
8. Jelentés az 1916. évi barlangkutatásaimról.

(Három szövegközti ábrával.)

Dl*. KADIC OTTOKÁE-tÓl.

Az 1916. év folyamán újból abban a szerencsés helyzetben voltam, 
hogy több hazai karsztterületet felkereshettem s azok barlangjait tanul
mány ózhattam.

Tavaszkor Herkulesfürdőre utaztam, hogy ott a régebben megkez
dett, de abbahagyott barlangkutatásaim fonalát újból felvegyem. A  her- 
kulesfürdői barlangok közül ebben az évben rendszeres kutatásban része
sült a Zoltán-barlang, a Rabló-barlang és az Imre-barlang.

Őszkor a földmívelésügyi Miniszter úr rendeletére a gömör— szepesi 
karsztterület barlangjait jártam be azzal a feladattal, hogy a bennük eset
leg lerakodott foszforsavtartalmú agyagkitöltéseket mezőgazdasági szem
pontból átkutassam. E feladat kapcsán alkalom nyilt. hogy számos, előt
tem eddig ismeretlen barlangot meglátogassak, róluk tájékozódást nyer
jek, azokat megismertessem és rendszeres kutatásukat előkészítsem.

Kutatásaimat a Blikk-hegység barlangjainak vizsgálatával fejeztem 
be, ahol az idén a hámori Büdöspest nevű barlang rendszeres feásatását 
folytattam. Ezen ásatás eredményét más helyen ismertetem.1)

A következőkben az átkutatott barlangokat egyenként és vidékek 
szerint fogom vázlatosan tárgyalni. Az eredmények részletes leírását más 
alkalommal, más helyen közlöm.

I. A herkulesfürdöi barlangok kutatása.
(1 — 2 . ábra.)

A  herkulesfürdöi Cserna völgyében levő titkon mészkővonulatok 
több barlangot rejtenek magukban, melyeket először P ártos  S án d o r  dr. 
Herkulesfürdőről írt monográfiájában írt le.2) Ezek a Tatárczy-barlang,

1) Kadič 0 .: A Büdöspestben 1916. évben végzett ásatás eredményei. (Barlang- 
kutatás IV. kötet, 136. old.) Budapest, 1916.

2) Pártos A .: Herculesbad (Herkulesfürdő) und seine Tbermen. 2 . Aufl. Buda
pest, 1901.
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az Imre-barlang, a Rabló-barlang és az Izzasztó-barlang. Ezekhez tar
tozik még az 1914. évben felfedezett Zoltán-barlang és a Soinm-barlang, 
melyet ebben az évben M ihók Ottó entomológus barátommal kerestem fel 
először. A felsorolt barlangok közül rendszeres kutatást végeztem a Zol- 
tán-barlangban, a Rabló-barlangban és az Imre-barlangban.

A  Zoltán-barlang a Piatra Banici nevű sziklacsoport alján 375 m 
magasságban a Cserna-patak jobb partján nyilik. A  kicsi kerek nyilásból 
elég meredeken lefelé menő 20 m hosszú elülső folyosóba jutunk, mely 
először nyugatra, azután délnyugatra és végül délre hajlik. A  barlang a 
szakasz végén elágazik. Az egyik ág, a 25 m hosszú felső folyosó először

1. ábra. A Zoltán-barlang helyrajzi térképe (1:25.000).

délkeletre, azután északkeletre megy s végül ismét északkeleti irányban 
végződik. A  másik ág, a 20 m hosszú alsó folyosó délnyugati irányban 
meredeken lefelé folytatódik, azután hirtelen északnyugatra fordul és 
innen a végéig vízszintesen halad. A  barlang egyes részeiben cseppkő- 
képződmények fejlődtek, különösen a folyók elágazásánál.

Ezt a barlangot először 1914. évben kerestem fel a m. kir. Földtani 
Intézet megbízásából, hogy róla a helyszínén tájékozódjak. A  következő 
1915. évben az érdemleges kutatást megkezdve, mindenekelőtt a barlang 
bejárását lépcsők felépítésével lehetővé tettük s azután a bejáratot és az 
alsó folyosó hátulsó részét felásattam. Az 1916. évben a barlangot bar- 
madizben kerestem fel. azt újból pontosan fölmértem, egyes szakaszaiban 
az ásatást folytattam és végleg befejeztem.

A  barlang bejáratában lerakodott 0 5 m vastag humuszból emlős
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á lla to k  csontja i társaságában cserépedények töredékei k e rü ltek  k i. m elyek 

B e l l a  L a jo s  m eghatározása sze rin t neo lithkorúak .

Az alsó folyosó vízszintes szakaszát meszes agyag tölti ki, mely 
helyenként homokos és kavicsos. E lerakódás legfelsőbb szintjéből a fiata
labb pleisztocénre utaló becses emlős-fauna került ki, melyet K ormos  

T i v a d a r  dr. fog legközelebb megismertetni. A  lerakódás mélyebb szintjei 
a fenékig, valamint a felső folyosóban történt csekély kitöltések teljesen 
meddőnek bizonyultak.

Ezzel a Zoltán-barlang rendszeres kutatása befejezést nyert.
A Rabló-barlang a fürdőtelep belső határában, a Cserna jobb part

ján kimagasló hatalmas sziklacsoport alján «50 m-rel m agass abban fekszik. 
A keletre néző magas ovális nyilas szűk bejáratba vezet, ahonnan nyu
gatra a barlang oldalsó folyosójába, északra pedig, rövid összekötő folyo
són át. a barlang külső csarnokába lehet menni. A külső csarnok 18 m 
hosszú, átlag 5 m széles, elég magas üreg, melynek hossztengelye 19h 
irányban terjed. Keleti vége magas nyílással a Cserna völgye felé néz, 
nyugati részének mennyezete fokozatosan lefelé hajlik és alacsony széles 
nyíláson át egy belső csarnokba vezet. A belső csarnok 20 m hosszú, 10 m 
széles és ugyanannyi m magas kupolás üreg, melynek hossztengelye 20b 
30° felé halad. E csarnok déli fala oldalsó teremmel függ össze, melyet 
a belső csarnoktól egy a menyezetről lekajló széles sziklarész választ el.

A  Rabló-barlangot 1916. évben kerestem fel először. Ez alkalom
ami üregeit részletesen fölmértem és a külső és belső csarnok hossztenge
lyei irányában 4 próbagödröt ásattam.

Az első próbagödör egy 2 m széles harántárok a külső csarnok leg
elején. A  fenékig leásott gödör ezen a helyen a következő rétegeket tün
teti föl. A  barlang fenekére 1*3 m vastag -sárga mészkőtörmelékes pleisz
tocén agyag rakódott le, mely csekély mennyiségben a kővetkező emlősök 
maradványait tartalmazta: Ursus spelaeus B l m b ., Canis lupiis L. és Rhino- 
ceros. A pleisztocén agyagra 1 m vastag fekete humusz következik récens 
emlőscsontokkal és prehisztorikus cserépedénytöredékkel. A humusz fölé 
végül 12 m vastagságban lazább összeállású meddő szürke mészkőtörme
lékes humusz ülepedett, mely a barlang nyilasa fölötti sziklás hegyoldal
ról hullott alá.

A második próbagödröt a külső csarnok hátulsó részében ásattam 
2 m2-nyi terjedelemben. A  barlang fenekét itt T5 m mélységben értük el. 
A rétegsor alulról 0 5 m vastagságú zöldes-szürke mészkőtörmelékes 
pleisztocén agyaggal kezdődik, melyben néhány Ursus spelaeus csonton 
kívül egyebet nem találtunk. A  pleisztocén agyagra 1 m vastagságú fe
kete humusz települt, mely récens emlősök csontjai mellett igen gazdag 
prehisztorikus kultúrmaradványokat, nevezetesen pompásan díszített
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1. ábra. A herkulesfürdői barlangok helyrajzi térképe (í : 25,000).
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cserépedény töredékeket, néhány majdnem teljesen megmaradt cserép
edényt, faragott szarvasagancsokat, díszített csonttárgyakat és csont- 
árakat tartalmazott. A  laza szürke mészkőtörmelékes humusz a fekete 
humusz fölött itt hiányzik.

A  harmadik próbagödröt a belső csarnok elülső részében, a negye
diket pedig ennek hátulsó szakaszában ásattam ki. Az első gödör fenekét 
1 m, a másikét 0 6 m mélységben értük el. Mind a két gödörből csupán 
fekete humusz került ki, mely számos prehisztorikus emlőscsontot és 
cserépedény töredéket tartalmazott.

A  Rabló-barlangban végzett próbaásatásokból kitűnik, hogy a külső 
és belső csarnok fenekét átlag 1 m vastag fekete humusz födi, mely teljes 
kiterjedésében igen becses prehisztorikus emlékeket és emlősállatok csont
jaiból álló konyhahulladékokat tartalmaz. A  humusz alatti pleisztocén 
agyag viszont meglehetősen csekély kiterjedésű és őslénytani tartalma is 
más barlangokhoz viszonyítva, igen szegény. A sárga pleisztocén agyag 
legnagyobb vastagsága a külső csarnok elején van, ahol 15 m-t ér el, 
innen befelé mindjobban vékonyodik, a 14 m-nyi távolságban kiásott má
sodik gödörben már csak 0 5 m vastag s a következő 10 m-nyi távolság
ban kiásott gödörben teljesen hiányzik. Az idei próbaásatások alkalmával 
kiásott pleisztocén lerakódás mennyisége aránylag csekély ahhoz, hogy 
annak tartalmáról teljes képet nyerhessünk. Igen valószínű, hogy a külső 
csarnok elülső részében ülepedett sárga agyag kiásása, nagyobb arányú 
föltárás mellett, több eredménnyel járna. Éppen ezért, de különösen a 
humusz rendkívüli gazdagsága végett a Rabló-barlang teljes felásatását 
a legmelegebben ajánlom.

Az Imre-barlang a Dom ogled (1100 m) északnyugati sziklacsoport
jában. a fehér kereszt fölött 690 m abs. magasságban fekszik. A  barlangot 
Herkulesfürdőről közelítjük meg, ahonnan először pompás szerpentinákon 
a fehér kereszttel jelzett kimagasló szirthez megyünk (529 m). innen 
azután rövid és meredek szerpentinákon tovább haladva félóra alatt a 
barlanghoz érünk.

x4l barlang bejáratát széles, meredek sziklák közé szorult pitvar előzi 
meg, melyet elől széles mészkőtömzs 2 m-nyi külső bejáratra szűkít. A  
pitvarból 15h irányban haladó 20 m hosszú terjedelmesebb elülső terembe 
(I.) jutunk, melynek hátulsó részét széles cseppkőoszlop egy baloldali 
szűkebb s egy jobboldali szélesebb részre osztja. Az oszlop mögött a 
terem ismét egységes üreggé válik, mely itt egv 14h irányú 6 m hosszú 
s magas folyosóba (I. folyosó) megy át; ezen áthaladva a középső terembe 
(II.) jutunk. Utóbbi ismét 15h irányban haladó terjedelmes üreg, mely 
hátrafelé mindinkább alacsony adva 12 m hosszú, alacsony szűk folyosóba 
(II. folyosó) megy át, mely végül szűk repedésen át a hátulsó üregbe
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(III.) vezet. Ez fokozatosan fölfelé emelkedő 20h irányban haladó, II  m 
hosszú, alacsony, szabálytalan körvonalú kisebb üreg.

Az Imre-barlang teljes hossza 70 m. Cseppkőképződményeket majd
nem minden szakaszában találunk, úgy, hogy ezt az üreget teljes joggal 
a cseppkőbarlangok közé sorozhatjuk. A  barlang elülső részében, egészen 
a kupolás terem közepéig, meszes agyag rakódott le; innen kezdve hátra 
felé a barlang fenekét szikla, ill. cseppköves kéreg alkotja, míg a hátulsó 
üreg lejtős feneke vöröses-barna plasztikus agyagból áll. Ásatásra csak 
a barlang elülső szakaszában lerakodott meszes agyag látszik alkalmasnak.

II. A gömör—szepesi barlangvidék bejárása.
(3. ábra.)

Idei barlangkutatásaim második feladata a gömör— szepesi karszt
terület barlangjainak bejárása volt. Mint már a bevezetésben említettem, 
e vidék barlangjait abból a szempontból vizsgáltam meg, vájjon tartalmaz
nak-e foszforsavas anyagokat vagy sem. Vizsgálataimat olykép végez
tem, hogy a nevezett vidék minden egyes üregéről, melyhez elvezettek, 
a nevezett szempontból helyszíni tájékozódást kerestem. Amint láttam, 
hogy az illető üreg trágyanyerés szempontjából tárgytalan, tovább men
tem. Tudományos kutatást ezekben az üregekben eszerint nem végeztem; 
tapasztalataimat, melyeket rövid látogatásuk alkalmával a helyszínén fel
jegyeztem, a következőkben közlöm.

A közlendő barlangok túlnyomó részének mindeddig nem volt neve, 
az alább ismertetett és általam elnevezett üregek legtöbbje a közölt nevek 
alatt először szerepel az irodalomban.

Bejárásaimat a D o b s i n a (Gömör vm.) város határához tartozó 
karsztterület barlangjaival kezdtem. Itt a következő üregeket keres
tem fel.

Dobsinai-barlang (Dutyn). A híres jégbarlang a Gölnicz-patak 
jobb partján, a Hanneshöhe észak-nyugati hegyoldalában nyílik. Széles, 
tágas nyitása folyosón át először kisebb terembe vezet s innen a nagy 
terembe jutnak. A  nagy teremből levezető oldalsó folyosón lépcsőkön le
felé haladva a barlang legmélyebb járható részébe érünk, innen azután 
az ellenkező oldalon fölfelé haladó lépcsős folyosón menve ismét a nagy 
terembe jutunk.

A jég mennyisége meglepő; már a nyílásban kezdődik, a kis terem
ben lejtősen terjed, a nagy teremben vízszintes, a barlang falai mellett 
meredeken lefelé hajlik a mélységbe. A nevezett körfolyosó nem egyéb, 
mint a jégtömzs és a barlang falai között szabadon maradt rés, úgy. hogy 
annak bejárásával tulajdonképpen a jégtömzsöt járjuk körül.
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A körfolyosó legalsóbb szakaszáról a barlang legmélyebb része lát
ható, ez hatalmas lezuhant sziklatömbökkel van kitöltve: innen tovább 
menve nagy mélységhez jutunk, mely hozzáférhetetlensége miatt mind
eddig átkutatlan maradt.

A  barlang melletti hegyoldalon több összefüggő dolina szerű sza
kadék található, mely kétségen kívül a jégbarlang keletkezésével függ 
össze.

Gölnici kőfülke. Ez ugyancsak a Gölnic-patak jobb partján, a dob- 
sinai jégbarlang szomszédságában, a spitzensteini vendéglő fölött van. 
Széles, nem nagyon mély kőfülke, mely jobb oldalán odúval bővül ki. 
Alját mészkőtörmelékes agyag födi. Ásatásra alkalmasnak látszik.

Joris-lyuk (Jóris loch).1) A Kriván-begy (1120) északi kiugrásá
nak végében több érdekes karsztobjektum található. Ezek közül legérde
kesebb a Joris-lyuk. mely szemben van a Gölnic-patak hídjával. Az ala
csony nyílás keskeny, magas folyosón át lefelé vezet tágasabb kupolás 
terembe. A lejtős folyosó alját humusz, a terem alját mészkőtörmelék födi.

Alsó Joris-kapu. A  Joris-lyuktól a sziklafal mellett fölfelé kapasz
kodva csakhamar rövid sziklaszakadékhoz jutunk, melynek alsó bejáratát 
íves kapu ékesíti.

Joris-odu. Az alsó Joris-kaputól kissé fölfelé menve a Joris-odu- 
hoz jutunk. Ez kisnyílású üreg, melybe erősen hajolva több métert 
befelé lehet menni. Az odú alját .mészkőtörmelékes agyag födi.

Felső Joris-kapu. Közvetlenül a Joris-odu fölött van a felső Joris- 
kapu. Ez rövid alagútszerű átjárás, mely itt sziklás hegygerincet vág át.

Veszelény-barlang. A Hanneshöhe oldalában, vagy 80 m rel. ma
gasságban, közvetlenül az egykori Yeszelénv-nevű házak fölött nyilik a 
Veszelény-barlang. A  keskeny alacsony nyílás nagyobb terembe vezet, 
melybe több keskeny, alacsony rókalyuk nyilik. Az előcsarnok alját 
plasztikus agyag és törmelék födi, a rókalyukak falai cseppkővel vannak 
bekérgezve.

Kriváni-barlang. A  Veszelényi-harlangtól északkeletre a Kriván- 
hegy alatt vagy 100 m rel. magasságban van a Kriváni-barlang. Ez 
szabálytalan, ferdén fekvő repedés mentén fejlődött üreg. mely hátrafelé 
alacsony, széles folyosóval végződik. A bejárattól jobbra, második repe
dés mentén ugyancsak mély üreg fejlődött. Az elülső mély üreg szikia
mul adókkal, a hátulsó folyosó alja kaviccsal és homokkal van kitöltve.

S z t r a c e  na (Szepes vm.) község határában, a Ha vrana skala 
(Hollókő) 1158 m magas sziklafal északi és keleti oldalában egymás mel
lett több üreg nyílik; ezek a következők:

p Joris — György dobsinai német dialektusban.
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H ollókői-barlang. Ez a nevezett meredek sziklafal északi oldalában 
Jván. Nagy ívalakú nyílása észak felé néz és délre 20 m hosszú, 5 m széles 
jés átlag 6 m magas üregbe vezet. A  barlang talpát mészkőtörmelékes 
agyag födi. melynek vastagsága csekélynek látszik.

Hollókői sziklaodu. Közvetlenül a Hollókői barlang alatt ugyan
azon sziklafalban sziklaodu van. Nagy szögletes nyílása 6 m hosszú, 4 m 
széles és 3 m magas üregbe vezet, melynek alját vékony mészkőtörmelá- 
kes réteg födi.

Hollókői felsőfülke. A  megelőző sziklaodu mellett, de kissé maga
sabban nagyobb fülke van. melynek hatalmas, 10 m széles és 8 magas 
h  alakú nyílása 10 mély tágas üregbe vezet. A  kőfülke feneke kőszikla.

Hollókői sziklaüreg. A  Hollókő keleti oldalában van két üreg. Ezek 
közül az egyiknek 5 m széles és 2 m magas nyílása kissé fölfelé haladó 
100 m. hosszú, 3 m széles és 4 m magas szabálytalan sziklaüregbe vezet. 
Alját mészkőtörmelékes agyag födi.

Hollókői alsófülke. Közvetlenül a megelőző sziklaüreg mellett van 
egy 20 m széles. 6 m magas és 4 m mély kőfülke, melynek alját szintén 
mészkőtörmelékes agyag födi.

Hollókői időszakos forrás. A Ha vrana skala alatt egy árok végén 
időszakos forrás van, mely csapadékdús időben kb 4— 6 órás periódusok
ban tör ki. A  forráshoz turistaút vezet, mely innen tovább szerpentinák- 
ban a hollókői sziklafal alá, a sziklaoduhoz, a barlanghoz és szikla fölötti 
messzelátó toronyhoz vezet. A  forrás gondosan körül van építve, fölötte 
kis menedékház emelkedik.

Tekintettel arra, hogy az itt ismertetett hollókői üregek mind egy 
erősen kimagasló, az egész közelebbi és távolabbi vidéket uraló magaslat 
alatt és egy időszakos forrás mellett vannak, nagyon valószínű, hogy 
ezek az üregek az őskorban lakott helyek voltak, miért is felásatásuk 
igen ajánlatos volna.

Jatka-barlang. I s t v á n f a 1 u (Szepes vm.) község határában, a 
Cferava skala közelében levő mezőn egy nagyobb üreg: a Jatka-barlang. 
Nyitása kis dolina alján két nagy kő tuskó val van elzárva s így ezidő 
szerint a barlang hozzáférhetetlen.

A  dobsinai és sztracenai barlangok bejárását befejezve, Pelsőczre 
s innen Sziliczére utaztam, hogy a Sziliczei fennsík nagyobb üregeit fel
keressem. E fennsík számos üregeinek lajstromát legutóbb Strömpl Gábor 
dr. közölte. Én ez alkalommal csupán a sziliczei barlangot és a Lednicét 
kerestem fel. S z i l i c z e  (Gömör vm.) község határából tehát a követ
kező két barlangot ismertetem.

Lednice-barlang. E híres jégbarlang nem messze a községtől a Led- 
nice-bérc oldalában levő beszakadásban van. Impozáns félköralakú bar-
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láng, melynek tátongó portája észak-kelet felé néz. A  nyílásból zsák
szerű óriási üreg délkeleti irányban lefelé halad. A  barlang közepe táján 
hatalmas jégtömzs foglal helyet, alsó részében mészkőtörmelékes agyag 
rakódott le.

Szilicei-barlang. A  sziliczei fennsík északi részében van. Kicsi nyí
lása tágasabb terembe vezet, melyből tovább lefelé menve belső terjedel
mes, alacsony üregbe jutunk; utóbbi több kőfülkével és sziklaoduval bő
vül ki. A  belső üreg egyes részeiben cseppkövek képződtek, melyek azon
ban erősen be vannak kormozva. A  barlangnak lankásan fekvő alját nagy- 
mennyiségű leszakadt kőtuskó födi, ami a járást a barlangban megnehezíti.

Gombaszögi-barlang. (Ludmilla-barlang, Leontina-barlang.) Az 
utóbbi S z a 1 ó c z (Gömör vm.) község határában a gombaszögi vasúti 
állomással szemben levő pelsőczi Nagy-hegy délkeleti meredek lejtőjének 
tövében nyílik. A  kicsi nyílás egy észak-nyugati irányban kifejlődött 
terjedelmes, aránylag alacsony, de széles üregbe vezet. A barlang eléggé 
tagozott, de mégis egységes üreg. Alját részben cseppkő kérgezi be. rész
ben pedig mészkőomladék és mészkőtörmelékes agyag födi. A mészkő- 
törmelékes agyag fölé a barlang egyes szakaszaiban humusz rakódott ler 
melynek megbolygatott részeiben prehisztorikus cserépedény töredékek és 
állati és emberi csontok találhatók. Ennek következtében e barlang fel
ásatása érdemesnek látszik.

Vörös barát-fülke {Kőistálló). Ez az üreg B e r z é t e  (Gömör vm.) 
község határában, a sziliczei fennsík észak-nyugati meredek lejtőjén, a 
Vörös barát vár romja mellett ill. ettől kissé észak-keletre emelkedő szikla
fal alatt nyílik. 8 m széles és 5 m magas ívalakú nyilasa 10 m mély 
kőfülkébe vezet. Elejét a homlokzatról lehullott nagy kőtuskók foglalják 
eh A  kőfülkét mészkőtörmelékes agyag tölti ki, melynek felületén pre
hisztorikus cserépedénytöredékek hevernek. A  kőfülke ennek következté
ben felásatásra érdemesnek látszik.

Ezek szerint Gömör- és Szepes-vármegyék területén mindössze 16 
különböző sziklaüreget volt alkalmam meglátogatni s azokat trágyanyerés 
szempontjából megitélni. Ezeknek egy része kőfülke vagy sziklaodu 
s így bányászati szempontból már kicsi terjedelmüknél fogva sem jöhet
nek számításba. A többi nagyobb sziklaüreg és barlang fenekét rend
szerint mészkőomladék. mészkőtörmelékes agyag, humusz vagy jég födi. 
Utóbbiak közül legföljebb a néhány mészkőtörmelékes agyaggal kitöl
tött barlang érdemel némi figyelmet; de ezekben is az illető réteg oly 
vékony és csekély, maguk a barlangok pedig oly távol vannak a vasúti 
állomásoktól, hogy még abban az esetben is, ha tényleg tartalmaznának
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egy kis foszforsavas agyagot, kitermelésük költsége nem állana arányban 
a haszonnal. Ezen kívül ilyen barlangok rendszerint prehisztorikus tár
gyakat, állati és emberi csontokat rejtenek magukban s így tudományos 
szempontból is kerülendő megbolygatásuk. Ha a felsorolt terjedelmesebb 
üledékkel kitöltött barlangok közül egyikben vagy másikban egy kis fosz
forsavas agyag elő is fordulna, ennek kiaknázása, mint említettem, nem 
állna arányban a befektetéssel, ellenben a tudományos szempont, megboly
gatásuk esetében, olyan kárt szenvedhetne, melyet soha többé jóvátenni 
nem lehetne. Ezért az általam bejárt, fennebb ismertetett barlangok és 
sziklaüregek trágyanyerés szempontjából való megbolygatását nem ajánl
hatom.1)

i) V. ö. Kadic 0 .: Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1916. évi működéséről. 
(Barlangkutatás V. köt. 40. old.) Budapest. 1916.


