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A barlangok titokzatos m élyén nemcsak sötét üregek és tek ervényes folyosók vannak, a barlangok titokzatos m élyét nemcsak a
kővé vált cseppek csodálatos alakzatai díszítik, a barlangok sötétjé
ben szép színes virágok is nyílnak . . .
A nép képzelete ültette el ezeket a virágokat az örök éjszaka bi
rodalm ában . . .
K épzeletük benépesíti a néptelen barlangokat sárkányokkal, tör
pékkel, ájtatos remetékkel, zsiványokkal, akik itt rejtették el a kin
cseiket, kincskeresőkkel, akik ezeket az elrejtett kincseket kutatják,
m eg az üldöző ellenség elől odam enekülő lakosokkal . . .
Országjáró útjaim on sok ilyen m ende-m ondát hallottam. Sokat
olvastam is könyvekben, folyóiratokban. Olyan kedvesek, üdék ezek
a kis történetek, hogy úgy gondoltam , érdemes lenne összekötni egy
szép színes csokorba . . .
íg y született m eg ez a kis tanulmány . . .
*
A barlangok története elvész az ősidők homályában. Történetük
ott kezdődik az ősembernél, m elynek természetes lakóhelyei voltak,
s folytatódik a népek tudatossá vált történeti életében. A z ókori Jó
sok barlangokban tanyáztak s aki m eg akarta tudni a jövendőt, ott
kereste fel őket, — m egtaláljuk nyom ukat a görög m ythologiában
és később is.
Hazai vonatkozásban különösen érdekes, hogy Zsám bék határá
ban a szőlőkön kívül nagy barlang van, m elyben hajdan állítólag
Czerniborg szláv istenség bálvánvképe állott. M ég érdekesebb a F er
tőrákos közelében lévő M ithras-barlang, m ely nem messze van a
burgenlandi határtól. Ez az első ilyen szentély, m elyet Hazánkban
felfedeztek; Storno F eren c fedezte fel 1865-ben. A jelenleg fallal
övezett, az ajtón és ablakokon át hozzáférhető barlang alacsony szik
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lafalába faragott féldom borm ü a bikát leölő Mithras napistent ábrá
zolja, jobbra Phosphorus alakja magasra emelt, balra H esperus lefelé
fordított fáklyával; a bika vérét nyaló eb és kígyó alakjai egészítik
ki e Krisztus utáni 3. századból való M ithras-szentélyt, m elyben a
római katonák a légiókban elterjedt perzsa napisten — kultusznak
adóztak. A barlangban talált két oltárt és különféle ingó tárgyakat
a püspöki kastélyban őrzik.
Azután hosszú szazadok peregnek le az idő végtelen óráján, míg
m egjelennek az ország határán honfoglaló eleink. Ebbe az időbe nyú
lik vissza a pom ázi H oldvilágárok és a szakadékban lévő barlangok
ma még misztikus és m ondaszerű története, m ely nem lehetetlen,
hogy holnap már valósággá válik.
A múlt év őszén az egész országot bejárta az a hír, hogy m egta
lálták Árpád sírját a H oldvilágárokban, m ég hozzá egy laikus. Szak
értők egy része m eg is tekintette az ásatásokat s elragadtatással
nyilatkozott, más tudósok viszont kétségbe vonták a leletek kom oly
ságát s egyes napilapok olyan cikkeket hoztak, h ogy tudom ányos
baklövés az egész kutatás, a rovás-jeleket túristák faragták a szik
lába s Árpád sírját nem is itt kell keresni, hanem Fehéregyházán,
azt viszont valahol a mai Óbuda területén
Valóságos tudom ányos
harc fejlődött ki s a szakértő tudósok gárdája két pártra szakadt.
Mit találtak hát a H oldvilágárokban, am iből arra következtet
tek, hogy Árpád sírját fedezték fe l? Találtak sziklába vésett fe jdom borm űveket, már m eglehetősen elpusztult, de azért m ég felis
m erhető állapotban; sziklába vá jt kőm edencét s az odavezető k őlép
csőket; megtalálták a kőbe vésett vályút is, m elyen a vizet vezették
a m edencébe. Találtak továbbá úgynevezett kaptárokat, am elyek
valószínűleg őskori ham vedertartók — sziklába vésett rovás-jeleket
s egy férfi csontvázat.
Árpád sírjának hollétére egyetlen útmutatás
hány sora, m ely szerint:

A nonym us né

„ Á rpádot nagy tisztességgel temették el forrása fölé egy pa
taknak, am ely kőm ederben folyik alá A ttila k irály városába:
ahol is a m agyarok m egtérése után egyházat építettek, am elyet B old.ogságos Szűz Mária tiszteletére fehérnek hívnak” .
Ebbe a szövegbe állítólag később egy kettőspont került, m ely
az egésznek az értelm ét m egváltoztatta s félreértésekre és téves ku
tatásokra adott alkalmat.
A H oldvilágárok szakadékéban két folyosószerű barlang is van,
s bennünket, barlangkutatókat elsősorban ez érdekel. Annál inkább
is érdekesek ezek a barlangok, m ert az egyiknek a falán összefüggő
rovásírásos szöveg is van, am elyet m ár m egfejtettek s állítólag anynyit jelent: „V igyázat! Fejedelm i sír!” Esőzés idején a víz 15 m éte
res vízeséssel zuhan alá a H oldvilágárokba s ilyenkor az egyik bar
langból, m ely közvetlen a vizesés esésvonalában van, nagyon érde
kes a kipillantás a vízfátyolon keresztül.

3
A barlangok állítólag mesterséges vájatok, bár ez nem feltét
len ü l bizonyos. Lehetséges ugyanis, hogy eredetileg is volt ott ter
mészetes barlang, amelyet azután tovább bővítettek. Annál inkább
is valószínű ez, mert nem messze ettől a helytől, a szakadék nyugati
perem én valóban van barlang, am elyről m ég később szólunk.
Érdekes tudni azt is, hogy a bakonybéli Odvaskői barlangról
már Szent István idejében történik említés. A nagy király 1037-ből
származó alapító levele, mint az akkor alapított bakonybéli apátság
birtokainak egyik határpontját jelöli meg.
Szent László királyunkhoz is egy kedves történet fűződik egy
kis mecseki barlanggal kapcsolatban:
Püspökszentlászló festői erdős vidéken fekszik a Mecsek leg
magasabb hegyének: a Zengővárnak a tövében. A hagyom ány sze
rint Szent László királyunk vadászat közben a vihar elől itt ezen a
vidéken barlangba menekült és később hálából a barlang közelében
kápolnát is emelt. íg y keletkezett a későbbi község.
Azután megint hosszú századok peregnek le. Vérzivataros idők
jönnek: tatár, török. Ezekben az időkben jó védelm et nyújtottak az
ellenség elől m enekülő lakosságnak a körnvék barlangjai. Több
barlangról maradt fenn ilyen mondánk.
Már a várhegyi pince-barlangokról, az úgynevezett török-pin
cékről is az a m ende-m onda járja, hogy a török időkben sokaknak
nyújtott búvóhelyet és m enedéket s állítólag számos titkos földalatti
folyosó ágazott ki belőlük, m elyek rendkívül messze, egészen a M ar
gitszigetig, sőt a visegrádi várig vezetnének . . .
A másik ilyen nevezetes barlang a bánhidai Szelim -lyuk. Ott tá
tong annak a hegynek az oldalában, am elynek tetején az ezredéves
emlékmű, a Turul terjeszti szét büszke érc szárnyait. M últjáról két
féle verzió is kering a köztudatban. Az egyik szerint a Szelim -lyuk ba Szolimán (Szelim) seregének közeledtére rejtőzött a vidék lakos
sága, de — vízkeresés alkalmával — felfedeztetvén, a törökök a nyí
lást betöm ték s rájuk gyújtották, úgy hogy mind bennvesztek. Egy
másik — kevésbbé ismert — verzió szerint egyik vértesi (talán a vi
tányi) várból a várnagy neje és gyerm eke itt m enedéket és vizet
keresett, de a bennrejtőzött lakók elutasították. A kétségbeesett nő
a hegy alatti Labanc-pataknál lappangó tatárokra akadt s bosszú
ból elárulta a rejtekhelyei, de a tatárok őt is felkoncolták s m ivel a
barlangba a keskeny Farkaslyukon nem juthattak be, a hegy tete
jén nagy lyukat ástak, míg a m egbolygatott boltozat lezuhant, maga
alá tem etve a m enekülőket és két helyen kidöntve a barlang oldal
falait. A zt is regélik, hogy itt rejtette el Szelim szultán kincseit s
azokat mérges leheletű sárkány őrzi. Tény, hogy a Szelim -lyuk m é
lyén kutatásai alkalmával K essler H ubert mérges széndioxidra
akadt: ez volna talán a sárkány mérges lehelete?
K özelebb a fővároshoz, Vác fölött a Nagyszál hegy oldalában
van a Násznép barlang, vagy népiesen Nászné-lyuka. N evét a ha
gyom ány szerint onnan vette, hogy egy násznép a török elől a kö
zeli Kósd faluból idemenekült. Másik m onda szerint egy nemes fö l
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desúr egy job b ágy lányt szeretett és a haragvó apa elől menekülvén),
itt tartotta esküvőjét. Kincsásók is többször kutattak benne, mert ál
lítólag a 18. században a vidéken garázdálkodó Ilcsik és Jánusik ne
vű hirhedt rablók iderejtették el kincseiket.
Most felhúzzuk a varázscsizmát és átlépünk Erdélybe, a g y ö
nyörű Székelyföldre, hogy a H om oródalm ási-barlangot m egtekint
sük. K örnyezete vadregényes. A m it itt látunk, bámulunk, csodálunk,
am iben itt gyönyörködünk: az a pataknak a sziklákkal folytatott
küzdelme, m eg a küzdés eredm énye. A z ádáz küzdelem eredm ényeit:
a ketté osztott, keresztültört, átfúrt, átlyukgatott sziklákat, barlan
gokat tekintve nem nehéz megállapítanunk, hogy a küzdelem ből
m indig a patak kerül ki győzedelm esen. De nemcsak környezetének
vadregény essége és a barlang óriási terjedelm e teszi országhírű
term észeti nevezetességgé: az alrnási barlang históriai nevezetes
ség is. A barlang ugyanis régen m eg volt erősítve; mint ilyen m é g közelithetetlen erősség hírében állott. A tatárdúlások idejében s
máskor is nem egyszer nyújtott biztos m enedéket a környékbeli la
kosságnak.
A nép képzelődése a barlang minden zugát, minden cseppkő
alakzatát a rege varázsával vonta be; törpékkel népesíti be a barlang
üregeit, sőt itt keresi Dárius kincseit is. Kincskeresők máig is kutat
já k azt a vas ajtót, m elyet Ugrón Ábrahám készíttetett a Dárius kin
csei fölé s m elyet leánya ismét elrejtett, hogy a sok kincs m eg ne'
rontsa, m eg ne vesztegesse a székely nép jó erkölcseit.
A tulajdonképeni alm ási-barlang, az úgynevezett K őlyuk a M ái
oldalából tátong felénk. Ez a barlang volt hajdan a székely nép
mentsvára, messze terjedő csarnokai a szorongattatások napjaiban
m indenkor biztos hajlékul szolgáltak a székelyeknek.
A barlang bejárata régen lövőrésekkel ellátott kőfallal volt el
zárva. A bejárat m integy húsz m éter magasan van a patak m edré
től. A barláng szájához lépcső vezet.
B elépve a barlang nyilásán, óriási csarnok fogad: a barlang elő
csarnoka; oly nagy ez, hogy ezer em ber könnyen elférhetne benne.
A barlangnyílás átellenében az Erős szakadékos oldalából ha
talmas sziklaszál em elkedik: a ,,Csala tornya” . A m onda szerint a
tatárjáráskor egy Csala nevű bátor székely férfiú felm ászott erre a
sziklára s annak csúcsáról kém lelte a tatárokat s azok mozdulatait;
innen jelekkel értesítette a barlangban levő véreit a kívül történ
tekről. M időn végképpen elvonult a tatársereg, öröm ében olyan he
ves m ozdulatokat tett Csala, h ogy a vers szavai szerint:
A kkor lába alól a kő omladoza,
N yakra-főre esvén, halállal áldoza.
A Csala-tornyán felül m egnyílik ismét az ,,Erős” hegy sziklatö
m ege: a patak m edrénél nem sokkal magasabban új barlang tűnik
elénk: az úgynevezett K is-L ócsűr; így nevezik ezt a barlangot, m ert
a m egpróbáltatások idejében a m enekülők itt tartották lovaikat.,
marháikat.
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A barlang alatt em elkedő óriási szikla — gúlán; a Széchenyi-szirten alul a szoros gyepes térséggé tárul, m elyet boltíves kapuval bí
ró magas sziklafal a „K őcsű r” zár el. A „K őcsű r” valószínüleg kül
ső erődítése volt a barlang környékének.
M átyás királyunkkal is kapcsolatos néhány barlangi
m ende
monda.
Köztudom ású, hogy a természet szerető nagy király sokat vadá
szott a Bükkben, D iósgyőr környékén. Nincs messze ide a K őlyuk
nevű barlang, ahol kiálló lapos kősziklán patkónyom okhoz hasonló
benyom ások vannak s a nép azt regéli, h ogy Mátyás király lovának
lábnyom ai.
A z alábbi mulatságos eset a Bakonyban történt m eg M átyás-sál.
Szívesen látogatott el Bátorkő várába s ilyenkor rendszerint ma
gával vitte Márkus nevű udvari bolondját is. Ez a M árkus nagyon
szarka-term észetű volt, s ha szerét ejthette, el-elem elte észrevétlenül
m ég ura asztaláról is az ezüstneműeket. Egy alkalom m al Bátorkő vá
rában a király asztaláról ellopott ezüst serlegen azonban mégis raj
tavesztett, m ert egy szolga észrevette a lopást és jelentést tett róla a
királynak. A z erdőből (ahová a lopott kelyhet elrejtette) visszatérő
M árkust azonnal a király elé vitték, aki kérdőre vonta, nem ő lopta-e
e l az ezüst serleget. ,,Nem loptam el — felel M árkus — csak elrejtet
tem a szekrényem be!” „A dd elő tüstént!” — parancsolt rá a király.
„Előadnám , ha valaki ide tudná hozni a szekrényem et; de oly erős
legény m ég nem született. Fogadni mernék, hogy még Kinizsi Pál
uram sem tudná megm ozdítani az én szekrényem et!” A király olda
lán álló Kinizsi belem ent a fogadásba, m elybe a király az ezüst ser
leget bocsátá azzal, hogyha a bolond m egnyeri a fogadást, övé a ke
hely és m ég a büntetést is elengedi. Ekkor kivezeté M árkus az egész
udvart a várral szemközti hegy lábához s ott elhengerített egy szik
latömböt. A kő m ögött barlangnyilás volt, m elynek belsejéből a b o
lond előszedte az ezüst kelyhet s a többi elrejtett kincset. Kinizsi
persze, hogy nem tudta m egmozdítani ezt a furcsa szekrényt s így
Márkus m egnyervén a fogadást, a bolond tréfáján jó t m ulató Má
tyás király a hegynek — m elynek lábánál a kincsrejtő barlang nyí
lott — a „M árkus szekrénye” nevet adta. A barlangnak azóta n v om aveszett: lehet, hogy Kinizsi uram nagy haragjában betöm ette.
A z igazságos Mátyás király halálába nem egykönnyen tudott b e
lenyugodni a nép s a krajnai nép körében az a rege járja, h ogy Má
tyás nem halt meg, csak alszik valam ilyen távoli nagy barlangban s
^egyszer m ajd előjön ismét.
*
Azután a betyárok vették birtokukba a barlangokat, különösen
a Bakonyban. Három várm egyére terjedő erdőrengetege nagyszerű
búvóhely volt egykor. Ugyan ki tudott itt nyom ukra akadni? E lrej
tette őket az irdatlan nagy erdő s oda utánuk menni nem volt taná
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csos; m ég kevésbbé azokba a sziklaszakadékokba, am elyekből jócskán
van a Bakonyban. Valóságos sziklavárak ezek! Két oldalt, a meredek
sziklafalakon em ber le nem m erészkedhetett; csak a patak mentén
lehetett volna behatolni, de itt m eg oly szűk volt a völgy, hogy egyegy em ber egy rossz puskával akár egész csapattal szem ben m egvé
delm ezhette a bejáratokat. Nem is fogták el a bakonyi betyárokat
soha a rejtekhelyükön. Csak úgy kerültek kézre, ha valam ilyen külső
„vállalkozást” hajtottak végre s az balul ütött ki . . . S jó búvóhe
lyek voltak ezek a sziklaszakadékok azért is, mert tele voltak kisebbnagyobb sziklaodukkal, barlangokkal, am elyek alkalmas tanyának
bizonyultak — rossz időjárás esetén.
Félelm etesen szépek ezek a sziklaszurdokok:
a bakonynánai
G aja-szurdok a bakonyoszlopi Ördögárok, a bakonybéli Kerteskő,
a bakonyúti B urokvölgy, az inotai H idegvölgy, a híres C uha-völgy
s a többi erdős, sziklás v ölg y . . . És a barlangok! A z Odvaskői bar
lang, a K őrishegy oldalában, B akonybél fölött; m elyet B etyár-bar
langnak is neveznek, a K őpajta nem messze Bátorkő várától a M órocz-tető oldalában. Ez sziklarésben van, m ely felül alig 1 m. széles
és 10— 15 m m ély. Híres barlang a M agashegyi barlang a bakony
oszlopi Ö rdögárok közelében. Valószínűleg az ősem ber is tanyázott
benne, m ert H őbe K ároly reform átus lelkész szerint 1869. előtt k o
ponyákat, sőt arany (bizonyára bronz) hajtűket és késeket is talál
tak benne. A nép természetesen ezt a barlangot is betyártanyának
tartja. Egy másik betyárbarlang a H idegvölgy dolom it sziklái kö
zött nyilik. Igen eldugott helyen csak vezetővel található m eg; né
pies neve „Csíkvárágya” . Em bernél valam ivel magasabb, elég tágas
kis barlang. — K özel a C uha-völgy végéhez, a K őpince szintén be
tyártanya. Felkeresése kissé fáradságos, de az odavezető út nem
mindennapi látvány. A z ,,út” term észetesen nem értendő szó szerint,
m ert itt útról szó sem lehet. A z em lékpiram isnál elhagyjuk a v ölgy
jó l járt útját s leszállunk a Cuha-patakhoz, m elynek völgyszorosa
itt olyan keskeny, hogy már csak a Cuha-m edrében, a patak sziklái
ról sziklára ugrálva lehet előre nyom ulni. Jobbról is, balról is két,
néha csak egy öl távolságban sziklafalak és tornyok m erednek fe
jünk fölé, a patak m ederben a víztől sikamlósra m osott m észkőréte
gek lépcsőzetesen állanak ki s m inden felé hatalmas víztől idegörge
tett sziklatöm bök hevernek, m elyek között csak a legnagyobb óva
tossággal haladhatunk tovább. V égre vagy félóra m úlva kilépünk a
Cuha-patak ezen borzasztó szép szurdokából s itt m ielőtt a víz a Kis
alföld peneplénjére érne — a természet balfelől egy a m észkő vas
tag rétegei alá nyúló kis barlangot alkotott őrház gyanánt, m elyet a
nép közönségesen K őpincének nevez s egykori betyártanyának tart.
J obb felől a term észet őrtornyul hatalmas sziklát hengerített oda,
m elynek közelében jéghideg vizű, b ő forrás fakad.
Ezekben a barlangokban s még egy csom ó kisebb-nagyobb szik
laüregben — am elyeknek talán nevük sincs — tanyáztak a bakonyi
betyárok.
A veszprém i S éd -völgyb en a Csatárhegy m eredek, erdős lejtő
jéb ől kiugró Zsivány-szikla őrzi em léküket.
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Sok apró történet, m ende-m onda él a
nép ajkán . . .

bakonyi betyárokról a

A bakonyi, de általában a dunántúli betyárok leghíresebb vezé
re Sobri volt. Származását sokáig hom ály fedte, sokáig azt hitték,
Uogy nem más m int V ay József gróf.
De hát ki is volt voltaképen S o b ri? E ötvös K ároly kutatásai
fényt derítettek rá. Egy endrédi, vasm egyei kovácsm ester fia volt s
Pap József volt a becsületes neve. Ritka szép legény volt, akit na
gyon elkényeztettek a falubeli lányok m eg a m enyecskék; szeretett
szépen öltözködni, meg nagyokat mulatni a kocsmában, m inthogy
pedig ehhez pénz kellett, pénze m eg nem igen volt, hát tolvajlásra
vetem edett: disznót lopott. íg y kezdte a „pá lyájá t.” Jól m ondja a
nép: Kis tolvajokból lesznek a nagy rablók. A disznó-tolvaj Pap
Jóskát m egcsípték, bebörtönözték. De jó útra téríteni már nem
tudták.
A m ikor kiszabadult, megint csak lopott s újra a vérm egye ke
zére került. Ott mint ügyes tiszta fiú a várm egye konyháján szol
gált. Innen szökött m eg és F én yes Istók nevű pajtásával kirabolta a
kolom posi számadó juhászt. M ajd maga köré gyűjtötte a bújdosó
szegény-legényeket. Ezek valódi nevét és származását már egyálta
lán nem ism erjük, csak az álnevük maradt fenn: M ogor, Zsidó, F ű
mag, Kalarábi, Francli, V irrasztó, Liliom , Csuka, G örhes, Cifra,
Milfai, Pap A ndor, K irály Jancsi, P ityerész Istók. Valószínű, hogy
ez utóbbiak is csak álnevek.
S obriék eleinte Vas, Sopron és G yőr m egyében garázdálkodtak,
de később a vezér a nagy létszámra felszaporodott seregét két részre
osztotta. A z egyik résznek átadta Veszprém , F ejér és K om árom
m egyéket, — ennek a vezére Milfai lett — magának pedig m egtar
totta G yőr, Zala és Vas várm egyéket. A Bakony tehát félig az egyik
csoporthoz, félig a másikhoz tartozott; az egyik csapat a keleti, a
másik a nyugati részében garázdálkodott.
S obriék nem elégedtek m eg azzal, hogy megállították és kira
bolták a sümegi vásárról hazafelé igyekvőket, hanem vakm erő ka
landokra is vállalkoztak. Ezekről sok apró történet maradt fenn a
nép ajkán. Érdekes, hogy Eger környékére is elvetődött a híre, az
alábbi kis m ende-m onda ugyanis ott játszódott le:
P y rk er László egri érsek egyszer levelet kap, m elyben csak
ennyi van: „K érek 10.000 (tizezer) forintot m ajd magam jöv ök
érte.” Aláírás: Sobri. A m egriadt érsek a hatósághoz fordul, hajdúk
kal véteti körül palotáját, a cselédség fegyverkezik. Harmadnapra
pompás főpapi hintó kanyarodik be az egri palota udvarára, s a bak
ról leugró sujtásos huszár egy ibolyaszínű, selyem reverendás,
aranykeresztes püspököt segít le a kocsiból. A z érsek eléje siet az
előkelő vendégnek; ez bem utatja magát, h ogy ő nem rég kinevezett
püspök s tisztelegni jött a kegyelm es úrhoz. P y rk er patriárka-érsek
nagy ebédet rendez a püspök tiszteletére. A két főpap a feketekávét
egy hátsó szobában issza, tudom ányos beszélgetésbe merülve.

A püspök egyszerre felugrik az érsek m ellől, az ajtónál terem,
rátolja a zárt és pisztolyt von elő a selvem -reverenda zsebéből.
— Egy mukkanást se! Én vagyok Sobri! Eljöttem a pénzemért.
A z érsek úgy m egijed, hogy m ozdulni sem tud, de az álpüspök
serkenti, felhúzván a pisztoly kakasát:
— Csak semmi teketória . . . Embereim itt vannak körös-körül
s ha én az urat m egöltem , még a palotát is felgyú jtják . Hát ide csak
azt a pénzt s tegyünk úgy mintha semmi sem történt volna. E xcelenciád engem et barátságosan lekísér a kocsim hoz . . . Mint láthat
ja a kapu előtt áll.
A z érsek esze nélkül vette ki a pénzt egy titkos fiókból. Sobri
nyugodtan megszámlálta, zsebretette, aztán karonfogva ment le az
érsekkel a sok pap és szolga hajlongó sorai között.
A z érsek maga segítette fel a hintóba „kedves vendégét” s ez
az utolsó pillanatban egyszerre azt m ondja:
— Valóban örülök, hogy a kegyelm es úrnak el is m éltóztatik
engem et kísérni egy kis darabon. P yrk er érsek szó nélkül felszáll, a
kocsis a lovak közé vág, a hintó elrobog. A szegény kegyelm es úr
jó óra m úlva érkezett vissza, halálra rémülten, porosán. Sobri A n d o r n o k i; vitte, ott tette le aztán az országúton.
Azt is beszélik, hogy m ikor W indisgrätz 1848-ban előre n yo
mult, táborának szélső szárnya Pápán vonult keresztül. Egy osztrák
ezredes egészen kom olyan mondotta B ezeréd y pápai prefektusnak:
— Csak a Bakonyon tudjunk átmenni szerencsésen, azután már
kardcsapás nélkül foglaljuk el M agyarországot.
— S kitől félnek a B akonyban? — kérdezte B ezeréd y.
— Hát ott vannak a csikósok, kanászok, betyárok, pandúrok és
a híres Sobri vezér.
B ezeréd y minden kom olysága ellenére is elnevette magát. A jó
német szentül azt hitte, hogy csikós, kanász, pandúr, betyár mind
külön fegyvernem és hadosztály. Sobri pedig valam i híres generá
lis. Sobri egyébként akkor már 12 éve porladozott a lápafői határ
erdős domboldalán.
Mese ide, mese oda, de tény, hogy Sobri-nak nagyon vakm erő
dolgai voltak, aminek azután erős visszahatása lett. Sopron m egye
1836. nyarán katonaságot is kért Sobri ellen valóságos népfölkelést
indított ellene, kihajtván üldözésére a föld népét is. Ez az akció
azonban nem ért el különösebb eredm ényt. Hanem am ikor ugyan
ezen év decem ber 8-án a szolgagyőri kastélyba tört be, azon rajta
vesztett: H unkár Antal a vitéz inzurgens ezredes ugyanis szem élye
sen ment el Bécsbe a császárhoz, csináltatna rendet.
Fellépésének azután már m eg is lett a foganatja, most már va
lóságos hadsereget indítottak S obriék elfogására, társait egym ás
után fogták el és bandája már igen m eggyérült, am ikor 1837. feb 
ruár 16-án Som ogy és Tolna várm egye határán a lápafői erdőben
vívott ütközetben elesett.
Sobri halálát Eötvös K ároly így írja le:
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„E gy kis patak van ott a lápafői határban, a Magyarád patakja,,
am elynek egyik oldalán letarolt, ritka vágás, másik dom bos oldalán
ritkás szálas erdő volt akkor. Havas és zuzmarás volt az erdő; pan
dúrok és felkelők messze maradtak, de a lovasság s a lovas-csendbiztosok nyom on üldözték Sobrit. Ez a patak mögé, a szálas erdő
szélére vonult társaival s bizva abban, hogy a lovasság a gyöngén
befagyott patakon nem tud áthatolni az állásból több mint egy
órán át folyton tüzelt a támadókra. A tám adók sűrű tüzelése alatt
egyik em bere a másik után esett el, vagy sebesült meg. Végre kö
zelegtek m inden oldalról a pandúrok is. Ezt az ulánusok bátor ka
pitánya is észrevette, ő pedig nem szerette volna, hogy a híres ha
ramia vezért ne ő kerítse birtokába, hanem a pandúrok. M egsarkantyúzta tehát lovát s egy közlegénye kezéből kikapott lándzsá
val Sobri felé rugtatott s neki ment a pataknak. Sobri ezt jól látta.
Puskáját megvizsgálta, a legbiztosabb lőtávolban
arcához emelé,
hogy a kapitányt lelője. Azonban egy pillantással körülnézett az
üldözők nagy seregén, villám gyorsaságú elhatározás lobbant föl
benne, archoz em elt puskáját leeresztette maga m ellett a földre s
egy pisztolyt rántván elő, magát szivén lőtte. Egyetlen hang, egyet
len m ozdulat nélkül rögtön meghalt. Piros vére befestette a havat
körülötte’,’.
A vezér halálával a banda szétbom lott. Akit elfogtak, azt fel
akasztották, akinek sikerült m egszökni az meg jobbnak látta fe l
hagyni a régi „m esterséggel” .
Csak a m ondák élnek tovább . . .
A nép sokáig nem tudott beletörődni SobH halálába. M ég év
tizedek m úlva is fantasztikus történetek jártak S obri-ról. Azt m on
dogatták, hogy kiszökött Am erikába, N ew -Y ork ban él és ott fényes
patikája van.
Ha ott barangolunk a bakonyi rengetegekben s behatolunk a
sziklahasadékokba s a barlangokba, az egykori betyárvilág színhe
lyére, szinte m egelevenednek előttünk ezek a történetek.
Látni
véljük Sobri Jóskát és társait, amint terveket szőnek a barlangok
mélyén, vagy titokzatos utakra indulnak az éjszaka sötétjében . . .
Pedig jó l tudjuk, Sobri Jóska és társai m ár rég elporladtak!
Nem maradt m eg más a régi betyárvilágból csak ezek a m ende
mondák, m eg Sobri fokosa és húsz itcés kulacsa a sümegi m úzeum 
ban . . .
*
De nemcsak a Bakonyban volt betyárvilág, a többi hegyvidék
nek is meg volt a maga „házi b etyárja” .
Említettem már, hogy a H oldvilágárok nyugati oldalán van
barlang, jelen leg beom lott állapotban. A nép szerint a barlang egé
szen a K őhegyig terjed s W eiszlich vagy V eiszlics nevű rablóvezér
rejteke volt, aki rém e volt a vidék gazdagjainak, de a szegény em 
bereket nem bántotta.
Érdekes a D obogókő oldalában levő Zsivány-barlang m ende
m ondája is. Ez voltaképpen nem is barlang, hanem óriási sziklaha
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sadékok vagy sziklautcák, m elyeket 20— 30 m magas sziklafalak
szegélyeznek. A párhuzamos hasadékokat egy haránthasadék kap
csolja össze. A sziklafalak tövében akad azután néhány apró üreg.
Egyébként az egész a nagyszerűség bélyegét hordja magán s iga
zán óriások várának rom jához hasonló.
A nép száján forog, hogy IV. Bcla királyunk a tatárok elől m e
nekülvén, rejtekhelyet keresett e hegyben. Legalkalmasabbnak
ezt a hatalmas sziklavárat találta, m ert az erdő m élyében jó l el volt
rejtve és a sziklák különös alkotásánál fogva a védelem re célsze
rűnek m utatkozott. IV. Béla állítólag huzamosabb ideig re jtő z k ö 
dött itt, sőt kincseit biztonságba hozandó, elásta egy szikla üregé
ben. K ésőbb azonban már nem tudták a kincset m egtalálni s az m ég
m ost is ott van. Sok idővel később, hogv m ikor, arra a m onda már
nem emlékszik, valami zsivány-társaság is hallott a kincsekről s
birtokába akarván azt keríteni, vizsgálódás tárgyává tette a szik
laüreget. K incset ugyan ők sem találtak, de alkalmas búvóhelyet s
innen rettegtették a körüllevő lakosságot Innen vette e hely a ne
vét. Mi igaz m indebből, nem tudhatjuk de tény az, hogy a m últszázad vége felé m ég m indig akadtak em berek, kik a kincs-m esé
nek hitelt adva, kincset m entek keresni. A sziklatöm eg pedig m eg
maradt Zsivány-barlangnak.
Pilisszentlélek határában, a Clapec nevű hosszúkás, meredek
oldalú bérces erdőrész oldalában m ély vízmosás húzódik; ebben a
népm onda szerint egy zsiványok által lakott barlang található.
A B ükk-hegységben a Suba-lyuk, kedvenc búvóhelye volt a
sze£énv-legénveknek. A nevét is a Bükkvidék egyik híres betyárja,
Suba Miska után kapta. Suba Miska sok jó estét töltött itt el lobogó
rőzsetűz m ellett, zsivány-pecsenyét sütögetve. Azt beszélik, hogy
a rablott holm it, a m indenünnen összehordott töm érdek drágaságot
is itt valahol, a barlangban rejtette el. A cserépfalviak éppen em i
att kötelekkel, fáklyákkal felszerelve, egyszer már behatoltak a
barlangba, végig csúszkálva-m ászkálva a kisebb-nagyobb üregeket,
m eg a zegzúgos folyosókat.
Messze fön t északon érdekes m ondája van a szepes-rem etei
R ablókőnek:
Ő sidőkben a Rablókő tövében egy — ma már betem etett —
barlangban sok rabló tanyázott, kiknek élén igen szép, erőteljes, de
rendkívül kegyetlen és vérengző főnök állott. A rablókról az a m on
da élt a nép ajkán, hogy töm éntelen kincsek, arany, ezüst és drá
gakövek birtokában vannak, de barlangjukat nem bírta senkisem
megtalálni. Rablásaik kétségbe ejtették a vidék lakosságát, amely
hiába kutatta hollétüket. Annál nehezebb volt nvom ukra akadni,
m ivel álruhában a társadalom legelőkelőbb köreibe is bejutottak,
íg y történt, hogy a rablófőnök egy gazdag földesúr gyön yörű lá
nyával ism erkedett meg, aki szerelm ét viszonozta s m ivel szülei azt
ellenezték, vele a szülői háztól m egszökött. De m időn a száguldó
paripa a leányt s a főnök öt a barlang felé vitte, a leány m egbánta
tettét s visszakívánkozott szüleihez. Az ism eretlen lovag hajthatat
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lan maradt; a leány szemeit bekötve félig holt állapotban hozta
a barlangba. Ekkor a rablófőnök a leányt fehér barátcsuhába öltöz
tette s társainak m eghagyta, h ogy vele kím életesen bánjanak. A
szegény leánynak csak este volt szabad a barlangot elhagynia s ha
vele em berek találkoztak, azok kísértetet véltek felism erni s ijed 
ten menekültek. A környék lakossága ezért kerülni kezdé a Rab
lókövet s így a lány szabadulást alig rem élhetett. A leány szülei
soká kerestették elveszett gyerm eküket s egyízben a ’ \ablókő tájára is eljutottak. M időn a leány — hosszú idő óta először —
ismét em bereket látott közeledni,
segítségért kiáltott s a búsuló
anya már távolról megism erte elveszett gyerm ekének jajveszékelő
hangját. A leány megszabadulásával a rablók tanyája fel lévén fe
dezve, a rablók messze elm enekültek, a b oldog szülők pedig a bar
langot betem ettették s helyére kápolnát építettek, m elyhez ma is
sok em ber zarándokol.
•*
Érdekesek azok a barlangok is, am elyek eg y -eg y várrom alatt
húzódnak s valószínűleg annak idején be is voltak kapcsolva a vár
titkos alagút-rendszerébe. Ilyen van a Bakonyban Csesznek vár, a
B örzsönyben D régelyvár, s az egykori K ám or-vár alatt, m elynek
nyom ai ma is felism erhetők. A vár alatti üregben a hagyom náy sze
rint Küm or rablólovag kincse van elrejtve. A z üreg egy eddig fe l
táratlan, tölcsérszerűen összeszűkülő bejárattal bíró szűk lyuk,
m ely m ajdnem függőleges irányban tart lefelé.
Vannak azután „korszerűbben” berendezett barlangok is. így
a Klastrompuszta fölötti Leány-barlangban az ásatások alkalm ával
rendkívül érdekes hamis pénzverőgépet és hamis pénzeket találtak.
Érdekes a kis svábhegyi úgynevezett K ristály-barlang is, m ely
ben m ég a legutóbbi években is csavargók tanyáztak, akik estén
ként kifosztották a néptelen utakon arra járókat. A lacsony nyílá
son csak hason lehet becsúszni. Egy hétköznap délután jártam ben
ne először, m ikor is bent a barlangban ócska ruhadarabokat, szal
m a-fekhelyet, gyertya-m ardványokat tláltunk. Másodszor egy va
sárnap reggel rándultunk ki; már éppen bemászni készültünk, m i
dőn egymásután három börtönreérett kinézésű, züllött ruházatú
alak mászott ki. A barlangot később, úgy tudom, a rendőrség betömette.
'•t
A betyár-korszak bejárta után elözönlötték a barlangot a
kincskeresők. Keresték a betyárok elásott kincseit, m ert hát mi
mást tehettek a rengeteg rablott holm ival, m inthogy elrejtették a
barlangjukban. Másutt m eg a barátok kincseit kutatták, akik az el
lenség elől m enekülvén, valam elyik közeli barlangban
elásták a
kincseiket.
Egy ilyen kincskeresőről szól az alábbi poétikus történet:
V olt egyszer Hutaszentléleken, (a mai Pilisszentléleken) egy
szegény pásztorem ber, aki sokat hallott azokról az elrejtett kincsek-
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röl, m elyeket az ördöngős barlangban m ég eddig senki sem tadott
megközelíteni. A kincseket a nép fantáziája nem sárkánnyal, ha
nem két csodálatos karddal őrizteti, m ely folytonosan le s feljá r s
így leüti annak a fejét, aki a kincses kádakhoz akar férkőzni. A
nagyravágyó pásztorem ber néhány szál gyertyát s egy-két napra
való eleséget vett magához, azután újhold első éjjelén pont tizen
egy órakor bem ent a barlangba. Nemsokára elérte az ajtót. De na
gyon m egijedt, amint az óriási kardok le s feljártak a bejárás előtt.
Hanem azért kiszámította, hogy m ilyen ügyes ugrással érhetne a
rejtelm es kincsekhez. A pásztorem ber ügyesen kikerülte a vesze
delmet. A kkor, m ikor már a kincsesbarlangban
volt a kardok
m egállottak s egy régi vasajtó roppant rob a jja l csapódott be. A
pásztorem ber tisztában volt sorsával. Erre ugyan vissza nem térhet
többé. Bízott azonban abban, hogy lesz m ég a barlangban másik
kijárat is valahol, m ajd csak m egm enekül azon. Egy napi járó út
után elérkezett a kincses terem be, ahol óriási ládákban m osolyog
tak feléje a kincsek. A szegény pásztorem ber tisztességgel emelte
m eg a kalapját s m inthogy a kincsek nem szóltak semmit, elkezdte
azokat batyujába kötni. De m egtömte azonkívül az ingealját is és
m inden zsebét. Most már vége volt nyom orának, most már csak ki
találjon valahogy; ment, m endegélt: a nyirkos barlangban egyre
szűkösebb lett az út. Már alighogy elfért a batyuval. Hanem azért
még m indig nem érte el a kijáratot. F ogyó félben volt már a ke
nyere, a gyertyája is az utolsó szál, a barlang pedig m indig szűkö
sebbé vált. Már csak térdenállva csúszkálhatott benne, hanem azért
nem akart m egválni kincseitől. Ruhája foszladozni kezdett, a tér
deit m egvérezte a hegyes kő. A bátyú mindig lehetetlenebbé leír.
V égre kialudt a gyertya, korom sötét odúban bujkált tovább; egy
szerre csak belátta, hogy nem cipelheti tovább a kincseket, mert
nagyobb kincsnek kezdte érezni a maga életét. K étségbeesve tapo
gatózott folytonosan előre, már csak annyi kincse volt, am ennyi
az inge-aljába fért, m ert a batyut el kellett hagynia útközben. V ég
re új erő, új élet szállta meg, m ert a messze távolban már napsu
garat látott. Megtalálta tehát a barlang másik nyílását. Hanem az
út itt már olyan szűk volt, hogy csak hason csúszhatott tovább.
Egymás után el kellett hagynia a kincseket, sőt az odúnál, hogy
kimászhassék, m ég elrongyolódott ruháját is. Am int a szabadba ért,
elvesztette az erejét, úgy találták meg a hutai hegyi munkások
eszméletlenül. Nagy sokára tért magához. Hanem m ikor hazakerült,
akkor aztán elmondta három napig tartó vergődését s nem akart
többet m egválni a pásztorbottól. Azóta a szegény hutai nép még
a meggazdagodás vágyát is rossz és veszedelm es gondolatnak tart
ja, m ely előbb-u tóbb keserű büntetéssel jár. Ez az Ördögbarlang
mondája.
És egyáltalán nem csodálatos, hogy a nép körében ilyen hiedel
mek élnek a pálosok, a „fehér barátok” elrejtett kincseiről! Hiszen
„szakszerű” leírások is maradtak fenn, hogy hogyan lehet ezekhez:
hozzájutni. Egy példányt a Nemzeti Múzeum őriz.

R enkovits Gotthard — állítólagos jezsuita — leírása szerint
említett „értékkam ra” a hegységben fekszik, am elyre reáakadunk,
tvx a K esztölctől kiinduló és B uda-felé vezető gyalogúton haladunk
a P iíishegvtn mindaddig, míg valami kútféléhez érünk.
Ettől keletre (a gyalogúitól 45 lépésnyire) találunk egy bükk
fát (nap és hold jelekkel), m elytől balra (kb. 6 lépésnyire) esik a
lapály, ahonnan a „F öldi-ku lcs” -csal az első ajtónál levő értékkam 
rába léphetünk, ahol már vár egy egészen ősz hajzatú öregem ber.
Kérdezni fogja : „barátom m iért jöttél id e ?” Válaszold: „keresed a
szent kincset.” Erre egy másik kapuhoz vezet, m elyet nagy fekete
kutya őriz. A kutya reád ugrik, de te ne ijedj meg! Vess magadra
keresztet e szavakkal: „A z Ur Jézus Krisztus keresztje erejével
fogva lépjetek félre rossz lelkek! Csak Juda és Dávid családjából
• származott fiai győzedelm eskedjenek!” A kutya megint reád ugrik
s egy másik kaput nyit föl.
E kapunál elédbe lép egy szűz, kulcsokat ád. V edd el, nyisd ki
bátran a 3. kaput.
Ott találod a keresett kincset. Szedj belőle, amennyit csak ma
gaddal vihetsz. Hanem arra ügyelj, hogy hátra ne tekints. (Állítása
szerint már három szor volt e helyen. M indig m egrakva távozott.)
Egy másik bolthajtásnál, amint a Pilisre érsz, találsz kutacskákat, (hol a marhákat itatják) fél északi oldalon van az „In k ó” nevű
rét (ahol a fű télen is nő) 36. lépésnyire említett kutacskáktcl, a
„F öldi-k u lcs” felnyit egy pincét. Lépj be bátran. Világító eszközök
ről ne gondoskodjál, m ert világít az Ur.
Szedj magadnak a drágakövekből annyit, am ennyit csak el
bírsz. ü e vigyázz, hogy e helyen negyed óránál tovább ne időzz!
Állítása szerint itt két ízben volt. D rágaköveket is szedett. Egy
„karbunkulust” (drágakő) Nepomuki Szent Jánosnak — Prágába
— ajándékozott.)
A 3. bolthajtás e helytől job b ra esik — amint az em ber két
szer egy követ el tud dobni. Itt áll egy bükkfa. K özelében hatal
mas kő Vedd magadhoz a „F öldi kulcsot!”
A föld előtted felnyílik. A kő alatt ajtóhoz jutsz, m ely előtt
négy tőr fekszik (kettő felfelé, kettő lefelé) vigyázz, élére ne lépj!
Itt 12 hatalmas kád pénzre akadsz, m elyekből 3. már üres lesz.
A m egtöltőitekből szedj annyit, amennyit kívánsz. (Itt negyed ma
gával volt Gotthard Renkovits, Dionisius Zerbes, Georgius K öbér,
Anthonius B.).
A. t. bolthaitásu pince ott van, ahol a vörös papok laktak.
Keresd azon gyalogútat, m ely Budára vezet (a három bükk
fa felé), ahol hatalmas szikla is fekszik.
Három lépésnyire e sziklától eme „F öldi kulcs” -csal porhanyós
földre akadsz. Itt üdvözöl egy fehérbe öltözött szűz. M ondd: „U d vözlégy az Urban — ö h ölgy!” Megszólít, m ajd m egfenyít. Végül
parancsolja — maradj állva! Ekkor a kincshez siet, ád annyit,
amennyit Isten segítségével elvihetsz.

14
A z j . bolthajtású pincébe Isten malasztja nélkül senki be nem'
léphet. (1700 évben ment ide két jezsuita atya: társai várták, de a
pince utánuk becsukódott s vissza nem térhettek.)
Ennek közelében találsz egy m ohával benőtt szintén m egjelölt
szik'át. Alatta lyukak, m elynek fenekén kutathatsz a kincs után.
Mehetsz b eljebb is egy kifli alakú jel után!
Van egy téglánnyal jelölt hely is, de ezt már — m ivel sima te
rületen fekszik — nehéz megtalálni.
K ifli alakú jelhez hasonló helyen magocskát találsz, (pohánka,,
vagy búzam aghoz hasonlót).
Itt újból szikla kerül szemed elé. T övénél sok ilyen értékes ma
gocskát szedhetsz. E szikla közelében kutacska is van” .
E kincseknek hírük van. Utánuk az egész környék kutat.
A Pilis egész oldala, a K akashegy (3 forrás környéke) tele ásá
sokkal. No m eg különösen az Ö rdöglyuk nevű barlang.
S ezen, ism erve az itt lakó alacsony m űveltségű, könnyen hi
vő, babonás népet, cseppet sem kell csodálkoznunk, de inkább azon,
hogyan szánhatta reá magát ennek megírására egy „jezsuita” ayta.
Bizony elég sokan keresgélték az Ö rdög-barlangban a barátok
kincseit. Nemcsak Pilisszentkeresztiek, de idegenek is nem egyszer
ástak benne.
E folyosószerű barlangokban vélik feltalálni az elrejtett drá
gaságokat.
A kincskeresők már az úttestbe Is belefúrtak, hol állításuk
szerint hatalmas vasajtó zárja el a további utat.
Az üregből rothadt tem plom i ruhákat, arany, ezüst és rézpén
zeket már többen hoztak fel.
Egyébként magamnak is volt alkalmam tapasztalni, hogy m i
lyen hamar keletkeznek az ilyen hírek. A m ikor Budakalász határá
ban, a harapováci fennsíkon lévő barlang feltárásán dolgoztunk, a
faluban szerte-hosszat azt beszélték, hogy „aranyat keresnek a Harapovácon” . Mert itt van elrejtve állítólag a törökök aranya. Azt
beszélik egyébként öregebb em berek, hogy egy sziklán török lovas
dom borm űve volt kifaragva, am elyet azonban a kőbánva nyitása
kor a tudatlan k őfejtők elpusztítottak.
A harapováci barlang története sem mindennapi. Ha már n eg említettem, érdemes elmondani feltárásának történetét. A Pesti
Napló 1877. évfolyam ában „A kalászi barlangok” címen cikk jelent
meg Thallóczi Lajostól, m elynek rövid kivonata a következő:
„N em rég barlangot nyitottak fel. A barlang a Harapovác nevű
fennsíkon fekszik. Létezésére úgy jöttek rá, hogy egy juhászkutya
abba beleesett. Thallóczi aug. 1-én M ersich és Nikolics lelkészek és
M ednyánszky községi jegyző kíséretében a barlangot
kikutatta.
Nagy üggyel-bajjal elem elvén a köveket 3 ölnyire földet értek és
m integy 3 láb széles lejáratra bukkantak. A barlang két ágra nvílik, a nyugati ág 20— 25 lépés után véget ér és itt m eg is találták
az ott rekedt kutya csontvázát. A keleti ág azonban két-felé terjed

el, az egyik nyúlvány meredek párkányzatán végighaladva, szűk
torkolatba jutni, m elyen túl nagy üreg sötétlik. A másik mellékág
10— 12 ölnyire lefelé nyúlik és falai oly keskenyek, hogy nagy
ü ggyel-bajjal lehet csak bejutni. Ennek fenekén gyönyörű látvány
tárul a néző szeme elé. Maga előtt lát egy újonnan képződött csepp
kő üreget, job b ról-b a lról szép stalagmitok és stalagtitok fejlődnek.
Ez ágon tűi nagyon szűk a járás és oly lucskos, hogy tovább nem
mehettek. A barlang egyéb részében gyönyörű aragonitok képződ
nek, egész ágas-bogas erdő van a falakon, m ely magnézia világítás
m ellett igen szép látványt nyújt.
A barlangot azután később sajnos betöm ték. M ég hozzá olyan
alaposan, hogy m indezideig sem sikerült a járatokat szabaddá ten
ni, pedig 3 ízben is hozzáfogtunk.
Igaz, hogy a felszerelésünk sem volt elégséges és m egfelelő.
*
Egész különleges helyet foglalnak el a barlangok romantikus
történetében a Vadlány-barlangok, vagy ahogy a nép nevezi vadlán-likak. A Balaton közelében négy is van, Dióson, Válluson, Rezivára közelében és a Kovácsi hegyen. U tóbbi a legérdekesebb, mert
kőtűzhely, kőágy, kőasztal stb. is van benne. Szóval „b e van ren
dezve” . A néphit szerint egy szerencsétlen elbujdosott leány ten
gette itt az életét.
Most pedig szóljunk a barlangok legjám borabb lakóiról: a re
m etékről.
Belátom nem helyes, hogy m indenféle hitvány néppel: betyá
rokkal, pénzsóvár kincskeresőkkel előbb foglalkoztam , s ők marad
tak a végére, — de hát ilyen az élet: m indig a kalandorok járnak
elől, a tisztességes em ber pedig kullog m ögöttük.
Nézzük hát őket sorba.
A tihanyi Rem ete-barlangok, vagy Barát-lakások története ősi
m agyar időkre nyúlik vissza. Történetüket részben még ma is ho
m ály fedi, csak annyi bizonyos, hogy görögkeleti barátok kolostora
volt, mint Szent M iklósról nevezett oroszkői perjelség. A z Orosz
kő már maga jelzi, a Szent M iklósról való elnevezés m ég jobban
bizonyítja, görögkeleti vallási jellegét. I. András úgy látszik kény
telen volt Bizanciumnak is engedm ényeket tenni, a görögkeleti ba
rátoknak is engedelm et adni a letelepedésre. Ezek nagyon gyakran
laktak és laknak m ég ma is barlang-kolostorokban. A tihanyiakhoz
tökéletesen hasonlók a ma is lakott K rim -félszigeti barallakások
Bakcsaszeráj vidékén. A legészakibb, nagy üreg volt a tem plom ,
belsejében a görögkeleti tem plom okat jellem ző ikonosztáz is fel
ismerhető. A barlangkolostorokat jellem ző m entsvár-cella is jól kivehtő a tem plom fölött magasan, ma hozzáférhetetlen helyen. A ba
zaltsziklába vájt barlangok m ellvédje, pillérei, párkánya már be
om lottak s az üregek természetes barlang benyom ását keltik.
Némi történeti emléket őriz a Zebegényi rem etebarlang is, a
Szentm ihály-hegyen.
Valam ikor bencés kolostor volt e helyen;
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rom jai a nagymarosi határban, a Duna partján — valószínűleg a
Szentm ihály-hegy oldalában, m ely itt lenyúlik egészen a vízig —
P esth y F rigyes szerint még a múlt század végén is felism erhetők
voltak. A barátok a közeli barlangokban remetéskedtek. Egy ilyen
rem etével kapcsolatos az alábbi kis történet.
Élt egykor régen a Szentm ihály-hegy oldalaban levő barlangban egy öreg remete, kinek csak egyetlen szolgája volt: egy csacsi,
am elyik mindennap maga ment le a Dunára vízért s a hátán lógó
két döbönyt maga m erte teli vízzel. Egyszer a dömösi legények te
lerakták a szamár döbönyeit kövekkel, mire a szerencsétlen csacsi
beleveszett a Dunába. A remete hiába várta vissza a hűséges álla
tot, nem hozott bíz az se kenyeret, se húst, amit útközben a jolelkű
em berek aggattak a nyakába, se vizet. Úgy halt meg odafent a bar
langjában étlen-szom jan.
Aki vasúton, vagy hajón Dömös felé utazik, annak már m eszsziről feltűnik a Döm ös átellenében fekvő sziklák között ásító bar
lang nyílása.
Fenn a Mátrában a N agyparlag közelében van egy jelenték
telen kis barlang, inkább csak sziklaüreg; a Remetelak, m elyhez
az alábbi kis történetet fűzi a szájhagyom ány:
Ebben a barlangban remetéskedett Valgatha — előbb cseh
rablóvezér, — mint a Mátra egyik rem etéje. Ez a cseh rabló ugyan
is egyéb gonoszságai között egy tündérszép leánynak a jegyesét leszúratta, a szép Ilust pedig elraboltatta és Dédes várába viteté,
ahonnét idők múltával m egőrülve került vissza falujába. A jegyese
D ezső kiépülvén halálos sebéből, bosszút esküdött és Dédest m eg
lepve cim boráival, Valgathat elfogta, szemeit kiszúratta, rabul el
hurcolta. Am int versben is meg van énekelve:
Sok esztendő múlva egy vak remetére,
Bukkantak a M átra-hegyek tetejébe,
Kinek a szakálla olyan hosszú volt már,
H ogy a földet érte, feje kopasz volt már.
M ajd tíz évig volt így ez a vak rem ete s állítólag a szomszédos
vörösm arti barátok tartották étellel és vigasztalással.
De hát nem is kell ilyen messze menni: Hiszen Budapest — a
barlangok városa — s a környező budai hegyek is rejtegetnek né
hány olyan barlangot, amelyhez némi m ende-m ondák fűződnek.
Itt van például a G ellért-hegyi barlang, a mai Sziklakápolna.
Régi neve: Szent Iván barlangja. A néprege szerint egy bölcs és
gyógytudom ányáról híres rem ete lakóhelye volt, kihez m esszeföldről zarándokoltak tanácsért; a rem ete a barlang előtt elterült sáros
tóba utasította a betegeket fürdésre. Ezen a helyen épül fel utóbb
a Sáros-fürdő s ennek a helyén a Szent G ellért fürdő.
Valószínű, hogy a Máriaremete közelében levő R em ete-bar
langhoz is fűződik valami történet, de az idő folyam án feledésbe
ment. Egy korszerű rem etéről is beszámolhatunk, aki Budaörs kö
zelében remetéskedett.
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W endler F erenc gazdag budaörsi gazda,
1856-ban kápolnát
•építtetett a falu fölötti K őhegyre; később rem ete életre adta magát
s a kápolna m elletti kősziklába lakást vájatott magának, m ely
1872-ben el is készült; 1878. óta állandóan ebben lakott, folyton
im ádkozott s a hegyről nem távozott soha, egészen haláláig. Élelmet
a faluból vittek neki fel.
De a legkedvesebb mind közül a H árs-hegyi Báthory-barlang
története.
A történet Hunyadi János és M átyás király idejébe nyúlik
vissza.
V ajdahunyad várában Hunyadi udvarában élt mint első apród
az ifjú Báthory László. Jeles vitéz volt, sok bátor tettet hajtott
végre. Már úgy volt, hogy jö v ő év tavaszán lovaggá ütik, m ikor
tragikus esem ény történt. A z egyik haj tó vadászaton egy m egseb
zett bölény agyontaposta az ifjú apród menyasszonyát, a szép és
kedves M ikó Katinkát. ,,A mi lelkünk a síron túl is összeforr . .
csak ennyit tud m ég rebegni a haldokló leány, m ielőtt örökre le
hunyná szemét, s ez a néhány szó kitörülhetetlenül bevésődik
Báthory leikébe.
Azután hosszú évek telnek el s Báthoryról nem hallani sem
mit, történik egyszer, hogy Mátyás király budai vadaskertjében va
dászván, betért a szomszédos Pálos kolostorba, m ely Szent L őrin cről volt elnevezve s ott állott a mai Szép Juhászné helyén. Mesés
szépségű építm ény volt ez, a korabeli építőm űvészet remeke, fé
nyesen diszítve, gazdagon berendezve. Ide látogatott el M átyás ki
rály, együtt ebédelt a barátokkal, m ajd ebéd után sok m indenről
elbeszélget velük: életükről, m unkájukról, a rend szervezetéről.
Beszéd közben szó esik a rend egyik tagjáról, ki a kolostor fölött
em elkedő erdős Hárshegy barlangjában remetéskedik. Húsz éve
csaknem állandóan ott tanyázik s tudom ányos munkásságot folytat:
megírta a szentek életét s lefordította magyarra a bibliát. Mátyás
m egtudja, hogy a rem ete nem más, m int a szerencsétlen sorsú Bá
thory László s egy barát vzetése m ellett felkeresi barlangjában. Ott
hosszasan elbeszélget vele, m ajd m eghívja, hogy költözzön be egy
időre a budai várba, ahol tudom ányos működéséhez rendelkezésére
áll a hatalmas könyvtár. Báthory öröm m el fogadja el az ajánlatot;
nem azért, mintha a királyi udvar fénye, pom pája csábította volna;
Ö annál sokkal többre becsülte barlangi m agányát; de vonzotta tu
dom ányszom jas lelkét M átyás híres könyvtára, m ely lehetőséget
nyújtott fokozottan folytatni eddigi búvárkodásait.
Ezután már tragikus gyarsosággal peregnek az események. Az
udvarhölgyek között él Tarnay Mária is, ki rokona Báthory m eny
asszonyának, a tragikus véget ért M ikó Katinkának. Csodálatos a
hasonlatosság is: ugyanaz az arc, ugyanaz a hang, ugyanaz a ter
met . . a leány beleszeret Báthoryba . . . a délceg szerzetes is érez
valamit, de nem meri magának sem bevallani. Egyszer véletlenül
úgy esik, hogy Mdriá-nak lángot kap a ruhája. Báthory menti meg.
Azóta még erősebb a vonzalom .
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Mátyás látja ezt, nyiltan felhívja a szerzetest: hagyja ott a
rendet. Ott már elvégezte hivatását, élete nagy m űveit megírta,
húsz esztendőt töltött a legteljesebb magányban. A Hazának és a
királynak viszont szüksége lenne olyan délceg
vitézekre, mint
Báthory. Hiszen örökös háborúban élnek s az ellenség sok felől tö r
az országra. T egye le tehát a szerzetesi köntöst, vegye nőül Máriát,
ki jószívvel van iránta s a király majd gondoskodik a jövőjéről.
Mátyás három napi időt ad a válaszra.
Ez a három nap rettenetes lelki vergődések közepette telt el.
S az utolsó nap éjszakáján már inkább hajnalfelé m egjelent
előtte Katinka alakja. „ László — mondotta — em lékezzél vissza
arra, hogy a mi szívünk még a síron is összekapcsolódik! Neked
tisztán kell itthagynod a földi életet, m ert csak akkor lehetünk
együtt boldogok az Ur országában . . . Kimondhatatlan sokat szen
vedtem mostanában, m ert láttam m egtántorodásodat” .
Aztán eltűnt a látomány.
Báthory most már határozott: lem ondott a földi boldogságról,
lem ondott a fényes vitézi életről és visszavonult barlangjába.
A kis történet epilógusa N yugat-M agyarország erdős vidékén
játszódik le. Itt em elkedik a Karmelita apácák tem plom a és kolos
tora, m elynek főnök nője: Tarnay Mária. A fiatal leány rem ényte
len szerelme után kolostorba vonult s évek múltán maga vette át a
kolostor vezetését. De sok esztendő telt el azóta! Őszbe csavarodott
már a haja. Most történetünk idejében — éppen vendége van: egy
fehér kámzsás főpap, kivel hosszan elbeszélget. Ettől a baráttól tud
ja meg, hogy Báthory meghalt, élettörténetének írása közben érte
utói a halál. A páter nem tudja, hogy a főnöknő Tarnay Mária s
nem tudja, hogy miért öntik el szemét a könnyek.
Aki járt már a budai hegyekben fent a Hárshegyen a barlang
nál, bizonyára olvasta a m árvány-táblát, m ely Báthory remete éle
tét és munkásságát hirdeti. Sajnos lent a Sz^p Juhásznénál, az egy
kori híres és fényes pálos kolostor helyén nincsen semmi emlék,
ami a múlt dicsőségét hirdetné. M ilyen szép lenne, ha a Hazánkban
újra m eghonosodott, mondhatnám hazatért, m ert hiszen itt szüle
tett — pálosrend ismét felépítené kolostorát a Szép Juhásznénál s
ezt a múlt hagyom ányaihoz híven Budaszentlőrincnek neveznék el.
Ezt a bájos kis történetet O lysói Gabányi János írta meg, a
„M agyar várak legendái” c. könyvének IV. kötetében. Ihletett lé
lekkel, m élyen érző szívvel festi m eg a múlt romantikus történetét.
Különösen szép az a rész, m elyben Báthory rem eteéletét írja le. Ez
már tárgyánál fogva is érdekes, m ert bepillantást nyújt, hogy mi
lyen volt az egykori remeték élete. Ezt a kis részt idézem Gabányi
szép könyvéből:
,,Budaszentlőrinc felett, a N agy-H árshegy tetejének déli sze
gélyén barlang m utatja titokzatos, sötét száját. K örülötte a hallgató
rengeteg. A barlangba több lépcsőn lehet lemenni és odabent a
nyirkos padlón kis oltár hirdeti az Isten szolgájának közelségét.
Kint a barlang előtt kecskelábú fenyőasztal, m ellette egyszerű fa-
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lócák. A z asztal tele írásokkal, könyvekkel, sőt ezekből a lócákra is
jut. A kalamáris nyitva s tolisercegés is hallatszik. Egy fehércsuhás
szép férfi sercegteti a lúdtollat, m iközben sokszor betekint írásaiba,
könyveibe. A rem ete fekete szakállába és hajába itt ott már belop
ta magát az ősz hava, de maga a férfi erős, délceg. Hom loka és álla
erélyt, tudást, akaratot árult el, szem eiben szent lelkesedés és szív
jóság tükröződik vissza. Tőle alig öt lépésre szarvastehén tépegeti
a fiatal tölgybokrok leveleit és nyugodtan tűri, hogy kis borja em 
lőit szopja. A z asztalon, a rem ete keze m ellett bolondos pinty ugrál
és játékosan csipkedi a papírosokat.
Hihetetlen! Ezek az állatok
nem félnek a remetétől. Nem csoda, hiszen már huszonnyolcadik
esztendeje, hogy ott látják maguk között és ez az em ber sohasem
bántotta őket.
A rem ete szorgalmasan dolgozik. Előtte hatalmas írott con v olutum. H?. jó l megnézzük, a címe iniciáléjára ez van írva cifra b e 
tűkkel: „E gy ném ely szentek éleíe,\ Azokat javítgatja, toldozgatja
a remete. Már tudniillik a m illió betűk közé szúr be újabbakat.
A két szarvas meg a pinty ijedten menekül. Léptek hangzanak.
A szentéletű szerzetes föltekint. Néhány pillanat múlva öreg em ber
áll előtte. Leveszi süvegét és keze után nyúl a remetének.
— Ne bántsad! Én csak egyszerű szolgája vagyok az Urnák!
Mit kívánsz tőlem ?
— A tyám , beteg vagyok.
A m ellem ben zihal a szívem. A lig
tudtam idevánszorogni, de tudom, hogy te segítesz rajtam. Te vagy
jószellem e a környéknek. Bizalm unk benned erős. Aztán m eg a
ballábam is nagyon fáj. Segíts rajtam jó atyám!
A jám bor em ber felkel az asztaltól. Csak most látni, m ily g y ö
nyörű férfiú. Hatalmas term ete egyenes, mint a Hargita bükkfája,
vagy G yergyó fenyőóriása. Odainti magához az öreget. K igom bolja
köntösét és m egvizsgálja. Hallgatja szíve dobogását, szeretettel kér
dezgeti a beteget. Tud-e aludni, van-e étvágya, mióta szenved?
Megné/.i a fájós lábát is. Azután im igyen szól hozzaja:
— Testvérem , ülj le. Pihend ki magadat. Semmi kom oly bajod
nincs. Bízzál az Istenben, aki m eggyógyít. Azután bem egy a bar
langba és orvosságokat hoz onnan. Kis üvegben az em ber szivének,
papír csom agban az em ber lábának.
— Ebből az üvegből félkupa vízbe tégy egy kanállal és három
óránként igyál belőle egy keveset. A csom agban gyógyítófű van,
oldjad fel az egészet m ásfélkupa vízben és reggel m eg este jól dör
zsöld be fájós lábadat vele. Most pedig imádkozzál velem egy mi
atyánkat és gondolj a jó Istenre, aki m e g g y ó g y ít. . .
Az ima után az öreg job b ágy harmatos szemmel tekintett a
rem etére és bár ez nem engedte meg, mégis m egcsókolta a kezét.
— A Mindenható fizesse m eg jóságodat atyám . . .
Az öreg m egvigasztalódva elment. A lig hangzottak el léptei a
lehullott leveleken, már ismét ott voltak a szerzetes kis barátai, a
pintyőke, a szarvas, m eg a szarvasborjú. Sőt egy karcsú őzike is
odalopódzott m ellé és odadörzsölte fejét a pap csuhájához . . .
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íg y írja le Gabányi a Hárshegyi remete életét. íg y teltek el
napjai imával, tudom ányos munkával, m eg a környék lakóinak
testi-lelki gyógyításával.
*
Az első barlangkutatók útja is belevész a romantika homályába.
Hallgassuk csak meg, m ilyen érdekesen ír az Aggteleki csepp
kő vés barlangról első rendszeres kutatója Vass Im re:
. . . Látni itt egy-két láb hosszúságú s csak lúdtollnyi vastagsá
gú számtalan fehér csöveket függni, m egm ellettek, úgy tűn szem
be, toronynyi magasságú s vastagságú kőcsapot a boltozat hasadékjából len 3'úlni, látni síma vagy ragyás, fényes és csillogó, veres s
sárga, avagy halovány hófehérségű, m ajd vékony, m ajd testesebb
oszlopokat, látni az éppen lerogyni készülő kődarabokat, telefűzve
csövekkel és csapokkal, tündöklő szivárgással bevonva, látni így
m egrakva s bevonva ragyogó szögletekkel, m elyek almáriumokat
képeznek, szemlélni lehet fénylő egész tajtékokat, néhol a boltoza
ton csillám ló mészszívárgásokat, m elyek a szabad égen lévő csilla
gok pislogását m ajm ozni látszanak, látni m eg-m eg másutt az összedűlött csapok és oszlopok halmán, mint valam ely fenyves omlásain,
mint újra felnőtt s támadt oszlopokat, mint m egannyi szobrokat és
obeliszkokat rendbe állani és ugyan a felálló oszlopoknak épp szí
neket a ledűlöttekével, m ely nagy különbözésbe lenni!
Valóban
csuda remeke a term észetnek.”
U gyanilyen régies hangon szól az az ismertetés, m ely az er
délyi Funátzai-barlangot mutatja be. Ez a „M agyarország term é
szeti ritkaságai” c. 1814-ben német nyelven m egjelent könyvből
való, m elyet Tanárky Mihály fordított le magyarra:
„A Funátzai Barlang,
m ellybe sok Ember és Barom tsontok találtatnak” így a cím.
És kis rövid, de érdekes részlet:
„A barlangok falai a legkem ényebb kősziklákból állanak, de a
kövek neme nerr> m indenütt egyform a. A falakból bizonyos maté
ria forr ki, m ellynek vakító fehérsége van és rész szerént nedves,
rész szerént pedig száraz. A tsepegő kő tsapoknak, m ellyek a b ol
tozatról jégtsap form ára függenek el, az különös tulajdonságok van,
hogy a vastagabbak egészen kőkem énységűekké lesznek, a véko
nyak pedig ha azokat az em ber kezébe veszi, a kéz természeti m e
legségétől elolvadnak” .
„A legnagyobbak ezen tsapok közzül egy öl hosszúságúak, a
legkisebbek három tzolnyiak és belül üresek mint a pipa szár.
Tsaknem m indeniknek hegyén áll egy tiszta, általlátó víztsepp.
Ezen nedvességnek egy része a földre tsepegett nedvességből lesz
nek azok az oszlopok és pallisádák, m elyekről a harmadik bar
langba szólottunk: hanem ezeknek m atériája sokkal fejérebb és fé
nyesebb, mint a függő tsapoké” .
Szépen ír a barlangokról Czárán Gyula is, a Bihar szerelmese.
A rejtett fekvésű Arandeasa-Katakom bái nevű barlangot így
festi le:

„E gy fordulatnál előtűnnek az óriási ablakok, m elyek felülről
eresztik be a napfényt a barlang m élyébe, egész idáig behintve azt
átszűrt világossággal, m ely a tárgyakat félig mutatja, félig sejteti
s mindennek meseszerű varázst kölcsönöz. Ez a világítás a bar
langnak egyik legjellem zőbb sajátossága. A z ablakokon át az ég
boltozat kékje s a fenyvesek zöldje tekint alá a barlang fenekére...”
K öltőink is jártak a barlangokban. íg y Csokonai V itéz Mihály
1801. július 5-én — Ragályi Mihály göm örm egyei nótárius társasá
gában — meglátogatta az A ggteleki-barlangot. Kirándulását any
jához írt levelében olyan szemléletesen, fordulatosán és jóízű h u 
m orral írta meg, hogy m unkája még ma is szerepel a középiskolai
stilisztikában, mint példa a természeti képekre. Csokonai e levele
szépen mutatja, hogyan lehet a barlangokról érdeklődést kel tőén .és
szemléletesen írni, anélkül, hogy a fékevesztett fantázia és elragad
tatás m osolytkeltő bombasztokat produkálna. ím e egy kis szem el
vény:
„Elindultunk tehát az első ágán és találtunk csepegő kövekre
s az azokból épült különb-különféle oszlopokra, kősziklákra, om ladékokra. A csepegő kő abból áll, hogy a barlang boltozatjárol szün
telen csepeg a legtisztább, legkülönösebb víz, m ely m ihelyt akár
emberre, akármire cseppen, azonnal kővéválik és így form álódnak
lassanként a legszebb figurák, m elyekből a képzelődés sok dolgot
form ál magának. Példának okáért először látunk egy cifra zsidóol
tárt, azután pápista kórust, m elyre fel is mentünk, orgonát, barátot,
királyi széket, oszlopos palotákat stb., m elyek szépsége és figurája
a m esterség rem ekével truccol. Találtunk a barlang fenekén sok
ezer em ber- és barom csontokat, m elyek a háborús időkben odafu
tott és rejtezett szerencsétleneknek csontjaik . .
Egy másik költőnk — Harsányi K ároly — versbe öntötte a
barlang szépségeit. K öltem ényében rendkívül szemléletesen írja le
a cseppkő-képződést.
Holtabb a kőnél, m ely előtte élt már
És szom jan itta, s szom jan issza most is
A felhők mézét, a patak tejét
A szikladajkák em lőin keresztül,
Míg cseppé nőtt parányi kristály teste,
Sudárrá fejlett, oszloppá dagadt,
Á rboccá nyúlt s torony lesz m ajd belőle,
M ely nekiront a roppant boltozatnak,
K ifúrni vágyva, hogy meglássa egyszer,
Szép m ostoháját, a dicső napot” .
íróink sem maradtak hátra a barlangok
tunk két színes szem elvényt két nagy m agyar
hogy m indkettő ugyanazon barlangról szól: a
ról. A z egyiket a múlt nagy írója, Jókai írta, a
írója* N yíró József.
Jókai így ír a „B álványos vár” -ban:

leírásában. Bem uta
írótól. Érdekességük,
torjai Büdösbarlang
másikat a jelen nagy
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„R engeteg őserdők közepéből tolakodik előre egy óriási béreztöm eg; egymásra hányt düledező sziklák romhalmaza, mintha egy
bedőlt tűzhányó volna. Oldalait kiégett likacsos, surlókövek fedik,
ércsalak m aradványok m ogyoró-, galagonya-bokor csenevészik a
hasadékok között, azokon is rőt a levél. Csak a pem étfű látszik itt
hon lenni s a sírok és rovarok két virága: a kövi rózsa, m eg a sárga
szaka. A halál országa ez. A bérez oldalán, fenn a magasban ásít
egy sziklaodu; félredűlt gúlák képezik óriás kapuját: májszínü, rozs
daveres sziklák, fekete erekkel, Hanem a barlang szája körül sár
gán van zománcozva, szikla és padm aly; mint a penész, úgy lepi be
a halványsárga nyirok az egész környéket. S a bejárat előtt resz
ketni látszik a lég, mint a délibáb; a kövek táncolni látszanak; az
örökké nyitott kapu reszket és a föld maga libeg-lobog. Itt van a
pokol tornáca. Mi leheli fel ezt a haláladó léget onnan a sziklák
m élyéből, amitől m ég a felette elrepülő madár is leesik? Kinek
számára nyílt meg ez az üreg amibe em ber ha belépett, többé
vissza nem té r?”
N yirő József a ,,K o p ja fá k é b a n ír e barlangról. Egy öreg szé
kelyről van szó, aki nem akar már terhére lenni a családjának s
elm egy meghalni a barlangba:
„E rőtlen kézzel leveszi fövegét és magasra tartva a lámpát, be
lép a barlang kőszáján.
— A d jon az Isten m indenkinek jóéccakát! —
A kőszirteken látszik a rettentő sárga vonal. A zon alui a halál,
azon felül az élet. Éppen a derekáig ér. A halál útja csúszós és le j
tős. Elég egyetlen eltévesztett lépés és töbé nem lehet talpra állni.
Keze fáradt, ahogy magasra tartja a lámpát, de még sajnálja a kis
földi fényt is. A végső perc még nem érkezett el, az arany hurkot
az ördög m ég nem dobta a nyakába, hogy az örök halálba rántsa
őt; de érzi, hogy a titkos átváltozás már m egkezdődött benne.
Hirtelen forróság lepi el testét, mintha forró vízben állana.
H omlokán kiüt a verejtékkorona. K éjes édes, boldog érzések já r
ják át. A barlang, m ielőtt m egölné, m egvigasztalja és boldoggá te
szi áldozatát. Fel is diszíti, akárm ilyen koldusrongy legyen is, ra
gyogó zöld színt kap, hidegen lángol, mintha m eggyűlt volna. A
pénz, fejsze, kés elfeketedik benne, csak az arany marad változat
lan. Fű, virág minden elpusztul benne és körülötte, az élet határai
itt megszűnnek. A barlang önm agát diszíti. A fölötte elrepülő ma
dár élettelenül hull alá s ezek a halottak szellemei járnak ki és be
nyugtalanul rezgő sárga lepellel a vállukon. M ielőtt megszűnnék,
örök feledésbe merül az élet” .
*
A virágcsokor összekötve már. T öbb szál nem jön már hozzá.
Vannak közte üde kis virágszálak és vannak szomorú leheletü siri
virágok is.
És ezek a virágok ott nőttek mind a barlangok örök éjszakájá
ban . . .
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Mert a barlangok titokzatos m élyében nemcsak sötét üregek és
tekervényes folyosók vannak, a barlangok titokzatos m élyét nem 
csak a kővé vált cseppek csodálatos alakzatai diszítik, a barlangok
sötétjében szép, színes virágok is nyílnak . . .
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D ie H öhlen sind nicht nur im Auge des Forschers und des Tou
risten von besonderer Bedeutung, sie lenken auch die A ufm ersam keit des, die H öhlengegend bew ohnenden Volkes, auf sich. Da aber
die Bevölkerung das Innere der Höhlen zumeist nicht kennt, dichtet
die Phantasie des Volkes verschiedene Sagen und Legenden über
die H öhlen und diese bew ohnenden Drachen, Teufeln, Feen, H exen,
Gnome, V erbrecher und Räuber.
G elegendlich der Befahrund einheimischer Höhlen hatte ich
G elegenheit zahlreiche Sagen unm ittelbar aus dem Munde des Volkes
zu hören, den anderen Teil dieser Legenden sammelte ich aus der Li
teratur. Im ungarischen T ext dieses Heftes habe ich alle mir b e
kannten H öhlen-Sagen zusammenfassend mitgeteilt.
Ein beträchtlicher Teil dieser Sagen fabelt über Drachen, die
die Höhlen in alten Zeiten bew ohnt und nach deren Bew ältigung
ihre Knochenreste im H öhlenboden hinterlassen haben. Die ältes
ten Daten in der ungarischen Literatur sprechen ebenfalls über
solche D rachen-G ebeine, die sogar eine besondere H eilkraft besitzen
Die meisten Schacht-H öhlen w erden seitens des Volkes als
,,T eu fels-L öch er” bezeichnet. Sie sind nichts anderes, als tief, bis
zur H ölle reichende Kamine, in denen die T eufeln em porsteigen.
Die w eit meisten. H öhlen-Sagen beziehen sich auf R äuberw irt
schaft in den Höhlen. Fast eine jede Höhlengegend besitzt eine oder
m ehrere solcher Höhlen, in denen einst berüchtigte Räuber und
deren Banden sich aufhilten, die betreffende Gegend plünder
ten und ihren Raub in der Höhle verbargen. Die Räuber
w urden nachher unschädlich gemacht, die geraubten K otsbar-
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keiten befinden sich aber noch im m er in den Höhlen begraben. Die
ser Glaube erm utigte somanchen Schatzgräber die Höhlen aufzu
suchen und ihren Boden aufzuwühlen.
Ein grösser Teil der Sagen reicht w eit zurück in die Geschichte
der Türken- und Tatarenzeit. Laut dieser Sagen flüchtete sich die
Bevölkerung mit ihrem Gut in den Höhlen, w o sie vom Feind durch
Teuer und Rauch erstickt wurde, deshalb findet man auch in sol
chen Höhlen so viel K nochen und Tonscherben.
Sehr verbreitet ist im V olke die Rede, dass man in eine gewisse
Höhle einen Hund oder eine Ente hineingelassen hat und diese
Tiere sind nach einer Zeit lang aus entfernt gelegenen Höhlen w ie
der zum Vorschein gekomm en. Die Phantasie des Volkes verbindet
gerne w eitliegende H öhlen mit geheim nisvollen unterirdischen
Gängen. In Höhlengebieten, w o alte Burgruinen stehen, bestehen
unbedingt Sagen, w elche diese historische Stellen mit den nächstliegenden H öhlen in V erbindung bringen.
Endlich gibt es Sagen, laut deren in einzelnen Höhlen Hexen,
Feen, Gnome, ja sogar K önigsprinze gehaust hätten. Unsere schön
sten H öhlen-Legenden erzählen uns über verbannte Prinzen, die
sich schöne Hirtenm ädchen zu Frau nahmen und in Höhlen eine Zeit
lang, bis sie entdeckt w urden, glücklich zusammen lebten. Dann
gab es Höhlen, in denen H exen ihr Lager auf schlugen und im W alde
verirrte K inder in ihr Bereich lockten und hier gefa n gen ‘ hielten.
A lle diese Sagen und Legenden sind äusserst schön und a n muthig, sie sind geeignet das Interesse für die Höhlen in weitesten
Kreisen des Volkes zu verbreiten und sollen desw egen gelegentlich
der Forschung berücksichtigt und gesammelt werden.
—
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