Kontos László

AD ATO K A Z ESZTRAM O S B A R L A N G J A I N A K
ISM ERETÉH EZ
A vasbányászatáról, botanikai különlegességeiről
és barlangjainak ritka ásványairól nevezetessé vált
tornaszentanürási Esztramoson* 1967-től 1973-ig a
dr. Jánoss> Dénes vezette gerinces őslénytani ásatá
sokhoz kapcsolódva földtani megfigyeléseket végez
tem a hegy addig ismert, a bányaművelés során újon
nan feltárt és a helybeliek útmutatása alapján meg
ismert barlangokban.
1967-ig az Esztramoson a következő barlangok
voltak ismertek az irodalom alapján: 1. Bódvarákóicseppkőbarlang (Borbély S. 1961.), 2. Esztramosibarlang ( = Esztramos felső 1.-barlang, Dénes Gy.,
1964. és Szilvássy Gy. 1965.), 3. a sikló felső állo
mása mögötti táróban levő barlang (Szilvássy Gy.
1965. ), 4 —5. Rákóczi-barlangcsoport 1. és 2. bar
langja (Szilvássy Gy., 1965., 1966.).
A jelen közleményben elsősorban az Esztramos
barlangjainak kataszteri és genetikai áttekintésére
törekszem. Mivel a Bódvarákói-cseppkőbarlangot
már nem ismerhettem, így további adatokat nem
tudok szolgáltatni. Az Esztramosi-barlangot és a
Rákóczi-barlangokat több kutatócsoport részletesen
vizsgálta (Vörös Meteor, Pénzügyőr S. E., ÉKMEVITUK1, Ganz-Mávag stb.), így e barlangok rész
letes ismertetését ezek kutatóitól várjuk. Ez utóbbi
barlangokról csak saját megfigyeléseimet közlöm.
Az Esztramos barlangjai
Csúcs-alatti-barlang. Az Esztramos eredeti, 380 mes csúcsa alatt közvetlenül 8 10 m hosszú, vízszin
tes barlang nyílott a helybeliek egyöntetű állítása
szerint. A bányaművelés során az 1950-es években
lefejtették.
Bódvarákói-cseppköbarlang (Borbély S., 1961.).
1961. szeptember 29-én a mészkőbánya legfelső
szintjén mcgn> ílt borsóköves, cseppköves és „puha”
cscppköves (montmilch-es?), 28 m hosszú barlang.
Borbély S. felmérte és fényképeket készített benne.
1961. őszén a barlangot berobbantották.
* A hegy nevének írásm ódja nem egységes: az elm últ években
megjelent egyes publikációkban az „O sztram os” , m ásokban az
„E sztram os” név szerepel. A szerkesztőség az utóbbit tartja he
lyesnek, mivel azonban az idegen nyelvű szakirodalom ban az
Osztram os név vált ism ertté, ezért K ordos László cikkének idegen
nyelvű tartalm i összefoglalójában is így közöljük. A m ár korábban
belföldön publikált barlangnevek ..O sztram os” form áján nem
változtattunk. A hegy nevének eredetéről, a kettősség okairól leg
közelebbi szám unkban részletes tanulm ányt közlünk dr. Dénes
György kutatásai nyom án.
( Szerk.)
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I. ábra. Az esztramosi mészkőbánya alaprajza az
1971. évi állapotban. I 17. = Esztramos-felsö I 6.
barlang; / 13. = a lelőhelyek száma; IX XI
XII. = a bányarészek jelölése; a = Esztramos 1-es
szint barlangja.

I. fénykép. Az észtramosi mészkőbánya E-i Jála.
I = Esztramos-felsö 3. barlang, 2 = Esztramosfclsö 2. barlang, 3 = Esztramos-felsö 6. barlang
helye. Lelőhelyek: a = 1-es, b = 3-as, c = Il-es,
d = 10-es és e = 2-es lelőhely egykori helye.
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2. ábra. A z Esztramos-felsö 2. barlang térképe
Esztramosi-barlang (Dénes Gy., 1964. és Szilvássy
Gy., 1965.). Szinonima = Esztramos-felső 1. bar
lang (Kordos L., 1972.). 1964. októberében bányaművelés során nyílt meg a XII-es bányarészben
— a helyi bányatérkép jelölése alapján —, lásd
/. ábra. A három nagyobb teremből álló, s a jelen
legi bányaszint (312 m tszf.) alatt kb. 305 m-en
elhelyezkedő barlang első terme 1971-ben a kör
nyező robbantások miatt beomlott.
A barlang mennyezete vízszintes, sima, cseppkő
nélküli. Az oldalfalat alkotó triász wettersteini mész
kőtől a barlang belseje felé a következő képződmé
nyek voltak: a barlang üstösen oldott fala, majd erre
kb. 20 cm vastagcseppkő települt, amelyet a leszálló
vízszintnek megfelelően borsókő borított. A barlang
magasabb szintjein a cseppkő és a borsókő erősen
oldott, puha, mállékony volt. A második teremben a
2. fénykép. Az Észtramos letörése a Bódva völgyére
a felső 4. (1) és a felső 5. (2) barlanggal.
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árószinttől (az egykori vízszinttől) számított 1,5 m
magasságig a cseppkő és rajta a borsókő átalakult,
montmilchesedett. A borsókövek között tűs kalcitok
helyezkedtek el rendszertelenül, de az utóbbiak már
nem alakultak át. A cseppkövek eredeti gyűrűs fel
építése az átkristályosodás miatt már alig felismer
hető. A barlang egyes pontjain gyenge cseppkőkép
ződés ma is van.
Esztramos-felső 2. barlang. A mészkőbánya ÉK.-Í
falában, a bányaszint felett kb. 8 méterrel, 320 m
magasságban képződött ( 1. ábra, 1. fénykép).
1968-ban bányaműveléssel nyílt meg több bejárat
tal és 1970-ben nagy részét lerobbantották. 1969-ben
a barlangot felmértem (2. ábra), hossza 100 m,
magassága 10 m volt. A robbantás után ismertté
vált a barlang keresztmetszete. A wettersteini mészkő
üstösen oldott felszínére 2—3 m vastag sárga, cemen
tált homokos agyag települt, melyet utólagosan ki
vált kalciterek jártak át. Erre 3—4 m vastag réteg
zett, néhol vasas erekkel átszőtt ka leit következett.
A ka leit valószínűleg állóvízből rakódott le vízszintes
településsel. Az Esztramos utólagos, egyenlőtlen
kiemelkedésével együtt ez 8 —10°-kal D-rc dőlt.
A kalcitban geodák voltak, fennőtt szkalenoéderekkel, s a másodlagos oldás nyomaival. E kalcit és a
barlang fala alkotta tulajdonképpen az 1968-ban
megnyílt barlangot. Az üreg belsejében nagymennyi
ségű cseppkő volt, rajtuk borsókövek, különleges
excentrikus képződmények, valamint „szekfű” for
májú kalcitcsomók.
Esztramos-felsö 3. barlang (1. ábra, 1. fénykép).
Az előző barlangtól É-ra kb. 30 méterre, ugyanab
ban a bányafalban 320 m tszf. magasságban 1968ban megnyílt kb. 25 m hosszú cseppköves heliktites
barlang. Földtani felépítése teljesen az Esztramosfelső 2. barlangéval megegyező. 1970-ben lerobban
tották.
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3. fénykép. Az Eszíramos-]első 6. barlang bejárata
1971-ben az őslénytani ásatás alatt.
Esztramos-felsö 4. barlang. A IX-cs bányarész

D-i falában 320 m magasságban mintegy 50 méteren
keresztül követhető a hosszában feltárt barlang
roncsa (1. ábra, 2. fénykép). A barlang üledékei: a
wetterstcini mészkő tistösen oldott felszínére sárga
homokos agyag (13-as ősmaradvány-lelőhely), majd
3—4 m vastag kaiéit települt, amely felső részén
10—15 m vastag palást agyag található (9-es ős
maradvány-lelőhely). A sárga homokos agyagból
és az agyagpalából lenyomat formájában középső
pliocén korú denevérek és más kisemlősök csontjai
kerültek elő (dr. Topái Gy. szóbeli közlése). így
a földtani értelemben egykorú, sárga színű, homokos
agyagra, majd az ezt fedő kalcitrétegre a barlangot
csaknem teljesen kitöltő cseppkő települt. A barlang
É-i részét 4 —5 m széles, függőleges hasadék metszi,
melyben kalcittal összcccmcntált kőtömbök (12-cs
ősmaradvány-lelőhely), valamint vörös agyag (5-ös
ősmaradvány-lelőhely) található, középső pleiszto
cén gerinces faunával.
Esztramos-felsö 5. barlang. A IX-es bányarész
D-i falának legvégén a bányaszint magasságában
(312 m) nyílik (1. ábra, 2. fénykép). A kb. 15 m
hosszú üreg cseppkövekben és kalcitban gazdag.
4. fénykép. Észtramos látképe a Bódva völgyéből.
1 = Keresztes-barlang, 2"= Észtramos 1-es szint bar
langja, 3 = Gerinc-barlang, 4 = Bódvarákói-barlang
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3. ábra. Az Esztramos-felsö 6. barlang alaprajza
Esztramos-felsö6. barlang. A IX-es bányarész ÉK-i
falában, a 2. őslénytani lelőhely mögött nyílott még
1970 novemberében a bányaszinten (1. ábra, 1—3.
fénykép). A kb. 100 m hosszú, vízszintes barlang
(3. ábra) lejjebb, kb. 305 m magasságban alakult
ki. Földtani felépítése hasonló az Esztramosi-barlanghoz, de az oldott mészkőfelszín itt feltárás
hiányában nem volt megfigyelhető. A barlang gaz
dag cseppkövekben, az utólagos vízhez kötött
borsókő és ezeken levő ásványi szennyeződés lerakó
dása a képződményeken jól követhető volt. A bar
lang legvégén az üreget érintő hasadékból befolyt
vörösagyag tartalmazta a 8-as őslénytani lelőhely
alsó pleisztocén, a betfiai szakasz alsó részébe sorol
ható gerinces faunáját (Jánossy D., 1972.). A bar
lang nagy részét 1972-ben berobbantották, majd
lefejtették.
Gerinc-barlang. Az Esztramos Bódvarákóra tartó
gerincén 345 m tszf. magasságban nyílik két be
járattal (4 —5. fénykép). A lépcsőzetesen lefelé
haladó, 20 m hosszú és 8 m mély barlang valószí
nűleg egy Iitoklázis mentén kioldott üreg, melyet
az elaggott cseppkő- és mésztufapadok osztanak
több szintre (4. ábra). A barlang fala iistös, másod
lagos oldásnyomokkal (lekerekített élek). A bejárat
nál fagyhatásra töredezett a mészkő. Üledékes
kitöltése kőtörmelékes talaj. A feliratok alapján
1917-ben már ismerték a barlangot.
Esztramos 1-es szint barlangja, 1964-ben a Vám
őrség kutatói (Szilvássy Gy., 1965) már bejárták a
barlangot, s ott sok ferde cseppkövet találtak.
5. fénykép. A Gerinc-barlang felső bejárata.

hossz
szelvény

Felmérte: Kordos László'
4. ábra. A Gerinc-barlang térképe

A jelenlegi bányaszint alatt, 277 m tszf. magasság
ban a sikló felső állomása mögött nyíló táró (6.
fénykép) bejáratától 50 m távolságra, a 35/215°
csapású repedés mentén alakult ki a kb. 30 x 10 x
x l2 m nagyságú egyetlen barlangterem (5. ábra).
A falakat legömbölyített oldásnyomok, gyér csepp
kőlefolyások alkotják. Eredeti kitöltése nem ismert,
a repedések mentén sárgásvörös agyag mosódik
be a hasonló csapású felsőbb szinteken levő hasadékokból.
Bódvarákói-bar/ang. Az Esztramos Bódvarákóra
tartó letörésének aljában (4. fénykép) kb. 250 m
5. ábra. Az Esztramos l-es szint barlangjának térképe

6. fénykép. Az Esztramos l-es szinten levő táró
bejárata
•

magasságban nyílik a 12 m hosszú, 5 m mély
barlang (6. ábra). A falakon irányítottan elhelyez
kedő kis oldási üstök és gyér borsókőbevonattal
kevés, mái lőtt cseppkő található. Alját és a tovább
jutást kőtörmelékes humusz borítja.
Keresztes-barlang. Az Esztramos É-i oldalában
(4. fénykép) a Tornaszentandrásra vezető út mellett
a bánya hányóterén kereszt található, amely fölött
150 m-rc a hegyoldalban 200 m tszf. magasságban
nyílik a barlang. A 15 m hosszú, vízszintes barlang
(7. ábra) három repedés mentén alakult ki, csa
pásuk 10/190°, 20/200°, 65/245°. Erősen oldott
falain utólagos mállás és „leopárdbőr” képződése
figyelhető meg. Cseppkövekben szegény; végén két
szenilis kalcitpad található. A barlang hosszában
(35/215°) vékony, palás becsipődés jelentkezik a
wettersteini mészkőben.
Rákóczi-barlangcsoport 1. barlangja (Szilvássy Gy.,
1965., 1966., — Öreg barlang, Murinai I. 1972.).
A Rákóczi-barlangcsoport barlangjai a bánya 7-es
szintjén, 170 m tszf. magasságban nyílnak a bánya
vágatból. Az 1. barlang tárója több kalcitos barlang
termet harántol, miközben egy hatalmas É-D-i irá
nyú hasadékot is keresztez. Ennek mentén alakult
ki a mintegy 70 m függőleges kiterjedésű jelenleg
ismert barlang, melynek karsztvízszint alá nyúló
része a búvármerülések szerint a 30 m-t is megha
ladja (a tatabányai búvárok és Benedek G. szóbeli
közlése nyomán). A termek felső része néhol cseppköves, s csak az alsóbb részeken (a karsztvízszint
felett kb. 15 m magasságban) jelennek meg az
egymást foltosán váltó borsóköves és tűs kalcitos

képződmények csoportjai. A tus kaiéit inkább az
alapot adja a borsókőnek, amely hol a sziklafalon,
hol a cseppköveken képződött. A borsóköves és a
cseppköves rész a karsztvízszint alatt mintegy
5 m-re végződik, ez alatt üstösen oldott mészkő
van. A meszesebb részek kioldódtak, míg a dolomitosabb padok és vasas telérek kipreparálódtak.
Az oldási üstökben mindenhol az 5 —10 cm vas
tagságban felhalmozódott oldási maradék talál
ható.
Rákóczi-barlangcsoport 2. barlangja (Szilvássy
Gy., 1966). A 7-es szinten a jelenlegi szállítóvágat
legvégén hasadék mentén alakult ki a kb. 200 m
hosszú, 40 m mély barlang. A karsztvíz mintegy
60 m hosszú tó alakjában és több kürtő alján
tanulmányozható. A barlang tó felőli oldalán a
mészkő felszíne erősen oldott, rajta kezdetleges
borsókövekkel. A kipreparálódott dolomitos és
vasas éleken vált ki először a tűs ka leit. A barlang
ellenkező, kürtös szakaszán nagyméretű cseppkő
lefolyások találhatók.
A z Észtramos fosszilis barlangjai

A teljesen kitöltött (fosszilis) barlangok közül a
következőket sikerült rögzíteni a valószínűleg isme
retlenül megszűntek sokasága mellett:
Okker-barlangok. (Pantó G., 1948 1956) szerint az
csztramosi vasérc a triász mészkőben, a dolomitot
határoló vetőhöz közeli barlangokban helyezkedett
cl. Szerinte a tektonikus hasadékon feltört vasas
hidroterma impregnálta a mészkövet (nem metaszomatózis!), majd hűvösebb, vasszegényebb, való
színűleg karsztvíz hatására a mészkő oldódott, s az
így keletkezett barlangokban az okker felhalmo
zódott. E folyamat az újabb megfigyelések alapján a
pliocén előtt játszódott le. Ma már e barlangoknak
csak nyomait lehet megtalálni.
6. ábra. A Bőd varákói-barlang alaprajza és hosszszelvénye

A 2-es őslénytani lelőhely barlangja. 1967-ben a
XII-es bányarész ÉK-i falában (1. ábra) kb. 40 m
hosszúságban vörösagyaggal teljesen kitöltött, csepp
köves barlangot tárt fel a bányaművelés. E lelő
helyről gyűjtötte dr. Dénes György azokat a cson
tokat, melyek nyomán elindult az Esztramos ma
már Európa-hírű gerinces lelőhelyeinek feltárása.
Az előkerült fauna a betfiai szakaszba sorolható
alsó pleisztocén (Jánossy D., 1969). A barlangot
1969-ben lerobbantották.
A 3-as őslénytani lelőhely barlangja. A Xl-es
bányarészben feltárt hasadék mentén keletkezett,
cseppköves fosszilis barlang vörösagyag kitöltéséből
egy kihalt rágcsálócsaládtagja az Estramomys simp
lex által jelzett új alsó pleisztocén szintet (Borsodi
szint) adó gazdag gerinces mikrofauna került elő
(Jánossy D., 1969). 1970-ben a barlangot és a lelő
helyet lefejtették.
Az Esztramost behálózó hasadékok és barlangok
elkülönítése meglehetősen nehéz és bizonytalan
feladat. Újabb vizsgálatokkal kiderült, hogy az
előzőleg barlangnak tartott 1-es lelőhely (Kordos
L., 1971) inkább hasadékkitöltés.
A barlangok keletkezésének vázlata

Az Esztramos bonyolult barlang- és hasadékrendszerének genetikai, valamint kronológiai hely
zetének tisztázása, továbbá ezek földtani vizsgálata
alapján — a részletes elemzésektől eltekintve — a
következőket lehetett megállapítani:
Az Okker-barlangok keletkezését Pantó G.
vizsgálatai alapján a mai részletesebb ismeretek
birtokában is elfogadhatjuk (lásd feljebb).
A 320 m tengerszint feletti szinten az alsó pliocénben kialakult az akkori karsztvízszintnek megfelelő
barlangszint — karsztvízszint alatti oldással.
A karsztvízszint süllyedésével ezt a középső pliocénben áthalmozott sárga homokos agyag, majd
helyben képződött kalcit töltötte fel. Az így maradt
üregben erős cseppkőképződés, majd vitatott módon
excentrikus képződmények jöttek létre (Osztramosfelső 2., 3., 4. barlangok).
A 305 m-es szinten az előzőhöz hasonlóan szin
tén kialakult egy barlangszint (Osztramos-felső 1.,
5. és 6. barlang). Ezek földtani felépítését hiányo
san ismerjük. Az bizonyított, hogy a mészkő üstösen
oldott (freatikus zónában) felszínére cseppkő tele
pült, amelyre állóvízből kivált borsókő rakódott.
7. ábra. A Keresztes-barlang térképe

Később az üregek még víz alá kerülhettek, mert itt
a montmilch képződése ehhez kötődik.
A 320 méteren levő barlangok már az alsó
pliocénben kezdtek kialakulni, s jelenlegi nyitott
légterű szakaszuk már a felső pliocénben kiformá
lódott, így Magyarország eddig ismert legidősebb
barlangjai voltak, amíg a bányaműveléssel le nem
robbantották. A 305 méteren kialakult barlangszint
keletkezésének korára nincs bizonyíték, de az
Esztramos hegységszerkezeti alakulását figyelembe
véve valószínű, hogy a karsztvízszint az alsó
pleisztocénben lezajlott mozgásokkal szállt lejjebb,
így e barlangok a felső pliocénben még tágulhattak.
A magasabb szinten képződött 2-es és 3-as ős
lénytani lelőhelyek fosszilis barlangjainak kelet
kezése ismeretlen. Feltehető, hogy itt folyóvízhez
kötött oldás történt, melyet nagymérvű cseppkő
képződés, majd az alsó és a középső pleisztocénben
vörösagyag-kitöltés követett. így ezek is már a
pliocénben kialakultak.
Az Esztramos alsóbb szinten kialakult kis
barlangjainak genetikája bizonytalan. Valószínűleg
a repedések mentén megindult karsztvízszint alatti
oldás képződményei, melyek később mint forrás
barlangok is funkcionáltak.
Hasonlóan bizonytalan a Rákóczi-barlangok
genetikája is. A karsztvízszint alatt viszont bizo
nyítottan ma is folyik oldás, amely a felső barlan
gokban észlelt, üstösen oldott formák létrejöttét
eredményezi.
Összefoglalva megállapítható, hogy az Esztramos
barlangjainak tágulási szakaszában a karsztvíz
szint alatti oldás, akkumulációjában a felszínről
behordott homokos agyag és vörösagyag, majd az
időnként felgyülemlő, stagnáló barlangi vízhez
kötött kalcit-felhalmozódás és emellett normális
cseppkőképződés játszotta a fő szerepet. Az ex
centrikus képződmények kialakulásában valószínűleg
a zárt üregek túltelített légköri viszonyainak és az
igen jelentős időtényezőnek — 3 —4 millió év!
kell jelentőséget tulajdonítani, melynek az utólagos
átkristályosodásban volt szerepe.
A fenti átfogó, vázlatos ismertetésen kívül az
Esztramos tanulmányozása számos hegységszerke
zeti kérdésben bizonyult kulcsfontosságúnak, me
lyek részletezése külön feldolgozást igényel.
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BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER
HÖHLEN DES OSZTRAMOS
Das am weitesten im Norden gelegene Glied des
Gebirges von Rudabánya (NO-Ungarn) ist der
Osztramosberg. Der Inselberg besteht in seiner
Hauptmasse aus Wettersteinkalk, der zur Zeit durch
Tagebau gefördert wird und früher eine Eisengrube
war. In den hier vorhandenen Höhlen und Fels
spalten hat Dr. Dénes Jánossy in den Jahren 1969 —1972 Grabungen durchgeführt und er fand darin
eine Fauna vor, deren Alter in das Mittelpliozän
bis Mittelpleistozän zurückgeht. Der Verfasser be
schreibt im vorliegenden Artikel 14 Höhlen, von
denen nur noch 7 vorhanden sind, die übrigen wur
den im Laufe des Grubenbaus vernichtet. Während
des Grubenbaus wurden auch 3 völlig erfüllte (fos
sile) Höhlen zutage gefördert. Die Höhlen des
Osztramos-Berges sind die ältesten, seit dem Mittel
pliozän vorhandenen Höhlen Ungarns.
ДАННЫЕ К ПОЗНАНИЮ ПЕЩЕР
ГОРЫ 0CTPAM01II
Наиболее северным звеном горной цепи
Рудабанья (Северо-Восточная Венгри) на замной
поверхности является гора Острамош. Главная
масса данной горы-свидетеля сложена веттсрштейнскими известняками триасового возраста,
которые в настоящее время разрабатываются
открытым способом, а раньше там же разра
батывалась и железная руда. В пещерах и тре
щинах скал в 1969 —1972 гг. проводились раскопочные работы, в процессе которых б ы л а
найдена фауна, охватывающая стратиграфичес
кий интервал от среднего плиоцена до среднего
плейстоцена. В настоящей статье описывается
14 пещер, из которых в настоящее время сущес
твует только лишь 7; остальные были уничтоже
ны в процессе горнодобывающих работ. Одна
ко, в результате горнодобывающей деятель
ности были вскрыты 3 ископаемых пещеры,
полностью заполненные осадками. Пещеры горы
Острамош представляют собою древнейшие
пещеры Венгрии, существующие с среднеплио
ценового времени.

