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Jelentés
az Í917-Í9Í9. években végzett barlangkutatásaimról.
Irta : K A D I C

OTTOKÁR

dr.

A háborúval karöltve járó és évről-évre fokozódó drágaság
nemcsak közéletünket, hanem tudományos törekvéseinket is nagy
mértékben megbénította. így az utóbbi években megdrágult munkabérek majdnem lehetetlenné tették, hogy korábban végzett barlangi ásatásainkat folytassuk Ilyen körülmények között nekem is
ásatásaimat olyan kutatásokkal kellett felváltanom, melyeket legfeljebb egy-két munkaerő igénybe vétele mellett végezhettem.
Az utóbbi években folytatott vizsgálataimnál tehát csupán a barlangok felkeresésére, felmérésére és hasonló természetű munkára
kellett szorítkoznom. Ebben az irányban több, főleg a főváros
területén és annak távolabbi környékén fekvő barlangot sikerült
átkutatnom. Vizsgálataimat részben a főváros területének geológiai
reambulaciójával kapcsolatban, részben pedig a m. állami Földtani Intézet megbízásából végeztem.
A főváros területén előforduló barlangok tanulmányozását
már 1910 ben, az akkoriban alakult Barlangkutató Bizottság alkalmával terveztük és a fővárosi tanácsnál ismételve szorgalmaztuk,
de minden ezirányú törekvésünk hiábavalónak bizonyult. Míg tehát
a Bükk-hegységben Borsod vármegye és Miskolc város közönsége
lelkes támogatása mellett évről-évre sikereket arattunk s a hegységnek majdnem minden üregét átkutattuk, addig a fővárosi barlangok ügyét sehogy sem tudtuk dűlőre juttatni. Végre az Í917
évben L Ó C Z Y L A J O S dr. egyetemi tanár, a Földtani Intézet igazgatója, a főváros közelebbi és távolabbi területének földtani
reambulacióját tervbe véve, az itt található barlangok átkutatását
is elhatározta s e munka végrehajtásával engemet volt szives megbízni.
Ezirányú vizsgálataimat

1917. év tavaszán a főváros

leg-
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terjedelmesebb üregével, a Pálvölgyi barlang kutatásával kezdtem
és 35 munkanap alatt 1918. év őszén be is fejeztem. Tekintettel
a barlang bonyolult szerkezetére, a mérést egyszerű, de jól bevált
eszközökkel: kompasszal és mérőlécekkel végeztem. A mérések
adatai alapján 1: 100 méretben alaprajzot és szelvényeket készítettem, melyek a barlang üregeiről tiszta képet nyújtanak. Felméréseimnél állandóan a barlang őre, özv. W A L T E R K Á R O L Y N É segédkezett. A barlang bonyolult szerkezetét és kialakulását legközelebb
más helyen fogom részletesen ismertetni.
A Pálvölgyi barlang kutatásának befejezése után az 1919.
évben, a többi pálvölgyi és budapestvidéki barlang tanulmányozására és felmérésére került a sor. Ezek a következők: Bagyurabarlang, Harcsa-barlang, Táborhegyi sziklaüreg, Jánoshegyi átjáró,
Báthory-barlang, Remete-barlang, Remetehegyi kőfülke és a Remetehegyi hétlyuk. Az első két barlangban a kutatás még folyamatban
van, a többiben befejezést nyert. E barlangok felmérésénél a
Pannónia Turistaegyesület Barlangkutató Szakosztályának tagjai,
nevezetesen: F R Ö L I C H Á R P Á D , B A G Y U R A J Á N O S , J I L E K A N T A L , S O M I M R E ,
R U Z I T C S K A G Y U L A , P Ú R N E R J Ó Z S E F , F R E I H E R M Á N és mások segédkeztek.
A Táborhegyi sziklaüreg az óbudai temető fölötti Táborhegy
meredek oldalában nyilik. A sziklaüreg kis bejárati fülkéből, közepes előcsarnokból, folyosóból és egy hátulsó üregből áll. Közvetlenül a sziklaüreg mellett hasadék található. A sziklaüreg, valamint a hasadék is erősen repedezett dolomitban fejlődtek. Minthogy
itt számbavehető lerakodás nem történt, ásatásra ez az üreg nem
alkalmas.
A Jánoshegyi átjáró közismert sziklaüreg, mely a János-hegy
ÉNy-i lejtőjén egy sétára szolgáló kocsiút mellett dolomitban
fejlődött. Az üreg egy 17 m. hosszú, többször irányt változó, lankásan haladó kétnyílású folyosó. Alsó bejárata közvetlenül a
kocsiút mellett nyilik, a felső ellenben valamivel feljebb van,
ahonnan rövid sétaút közvetítésével a kocsiútra lehet jutni. Ásatásra ez az üreg sem alkalmas.
A Báthory-barlang
szintén közismert üreg, mely a Nagy
Hárshegy csúcsa alatt ugyancsak sétaút mellett DK-re nyilik.
A barlang középnagyságú öblös előcsarnokból, több kisebb üregből és elég komplikált, többször elágazó folyosókból áll, melyek
mind hárshegyi homokkővel határos dachsteini mészkőben fejlődtek. Az előcsarnok agyaggal van kitöltve, miért is próbaásatás itt
kívánatos volna.
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A Remete-barlang
már a főváros területén kivül, de határához közel, az Ördög-árok szurdokának Ny-i végén és a Remetehegy E-i lejtőjén, 12 m. rel. magasságban nyilik. A barlang bejárata
sziklákkal körülzárt pitvarral kezdődik, melyből széles, alacsony
kapun át az üreg elég tágas részébe jutunk. Ez egy D—Éirányban terjedő 20 m. hosszú, 6 m. széles és helyenként 8 m.
magas terem, melynek hátulsó szakaszából, szűk, alacsony lyukon
át egy belső terembe érünk.
A barlang főüregét és hátulsó termét kőtörmelékes humusz
tölti ki. A külső terem elülső részében az 1914. évben próbaásatást végeztem, mely kielégítő eredménnyel végződött. A 2 m.
mélységre leásott próbagödör számos egymás fölé települt tűzhelyt tárt fel, melyekből sok praehistorikus konyhahulladék, cserépedénytöredék és néhány neolith kőpenge került ki. Az ásatást feltétlenül a barlang fenekéig kellene folytatni, ahol esetleg diluviális
rétegekre is akadhatunk.
A Remetehegyi köfiilke a Remete-barlang szomszédi;',Qí.Lan,
attól ENy -ra, a meredek sziklás hegyoldalban, 54 m-.-nyi magasságban, a patak medre fölött nyilik. Hatalmas nyilása, mely a
nagykovácsi útról is látható, tágas kőfülkébe vezet, mely hátulsó
részében kisebb üreggel bővül ki. A kőfülke alját diluviális agyag
töltötte ki, mely igen becses postglaciális gerincesfaunát tartalmazott. Ezt a fülkekitöltést 1 9 1 4 - b e n KORMOS TIVADAR dr. teljesen
kiaknázta s a benne talált anyagot LAMBRECHT KÁLMÁN dr.-ral
együtt kisebb monographiában ismertette.1)
A Remetehegyi hétlyuk az Ördög-árok szurdokának K"i végén,
a kőbányától ÉNy-ra, a Remete-hegy lejtőjének legmagasabb részében vart. Itt. a sziklás hegyoldalban hét egymás mellett tátongó
lyuk található, melyek közül kettő egy igen mély ördöglyukba
nyilik, a többi pedig egy szintén ördöglyukszerű, vertikálisan lefelé
haladó, elég komplikált üregbe vezet. Ez az üreg igen szép példája egy pusztulófélben levő barlangnak, mely fokozatosan dolinává fejlődik.
Az ismertetett barlangok kutatásával párvonalasan a íőváros
környékétől távolabbra fekvő barlangok vizsgálata is folyamatban
volt, melyek tanulmányozására a m. áll. Földtani Intézettől kap-

' ) KORMOS T. és LAMBRECHT K : A remetehegyi sziklafülke és postglaciális
faunája. (A m. kir. Földt. Intéz, évkönyve. XXII. köt., 345—380. old.) Budapest, 1914.
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tam megbízást. Az átkutatott barlangok: a Kósd község határában
lévő Násznép-barlang és Naszáli kőpince, a bajóti Jankovich-barlang és a Bajnai öreglyuk.
A Násznép-barlang
Kósd (Nógrádm.) község határában, a
Naszál-hegy K-i vegének É-i lejtőjén, a Csurgó-bánya nevű kőfejtő
mellett 510 m. abs. magasságban nyilik. A barlang elég terjedelmes külső, elég nagy belső és kisebb hátulsó üregből áll. A külső
és belső termet menedékesen fölfelé menő keskeny folyosó köti
össze, a hátulsó üregbe pedig igen szűk rókalyukon át hasoncsúszva lehet bejutni.
E barlang külső üregében az 1912. évben MÁJER ISTVÁN dr.
végzett próbaásatást a Barlangkutató Bizottság megbízásából.
E próbaásatás eredményéről egyelőre én számoltam be röviden
az 1912. évi titkári jelentésemben. 1 ) A barlangot az 1917. évben
MÁJER úrral újból felkerestem s két nap alatt részletesen átkutattam és felmértem.
A Naszáli köpincét ugyancsak MÁJER ISTVÁN dr. kíséretében
kerestem fel 1918-ban, mely alkalommal az üreget átkutattuk és
felmértük. A nevezett üreg mélyebb kőfülke a Naszál-hegy, illetőleg Szarvas-hegy DNy-i lejtőjén, az ú. n. Pince-völgy fölötti
sziklás hegyoldalban. Széles, alacsony nyílása 16 m. hosszú és
átlag 5 m. széles üregbe vezet, melynek legnagyobb magassága
6 m. Az üreg alját kőtörmelékes agyag tölti fel, miért is próbaásatást itt érdemes volna végezni.
A budai és naszáli barlangok átkutatása mellett
HILLEBRAND
JENŐ dr.-ral az 1918. évben Bajótra utaztam, hogy a Jankovichbarlangot felmérjem.. Ezt befejezve Bajnára rándultam s ott az
Öreglyukat hasonló szempontból átvizsgáltam.
A Jankovich-barlang
Bajót (Esztergom.) község határában
az Öregkő meredek sziklás oldalában nyilik. A barlang tágas, nyilt,
köröskörül sziklafalakkal körülzárt pitvarral kezdődik, mely kerek
nyíláson át befelé tágas előcsarnokkal függ össze. Utóbbi 20 m.
hosszú és 10 m. széles 13h irányban haladó csarnok, melynek
menyezete 8 m. széles kürtővel a hegyoldalra nyilik. Hátrafelé az
előcsarnok kisebb üreggel végződik, mely csak az ásatás kapcsán
nyilt meg. A pitvar mellett, a főbarlang mostani szintje alatt vagy
5 m.-nyire mélyebben nyilik a barlang oldalürege. Ez 11 m. hosszú
' ) KADIC

O. ; Jelentés

a

Barlangkutató

Bizottság

1912. évi

működéséről.

(Barlangkutatás I. köt., 73. old.) Budapest, 1913.
Barlangkutatás. 1919. 1 - 4 füzet.
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kőfülkealakú üreg, melynek hátulsó részében az 1918. évi ásatások alkalmával ismeretlen kiterjedésű mély üregre akadtak.
. Ebben a barlangban, mint ismeretes, 1913 óta H I L L E B R A N D
dr. ásatást végez, melyek mindeddig nem nyertek befejezést
s melyeknek eredményeit több dolgozatban ismertette.

JENÓ

A Bajnai öreglyuk Bajna (Esztergomm.) község határában, az
Őrhegy ÉK-i nyúlványának alján, 222 m. abs. magasságban nyilik.
A barlang 21 h felé 15° alatt dűlő vastag mészkőpadok között
fejlődött tág, alacsony üreg, mely külső és belső teremből, több
kőfülkéből és másféle melléküregből áll.
A barlang lejtős fenekét mészkőtörmelékes humusz tölti ki,
melyben helyenként praehistorikus emlőscsontokat és cseréptöredékeket lehet találni. Ebben a barlangban évekkel ezelőtt H I L L E B R A N D J E N Ó dr. próbaásatást végzett.
Mindezen barlangok monográfiái leirása elő van készítve s
megjelenése a mostaninál alkalmasabb időre vár.
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Bericht über meíne Höhlenforschungen in den
Jahren J917-J9J9.
Von

DR. O T T O K Á R

KADIC

Die in den letzten Jahren so rapid gestiegenen Arbeitslöhne
machten die Arbeit in- den Höhlen fast ummöglich. Auch ich niufite
írjich auf Forschungen beschránken, die höchsters 1—2 Arbeitskráfte in Anspruch nahmen. Ich befaBte mich daher lediglich mit
der Besichtigung und Vermessung von Höhlen und Arbeiten áhnlicher Art. Ich konnte in dieser Richiung eine ganze Anzahl von
Höhlen der náheren und vveiteren Unigebung von Budapest durchforschen, u. zw. teils im AnschluB an die in Gang befindlichen
geologischen Reambulationsarbeiten der Umgebung von Budapest,
teils im Auftrage der geologischen Reichsanstalt.
Ich begann meine Arbeiten im Frühjahr 1917 in der weitausgedehntesten Höhle der Umgebung von Budapest, in der Pálvölgyer Höhle, und schloG die Arbeit nach 35 Arbeitstagen im
Herbst 1918 ab. In Anbetracht der komplizierten Struktur der Höhle
fiihrte ich die Vermessung niittels einfachen jedoch gut bevváhrten
Apparaten: mit dem KompaB und Metíleiner. aus. Auf Grund der
Vermessung entvvarf ich einen GrundriC im Mafistab 1:100. Eine
genaue Beschreibung dieser Höhie will ich demnáchst andernortes geben.
Im Jahre 1919 schritt ich an das Studium und die Vermessung der übrigen Höhlen im Tale Pálvölgy und auch in anderen
Partién der Umgebung von Budapest. Dies sind die Bagyurahöhle,
die Harcsahöhle, das Felsloch am Táborhegy, die Höhle Jánoshegyi átjáró, die Báthoryhöhle, die Felslöcher am Remetehegy, die
Remetehöhle, die Höhle Remetehegyi hétlyuk. In den ersten zwei
Höhlen ist die Arbeit noch im Gangé, in den übrigen ist sie abgeschlossen. Bei der Vermessung dieser Höhlen waren mir mehrete
Mitglieder der Sektion für Höhlenforschung des Touristenvereines
Pannónia behilflich.
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Das Felsloch am Táborhegy mündet an der Steillehne des
Táborhegy oberhalb des Óbudaer Friedhofes; sie besteht aus einer
kleinen Eingangsnische, aus einer mittelmáCigen Vorhalle, einem
Gang und einem hinteien Raum. Unmittelbar neben der Höhle
befindet sich eine Spalte. Spalte und Höhle befinden sich in hocheerklüftetem Triasdolomit. Zu Ausgrabungen ist die Höhle nicht
geeignet.
Der Durchgang am Jánoshegy ist ein bekanntes Felsloch in
Dolomit an der NW-Lehne des Jánoshegy an der FahrstraBe. Sie
besitzt zwei Eingánge und ist zu Ausgrabungen ebenfalls nicht
geeignet.
Die Báthoryhöhle, eine ebenfalls bekannte Höhle, mündet
unterhalb des Gipfels des Nagyhárshegy gegen S E ; sie besteht
aus einer geráumigen Vorhalle mehreren kleineren Höhlungen und
ziemlich komplizierten, mehrfach verzweigten Gangén. Sie liegt in
Dachsteinkalk, die Vorhalle ist mit Ton ausgefüllt, es vváre daher
eine Probegrabung angezeigt.
Die Remetehöhle liegt bereits aufierhalb des Stadtgebietes am
W-Ende' der Schlucht des Ördögárok, an der Nordlehne des Remetehegy in 12 m relativer Höhe. Vor der Höhle befindet sich
ein felsumfafiter Vorhof aus welchem man durch ein breites niederes Tor in einen S-N verlaufenden 20 m langen, 6 m breiten und
stellenweise 8 m hohen Saal, aus dem man in einen inneren
Saal gelangt.
lm vorderen Teil des áuöeren Saales führte ich 1914 eine
Probegrabung mit ziemlich befriedigendem Erfolg aus. Es wurden
zahlreiche übereinander liegende Herde mit Küchenabfállen, Tonscherben und neolithischen Steinklingen aufgeschlossen. Die Grabung müfite unbedingt bis an den Felsgrund forgesetzt werden.
Die Felsnische am Remetehegy betindet sich NW-lich von der
vorigen in 54 m Höhe über dem Bach an der steilen Felslehne.
Die máchtige Mündung führt in eine weite Felsnische, die sich
hinten in einen engeren Raum fortse'zt. Die ehemalige Ausfüllung
ist restlos ausgebeutet, das gefundene Material wurde von Tn. KORMOS
und K . LAMBRECHT bearbeitet.1)
Die Höhle Remetehegyi

héllyuk liegt am E-Ende der Schlucht

' ) KORMOS TH. U. LAMBRECHT K. : Die

Felsnische

sm

Remetehegy

ihre postglaziale Fauna. (Mitteil. aus dem Jahrbuche der kgl. ung. geolog.
anst. Bd. XXII, S. 371—404) Budapest, 1915.

und

Reichs-
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des Ördögárok im höchsten Teil der Lehne des Remetehegy. Hier
finden sich sieben Felslöcher nebeneinander die in mehr oder weniger vertikal hinabziehende Teufelslöcher führen. Es ist dies ein
schönes Beispiel für eine in Zerstörung begriffene Höhle die allmáhlich zu einer Doline wird.
Aufier diesen Höhlen unterstichte ich in der weiteren Umgebung von Budapest folgende Höhlen :
Die Nássnéphöhle
bei Kösd
Kom. Nógrád) liegt nn der
N-Lehne des E-Endes Naszálhegy in 510 m. abs. Höhe. Sie
besteht aus einem ziemlich geraumigen Aufieren, eineni ziemlich
grófién inneren und einem kleineren

hinteren

*

Raum. Der áufiere

und innere Raum wird durch einen schmalen aufwárts ziehenden
Korridor verbunden, der hintere Raum hat nur eine ganz enge
Verbindung mit dem inneren Raum.
Im áuüeren Raum dieser Höhle führte im Jahre 1912 Sr. MAJKR
eine Probegrabung aus, über deren Resultate ich berichtete.1) Im
Jahre 1917 besuchte ich die Höhle mit Herrn MAJER neuerdings
und vermafi dieselbe.
Die Höhle Naszáli kőpince besuchte ich — ebenfalls mit Herrn
MAJER 1 9 1 8 , bei welcher Gelegenheit wir dieselbe begingen und
vermafien. Es ist eine tiefere Felsnische an der SW-Lehne des
Naszálhegy. Der breite niedere Eingang führt in einen 1G m langen
und durchschnittlich 5 m breiten Raum. der maximai G m hoch ist.
Es würde sich hier eine Probegrabung lohnen.
Im Jahre 1918 reiste ich mit Dr. E. HILLEBRAND nach Bajót
zur Vermessung der Jankovichhöhle. Hierauf begab ich mich nach
Bajna um die Höhle Öreglyuk zu vermessen.
Die Jankovichhöhle befindet sich bei Bajót (Kom. Esztergom)
an der steilen Felslehne des Öregkő. Sie beginnt mit einem felsumschlossenen Vorhof aus dem man durch eine rundé Öffnung in
eine weite Vorhalle gelangt, die 20 m lang, 10 m breit ist und
nach I3 h streicht. Hinten folgt ein kleinerer Raum der erst durch
die Grabungen aufgedeckt wurde. Neben dem Vorhofe miindet
etvva 5 m tiefer ein Seitengang der Höhle. Dies ist eine 11 m
lange Felsnische, in deren Hintergrunde durch die Ausgrabungen
eine tiefe Höhlung von unbekannler Ausdehnung aufgedeckt
wurde.
'I K'ADIC O . : Bericht über die Tátigkeit der Kommission für Höhlenkunde im
Jahre

1912. (Barlangkutatás BJ. I, S. 101.) Budapest, 1513.
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In dieser Höhle führt wie bekannt E. H I L L I B K A K D seit 1913
Ausgrabungen aus, die bischer noch nicht abgeschlossen sind.
Die Höhle Öveglyuk bei Bajna (Kom. Esztergom) liegt am
FuBe des Őrhegy in 222 in abs. Höhe. Es ist eine weite niedere
Höhlung in dick gebankten Kalkstein, der unter 15° gegen 21 h einfállt. Sie besteht aus einem áuCeren und einen inneren Saal, aus
mehreren Felsnischen und anderen Seitenhöhlungen. Der abschüssige Boden der Höhle ist mit steintrümmerigem Humus bedeckt,
in welchem stellenweise práhistorische Tierknochen und Tonscherben zu finden sind.
Die monograpische Beschreibung all dieser Höhlen ist in Vorbereitung, ihr Erscheinen muB auf einen günstigeren Zeitpunkt
verschoben werden.

