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A NAGY TÖLGYES-OKOM VÍZNYELŐ ZSOMBOLYA.
3 képpel és 2 táblával.
Irta: Dancza János.
Ez a függőleges barlang Répáshuta község (Borsod v m ) határában ,a Nagy-Tölgyes orom keleti, gyengénfejlett szurdokában 24^
csapású és 45 dülésű mészkőben nyílik. Feltárását a területtulajdonos Szatmári Püspökség és Heves vm. főispánja
Hedry Lőrinc dr.
anyagi támogatásával 1938. évben kezdtem meg és 15 heti munkával
1939. évi februárjában végeztem be.
A zsombolyok keletkezéséről elfogadott elmélet, miszerint minden
zsomboly nagyobb vízszintes üregből fejlődik, továbbá az autóút közelsége tették kívánatossá, hogy ezt a függőleges barlangot feltárjam,
mert remény volt rá, hogy ezen a kellő adottsággal bíró hegyvidéken
egy értékes cseppkőbarlangot tudunk az idegenforgalom szolgálatába
állítani.
A feladat nem volt egyszerű, mert az üreg nem törésnélküli függőleges, hanem középtájon egy 8 m hosszú 35° lejtőjű szakasza van,
s így a fenéken fekvő törmelék kiemelése is különleges berendezést
igényelt. Miután ez a berendezés a zsombolykutatók előtt ismeretlen
eszközökből tevődött össze, bizonyára érdeklődésre tarthat számot.
A robbantással bővített nyílás fölé, vastag fatörzsekből állványt
állítottunk és erre szereltük a 35 m hosszú drótkötéllel ellátott vascsöriőt. (1. kép.) A törmelék kiemelésére erős, 1 H köbméter űrtartalmú és 6 peremeskeréken gördülő, deszkával bélelt vasvedret csináltam, mely erős, horoggal ellátott és levehető karral voit felemelhető.
A 8 m hosszú lejtős szakaszon sínpárt fektettünk le, s hogy a drótkötél a járat megtörésénél is könnyedén mozogjon, kinyitható és rögzíthető „járomfára" szerelt peremes, vasgörgő vezette. Az alsó függőleges szakasznál végződő sínpár közé, egy a sín közé csukható és a
függőleges szakasz fölé nyitható füleskaron vascsiga volt, amellyel a
fenékről ideérkező 150—180- kg. terhet, egyszerű mozdulattal a sínre
fektettük. Hogy a függőleges szakaszokban a veder ne foroghasson,
arra kétágú és csukható villát szereltem, mely a kifeszített vashuzalt
átfogva, megakadályozta a veder forgását. Kint a csörlő alatt 80 cm.
hosszú, szét és összetolható, rögzíthető fasínt alkalmaztam, úgyhogy
a felérkező vedret, azok összetolása után, egyszerűen ráeresztették és
lekapcsolása után a hegyoldalon lefektetett sínpárra húzták.
Ez a látszólag bonyolult szerkezet, kifogástalanul működött és
naponta 22—24 terhelt vedret emeltünk ki vele. A szükséges jeleket:
le, fel stb. éleshangú síppal adtam. Ezúton is hálás köszönetet mondok Ringelhan Béla úrnak, az egri gépüzemek igazgatójának, aki a
berendezés elkészítését számomra lehetővé tette és azt a legmesszebbmenően támogatta. Az előzetes kutatómunka 2.5 hetet, a berendezés
beszerelése, az akadályozó felületek lelövése és kiemelése 9 hetet, míg
a fenékenfekvő törmelék kiemelése 3.5 hetet igényelt.
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Most lássuk a feltárómunkát és eredményeit. A kívülről behullott
törmelékből 5 nap alatt annyit kiemeltünk, hogy az I. táblán látható
2. sz. magas, cseppkőves fülkébe s innen a fenékig jutottunk. Ez az
alsószakasz szép cseppköves képződményekkel van borítva (2. kép).
A fenéken vastag cseppkőtakaró fedte a törmeléket. A II. táblán látható az a kis rés, ahol a kőtorlaszból kiszedve a 3. sz. nyíláson át a
fülkébe jutottunk. A fülke fenekén keskeny lyuk nyílt, s körülötte
az iszapon sok, dió és mogyoró nagyságú mészkő-kavics és vékony,
cseppkőtöredék volt. Gyenge lövéssel kitágítottam a nyílást s ezzel
lejtős, zsákszerű üregbe jutottunk.

1. kép. A

Nagytölgyesi

zsomboly

környezete.

Itt a víz több helyen csepegett; ezeken a részeken láthattam, hogy
a víz mily hihetetlen mérvben képes oldani a mészkövet. Voltak helyek, ahonnét a látszatra szilárd felületet a tenyerem élével le tudtam
söpörni, a markomba pedig porrá morzsolódott. Egy helyen a kőzet,
szószerint szivacsszerű volt, s hogy megcsúszva rátenyereltem, öszszeroppant.
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Ezután a II. tábla B. alaprajzon észak-nyugati irányú folyosót
kutattam át. Ez egy É—D—i irányba húzódó 25—50 cm. széles 2—3
m. magas folyosóba torkolik; ez kissé benyúlik az üreg alá s a D — i
irányba haladó folyosó alatt át is halad. Miután az átkutatott részeken a továbbhaladás erőszakolásának nem láttam értelmét, elhatároztam, hogy kiemelem a fenéken levő kitöltést, A II. tábla A., B. tünteti
fel azt a felületet, amelyen a kitöltésnek a fenékig való kiemelését
szükségesnek véltem. A fenékre plasztikus vörösanyag rakódott, amely
közé 1.5 m. magasságig 3 sárgás, homokréteg települt a fenék teknőszerű mélyedést pedig 30 cm. vastag homokréteg töltötte ki. Megvallom, a fenéknek ilyen alakban való előtűnése, meglepett, mert az
ismeretes elmélet szerint, egészen más eredményt vártam. 1 )
E munka közben tünt elő a délirányű folyosó. Miután az üregből
ez nyílik legmélyebben, szélessége is alkalmasnak látszott nagyobb
kövek befogadására, munkába vettük. Sajnos kitűnt hogy itt is egészen más szerkezetű járattal állunk szemben, mint feltételeztem.
Miután nyilvánvaló lett, hogy az üregből nagyob kövek befogadására alkalmas járat nem nyílik, ennek ellenére kődarabok csak a
kitöltés felső részében voltak, a feltárómunka eddigi eredményei szükségszerűvé tették, hogy üregünk keletkezését az eddigitől egészen eltérő szemszögből vizsgáljam át. E vizsgálat során azután megállapíthattam, hogy itt víznyelő zsombollyal van dolgom., amelynek a keletkezésénél a víz erőművi — eróziós — htása játszotta a döntő szerepet.
Ha szemügyre vesszük az üreg szerkezetét, látjuk, hogy az fához hasonlít, amelynek törzsét a főj árat, vastagabb ágait a beletorkoló 7 fejlett, csőszerű járat és gyökeret a fenéknél nyíló 3 járat képezi.
E térbeli vízrendszer kialakulását pedig az üreg mellett és attól mélyebb szintben húzódó vízszintes járat tette lehetővé, amely az ágszerűen a főjárathoz csatlakozó járatok vizét, a gyökérszerüen elágazó
járatokon át vette fel.
Ugy a felső, de főként az alsó szakasz jelenleg is olyan állapotban van, hogy annak szerkezetéből nyomon követhetjük e víznyelő
zsomboly kifejlődését. Ezek szerint a legtöbb vizet az I. sz. járat nyelte el, s ahhoz később a VII. sz. járat csatlakozott, a két járat vize
pedig az É—Ny—i irányú járaton át jutott a mélyebben fekvő vízszintes járatba, I/a tábla. Az I. táblán láthatjuk, hogy az I. sz. járat
csak rövid ideig tartotta meg elsődleges vízszintesét s így itt csak fejletlen járatot hozott létre. Innét kb. 1 m. méységre csak függőlegesen
vágódott le a víz, anélkül, hogy vízszintes járatának a fenekét is levágta volna. A víz további levágódása egészen a másodlagos szintig
innét is oly gyorsan történt, hogy az alig 5—7 cm. széles rés a bekérgeződés következtében alig nyomozható. A másodlagos szintről már
jóval lassabban vágta le magát a víz, s itt tágasabb járatot hozott létre.
1) „Végeredményben tehát azt a következtetést vonhatjuk Je, hogy minden zsombolyhoz vízszintes h a r l a n g tartozik, amely a törmelékkúp eltakarítása
után megtalálható." Kessler H.: A zsombolyok keletkezéséről. ( B a r l a n g v i l á g
II. K. 3—4. f. 1932.)
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Az I. sz. járattól függetlenül indult fejlődésnek a II., III. sz. járat, s ez utóbbihoz csatlakozott a IV. sz. járat. A II. sz. járat vize
hozta létre a folyosót, a III. és IV.-é pedig a fülkét és az abból nyíló
zsákszerű üreget, II a. tábla. Ugy a folyosó, mini: a fülke, pontosan a
kőzet csapásának az irányába, D—i, ill. É—i irányba fejlődött ki, II.
tábla. B. Az üreg alsó szakaszában, tehát három egymástól független,
függőleges járat keletkezett, I a. tábla. A.) A járatok bővülése következtében válaszfaluk megvékonyult, később átszakadt, s így bő, függőleges üreg keletkezett, l a . tábla B). Ezt a fejlődési folyamatot
szinte lépésről-lépésre követhetjük az I. tábla 5., 6.. 7., 8., 9., 10. sz.

2. kép. A Nagytölgyesi zsomboly cseppköves

fülkéje.

harántszelvény sorozaton. Az I. sz. járat vizének a II., III. sz. járatba
való átvágódását érdekesen tükrözi vissza az I. tábla 3. sz. harántszelvénye is, l a . tábla C).
Ezt az átvágódást az I. sz. járat vizének a harmadlagos vízszintesére való levágódása idézte elő, s az I. sz. járat vize ezután már a
II. sz. járat által létrehozott folyosóba folyt, ahová jelenleg is, min-
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den a fenékre kerülő víz, a homokrétegen át leszivárog. Az I. sz. járat vízszintesének a harmadlagos szintre való levágódásával egyidőben, az első és a másodlagos vízszintes közt maradt fal, több jelentéktelen járatnak idényílása és a repedéseken szivárgó víz hatására, beszakadozott és itt magas, csúcsos fülke jött létre, I. tábla, 2. sz. harántszelvény. A lehulló kőtörmeléket a víz bekérgezte és erősen összecementezte.
A II., III. sz. járat vízszintesének a jelenlegi fenékre való gyors
átvágódására igen érdekes bizonyítékokat találtam az alsó szakaszban. így pl. a II. sz. járat által létrehozott folyosó a gyors átvágódás
következtében, eredetileg csak 10—15 cm. széles lehetett. Később, mikor már minden az üregbejutó víz főként ebbe a folyosóba áramlott,
a folyosó feneke 0.70—1 m-re bővült. E széles rés fölött levő kőzet, a
szivárgó víz hatására beszakadozott és a folyosóban halmozódott fel.
A folyosót az üregtől elválasztó fal azonban mintegy méter hosszúságban éppen csak hogy lejebb csusszant, de együtt maradt úgyhogy,
ha felül egy kis nyílás nem árulja el a folyosó jelenlétét, az tökéletesen rejtve maradt volna előttünk, mert ez a 2.5 m. magas fal olyanynyira a helyénállónak látszott, hogy eszembe sem jutott volna mögötte jólfej lett járatot keresni.
Ugyancsak a gyors átvágódásról tanúskodik a III. sz. járat elsődleges járatának egy át nem vágott szakasza, (II. tábla A ) . A II., Hisz. járatnak a jelenlegi fenékre való gyors átvágódását nagyban elősegítette az, hogy az átvágódás iránya a kőzet csapásával teljesen
azonos, másrészt az a körülmény is, hogy az V. ill VI. sz. járat éppen a II. ill. III. sz. járat töréspontián nyílnak, merőlegesen amazok
vizének az áramlási síkjára, II a. tábla.
Miután kétségtelen az, hogy a Nagy-Tölgyes orom víznyelő zsombolyának keletkezését főként a víz erőművi hatására vezethetjük viszsza, magától értetődő, hogy a zsombolyok keletkezésénél szerepetjátszó vízmennyiségnél, hasonlíthatatlanul nagyobb vízmennyiség közreműködésével kell számolnunk. A helyrajzi viszonyokat figyelembe véve nem is nehéz ennek a víztömegnek az eredetét megtalálnunk. A
Bükk-térképen láthatjuk, hogy a Kiskőhát déli oldalát többé-kevésbé
fejlett szurdokok szabdalják be. Ezekben a szurdokokban nagyobb
esőzések alkalmával manapság is tekintélyes víztömegek iparkodnak
a mélyebb völgyek felé. Üregünket tehát kétségtelenül a nagyobb esőzések alkalmával a szurdokba folyó víz hozta létre, s az I. sz. járat
kibővülése után az itt lefolyó víztömeg egy részét minden nehézség
nélkül el is nyelte. Időközben az üreg nyílásától magasabban történt
térszinti változások következtében, ma már nagyobb esőzések alkalmával sem folyik víz a magasabban fekvő részekről az üregig, hanem
a feljebb fekvő tekintélyes rogyásba.
Ugyanilyen víznyelő zsomboly van az Iluskút-tól lefelé húzódó
szurdok nyugati oldalában 30' m-rel az autóút felett és 10 m-rel a
zöld jelzésű turista Török-út alatt. Ezen a szurdokon nagyobb esőzések alkamával manapság is jelentős víztömegek futnk le s így szintje
kb. 6 m-rel mélyebbre vágódott egykori víznyelőjének a nyílásától..
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Ilyen víznyelő zsombolynak tartom a Biikk-ben még a Büdöspest
mellett nyíló Királykuti zsombolyt, a Bükkzsérc határában az Odorhegy oldalában nyíló zsombolyt is. Természetesen ezeken kívül meg jó
néhány zsomboly-ról ki fog derülni, hogy azok nem kioldott, hanem
riznyelő zsombolyok Ha az itt említett víznyelő zsombolyok fekvését

3. kép. A

nagytölgyesi

zsomboly

belseje.

nézzük, azt látjuk, hogy azok vagy szurdokok, vagy völgyek oldalaban,
tehát olyan helyeken nyílnak, ahol a keletkezésüket előidezo víztömegek eredetét nem nehéz megtalálni. Ezzel természetesen nem akarom
azt mondani, hogy minden, völgyoldalán nyíló zsombolyrol mar eleve
víznyelő zsombolyra következtethetünk, csupán azt, hogy ezek inkább
lehetnek víznyelő zsombolyok, mint a gerinceKen, vagy eppen a csúcsokon nyílók.
A Nagy-Tölgyes orom víznyelő zsombolyának a feltárásával nyert
karsztgeológiai és barlangtani' eredmények szükségszerűvé teszik,
hogy az eddig zsomboly néven ismert függőleges barlangokat, a keletkezésüket létrehozó víz hatásának megfelelően két, egymástól elesen
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elválasztható alakra, ú. m.

kioldott

és víznyelő

zsombolv-r-d

osszuk.

Kioldott zsombolynak nevezhetjük az olyan függőleges barlangot,
amelynek kifejlődésénél, a víz vegyi hatása, víznyelő zsombolynak az
olyant, amelynek a kifejlődésénél a víz erőművi hatása játszotta a
döntő szerepet. Ennek következtében remény van arra is, hogy meg-,
szűnnek egyrészt az eddig is indokolatlanul felbukkanó hévíz és gőzgáz elméletek, másrészt azok a viták, amelyek akörül forognak, hogy
a zsombolyok keletkezésénél a víznek vegyi, vagy erőművi hatása játszotta-e a döntő szerepet. Ennek a vitának ugyanis éppen az nyújtott
alapot, hogy nem tettek külömbséget kioldott s víznyelő zsomboly közt,
ennek következtében gyakran előfordult az, hogy pl. a víz vegyi, vagy
éppen a gőz-gáz döntő hatására esküdő kutató, egyik-másik zsombolyban., a víz erőművi hatásának az elsőbbséget volt kénytelen felismerni
és viszont fordítva.
Elvként fogadhatjuk tehát el azt a* egyébként is kézenfekvő
tényt, hogy a kioldott zsomboly keletkezésénél a víz vegyi hatása volt
a döntő tényező, míg az erőművi hatása csak alárendelt, ennek pedig
éppen a fordítottja áll a víznyelő zsombolyra.
Miután a zsombolykutatók cseppkőbarlangok feltárására törekszenek, nem árt, ha megközelítőleg tisztázzuk azt a kérdést is, hogy
ennek a célnak az elérésére a kioldott, vagy a víznyelő zsomboly nyújt
e nagyobb lehetőséget. Az az egyszerű tény, hogy a zsomboly nem kimosás, hanem főként kioldás következtében jön létre, önmagában is
nagyobb vízszintes üreg jelenlétére vall. Bár véleményem szerint fejlődhet zsomboly egy 60—70 cm. széles, de erős aktivitású vízjárta,
vízszintes járatból is, mert a víz részben vegyi, részben erőmüvi úton
elszállíthatja a járatba hullott kőzetet. A víznyelő zsomboly kifejlődéséhez, mint láthattuk, elégséges egy a járhatatlanságig szűk, vízszintes járat is, mert az üregből hiányzó kőzetet a víz lassú kimosással
ilyenen át is eltávolíthatja. Nagyobb barlangok felfedezését tehát inkább a kioldott, mint a víznyelő zsombolyok feltárásától várhatjuk.

Tábla

magyarázat:

I. tábla. A Nagytölgyesi víznyelő zsomboly hosszanti és harántszelvényei. I a A zsombolyt létrehozó víz áramlásának és átvágóásándak iránya.
I I . tábla. A Nagytölgyesi víznyelő zsombolynak alsó, függőleges szakaszának hosszanti szelvénye. I I a A zsombolyt létrehozó víz áramlásának és
átvágódásának iránya az alsó. függőleges szakaszban.
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DER EROSIONSSCHACHT AM NAGYTÖLGYES
IM B Ü K K G E B I R G E .
Mit 3 Textfiguren und 2 Tafeln im ungarischen Text.
Von Johann Danca.
Die materielle Unterstützung des Szatmárer Bistums und des
Komitates Heves hat es mir ermöglicht, dass ich in den Jahren 1938
und 1939 in 15 Arbeitswochen einen áusserst interessanten Schacht
untersuchen und aufschliessen konnte. E r befindet sich in der Gemarkung der Gemeinde Répáshuta (Komitat Borsod), an der O-iichen Seite des Bergrückens Nagy-Tölgyes. Der Schacht ist in einem
nach 24 h streichenden und unter 45° einfallenden Kalkstein auf eine
panz besondere Weise entstanden. Dieser Umstand, sowie seine
Náhe zur Lillafüreder Autostrasse und die Hoffnung, dass es uns
gelingen wird eine neue interessante Schauhöhle dem Fremdenverkehr zu erschliessen, hat mich dazu bewogen, diese senkrecht in die
Tiefe verlaufende Höhle des Bükkgebirges in Arbeit zu nehmen.
Die Erschliessung dieses Schachtes war jedoch nicht so einfach,
wie ich mir es gelegentlich der ersten Befahrung gedacht habe. E r
besitzt námlich in seinem mittleren Teil einen 35° einfallenden Abschnitt, so dass die Aushebung des an seinem Grund angeháuften
Steinmaterials eine ganz besondere technische Einrichtung beanspruchte, wie dies aus der 1. Abbildung leicht zu entnehmen ist.
Wenn wir nun das Langsprofil dieser Höhle ins Auge fassen (1.
Taf.), sehen wir, dass es sich hier um einen vertikal verlaufenden
Schacht handelt, der einem Baum áhlich ist, dessen Stamm der
Hauptgang, die Áste die sieben oberen und die Wurzeln, die am
Grund mündenden drei unteren Gánge bilden. Der ausgebreitete
Boden des Schachtes ist mit verschiedemem Material ausgefüllt. Die
hier an einer Stelle bis auf den felsigen Boden ausgegrabene Versuchsgrube weist folgendes Profil auf: A u f den felsigen Boden
setzte sich roter, plastische Ton ab, in welchem abwechselnd drei
gelbe Sandschichten eingelagert sind, diese Ablagerungen wurden
von Kalksteinschutt bedeckt.
Der ganze Bau dieses Schachtes und die eben besprochene Absátze beweisen, dass wir es hier, — im Gegensatze zur bisher obwaltenden Auffassung, laut welcher die Scháchte in horizontalen
höhlengángen durch Korrosáon von untén nach oben entstandene
Kamine sind, — mit einem Eroisonsschacht zu tun habén, der durch
die mechanische Tátigkeit von oben nach untén eindringenden Wassers entstanden ist. W i r habén es sonach mit einem einstigen Wasserschlinger zu tun.
A u f der Tafel l / a ist der jeweilige Lauf des Wassers mit I, II,
III eingezeichnet. Das meiste Wasser floss zunáchst in der Richtung
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des I. Laufes in die Tiefe, diesem hat sich der Wasserlauf VI angeschlossen. Unabhángig von diesem entwickelte sich der Wasserlauf
II und I I I und diesen beiden gesellte sich der IV. Lauf zu. Der Lauf
I I führte zur Entwicklung des Ganges, der III. und IV. Lauf zur
Entstehung einer Nische und eines sackartigen Hohlraumes. Infolge der Erweiterung brachen die Scheidewánde dieser Hohlráume
zusammen, wodurch der weite, vertikale Abschnitt des Schachtes
entstanden ist. Der Werdegang dieses Prozesses kann von Schritt zu
Schritt an den Qwerschnitten 5, 6, 7, 8, 9, und 10 der Tafel I verfolgt werden.
Da nun'ohne Zweifel anzunehmen ist, dass der Nagytölgyeser
Schacht einst ein Wasserschlinger war, müssen wir auch auf ein in
grösserem Masse zufliessendes Wasser rechnen. Dass solche Zuflüsse tatsáchlich vorhanden waren, beweisen jene tieferen Einschnitte, die vom Kis- und Nagykőhát entspringen und gegen unseren Schacht zulaufen. Diese Einschnitte ware natürlich zu jener
Zeit nicht so tief, wie wir es heute sehen, so dass sie das Wasser
dem Schacht zuführen konnten. Gelegentlich lánger dauernde Regenszeiten führen sie auch heute Wasser ab, allerdings nicht in den
Schacht, sondern in einen höher liegenden Abgrund.
Áhnliche wasserschlingende Scháchte gibt es mehrere im Bükkgebirge und überall können wir auch die wasserzuführenden Einscnnute nachweisen. W'eitere Untersuchungen in dieser Richtung
werden gewiss zur allgemeinen Annahme führen, dass wir von nun
an entwickelungsgeschichtlich zweierlei Scháchte uterscheiden müssen: solche, die durch Korrosion und solche, die durch Erosion entstanden sind.

E r k l a r u n g d e r Abbilduiigen i m ungarisclien Text.
Fig. 1. Die áussere Umgebung des Nagytölgyeser Schachtes.
Fig. 2. Tropfsteinbildungen im Nagytölgyeser Schcht.
Fig. 3. Innere Ansicht des Nagytölgyeser Schachtes.

Tafelerklariing.
Taf. I. Lángsprofil und Querschnitte des Nagy tölgyeser Wasserschlingers. I/a Richtung des in den Schacht einst eingedrungenen
Wassers.
Taf. II. Lángsprofil des unteren, vertikalen Abschnittes des
Wasserschlingers von Nagy Tölgyes. Il/a Richtung des in den unteren, vertikalen Abschnitt einst eingedrungenen Wassers.

