meg. A hideg és meleg kiimák kö
zött természetesen átmeneti periódusok is voltak. E ddigi tapasz
talataink szerint a negyedidőszak időbeli beosztását a következő
táblázatban foglalhatjuk össze:

Felső diluvium

Jégkorutáni időszak

Középső diluvium

Későj égkori időszak
Jégkorközötti időszak
Főjégkori időszak

Alsó diluvium

Jégkorelőtti időszak

A barlangokban lerakodott üledékeket
fenti beosztásba sorolhatjuk.

könnyű szerrel

a
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A barlangok őslénytani emlékei.
A megnyílt barlangokat a legrégibb időktől kezdve állat is,
ember is előszeretettel kereste fel, hogy bennük ideiglenesen meg
húzódjon, vagy pedig azokban állandó tanyát üssön. A negyedidő
szaki emlősök közül különösen több nagy ragadozó lakta állandóan
a barlangokat. Ilyenek a barlangi medve, a barlangi oroszlán és a
barlangi hiéna. Ezek társaságában találjuk meg az őskori farkast
és a rókát.

í). kép. — A

barlangi medve szobor-rekonstrukciója 0 . Á b e l elgondo
lása szerint.

Barlangi kitöltések felásatásakor tehát főleg a felsorolt ra
gadozók csontjait találjuk. Ezeken kívül barlangokban még olyan
állatok maradványai is előfordulnak, amelyek a nevezett ragado
zók prédái gyanánt jutottak oda. Különösen a barlangi hiéna hur
colt sok állati zsákmányt a barlangokba s ezzel a barlangkutató
őséletbúvárnak nagy szolgálatot tett.
Ismeretes továbbá, hogy a barlangok homályos előcsarno
kainak repedéseiben és kürtőiben baglyok szoktak tanyázni. Ezek
is, szokásuk szerint, prédáikat a barlangba hurcolták, itt szétmar
cangolták, az elemészthető részeket lenyelték, az elemészthetetlen
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tollat, szőrt és csontot begyükben összegyűlve gom olyok alakjá
ban kiköpték. Uymódon a baglyok köpeteiből egész csontfészkek
keletkeztek, amelyek a barlangkitöltés rétegei közt valamely vidék
és időszak összes apró emlős, madár, béka és kígyó-állományát
tartalmazzák.
Mikor aztán a barlangokat az ember is lakni kezdte, a bar
langok faunatartalma tetemesen növekedett. A z ember is vadász
prédáinak és háziállatainak maradványait konyhahulladék gya
nánt a barlangban szétszórta s ezzel időszakának állatvilágát a
barlangi üledékekben reánkhagyta.
A mondottakból kitűnik, hogy a barlangok kitöltéseiben fel
halmozódott állati s néha növényi maradványok fajban és szám
ban néha tetemesek lehetnek s ezért a barlangok az őslénytani tu
dománynak valóságos kincsesbányái közé tartoznak.
A barlangokból kikerülő őslénytani leleteket minden nehéz
ség nélkül a barlangokon kívül levő negyedidőszaki faunák és fló
rák lajstromába sorolhatjuk. A negyedidőszakot, mint tudjuk, az
eljegesedés tüneménye jellemzi. Ebben az időszakban, mint az
előző fejezetből tudjuk, Európa északi részét jégtakaró borította
be, a magas hegyek gleccserei és hómezői pedig mélyebbre jutot
tak az őket átszelő völgyekbe. Azt is tudjuk, hogy ez a tünemény
többször ismétlődött a negyedidőszak tartama alatt s hogy a jég
korszakok hideg kiimái közbeeső meleg periódusokkal váltakoztak.
Ha ez a felfogás helyes, akkor bizonyos, hogy ez a klimaingadozás a negyedidőszaki faunában és flórában is nyomot ha
gyott, más szóval elvárjuk, hogy a jégkorszakok idejében hideget,
a jégkorszakközötti periódusokban pedig meleget kedvelő állatok
és növények éltek. A leletek tényleg igazolják várakozásunkat,
amennyiben a jégkorszakok idejében lerakodott üledékekben hi
deget kedvelő állatok és növénvek maradványait találjuk, a közbe
eső meleg időszakokból eredő rétegek pedig rendszerint meleg
faunát és flórát tartalmaznak.

A barlangok ősrégészeti jelentősége.
Állati és növényi nyomokon kívül egyes barlangokban em
beri maradványokat is találunk. A z ember a barlangokat ősidőktől
kezdve tanyául használta, hogy azokban ideiglenesen meghúzód
jon, vagy azokat állandó lakásul használja. A barlangban lakó
emberek eszközei, nevezetesen kőszerszámai, csonteszközei, fém
tárgyai, cserépedényei és más, kezdetleges életéhez szükséges hol
m ijai a barlangban gyakran elkallódtak, de barlangi agyagba vagy
a humuszba jutva, a mai napig reánkmaradtak.
A kultúra-maradványoknál sokkal ritkábbak az emberi
csontváz-maradványok. Ritkán történt, hogy emberek megbete
gedve és hozzátartozóiktól elhagyva a barlangban kiszenvedtek.
A barlangban heverő emberi hullák a legtöbb esetben a hiénák,
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farkasok és más ragadozók prédájává lettek, de enélkül is a le
vegőn hamar elrothadtak és elporladtak. Ritkább esetekben az
emberi hullák is a barlangkitöltések rétegeibe záródtak s azokban
többé-kevésbbé ép állapotban megmaradtak.
Ritka eset továbbá az is, hogy az ember a barlangba temet
kezett. A babonás ősember bizonyára irtózott a halottól s ezért nem
temetkezett ott, ahol lakott. Halottait valószínűleg a barlangon
kívül temette el s ez magyarázza meg azt a körülményt, miért
találunk barlangokban oly ritkán emberi csontvázmaradványokat.
Az ősember mindenkoron vadászprédáiát is a barlangba,
hurcolta s azt elfogyasztva, az élvezhetetlen részeket, nevezetesen
a csontokat a barlangban széthánvta. A z emberi maradványok
társaságában eszerint állati és növényi konyhahulladékokat is
találhatunk.
Mindazokat a maradványokat, amelyeket a barlangkitöltés
valamely zavartalan rétegében együtt találunk, egyazon időből
származó leletnek tekintjük. Valamely lelet különböző maradvá
nyaiból a barlangkutató megállapítja annak a rétegnek földtani
korát, az akkori állatvilág faunisztikai jellegét, annak a bizonyos
időszaknak a kiimáját, emberi maradványok esetében az akkori
ember fajbeli hovatartozását és kultúrájának színvonalát.
Mindezt- azonban csak akkor állapíthatjuk m e? kellő pon
tossággal, ha a lelet zavartalan, elsődleges rétegben feküdt s ha
az ásatást szakszerűen és rendszeresen végezzük. Régebben az ása
tásokat nem vezették kellő óvatossággal s ezért sok régi. értékeslelet kora bizonytalan maradt. Több ilyen lelet korát későbbi gon
dos gyűjtések alapján, embertani és ősré<részeti iellogüknél focva
utólagosan is meg lehetett állapítani, számos lelet kora azonban
továbbra is bizonytalan marad.

A barlangok jelenkori lakói.
A barlangok nemcsak az őskorban, hanem még ma is szá
mos élőlénynek lakóhelyül szolgálnak. A létért való küzdelemben
sok állat és növény a földalatti üregekben is megélhetést talált.
A megélhetéshez szükséges föltételek azonban itt mások, mint a
felszínen. A barlangokban mindenekelőtt hiányzik a világosság,
de a hőmérsékleti viszonyok is mások itt, mint a felszínen. Utób
biak, mint tudjuk, meglehetősen egyenlőek s ezért alkalmasak a
megélhetéshez; a hiányzó világosság, az örök sötétség azonban
a legtöbb állatnak és növénynek nem kedvez. Mé«:is találunk olyan
fajokat, amelyek egész életüket barlangokban töltik s ehhez a kü
lönös életmódhoz alakulva, szervezetüket is megváltoztatták.
A barlangokban tartózkodó élőlényeket, aszerint, hogy mi
lyen mértékben alakultak a barlangi élethez, három csoportra
oszthatjuk. Vannak fajok, amelyek állandóan barlangokban tar
tózkodnak, ezek tehát állandó barlanglakók vagy troglobiák.
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Vannak azután olyan fajok, amelyek előszeretettel barlangokban
tartózkodnak, de azokon kívül is megélhetnek; ezek a barlangked
velők vagy troglofilok. Vannak végül olyan alakok is, amelyek
rendszerint a külszínen élnek s csak bizonyos időközökben kere
sik fel a barlangokat, ezek az időközi barlanglakok. Ilyenek a de
nevérek, a ragadozók és maga az ember is.
A barlangokban hiányzó világosság az állatok szervezetére
kétféleképen hat. A sötét üregekben élő állatoknak mindenekelőtt
fölöslegessé vált a szeme, ennélfogva elvesztették látóképességüket,
vagy pedig teljesen visszafejlődtek. Tudjuk továbbá, hogy a bőr
színe a világosság kémiai hatása következtében képződik. Mivel
pedig a barlangokban a világosság hiányzik, érthető, hogy az ál
landóan itt élő állatfajok bőre színtelen, vagyis áttetsző.
Növények közül barlangokban csak olyanok élhetnek,
amelyekben nincs klorofil, vagyis azok a zöld testecskék, ame
lyek segítségével a világosság befolyása alatt a növény a levegő
szénsavából testét építi fel. Ilyen növények a gomba félék. Ezek
nek csiráit az ember, vagy a folyóvíz gallyakkal, levelekkel
és más szerves testekkel a barlangba viszi.Ezek azonban más,
sötét helyeken is előfordulhatnak s így a növények között ezidőszerint kevés kizárólagosan barlanglakot ismerünk.
A barlangokban lakó élőlények majdnem kizárólag az álla
tok birodalmába tartoznak. Majdnem minden nagyobb körben
találunk olyan fajokat, amelyek a barlangi élethez alakul
tak. A mikroszkópi nagyságú véglények köréből több alak él
barlangokban, ebből a szempontból legismertebbek a Vorticella
nemhez tartozó fajok. A barlanglakó férgek ritkák. E ddig csak
egy a Planaria nemhez tartozó férget ismerünk a délnémetor
szági barlangokból. Elég ritkák továbbá a barlanglakó puha
testűek is. A sváb Jura-hegység egyes barlangjaiban, nevezetesen
az Urach melleti Falkesteini barlangban Wiirtembergben a
Paludina, Hydrobia és a Zoospenm nemek egyes képviselői élnek.
A legtöbb barlanglakó állat mindenesetre az Ízeltlábúak
csoportjába tartozik. Ismerünk számos százlábút, rákot, pókot
és rovart, amelyek kizárólag a barlangokban laknak és élet
módjuk folytán, bőrük színezetét és szemük látó-képességét
teljesen elvesztették. Egyik-másik fajnak a szeme teljesen vissza
fejlődött, míg a tapintást szolgáló szervek érzékenysége rend
kívül kifejlődött. A rovarok közül a bogarak azok az állatok,
amelyek barlangokban leggyakrabban találhatók. íg y Knebel sze
rint a Trebic-barlang legmélyebb szakaszában 100-nál több bogár
faj fordul elő.
A legmagasabb rendű állatok, a gerincesek köréből is
ismerünk olyan fajokat, amelyek állandóan vagy időközökben
barlangokban szoktak tartózkodni. Halak közül az északamerikai
Mammut-barlangban Kentuckyban igen elterjedt az Am blyopsis
spelaeus. A pró szemeit a bőr annyira átfödi, hogy ez az állat
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legfőbb csak a sötétséget különbözteti meg a világosságtól. H a s o n 
lóan áll a dolog a kétéltű barlangi gőtével (Proteus angiiineus)
is, a krajnai barlangokban. A madarak és emlősök csoportjából
főleg csak időközi barlanglakokat ismerünk. Ilyenek a baglyok,
denevérek, a ragadozók és más emlősök.
H ogy a barlangokat időnkint az ember is felkereste s
azokat lakóhelyül használta, azt az ősrégészeti ásatások ered
ményéből tudjuk. A történelmi ember csak ritkán kereste fel
a barlangokat, hogy azokban tanyát üssön, zord időjárás elől
meghúzódjon, vagy a büntetőtörvény elől elbújjon. Eszerint az
űjabbkori barlanglakok pásztorok, cigányok és csavargók szoktak
lenni, a barlangokat természetes alakjában lakják, bennük nem
végeznek nagyobb változtatásokat. A kultúrember ellenben, ha
véletleiil barlangot lakásul szemel ki, azt a legtöbb esetben beépíti,
a kitöltést kiegyenlíti és más irányban is céljainak megfelelően
alakítja át.

A barlangkutatás vázlatos története.
A barlangok már az ókorban magukra vonták a tudósok
figyelmét. Már a görög természetbúvároknak is feltűnt, hogy
hazájuk egyes folyói üregekben tűnnek el, vagy ezekből k ifoly
nak; jól tudták, hogy Görögország egyes hegységei barlangokban
bővelkednek, míg más vidékeken ezek hiányoznak. Mindezekről
már a régi természetbúvárok is elmélkedtek és a barlangokban
észlelhető tüneményekhez magyarázatot is fűztek. Ezek az első
elmélkedések azonban mind meseszeriiek voltak . Ismert es dolog,
hogy a természetbúvárok akkoriban nem voltak jó megfigyelők,
alapos megfigyelések helyett inkább fantasztikus, hosszúranyúló
leírásoknak hódoltak. A komolyabb elméletek a barlangokat kőben
fejlődött hólyagoknak tekintették.
Az egész középkorban, mint tudjuk, a természettudomá
nyok művelése majdnem teljesen szünetelt s igy a barlangokkal
való tudományos foglalkozás is, amely mindaddig sosem volt
komoly tudomány, szintén teljesen szünetelt. Az emberek tudták,
hogy vannak barlangok, ezeket azonban óvatosan kerülték, mert
bennük gonosz szellemeket, és szörnyetegeket sejtettek. Innen
ered a barlangoktól való irtózás is és ez a műveletlen népek közt
még ma is fennmaradt. Mindamelett találkoztak bátrabbak is,
akik félelmüket legyőzve barlangokba merészkedtek bemenni
csak azért, hogy a bennük található csontokat, amelyeknek
különös e-vógvító hatást tulaidonitottak. begyüjtsék és drága pén
zen eladják. Az utóbbi körülmény a szakemberek figyelmét is a
barlangokra terelte s csakhamar valóságos kincsesbányákat fedez
tek fel bennük a tudomány részére.
íg y indult meg a 18. század közepén a barlangok tudomá
nyos kutatása, legelőször barlangok ásatásával. Az első nevezetes
barlangásatást Heumann végezte az 1716. évben s a Gailenreuthi
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barlangban talált csontok jelentőségét felismerte. Ezeket az ásatáso-

rinte a barlangokban található kihalt állatok csontjait az özönvíz
sodorta oda, sőt a barlangok keletkezését is az özönvíz erodáló ha-

müller ismert művében,- valamint Tülesius-szál 1805-ben írt mun
kájában* fantasztikus elméletekkel iparkodik barlangtüneménye
ket megmagyarázni. Mindezeknek a műveknek jelenleg csupán
történelmi értékük van.
A földtani és kémiai ismeretek haladásával a barlangok ki
alakulására vonatkozó helyes felfogások is mindjobban tért nyer
nek. íg y például Kant Imamiéi nevezetes művében4 egészen he
lyesen tárgyalja a cseppkövek képződését, bár életében sosem lá
tott barlangot. A barlangok létrejöttét vízmosásoknak tulajdonítja
és a Sziliczei jégbarlang keletkezését is megmagyarázza. 1839-ben
Boucher de Perthes a Somme völgyében megtalálta a kövesült
ember kőszerszámjait s ezáltal a kutatók figyelme még jobban a
barlangok felé fordult. Lartet és Christy Dordogne vidékén tíz
barlangot kutattak át ősrégészeti szempontból .5
A 19. század elején Németországban, Franciaországban és
Angliában barlangok kutatásával, különösen azok felásatásával
Cuvier6, GoldfussT, Buckland 8 és Dawkins 9 foglalkoztak. E kuta
tók korszakalkotó vizsgálatai következtében nemcsak az őslénytani
és ősrégészeti ismereteink bővültek, hanem a barlangok tudomá
nyos értéke is nagymértékben növekedett.
A barlangok felásatásával egyidejűleg azok felmérése és
leírása is szükségessé vált. A barlangok sötét üregei, cseppköves
díszítései s a bennük folyó és csepegő víz visszhangja a földalatti
üregeknek valami titokzatos és félelmetes jelleget kölcsönöznek.
Mindez a barlangokat látogató turistát a föld alatt átélt érzelmei
nek színes leírására ösztökéli. Ezért a barlangtani irodalom túl
nyomó része a turistái leírások jegyében íratott, s ez a barlangok
ismeretét nagymértékben növelte ugyan, de egyszersmind a szak
emberek szemében a barlangkutatást bizonyos mértékben diszkreditálta. Barlangkutatás alatt még nemrég csupán feltárási műve
letet értettek, holott a barlangok kutatása, mint azt az utolsó 30
évben végzett magyar barlangkutatások is igazolják, a legelőke
lőbb tudományos törekvések közé tartozik.
Mikor aztán a barlangokat a szakemberek is szemügyre
vették és azokat a többi karszttüneményekkel együtt tudomá
nyos alapon kutatni kezdték, m egjött a barlangkutatások kor
szaka is. Most a problémák egész sora merült fel: Hogy kelet
keznek a barlangok? Mi történik a barlangokban eltűnő folyó

14

vizekkel? Honnan ered a barlangokból fakadó források vize? Ilyen
és hasonló kérdések vetődtek fel s ezekre kielégítő választ kellett
adni. A problémák megoldásával kapcsolatosan számos hipotézis
és elmélet alakult ki s ezek fejtegetésével indult meg a barlangok
nak alaposabb kutatása és ismertetése. Most különösen a klasszi
kus krajnai és isztriai Karszt-hegység beható tanulmányozására
került a sor. Itt főleg Schmidt, Hauer, Tieze, M ojsisovics és má
sok végeztek alapvető vizsgálatokat. A balkáni karszttal Civijic,
Katzer, Grund és Schubert foglalkoztak. Franciaországban a bar
langokat Martéi, Morvaországban Absolon kutatta.
A föllendült karszt- és barlangtanulmányokkal a szakirodalom is tetemesen növekedett, úgy, hogy szükségessé vált az egyes
barlangvidékeket, a barlangtan egyes fejezeteit, de magát a bar
langtant is összefoglaló monográfiákban leírni. íg y M artel 10 ha
talmas kötetben a franciaországi barlangokat írja le. C vijic 11 a
szerbiai, Katzer 12 a boszniai karsztnaik jelenségeit ismerteti, míg
Grund13 a boszniai karszt vízrajzi viszonyairól írt beható tanul
mányt. Egyidejűleg Kraus 14 és K nebel 15 a barlangtan alapismere
teit írták meg.

A magyar barlangkutatás története.
A hazai barlangokra vonatkozó legrégibb irodalom, úgy
mint másutt, főleg naiv leírásokat tartalmaz. Nálunk is akkori
ban az az általános nézet uralkodott, hogy a barlangokban talált
csontok sárkányok maradványai s hogy ennél fogva azokban ör
dögök laknak. Innen a sok hazai ördöglyuk. Barlangtani irodal
munk legrégibb adatai rendszerint nem származnak közvetlen
megfigyelésből, hanem a fantázia szüleményei. Barlangkutatóink
akkoriban legtöbbször nem saját megfigyelésüket, hanem mások
meseszerű elbeszéléseit közlik megállapított tényként.
A z első hazai barlangvonatkozású dolgozat 1549-ben Werner
György-töl1* származik és a nógrádmegyei Füleki üreg földalatti
vízfolyását tárgyalja. Jóval később, 1664-ben, Z eiller Márton és
fíeza János egyik jeles munkájukban17, az előbb említett barlan
gon kívül a drveniki és tihanyi barlangokat ismertetik. Hain18
és Bruckmann Ferenc 19 a Kárpátok barlangjairól, mint sárkányok
lakóhelyeiről értekeznek. Hasonlóképen Bél Mátyás nagy művé
ben"0, az egyes megyékben található barlangokról megemlékezve,
többek között a deményfalvi barlangban talált sárkánycsontokról
is említést tesz. Frivaldszky János 1767-ben megjelent ásványtani
munkájában 21 a homoródalmási, runki és a torjai büdös barlangot
ismerteti.
A felsorolt művek és dolgozatok barlangtani irodalmunk
legrégibb korszakába tartoznak. Később már olyan barlangvonat
kozású dolgozatok is jelentkeznek, amelyek tudományos alapon
íródtak. Bár rendszeres kutatások ebben az időszakban még nem
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történtok, egyes dolgozatok mégis olyan adatokat tartalmaznak,
amelyek barlangok helyrajzi viszonyairól, azok kialakulásáról,
bennük történt ásatások eredményéről és másról számolnak be.
Ebbe az időszakba tartoznak (1821— 1825) Fass Imre gömörmegyei geométer aggteleki felmérései, amelyeket több dolgo
zatban ismertetett.22 Ezt később a Homoródalmási barlang pon
tos felmérése és leírása követte, amelyet 1835-ben F ekete mér
nök végzett.23 Ettől az évtől kezdődőleg barlangtani irodalmunk
mindjobban gyarapodik. 1846-ban Balogh Pál a Tufnai barlang
ban található csontokról ad bírt .24 Hauer Ferenc a Kőrös völgyé
ben nyíló barlangokat ismerteti.25 Kővári/ László különösen a Tordai hasadékkal és az erdélyi barlangokkal foglalkozik .2'1 Schmidt
A dolf ebben az időben írja le a gömöri és bihari barlangokat.27
Hunfalvi/ ,János 1864-ben ismert művében a hazai barlangok első
összefoglalását adja .28 K ubinyi Ferenc pedig több dolgozatban a
barlangok^ őslénytani jelentőségét hangoztatja és a Deményfalvi
cseppkő- és jégbarlang viszonyait ismerteti.29 Frivaldszky János
a hazai barlangokban elterjedt faunával foglalkozik30, Róm er Flóris pedig a barlangokat ősrégészeti szempontból méltatja.”
Az 1870. évtől kezdődőleg mind sűrűbben jelentkeznek a
barlangásatások. Bár ezek az ásatások nem történtek rendszere
sen, mégis sok becses anyagot szolgáltattak a barlangkutatással
szoros viszonyban álló tudományszakoknak. Ebben az időben tör
téntek a jégbarlangok vizsgálatai is, számos jeles munka tanús
kodik róluk. A nevezetesebb dolgozatok közül a következőket em
lítem. 1873-ban Orthmayer Tivadar a délmagyarországi 32 és Majiátli Béla a felsőmagyarországi barlangokat ardheológiai szem
pontból méltatja ."3 Ugyanebbe az időszakba esnek N yáry Jenő báró
nevezetes ásatásai az aggteleki Baradla-barlangban 34 és Róth Samu
felfedezései a Baráthegyi barlangban .35 Téglás Gábor38 és Bielitz
A l b e r t legszorgalmasabb kutatói voltak az erdélyi barlangoknak,
Siegmetli K ároly pedig a felsőmagyarországi, nevezetesen abaújtoma-göm öri barlangvidék lelkes kutatója volt .38 Prim ics jGyörgy
összefoglaló munkában ismerteti mindazokat a barlangokat, ame
lyek a barlangi medve maradványait szolgáltatták ,39 K renner*0
Schwalbe 41 és K rieg 42 pedig jégbarlangjainkkal foglalkoztak be
hatóan.
A z 1906. évtől kezdődőleg a barlangkutatás terén hazánkban
új korszak indult meg. Ebben az évben Hermán Ottó-nak Mis
kolc területen talált paleolitos kőeszközei a kérdést újabb lendü
lethez juttatták .43 Ez a felfedezés nagy feltűnést keltett, nemcsak
hazánkban, hanem külföldön is, s mivel egyes szakemberek a
lelet ősi korát kétségbevonták, szükségessé vált, hogy a közeli
Bükk-hegység barlangjait átkutassuk. Ezt a feladatot 1906-ban a
m. kir. Földtani Intézet vállalta s ezzel kezdődött a hazai barlan
gok rendszeres kutatása.
Több átkutatott barlang közül 1907. évben a hámori Szeletabarlangban tényleg megtaláltuk az ősembernek kétségtelen kultúr-
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maradványait s néhány évvel ezután a répáshutai Balla-barlangból kikerültek a régen várt csontvázmaradványok is. Ezeken a si
kereken felbuzdulva a barlangkutatás az ország más területein is
megkezdődött. Íg y a szilvásváradi Istállóskői barlangban, a pozsonymegyei Pálffy-barlangban, a csobánkai Kiskevélyi barlang
ban, a bajóti Jankovich-barlangabn és sok más helyen.
A siker mindenütt kielégítő volt, szakköreink csakhamar
meggyőződhettek a hazai barlangok kutatásának fontosságáról,
ami hova-tovább oda vezetett, hogy 1910-ben a Magyarhoni F öld
tani Társulat kebelében barlangkutató bizottság s 1913-ban barlangkutató szakosztály alakult. Ugyanebben az évben indult meg a
„ Barlangkutatás“ című magyar és német nyelven szerkesztett tu
dományos szakfolyóirat is. 1926-ban a szakosztály önálló Magyar
Barlangkutató Társulat-tá alakult és megindította a népszerű
„Barlangvilág“ című folyóiratot. A hazai barlangok kutatását ilymódon külön társadalmi szervek vették a kezükbe s ezzel a bar
langkutatás ügye nálunk is rendszeres és állandó foglalkozássá
vált. A Társulat még megalakulásának évében érdekközösségbe
lépett a berlini német barlangkutató szövetséggel s 1927-ben ha
zánkban megrendezte a barlangkutatók első nemzetközi kongreszszusát.
A tudományos kutatások eredményein felbuzdulva a turis
ták is mindjobban kezdtek érdeklődni a barlangok iránt, ami to
vábbi szervezkedéshez vezetett. 1919-ben megalakult a Pannónia
Turista Egyesület Barlangkutató Szakosztálya s 1920-ban a Bu
dapesti Egyetemi Turista Egyesület Barlangkutató Szakosztálya,
mindkettő azzal a kitűzött céllal, hogy a hazai barlangokat tu
rista szempontból kultiválja. Legújabban a Budapesti Turista
Egyesület-ben és a Természetbarátok Turista Egyesületében is
hasonló barlangkutató törekvések indultak meg.
Nagy lendületet vett a hazai barlangkutatás az utolsó évek
ben, amikor a M agyar Barlngkutató Társulat a budavári barlang
pincék feltárásához látott és a Székesfőváros megbízásából s an
nak erkölcsi és anyagi támogatásával a Várhegyi barlangot keze
lésébe vette. Ezzel az akcióval a hazai barlangügyet sikerült ön
állósítani és működését biztosítani.

A szakszerű barlangkutatás feladatai*
A megelőző fejezetekből megismertük azokat a törekvése
ket, amelyeket a barlangkutatás újabban célul kitűzött. A történeti
fejezetek arról tanúskodnak, hogy a barlangtannak, éppen úgy,
mint legtöbb tudományszaknak, hosszú és nehéz útat kellett meg
tennie, amíg a naív leírásoktól és babonás felfogásoktól a mai tu
dományos színvonalára emelkedett. A tudományos barlangkutatás
föllendülése csak az utolsó évtizedekben történt s bátran állíthat-
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jak, hogy annnk felvirágzáshoz a magyar törekvések nagy mér
tékben járultak hozzá.
Amikor 1910-ben a Magyarhoni Földtani Társulat kebelé
ben megalakítottuk a Barlangkutató Bizottságot, első teendőink
közé tartozott, hogy a meginduló magyar barlangkuatás feladatait
pontosan körvonalazzuk. Ezeket a feladatokat annakidején több
értekezésben összefoglaltam s talán nem lesz fölösleges, ha azokat
itt röviden ismertetem.
A barlangkutatás feladatai közé a következő teendőket szá
mítjuk: a barlangok felkeresését, bejárását, feltárását, felmérését,
fényképezését, elnevezését, nyilvántartását, hidrológiai, meteorologiai és földtani kutatását, továbbá felásatását, őslénytani, em-
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bertani, ősrégészeti, biológiai vizsgálatát, végül idetartozik még
a barlangok ismertetése és népszerűsítése.
A barlangok felkeresése. Mielőtt valamely vidék barlang
jainak kutatásához hozzálátnánk, szükséges, hogy az illető barlan
gokat a helyszínén felkeressük, azok nyílását térképünkbe beje
gyezzük, az üregek terjedelmét, természetét megismerjük, hogy
azután a további teendőkre nézve a részletes tervet kidolgozhas
suk.
A barlangok bejárása. A tulajdonképpeni barlangkutatás
első feladata, hogy a felkeresés alkalmával megismert barlang

(*

BUDAPEST

*}

V % J mmG \& S

18

üregeit apránként bejárjuk, vagy ha az bonyolult szerkezetű, lét
rák, kötelek, kötélhágcsók és más eszközök segítségével bemásszak
s ilymódon a barlang terjedelméről s az egyes üregek alakjáról
pontosabb képet nyerjünk.
A barlangok feltárása. Gyakran történik, hogy egyes bar
langok nyílása és belső üregei annyira szűkek vagy iszappal és
törmelékkel el torlódtak, hogy azok megközelítése csupán műszaki
beavatkozással, nevezetesen sziklarobbantással és az eltorlaszoló
anyagok leásatásával lehetséges. A barlangkutatásnak ezt a mű
veletét feltárásnak nevezzük.
A barlangok felmérése. Ha valamely barlang alakjáról és
kiterjedéséről tiszta képet óhajtunk nyerni, szükséges, hogy az
illető barlangot felmérjük s a mérés adatai alapján annak alap
rajzát és szelvényeit elkészítsük. Kisebb barlangokat kompasszal,
nagyobb és bonyolult szerkezetű üregeket azonban bányateodolittal veszünk fel.
A barlangok fényképezése. A barlangok felmérésével nyert
alaprajzokat és szelvényeket jól készített fényképek egészítik ki.
Ezek a barlang bejáratának alakját, üregeinek egyes részleteit és
díszítéseit hű másolatban adják vissza. A barlangokban vató fény
képezés egészen különös eljárást és gyakorlatot igényel. Kívána
tos, hogy minden barlangkutató egyszersmind fényképész is legyen.
^
^
A barlangok elnevezése. Ha valamely megismert és átkuta
tott barlangot akár előadás, akár értekezés alakjában megismer
tetni óhajtunk, szükséges, hogy az illető barlangnak megkülönböz
tetésül másoktól, megfelelő nevet adjunk. Sok esetben ezt a bar
lang környékén élő nép már megtette. Ha azonban valamely bar
langnak megfelelő neve nincs, akkor a kutatónak jogában van,
sőt kötelessége is. hogy az illető barlangot kellőképpen elnevezze.
A barlangok földtani kutatása. Valamely barlang szerkezete
elsősorban a kőzet minőségétől, rétegeződésétől és más földtani
mozzanattól függ. Mindezeknek alapos kikutatása és megállapí
tása a
barlangkutatás legfontosabb feladatai, alapvető teendői
közé tartozik. A z ezirányű vizsgálatok és a barlangokban történt
lerakódások korának megállapítása a geológus feladata.
A barlangok hidrológiai kutatása. A barlangok keletkezése
és pusztulása elsősorban a beszivárgó víz chemiai és fizikai hatá
sától függ, aki tehát valamely barlang kialakulásával tisztába
akar jutni, annak a barlangban és a barlangon kívül mozgó víz
útját kell kutatnia. Ezek a kutatások legtöbbször bonyolult kutató
módszerekkel és a föld alatt folyó vizek megfestésével történik.
A barlangok meteorológiai kutatása. A barlangok hőmér
sékletének járását, a nagyobb barlangokban észlelhető légáramlás
útjait és a jégbarlangokban felhalmozódott jég keletkezésének
okait ameteorológus hivatott kideríteni. A laikus turista, ha vala
mely barlangvidéken hosszabb ideig tartózkodik, szintén hasznos
ilyen irányú megfigyeléseket tehet.
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A barlangok földtani kutatása. Valamely barlang szerkezete
első sorban a kőzet minőségétől, rétegezésétől, repedéseitől és
más földtani mozzanattól függ. Mindezeknek alapos kikutatása
és megállapítása a barlangkutatás legfontosabb feladatai, alap
vető teendői közé tartozik. Az ezirányu vizsgálatok és a barlan
gokban történt lerakódások korának megállapítása a geológus
feladata.
A barlangok felásatása. Ez a feladat a barlangkutatásnak
legfontosabb és egyszersmind legérdekesebb része. Ásatást azon
ban csak olyan barlangokban végezhetünk, amelyekben lerakódás
történt. A rendszeres ásatást próbaásatás előzi meg s ha ez ered
ményhez vezet, a rendszeres ásatást vonja maga után. Az ásatást
legjobb ha geológus vezeti. Barlangok rendszeres felásatása dol
gában mi magyarok vezetünk.
A barlangok őslénytani kutatása. Az ásatás kapcsán kike
rült anyagok közül elsősorban a barlangban ősidőkben lakott,
vagy ide hurcolt állatok és növények maradványai kötik le figyel
münket. A kiásott őslények jellege az illető réteg korának meg
felelő állat- és növényvilágra, valamint az akkori klímaviszo
nyokra enged következtetni. Amióta barlangjainkat rendszeresen
kutatjuk, ásatásaink révén, az ősgerincesekre vonatkozó ismere
teink tetemesen növekedtek.
A barlangok ősembertani kutatása. Olyan barlangokban,
amelyekben az őskorban ember lakott, néha emberi csontvázma
radványokat is találunk, amelyek az illető réteg korának megfelelő
ősemberi rasszokra engednek következtetni. A z ősemberi csontváz
maradványok a legbecsesebb leletek közé tartoznak, azonban,
sajnos, a legritkábbak szoktak lenni.
A barlangok ősrégészeti kutatása. A z emberi csontoknál
barlangokban sokkal gyakoriabbak az őskori kulturamaradványok, nevezetesen kőből, csontból, bronzból és vasból készített
szerszámok és cserépedény-töredékek. Az ilyen leletek az őskori
barlanglakok akkori kulturaviszonyait árulják el.
A barlangok biológiai kutatása arra törekszik, hogy a bar
langokban jelenleg élő állatok és növények életviszonyait kide
rítse s egyes barlangok flóráját és faunáját megállapítsa. Ez a
botanikusok és zoológusok feladata.
A barlangok ismertetése. Az átkutatott barlangokban elért
eredményeket az ez iránt érdeklődő körökkel megismertetjük. Ez
kétféleképen történhetik: előadások alakjában szaküléseken és
publikációk formájában a sajtó útján. A magyar barlangtani iro
dalom a legkülönbözőbb folyóiratokban van szétszórva. 1913-óta
ezt a feladatot a „Barlangkutatás“ című folyóirat teljesíti.
A barlangkutatás népszerűsítése. Mint minden tudományszaknak, úgy a barlangtannak is arra kell törekednie, hogy a
kutatások útján szerzett ismeretek minél szélesebb körökben is
meretessé váljanak, hogy a nagyközönség is fölismerje tudomá
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nyos és turista törekvéseink hasznát és szükségét. Ezt a feladatot
legcélszerűbben népszerű előadások, kirándulások és népszerű
közlemények kiadásával érjük el. Ezt a célt szolgálja az 1926. év
óta szerény alakban megjelenő ,,Barlangvilág“ című folyóirat.

A szakszerű barlangkutatás módszerei.
A z előző fejezetben megismertük mindazokat a feladatokat
és irányokat, amelyeket a barlangkutatás célul kitűzött. Mindazok
a törekvések azonban csak akkor vezetnek célhoz, ha a kutatást
szakszerűen végezzük. Így például a barlangok felásatása csak
akkor célszerű, ha azt kellő hozzáértéssel és nagy körültekintéssel
végezzük.
A megismert sokoldalú feladatok és kutatási irányok leg
többje önálló tudományszak. Mindegyiknek megvan a maga ku
tatási módszere, ezt csupán a barlangok különleges viszonyaira
kell alkalmaznunk. Ezekkel tehát itt nem kell külön foglalkoz
nunk. Ebben a fejezetben csak azoknak a kutatásoknak a módszerét
fogjuk ismertetni, amelyek a szűkebb értelemben vett birlangkutatással szoros kapcsolatban vannak. Ezek: a barlangok felkere
sésének, bejárásának, feltárásának, felmérésének és elnevezésének
módszere.
A barlangok felkeresésének módszere. Mielőtt valamely v i
dék barlangjainak kutatására elindulnánk, beszerezzük az illető
vidék részletes térképét és barlangtani irodalmát. Az irodalom
áttanulmányozása után az egyes barlangokról jegyzeteket készí
tünk s ezzel már a kutatás megkezdése előtt bizonyos tájékozódást
nyerünk arról, vájjon az illető vidéken vannak- e számbav<Jliető
barlangok s azok milyen természetűek.
Kiszállva a bejárandó barlangvidék valamelyik községébe,
mindenekelőtt felkeressük a falu intelligenciáját, nevezetesen a
jegyzőt, lelkészt, tanítót, esetleg másokat is, hogy tőlük a közeli
barlangokra vonatkozólag útbaigazítást kérjünk. Itt megtudjuk,
kik azok, akik a falu barlangjait a legjobban ismerik, ezeket sze
mélyesen felkeressük s a barlangokra vonatkozólag részletesen
kikérdezzük s a legmegbízhatóbb bemondásokat följegyezzük.
Az irodalmi feljegyzésekből és a falu lakosainak bemondá
sából csakhamar megtudjuk, hogy az átkutatásra kijelölt vidék
nek hány barlangja van, az illető barlangok hol fekszenek, mi a
nevük és a faluban ki ismeri a helybeli üregeket legjobban. A
barlangkutató maga ritkán fedez fel barlangot, mert annak nyí
lása rendszerint sziklák és lombok közé van rejtve, azokat csak
az találja meg, aki ismeri annak a vidéknek legrejtelmesebb hely
rajzi titkait. A barlangkutató csak úgy talál barlangokat, ha azok
hoz elvezetik, éppen ezért a barlangok felkeresésénél legfontosabb
a folytonos kérdezés. Feleletül természetesen különféle értékű be

mondásokat kapunk, de ha ezek csak félig-meddig valószínűnek
látszanak, az illető barlanghoz feltétlenül el kell menni.
A barlangok felkereséséhez elsősorban olyan megbízható
embert fogadunk, aki legtöbb barlangot ismer. A vezetőnek meg
hagyjuk, hogy a legrövidebb úton haladva minden űtbaeső bar
langot megmutasson, mi pedig az utat a térképen figyelemmel
követjük. Minden meglátogatott barlangnál a vezetőt az illető
barlangra vonatkozólag újból részletesen kikérdezzük. A kérdések

11. kép. — Leereszkedés a solym ári barlang N a g y K ürtőjében.
Fény k.: Jellinek J. 1929.

rendszerint a következők: mi a barlang neve? Van-e a barlangnak
más neve isi Miért nevezik a barlangot így? Melyik község hatá
rában fekszik a barlang? Kincstári, községi vagy magánterületen
van-e a barlang nyílása? Ha magánbirtokon van, ki a birtokos és
hol lakik? Hány út vezet a barlanghoz? H ogy nevezi a nép azt a
hegyoldalt, gerincet, csúcsot, bércet vagy völgyrészt, ahol a bar
lang nyílik? Mióta ismerik a faluban a barlangot? Kutatta-e már
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valaki ezt a barlangot? Ilyen meg hasonló kérdésekkel ostromol
juk meg a vezetőt. A helyszínen nyert információk a legjobbak,
a faluban összegyűjtött adatok már nem ilyen megbízhatók, mert
a sok informátor könnyen elcseréli adatait a barlangokkal, külö
nösen ott, ahol sok barlang van.
Mihelyt vezetőnktől már mindent megtudtunk, magunk is
hozzálátunk a barlang megtekintéséhez és az első megfigyelések
följegyzéséhez. Térképünkbe pontosan berajzoljuk a nyílás fek
vését, leírjuk a környezet helyrajzát és a barlanghoz vezető utat.
Ha a barlang hozzáférhető, akkor bemegyünk és bejárjuk öszszes bejárható üregeit, megállapítjuk, van-e a barlang alatt a
völgyben közel forrás, mindezeket még a helyszínen följegyezzük.
Ezek az első megfigyelések és följegyzések, amelyeket va
lamely barlangról első látogatásunk alkalmával tehetünk. Hason
lóan járunk el minden következő barlangnál, amelyhez vezetőnk el
vezet. A következő nap más barlangokat keresünk fel s így foly
tatjuk bejárásainkat mindaddig, míg az illető község összes bar
langjait egytől egyig meg nem ismerjük. Ha vezetőnk barlangjai
ból kifogyott, más vezetőt fogadunk, aki űj barlangot tud mu
tatni. Ha a barlangkutató valamely községben több napot eltölt,
a faluban csakhamar kitudódik, hogy az idegen mit keres s a barJangmutogatók önkéntesen is jelentkeznek.
Már az első bejárások alkalmával is becses adatokat gyűjt
hetünk a megismert barlangokról. A barlangok felkeresése körüli
teendők oly egyszerűek, hogy azokhoz különös szaktudás nem szük
séges. A barlangok felkeresésében és első megismertetésében külö
nösen a turisták tehetnek jó szolgálatokat.
A barlangok bejárásának módszere. Am ikor valamely vi
dék összes barlangjait felkerestük és róluk alapos tájékozódást
nyertünk, hozzáláthatunk azok rendszeres kutatásához, elsősor
ban a barlangok bejárásához, illetőleg bemászásához. Erre a célra
felszereljük magunkat szükséges eszközökkel aszerint, h og y mi
lyen természetű barlangokat kell átkutatnunk. A z egyszerű üre
gekben a kutatás is egyszeri!. Ellátjuk magunkat kompasszal, rajz
tömbbel és acetilénlámpával, esetleg még magasságmérővel és hő
mérővel. Ezekkel bejárjuk az átkutatni szánt barlang összes üre
geit, azokról vázlatos alaprajzot és szelvényeket rajzolunk, az aneroidával megállapítjuk a nyílás magasságát, a hőmérővel pedig
az üreg hőmérsékletét.
A bonyolult szerkezetű barlangokban a kutatás nem ilyen
egyszerű. A nedves, nyirkos barlangrészek bemászásához, minde
nekelőtt erre a célra alkalmas ruhát veszünk fel. Igen alkalmasak
erre a célra a vízhatatlan vászonból készült, egybeszabott kutató
ruhák, amilyeneket barlangkutató turistáink szoktak használni.
A világítást legjobban szolgálják az acetilén-bányamécsesek,
ezek azonban igen kényesek, amennyiben égőjük hajszálnyi nyílá
sai mászás közben könnyen eldugulnak. Ezért hosszabban tartó,
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bonyolult barlangok bemászásakor feltétlenül vigyünk magunkkal
égőtisztítót, néhány pótégőt, karbiclot, vizet és m in d e n eshetőségre
ncíiány szál gyertyát.
Mély kii Hőket és zsombolyokat kötélhágcsókkal és kötelek
kel közelíthetünk meg. A kötélhágcsókon való fel- és lemászás min-

12. kép. — A B e rv a v ö lg y i sziklaüreg alaprajza és hosszmetszete. A =
Előtér, B = Belső üreg, C = K ü rtő. A kitöltés rétegei: 1. világosbarn a
barlangi agyag, 2. sárga a g y a g , 3. fekete hmhsz. Felvette 1933-ban
K a d ic O. dr. R a jz o lta : M o ttl M . dr.

denesetre sokkal könnyebb, mint az egyszerű kötélen való leeresz
kedés, a kötélhágcsóknak azonban az a hátránya, hogy azokat ne-
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liéz szűk barlangjáratokon ál szállítani, szűk nyílásokon viliik át
bújni és a barlangon végigkúszni. Ezért gyakorlott barlangkuta
tóink a kötélhágcsóknál szívesebben használják az egyszerű köte
leket, ezeken bámulatos ügyességgel tudnak fel- és leszállni, telje
sen úgy, mint ahogy azt a sziklamászásokhoz szokták gyakorolni.
Gyakorlott barlangkutató turistáink a szűk kürtőkben és hasadékokban minden kötél nélkül, terpeszhelyzetben is képesek mászni.
Mint látjuk, a barlangok bejárása és bemászása olyan mű
velet, amelyet főleg turistáink 'hivatottak elvégezni.
A barlangok feltárásának módszere. Vannak barlangok, me
lyeknek egyes járatai helyenkint annyira összeszűkülnek, hogy
bennük a továbbjutás lehetetlenné válik. Ilyen helyeken kénytele
nek vagyunk a sziklafalak kirobbantásával utat törni. A barlangjáratok szűkülését gyakran a barlangi agyag- és mészkőtörmelék
felhalmozása is okozza. Némely járatban a barlangkitöltések olyan
magsra halmozódnak, hogy a további utat teljesen eltorlaszolják.
Ilyen helyeken kutatóárkot ásunk mindaddig, amíg a járat belső
részeibe jutunk.
A feltáró műveletekhez tartozik a barlangok hozzáférhetővé
tétele is. Bonyolult szerkezetű és nehezen megközelíthető barlango
kat olyanokká kell tennünk, 'hogy azokat a mászásban kevésbhé
gyakorolt turisták is bejárhassák. Ehhez a művelethez számítjuk
elsősorban a barlangokhoz vezető ’:tak jelzését és cserkészutak el
készítéséi. A barlangok megközelítéséhez tartozik továbbá a k i
töltések szabályozása; ez főleg abból áll, hogy a helyenkint túlmagasra felhalmozódott agyagot és kőtörmeléket leássuk s az így
nyert agyaggal a mélyebb, gödörszerű részeket kitöltjük. Ott, ahol
útunkat magas falak állják el, kőből rakott lépcsőket, fagarádicsokat vagy létrákat alkalmazunk. Patakos barlangokban a folyóvíz
kanyarulatait áthidalásokkal tesszük járhatóvá. Mindezekkel a
műveletekkel azonban arra kell ügyelnünk, hogy a barlang termé
szetes voltában kárt ne okozzunk és jellegétől meg ne fosszuk. A
barlangok feltárása is olyan művelet, amelyet legcélszerűbben tu
risták végezhetnek.
A barlangok felm érésének módszere. Valamely barlang üre
geinek kiterjedéséről és alakjáról csak akkor szerezhetünk alapos
ismereteket, ha azt pontosan felmérjük és a mérésadatokból meg
rajzoljuk a barlang alaprajzát és metszeteit.
A z egyszerűbb barlangokat kompasszal és mérőlécekkel mérhetjiik fel. Maga a mérés a következőképen történik: A barlangjáratok hossztengelyébe mérőléceket fektetünk, ezek végső pont
jaira cölöpöket verünk, a léc irányát pedig a kompasszal lemér
jük. Ezt az eljárást mindaddig folytatjuk, amíg a barlang felmé
rendő járatának végéhez érünk. H ogy milyen távolságra veressük
be a cölöpöket, az attól függ, milyen kiterjedésű és milyen bonyo
lultságú barlangot mérünk fel. K icsi és bonyolult barlangokban
kisebb, nagy és egyszerű barlangokban nagyobb hosszúságokat ve
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hetünk. Ilyen méréssel megállapítjuk a barlang1 fő- és mellékágai
nak főirányát és hosszúságát.
A főirányok és hosszúságok kimérése után következnek a
harántmérések, amelyek úgy történnek, hogy minden egyes cölöptől
jobbra és balra a hosszvonalakra merőleges vonalakat mérünk ki
a barlang faláig. íg y mérjük ki minden egyes ponton a két haránt
távolságot, s ezzel pontokban megkapjuk a barlang falainak kör
vonalait.
Am it eddig kimértünk, azt papirosra rajzoljuk és pedig
1 m = 1 cm mértékben. Mindenekelőtt berajzoljuk a hosszvonalak
irányát, a cölöpöket jelző pontoktól jobbra és balra harántvonala
kat húzunk, ezekre átvisszük a falig terjedő hosszúságokat s végre

13. kép. — Á sa tá s a hám ori F o rrá sv ö lg y i barlangban.
F én y k .: S ch ö n viszk y L. 1931.

két-két végpont között szemmérték után berajzoljuk a falak kör
vonalainak egyenetlenségeit. Ezzel megkapjuk a barlang pontos
alaprajzát. Minden további mérés vagy beosztás a meglevő cölö
pök helyzetéből és a rajzból adódik.
A barlang szelvényeinek kimérését és megrajzolását a kö
vetkezőképen végezzük: Az alaprajzból egy vonalba rajzoljuk az
egyes hosszvonalakat, a cölöpöket jelző pontokon át pedig függő
leges vonalakat húzunk. Ezek után megrajzoljuk a barlangfenék
körvonalát. Ha a barlangfenék vízszintes, akkor a rajzban is víz
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szintes vonalat húzunk, ha a barlang feneke egyenetlen, ezeket az
egyenetlenségeket pontról pontra kimérve, ugyancsak 1 m = 1 cm
méretben a szelvényre átvisszük. A z utóbbi mérés két léc segítsé
gével olykép történik, mint ahogy lejtőkön szoktak mérni. Meg
lévőn a barlang fenekének körvonalai, minden egyes ponton ki
mérjük a függőleges magasságot a mennyezetig, ezeket a mérete
ket átvisszük a szelvényben megrajzolt, megfelelő függőleges vo
nalakra, a mennyezetek két-két pont közé eső görbületét pedig
szemmérték után rajzoljuk be. Ha a barlang feneke és mennyezete
közötti magasság igen nagy, kis léggömb segítségével mérjük ki
a magasságot.
Nagy kiterjedésű és komplikált barlangokat ilyen egyszerű
eszközökkel alig lehetne felmérni, nagyobbszabású barlangokat
csak mérnök, bányateodolittal mérhet fel.
A barlangok elnevezésének módszere. Ha barlangról tárgya
lunk, szükséges, hogy azokat valamely néven megnevezzük. Szá
mos esetben a barlangot már a nép elnevezte, ebben az esetben
a barlangokat legtöbbször egyszerűen lyuknak nevezi, egyes v i
dékeken ebben bizonyos különbségeket tesznek és ordöylguKakról,
sárkánylyukakról, rókalyukakról stb. beszélnek. A legtöbb eset
ben a barlangnak nincs neve s akkor annak alkalmas nevet kell
adnunk. Most az a kérdés: 'hogyan nevezzünk el barlangokat?
Ha a népies és irodalmi helyes barlangneveket közelebbről
kutatjuk, azt fogjuk tapasztalni, hogy a barlangok neve a leg
több esetben, éppen úgy, mint a többi földrajzi helynév, két szó
ból áll (Baradla-barlang). A z egyik szó tágabb fogalom és a bar
lang tipusát jelzi, a másik szó pedig szűkebb fogalom és az illető
barlang tulajdonnevét jelzi. Láttuk, hogy a nép inkább a típus
nevet használja, amikor azután valamely barlangot közelebbről
akar megnevezni, akkor a tipusnév elé annak a földrajzi pontnak
a nevét teszi, amely ponton az illető üreg tényleg van. íg y például
a Szeleta-tető alatti nagy üreget Hámor lakosai Szeleta-barlang
nak, a Balla-bérc oldalában levőt pedig Répáshuta népe Ballabarlang-nak nevezi. Kz a nép által alkalmazott és az irodalomban
is elterjedt elnevező-elv a legeredetibb és leghelyesebb. A barlan
gok típusait és típusneveit egy előbbi fejezetben ismertük meg,
ezek a következők: sziklaodu vagy odú, kőfülke vagy fülke, ördög
lyuk vagy zsomboly, rókalyuk, átjáró, sziklakapu, barlang és szik
laüreg.
A barlangok tulajdonneveit elsősorban az után a földrajzi
hely (hegyoldal, völgyrészlet, magaslat, sziklavonuat stb.) után
állapítjuk meg, amelyen az illető barlang fekszik. Ha ez valamely
oknál fogva lehetetlen, akkor az illető barlangot annak a község
nek a nevéről nevezzük el, amelynek határában fekszik. Ha pedig
ez sem lehetséges, akkor nevezzük a barlangot valamely más szem
pont szerint.
Személyekről a barlangkutató ne nevezzen el barlangot. A
személyneveknek földrajzi alkalmazása a legnagyobb kitüntetés
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s csak egészen különös érdemekért jár ki. Személyekről barlan
got csak valamely hatósági vagy. társadalmi szerv nevelhet el.
Ehhez a legilletékesebb a Magyar Barlangkutató Társulat vagy
más barlangkutató egyesület. Különösen élő személyekről ne ne
vezzünk el barlangot, mert az ilyen elnevezés mögött egyes embe
rek szemében állandóan az a gyanú lappang, hogy a kutató sze
mélyi érdekből nevezte el a barlangot, főleg akkor, ha az a sze
mély az elnevező fölött hatalmat gyakorol. Csak olyan, lehetőleg
elhunyt kiválóságokról nevezzünk el barlangot, akik életükben
egészen különös érdemeket szereztek s nevük valamely kapcsolat
ban áll az illető barlanggal. (Herman-barlang, Báthory-barlang,
Róth Samu-barlang).

14. kép. — Fedett ciszterna M eja faluban. F én yk.: C h oln oky J. dr. 1914.

A hogy utcákat, tereket, hegycsúcsokat, sziklafalakat és for
rásokat nem egy ember szokott elnevezni személyről saját elhatá
rozásából, a barlangokkal sem lehet ezt megtenni. A kutató leg
feljebb indítványt tehet valamely illetékes társadalmi szervnek,
hogy barlangot személyről nevezzen el s ha az illető társadalmi
szerv az indítványt elfogadta, az elnevezés jogerőssé válik s leg
alább annak a társadalmi szervnek a tagjaira kötelező. H ogy az
ilyen szabályszerűen történt barlangelnevezés a köztudatba is át
menjen, célszerű a barlang bejáratában emléktáblát emelni, amely
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az illető nevezetes személy nevét és érdemeit hirdeti. (Báthorybarlang). Mindez természetesen csak a személyekről való barlang
elnevezések esetén szükséges, egyébként pedig a kutató az előbb
vázolt módszert kövesse, ha barlangot nevez el.
Ezek azok a kutató módszerek, amelyeket a szűkebb érte
lemben vett barlangkutatásokhoz alkalmazhatunk. A barlangok
ásatására, valamint azok földtani, biológiai, meteorológiai, hidro
lógiai és más iránvű kutatására vonatkozó módszereket minden
kor az a tudományszak szabja meg, amelynek érdekében a kutatás
történik.

A barlangok gyakorlati jelentőségéről.
Láttuk, hogy a barlangokkal való foglalkozás a tudományszakok egész sorát vitte előbbre, sőt főleg a barlangkutatás len
dítette azt fel. Elég, ha újból arra utalok, miszerint a magyar
ősrégészeti és őslénytani tudomány, valamint a negyedidőszak
közelebbi megismerése, tulajdonképen azóta emelkedett magas
színvonalra, amióta a barlangokkal foglalkozunk.
De nemcsak az egyes tudományszakok, hanem számos gya
korlati szempont is sokat köszön a barlangkutatásnak. All ez kü
lönösen az elkarsztosodott területekre, mert ott a víz folyása, a
talaj minősége s ezzel kapcsolatban a földmívelés, az erdősítés
és az állattenyésztés, egyszóval a gazdálkodás, egészen más, mint
egyéb területeken. Mindezeknek a gazdasági irányzatoknak he
lyes mívelése csak akkor lehetséges, ’lia az illető karsztvidéknek
a lényegét, a barlangokat és a bennük mozgó víznek az útját és
különös természetét megismerjük.
Minthogy karsztterületeken a csapadékvíz minden termő
talajt a hasadékokon át a mélységbe visz s ezáltal az ilyen vidé
keknek a kopárságát idézi elő, érthető, hogy az ilyen vidékeken
csak elvétve találunk vegetációt. Virágzó mezőgazdaságról ilyen
helyen alig lehet szó, mégis az emberi szorgalom, a kitartó munka
ilyen helyeken is eredményeket tudott elérni. Látjuk ezt a hor
vátországi tengerparton beültetett szőlőkertek és befásított erdő
foltok példájából.
Karsztvidékeken legtermékenyebb részek a kopár mészkő
hegyek közé ekelődő sík mezőségek, vagyis poljék. Ezekben vi
szont rendszerint az történik, hogy nyáron, a tartós vízhiány
következtében, minden termény kiszárad, tavaszkor és őszkor
pedig, a csapadékdűs időszakokban, a barlangi vizek annyira el
borítják a poljékat, hogy rövid időre valóságos tavak lepik el a
veteményeket. Ezeket a bajokat a fölalatti vizek szabálytalan fo 
lyása idézi elő; orvoslásuk csakis a barlangok vízrajzának tanul
mányozásával történőiét.
A karsztterületek víztelensége az oka annak, hogy a víz
ellátás is egészen más, mint vízdvis vidékeken. Itt leginkább a
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ciszterna-rendszerrel segítenek a vízhiányon. Ilyen vidékeken
a ciszternaépítés leglényegesebb kelléke a házépítésnek. A vízzel
való közellátás karsztterületeken rendszerint úgy történik, hogy
a vizet valamely távolabbi forrásból lakott helyre vezetik.
A mélységbe szivárgó karsztvizek barlangokba gyűlnek
össze, néha nagy mennyiségben s itt vagy mint álló talajvizek,
vagy pedig mint folyó vizek szerepelnek. Utóbbiak alkalmas he
lyeken óriásforrások alakjában a napfényre kerülnek s így néha

15. kép. — M észtul'a-üregek H ám or község területén.
F ény k.: K y r i e G y. dr.

már eredésiiknél is olyan hatalmasak, hogy malmot hajtanak.
Ilymódon a karsztvizek ipari célokat is szolgálhatnak, de a ha
lászatot is nagymértékben előbbrevihetik. Ilyen például a Kulpa
forrása Horvátországban.
Olyan barlangokban, ahol ősidőkben barlangi medvék lak
tak s ott elpusztultak, a rengeteg csont elporladásából foszfátos
anyagok képződnek, ahol pedig huzamosabb ideig denevérek lak

nak, nitrátokban gazdiig guánótelepek rakódnak le. A barlangi
foszfátok és nitrátok kiváló trágyaanyagok, ezért ezeket, különö
sen a világháború alatt, amikor a műtrágya behozatal szünetelt
Ausztriában, de nálunk Magyarországon is, termelni kezdték!
Utalok ebben a tekintetben a mixnitzi Sárkány-barlangra és a
csoklovinai Cholnoky-barlanírra.
Gondoljunk arra, hogy egyik-másik barlang milyen nagy
szerepet játszik a sajtkészítés és a gombatenyésztés tekintetében
is, valamint arra is, hogy a jégbarlangok, ha közel fekszenek va
lamely városihoz, jégtermelésre is mennyire alkalmasak.
H ogy látványos barlangok idegenforgalmi szempontból
mennyire fontosak, azt számos cseppkő- és jégbarlang idegenfor
galmából eléggé jól tudjuk. E z talán a legfontosabb szempont,
amely a barlangokat hasznossá teheti. Elég, ha ebben a. tekintet
ben példaképen megjegyzem, hogy forgalmasabb napokon a Postumiai barlangot néha 10.000 idegen is felkeresi.
Nem mulaszthatom el végül megemlíteni, hogy a barlangok
újabban légvédelmi szempontból is milyen fontos szerephez jutot
tak, különösen akkor, ha valamely város határában fekszenek.
Legfényesebb példa erre a budavári barlangpincék esete.
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ja n u áriu s 27-én K o d ic O ttokár dr. elnöklése alatt ülést tartott a követ
keze tárgysorozattal.
Eln ök jelentést tesz az 1938. évben a V á rh e g y i barlangban végzett
feltáró és építő m unkálatokról. A S zék esfőváros által m ég az 1937. év
végén adom ányozott 5000 P segélynek javarészét m ég az előcsarnok
és a lejárat kiépítésének befejezésére használtuk fel. A korábban át
épített előcsarnokot és két m ellékhelyiséget véglegesen helyrehoztuk,
az utóbbiakat egyszárnyú, a lépescházba vezető lejáratot pedig kétszárnyű a jtó v a l láttuk el. A z előcsarnok hosszában a fal mellé három
fából készített padot, a padok közé pedig négy kőoszlopon nyugvó
műkőből készült vázát helyeztünk el. A z előcsarnok fa la it a V árh egyi,
P á lv ö lg y i, A g g te le k i és T apolcai barlang p la k á tja iv a l díszítettük.
A lejáratban a következő m unkákat végeztük el. A z elöljárósági
épületben a földszinti fo ly o só régi m á rg a la p ja it J8 111 hosszúságban
fölszedtük, az alatta levő törm eléket 1.5 111 m ély ségig kiszedtük, a
nevezett hosszúságban vasbeton födém et építettünk s a m árgalapokat
gondosan visszahelyeztük. A z így lefödött 18 m hosszú folyosó alját
alkotó m észtufát 1.5 m m élységre levéstük, a 2.5 111 m agas folyosó
o ld alfalait term éskővel burkoltuk, a fo ly o só a ljá t kibetonoztuk és 13
beton lépcsővel láttuk el. V é g ü l az előcsarnokba és a lejáratba villanyt
vezettünk be s a nevezett helyiségeket m egfelelő lám pákkal láttuk el.
Építkezés m ég a S zen th árom ság-u tca 3 sz. ház alatti pincében is
történt. Itt a következeket végeztük el. A középső pincében felhalm o
zott építkezési törm eléket kiterm eltük és elszállítottu k. A középső pin
céből az alatta levő barlang I. term ébe 4 111 hosszú áttöréssel összeköt
tetést létesítettünk, az íg y keletkezett an yagot pedig elszállítottuk.
A Székesfővárosn ak 1938. évi 2600 pengős segélyéből a V árh egyi
barlangot az U ri-u tc a felé bővítettük olyképpen, ho g y az U ri-u tca 28.
sz. ház terjedelm es barlangpincéjét rendeztük. A benne volt, mennye
zetig felhalm ozott építkezési törm eléket kiterm eltük és elfuvaroztuk,
a barlang a ljá t pedig 40 cm -n y ire m élyítettük s az íg y keletkezett
an yagot szintén elszállítottuk. U g y a n itt kitakarítottuk a felső pincébe
felvezető lépcsős bejáratban felhalm ozott szemetet, a lejáratot pedig
vastag kőfal m egépítésével elzártuk.
A

Székesfővárosn ak

1938. évi 5000 pengős

segélyéből

folytattuk

a barlang feltárását az U ri-u tc a délkeleti szakasza felé. Eredeti ter
vünk az volt, h ogy, m iv e l a szenthárom ság-u tcai szakasz feltárását
befejeztük, az U ri-u tc a északnyugati szakaszát tárju k fel a Nőegylet-

