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Nem sokkal azután, hogy a Pekingböl Hanoiba 
tartó gyorsvonat Kuangszi tartományba lép és a 
trópus előhírnökei gyanánt megjelennek az első 
pálmafák kinn a mezőkön — lenyűgöző látvány bon
takozik ki az utazó szeme előtt; tanúja lehet a termé
szet felszínformáló erői legkülönösebb játékának. 
Több tízezer négyzetkilométeres területen 50—300 m

magas süveg formájú karszthegyek bukkannak elő 
szigetként a vízzel elárasztott rizsföldek tükörsima 
lapályából, melyeket a szakirodalom toronykarszt, 
ill. kúpkarszt néven ismer. A sötétszürke, devonkori 
mészkőből felépülő sziklafalak oldalában pusztuló 
barlangok hatalmas sötét szájai tátonganak, s 
nyújtanak háborítatlan otthont a denevéreknek és 
a méltóságteljesen keringő ragadozó madaraknak. 
A sok bizarr torony — mint megannyi megkövült 
óriás — időről-időre sokszoros visszhanggal vála
szol egy-egy vonatfütty kihívására. Olyan barlang
paradicsom ez, ahol az utazó néhány száz — menet 
közben megpillantott--barlangbejárat megolvasása 
után fásultan legyint, s lemond még a további szám
lálásról is, meghagyva kenyerét a 21. század barlang- 
kutatóinak.

A dél-kínai toronykarsztvidék gerincvonalát a 
Li-folyó és a Xi-jiang (olv. Szi-tyiang) folyó völgye 
képezi Guilin (olv. Kujlin) városától egészen a 
Kanton közelében fekvő híres Hét szikla csoport
jáig. ( I. ábra). Megjegyzendő azonban, hogy kisebb 
toronykarszt területek előfordulnak a peking-kan- 
toni vasútvonal mentén, az Északi-folyó (Bei-jiang, 
olv.Pej-tyiang) völgyében, sőt ettől keletre is, amint 
arról egy alkalommal Kantonból Shanghaiba utaz
va repülőgépről győződhettem meg, amikor is 
Shaoguan városkától keletre 3—11 tagból álló, 
egymástól elszigetelt toronykarszt-láncok rajzolód
tak ki alant egy vulkánikus hegyektől három oldal
ról körülzárt medencében. Ennyire keleti előfordu
lásról a szakirodalom nem tesz említést.

A hatalmas kiterjedésű karsztterület szíve Guilin 
város környéke. Guilin a kínai költők és tájfestők 
állandó témája, melyre méltán büszke minden is
kolázott kínai. Nem kis megilletődöttséggel szálltam 
le a vonatról egy borús februári napon 1965-ben, 
hogy a hat évvel korábban itt járt Balázs Dénes 
kutatótársunk nyomában bejárjam Guilin és a tőle 
60 km távolságra fekvő Yangshuo (olv. Jangszó) 
városka környékét. Álomnak tűnt, ahogy az útleírá
sok passzív élményvilágában elraktározott képek

1. ábra. A toronykarszt fő  
előfordulása Dél-Kínában.

2. ábra. Guilin városa által 
közrefogott karsztos 

toronyhegyek.
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3. ábra. Guilin város főbb nevezetességeinek tájé
koztató térképe. 1 Guilin Déli pu. 2 Szálloda 
a Tavas-parkban. 3 Du xiu- (olv. Tuhszju) domb 
az egyetemi kertben. 4 =  Lao ren- (olv. Laozsen) 
tükarszthegy. 5 — Boltíves barlangkapu. 6 Fényes 
Hold-hegy, tetején kilátó pavilonnal. 7 = A Vissza
szerzett Gyöngy barlangja. 8 Fu-po-domb. Füg
gőleges falának teraszán ház épült. 9 A híres 
Elefánt-szikla. 10 „Hadihajó." Hajótest alakú 
karsztsziget a folyóban, tetején kéménynek beillő 
pagoda. I I ■= A Chuan-hegy a Hold-barlanggal. 
12  ̂ Elrejtőzött sárkány nevű tavasbarlang. 13 
Egypúpú teve karszttorony. 14 A Qi xing-yan- 
(olv. Csi-hszing-jen) barlang főbejárata.
4. ábra. Az Elefánt Szikla ormányánál. A hengeres 
kapu hajdani hatalmas barlangról tanúskodik.

most teljes valóságukban megelevenedtek. Nem hi
szem, hogy a földkerekségnek volna mégegy olyan 
— bizarr szépségekben roskadásig bővelkedő — 
területe, mint Guilin vidéke, melyet a turisztika 
rohama még nem tudott megostromolni és letiporni, 
és amely méltóságteljesen őrzi felsőbbrendűségét 
hangos plakátok reklámozott világcsodái fölött. Ez 
az üde érintetlenség teszi Guilint a szerencsés látoga
tó számára még nemesebbé, vonzóbbá.

Kínai kiküldetésem hivatalos céljától távol állt a 
karsztvidékek meglátogatása; munkahelyem a Hong
kong melletti Kanton városához kötött. Csupán a 
kínai Hold-Újév ünnepnapjai és a pekingi Gépipari 
Minisztérium külön beutazási engedélye tették lehe
tővé az öt napos tanulmányutat Guilin vidékén. 
Ennek a tanulmányútnak néhány kiemelkedő ta
pasztalatáról szeretnék most számot adni, némi 
helyi ismerettel kiegészítve.

A Li-folyó partján fekvő Guilin 200.000 lakosú, 
teljesen a bizarr szigethegyek közé ékelődve települt. 
(2. ábra). Éghajlata szubtrópusi, utcáin a lombhulla
tó és örökzöld fák egymás mellett élnek. A nyári

monszun 2000 mm esőt hoz, az ősz meleg és szá
raz, a január és február átlaghőmérséklete +8 C°. 
A város panoráma-térképét a 3. ábra mutatja. 
A Déli pályaudvarról indulva 4 km hosszú úton 
lehet eljutni az egyetem kertjében álló, 60 m magas 
Du-xiu (olv. Tu-hszju) toronyhegyhez, melynek 
tetejéről nagyszerű körkép tárul a néző szeme elé. 
A folyó partján sorakozó karszthegyek hajdan hatal
mas, összefüggő patakos barlangrendszer ,,kőbe 
vésett” maradványait őrzik.

D felé tekintve a híres Elefánt Szikla ötlik fel, 
ahol egy kb. 8 m átmérőjű, szabályos hengeres kapu 
szürcsöli a folyó áthaladó vizét, s a kapu vízbe nyúló 
pillére úgy illeszkedik az elefánthátú hegyhez, 
mint egy hatalmas ormány. (4. ábra.)

DDK felé, a folyón túl egy másik elefánthátú 
hegy, a Chuan-hegy áll, melyet az „elefánt szeme” 
helyén, — 20—25 m relatív magasságban, — nyíl
egyenes hengeres barlangjárat fur keresztül úgy, 
hogy átlátunk rajta. Különösen érdekes látványt 
nyújt, amikor a hegy által takart felkelő Hold 
keresztülvilágít a barlangon. (3. ábra 11. pont)

62



5. ábra. Guilin panorámája a 
Li-folyóval a Fényes Hold-hegy 
pavilonjából nézve. A folyón túl 
balra a Oi xing-yan-barlangot 
rejtő karszttömb.

Távolabb D felé hosszúkás hajó test-szerű taraj
hegy emelkedik ki a folyótól közrefogva; tetején pa
goda áll, mintegy kémény gyanánt. (3. ábra 10. pont)

É felé egy közeli karszttorony oldalában, 30—40 
m magasságban, óriási, háromszög keresztmetszetű, 
szenilis barlangkapu tátong. A kapu magassága 
eléri a 15 métert (3. ábra 5. jelzésű pont).

EK-re a folyó partján a meredeken égbetörő 
Fupo-domb lábánál méhkaptár-szerűen átlyugga- 
tott, erősen korrodált falú üregrendszert találunk, a 
„Visszaszerzett gyöngy’' barlangját (Hai-zhu, olv. 
Hájczu-barlang), mely lényegében egy tágas terem
ből és egy folyóra néző boltozatos, cseppköves 
teraszból áll. A termet majdnem földig érő sztalak- 
titok sűrű erdeje népesíti be. A monda szerint eze
ken a hosszú cseppköveken próbálták ki a régi 
hercegek kardjuk erejét. A terasz külön érdekessége 
egy hajdani természetes köpillér, mely talapzatát 
vízmosás következtében elvesztette (3. ábra 7. jel
zésű pont).

DK-re, a folyón túl találjuk az „Elrejtőzött 
Sárkány” barlangját. Szintén hajdani patakjárta 
képződmény, ma tavasbarlang. A pikkelyes szerke
zetű falak erősen magukon hordják a víz eróziójá
nak nyomait. A mindkét végén szabadba nyíló fő
járat 15—18 m magas, 10—12 m széles és mintegy 
50 m hosszú.

Ugyancsak a folyón túl, К-re fekszik a barlangok
kal sűrűn átszőtt „Hét Csillag” hegy 140 m magas, 
kb. 600 X 600 m területet elfoglaló tömbje. Híres 
barlangja a Qi-xing-yan (olv. Csi-hszing-jen), 
(3. ábra 14. jelzésű pont).
Közel 1 km hosszú, átlagosan 10—12 m magas és 
ugyanolyan széles. Az ember ősidők óta ismerte. 
Cseppkövei töredezettek, fáklyapiszkítottak, mégis 
impozáns látványt nyújtanak. Felfelé tű-szerűen 
elvékonyodó, 4—5 m magas sztalagmitjai és egy 
óriási cseppkőoszlopa teszik főleg érdekessé. A bar
lang közönség számára nyitva áll, képződményeit 
részben fehér, részben színes megvilágításban mutat-

6. és 7. ábra. Részletek a Lu di-yan- (Nádfurulya) barlangból. A cseppkőoszlopok magassága kb. 6 méter.



8. ábra. Tetarata-gátak a Lu di-yan-bar lang ban.

9. ábra. Dél-kínai táj. „ Rizsföld-tet er at ák” a sza
badban.

ják be. Érdekes világítástechnikai megoldás, hogy 
a fény-árnyék ellentét helyettesítésére helyenként 
piros-zöld fényellentétet alkalmaznak. — Kulturált
ságról tanúskodik és számunkra is tanulságos, hogy 
a barlangi belépő jegyek egy-egy cseppköképzöd- 
ményt ábrázolnak színesben, s 5—6 féle változat 
között válogathat a látogató, tetszése szerint.

10. ábra. Csodálatos toronykarszt-paradicsom Yang- 
shuo város közelében.

1959 októberéig a Qi-xing-yan számított a terü
let legjelentősebb cseppköbarlangjának. Balázs Dé
nes kutató társunk 1959 januárjában, amikor ott 
járt, még nem sejthette, hogy alig 8 hónappal később 
egy öreg paraszt ember véletlen elszólása nyomán 
szenzációs felfedezés töri meg a Qi-xing-yan mono
póliumát. A félig beszámíthatatlan 80 éves aggastyán 
elmondta „illetéktelenek előtt*’, hogy gyermekkorá
ban egyszer az apja elvitte öt egy csodálatos nagy 
barlangba, amelynek a bejáratát a faluja-beliek 
ismerik, de nem árulják el senkinek. Nagy nehezen 
rávették az öreget, hogy mutassa meg a helyet, s 
valóban egy alig 10 méteres mesterséges vágaton át 
sikerült bejutni Kína ezidő szerint legcsodálatosabb 
cseppkőbarlangjába, amely Guilintól 12 km-re 
ÉNy-ra, az Őszibarackvirág-folyó völgyében, egy 
több négyzetkilométer alapterületű, 250—300 m 
magas összefüggő mészkőtömb gyomrában húzó
dik. Neve: Nádfurulya-barlang, kínai nevén Lu-di- 
yan (olv. Lu-ti-jen). A barlangban talált történelmi 
jelentőségű feliratokból kiderült, hogy már a 
12. században ismerték, sőt 1172-ben több mint 
5000 ember (!) talált menedéket benne a pusztító 
ellenség elől. A bejáratot azután eltorlaszolták és 
elrejtették. Jellemző a kínai titoktartásra, hogy a 
környékbeliek közel 8 évszázadon át nemzedékröl- 
nemzedékre meg tudták őrizni a barlang titkát. 
A Lu-di-yan ma ismert hossza 3 km, átlagosan 10—
15 m magas és 8—10 m széles. Egyes ferde termeinek 
magassága a 100 métert is meghaladja! Cseppkő- 
gazdagsága felülmúlja a Baradláét. A termek pillé
reit képező 15—20 m magas, 2—3 m átmérőjű,* 
dúsan fodrozott cseppkőoszlopainak erdeje talán a 
világon egyedülálló jelenség. A színek skálája a 
kristályosán csillogó hófehértől a vajszínű és na
rancs árnyalaton át a vörösig és szürkéig tart. 
Mangánszennyezékektől, baktériumflórától, korom
tól származó elfeketedésnek nyoma sincs. Cseppkö- 
zuhatagai, drapériái és tetarata gátjai kiemelkedően 
szépek. A barlang élő, aktív, bár ottjártamkor a 
3 hónapos őszi szárazság még éreztette hatását, a 
barlangi patak csaknem teljesen elapadt. A főjárat 
szint-esése egyébként csekély, 3 km-en nem több 
20—25 méternél, hiszen a mesterséges felső bejárat 
kb. 25 m magasan fekszik az erózió bázis szintje, az 
Őszibarackvirág-folyó fölött. A barlangban huzatot 
nem tapasztaltam, hőmérséklete 15 C° volt. — 1963. 
márciusában az első 500 méteres szakasz már meg
nyílt a látogatók előtt, járdával, fehér és helyenként 
színes világítással. A meredek hegyoldalban nyíló 
bejárat elé modern, teraszos várócsarnokot építettek.

Ott-tartózkodásom alatt sajnos — bármennyire is 
szorgalmaztam — sem hivatásos, sem amatőr bar
langkutatókkal nem sikerült érintkezésbe lépni, 
rajtam kívül álló okok miatt. Meg kellett elégedni 
azzal, amit egy rövid látogatás alatt láthattam, 
tapasztalhattam, fényképezhettem. Az új barlanggal 
kapcsolatos ezernyi izgató kérdés megválaszolatlan 
maradt. De sikerült valami keveset mégis ízelítőül 
kapni és elhozni mindabból, amit a világ legcsodála
tosabb karsztvidéke rejteget.


