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Dr. Bertalan Károly

A MAGYAR BARLANGKUTATÁS TÖRTÉNETE ÉVSZÁMOKBAN

ÖSSZEFOGLALÁS
Az alábbi összeállítást a szerző a Karszt és Barlang szerkesztőségének felkérésére készítette el 1976-ban. 

Ez valamivel részletesebb, mint a hasonló formában a Karszt és Barlang 1977. évi angol nyelvű különszámában 
megjelent összeállítás. Az esetleges észrevételeket és kiegészítéseket köszönettel veszi a szerkesztőség.

1037 Odvaskő, az első barlangi vonatkozású ma
gyar helynév állítólagos okleveles említése.

1549 Először szerepel nyomtatásban az Aggteleki
barlang Wernher G. munkájában, mely azon
ban téves olvasás következtében Füleki-bar- 
lang alakjában jelenik meg, és a tévedésre 
előbb Bél Mátyás, korunkban pedig Dénes 
György mutat rá. A helyes névalak végül 1742- 
ban lát nyomtatásban napvilágot Bél Mátyás 
egyik könyvében. Wernher G. munkája több 
más magyarországi barlangot is említ.

1719 Buchholtz György Bél Mátyás felkérésére 
hossz-szelvényt készít a Deményfalvi-barlang- 
ról. Mai ismereteink szerint ez az első barlang
szelvény hazánkban.

1723—1742 Bél Mátyás latin nyelvű munkáiban 
számos hazai barlangot leír.

1725 Brückmann F. E. ismertetést közöl Liptó 
megye ,.Sárkánybarlangjairól.” (A bennük 
talált állítólagos sárkánycsontok később a 
barlangi medve maradványainak bizonyultak.)

1768 Mattenheim József molnár egy abaligeti forrás 
megbontásával barlangot fedez fel, a későbbi 
Paplikát, a mai Abaligeti-barlangot.

1744 Nedetzky Elek már saját tapasztalatai alapján 
írja le az erdélyi Funáca-barlangot.

1794 Farkas Jánosnak, a Baradla lelkes kutatójának 
felkérésére és közreműködésével Sartory József 
bányamérnök térképezi az Aggteleki-barlang 
első részét. (Máig is ez az első, mérnök által 
készített, alaprajzi barlangtérkép.)

1801 Raisz Keresztély, Gömör megyei mérnök fel
méri az aggteleki Baradla-barlangot, helyszín
rajzot, alaprajzot és hossz-szelvényt is készít 
róla, melyek a barlang német nyelvű ismerte
tésével együtt 1807-ben jelennek meg.

1819 Kölesy Vince átkutatja, felméri és részletesen 
leírja az Abaligeti-barlangot. Munkája a kö
vetkező évben a Tudományos Gyűjtemény
ben jelenik meg.

1825 (június 1-én) Vass Imre, Gömör megye mér
nöke felfedezi az Aggteleki-barlangnak Vas
kapun túli részét a mai Színpadig. Az így meg
nagyobbodott barlangot ismét felméri és mo
nografikus leírást készít róla, mely 1831-ben 
magyarul és németül is megjelenik könyv alak
ban, térképmelléklettel, így ezt tekinthetjük az 
első kétnyelvű barlangmonográfiának.

1849 Meghal Raisz Keresztély. (Emlékére 1970-ben 
a Baradlában oldalágat neveztek el róla.)

1863 Meghal Vass Imre, Gömör megye mérnöke. 
(Az MKBT emlékérmet nevezett el róla.)

1869 Szabó József geológus kutatást végez az Ágas- 
vári-barlangban, mely máig is legnagyobb a 
nem karsztosodó kőzetben keletkezett bar
langjaink között.

1876 Nyáry Jenő nagyszabású régészeti ásatást foly
tat a Baradlában, melynek eredményei még 
Kossuth Lajost is hozzászólásra, barlangi 
szakcikk publikálására késztették.

1882 Balatonfüreden, a Tamás-hegy aljában kő
fejtés közben barlangra akadnak; ebből ala
kítják ki a mai Lóczy-barlangot.

1884 Chalupny J. abaligeti plébános feltáratja és 
látogathatóvá téteti az Abaligeti-barlangot.

1886 Münnich Kálmán újból felméri a Baradlát, 
ennek alapján készül el a Verestói-kijárat 
1890-ben.

1891 Miskolcon házalapozáskor kőszerszámokat 
találnak, melyekben Hermán Ottó felismeri a 
jégkori ősember eszközét. A leletek körül ki
alakult vita ad indítékot a későbbi, nagy sikerű 
ősrégészeti barlangásatásokhoz.

1900 Koch Antal összeállítást közöl Magyarország 
kövük gerinces állatmaradványairól és lelő
helyeikről, melyek között sok nevezetes bar
langunk is szerepel.

1902 Tapolcán kútásáskor barlangnyílásra akadnak, 
és ezen átkúszva megtalálják a mai Tavas
barlang első termeit.
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1904 (június 23.) Scholtz Pál Kornél és Bagyura 
János a Pál-völgyi kőfejtő üregeit vizsgálva meg
találják a Pál-völgyi-barlang ősét, és azt egé
szen a mai Színházig bejárják.

1906 (november 14.) Kadic Ottokár megkezdi nagy
szabású bükki ásatásait a Szeleta-barlangban.

1910 (január 5.) Lóczy Lajos a Magyarhoni Föld
tani Társulat választmányi ülésén indítványt 
tesz Barlangkutató Bizottság alakítására, mely 
január 28-án Siegmeth Károly elnökletével 
megtartja alakuló ülését. Február 10-én az 
anyaegyesület közgyűlése is jóváhagyja a 
Bizottság megalakulását.

1911 Strömpl Gábor geográfus az MFT Barlang- 
kutató Bizottságának megbízásából bejárja a 
gömör-tornai barlangvidéket, ahol 77 barlang 
adatait rögzíti jegyzőkönyvében, majd előzetes 
jelentésében. Tudtunkkal ez az első — szak
ember által végzett — céltudatos szpeleográ- 
fiai terepfelvétel hazánkban.

1911 Az MFT Barlangkutató Bizottsága expedíciót 
szervez az Alsó-hegyre.

1911 (augusztus) Kadic Ottokár a tübingai nemzet
közi ősrégészeti kongresszuson meggyőzi a 
szakembereket a Szeleta-barlangi paleolitlele
tek valódiságáról, és ezzel megalapozza a 
magyar ősrégészeti barlangkutatás nemzetkö
zi tekintélyét.

1913 (február 20.) A Magyarhoni Földtani Társulat 
Barlangkutató Bizottsága önálló szakosztál
lyá alakul át Lenhossék Mihály vezetésével, és 
megindítja a „Barlangkutatás — Höhlenfor- 
schung” című kétnyelvű folyóiratát Kadic 
Ottokár szerkesztésében.

1914 (december 27.) Életének 79. évében meghal 
Hermán Ottó, az MFT Barlangkutató Szak
osztályának első tiszteletbeli tagja, a magyar 
ősemberkutatás és ennek érdekében az ásatá- 
sos barlangkutatás életre hívója, egyben az 
utolsó magyar polihisztor. (Az MKBT emlék
érmet nevezett el róla.)

1914 Horusitzky Henrik összeállításában megjelenik 
a magyarországi barlangokra vonatkozó ada
tok irodalmi jegyzéke Siegmeth K. hagyatéká
nak felhasználásával. Ez az első rendszeres 
magyar barlangbibliográfia.

1919 Megalakul a Pannónia Turista Egyesület 
Barlangkutató Szakosztálya Scholtz Pál Kornél 
vezetésével.

1920 Kadic Ottokár javaslatára a BETE (Budapesti 
Egyetemi Turista Egyesület) is barlangkutató 
szakosztályt alakit, mely 1948-ig áll fenn,eleinte 
Kessler Hubert, majd Jaskó Sándor, végül 
Bertalan Károly vezetésével.

1920 (május 13.) 71 éves korában elhuny id. Lóczy 
Lajos geológus, a Földtani Intézet igazgatója, 
a szervezett magyar barlangkutatás elindítója. 
(Emlékére Balatonfüreden barlangot és gim
náziumot, a Pál-völgyi-barlangban pedig ter
met neveztek el.)

1926 (február 20.) Az MFT Barlangkutató Szakosz
tályának szakembereiből a barlangkutató turis
ták, valamint az érdeklődő nagyközönség be

vonásával önálló Magyar Barlangkutató Tár
sulat alakul Cholnoky Jenő (ügyvezető elnök) 
és Kadic Ottokár (főtitkár) vezetésével. A tár
sulat folytatja a „Barlangkutatás” kiadását, és 
„Barlangvilág” címen népszerűsítő új folyó
iratot is indít. (Az MBT és két folyóirata a 
második világháború végén szűnik meg.)

1926 (március 25.) Kadic Ottokár megkezdi a csák- 
vári Esterházy-barlang nevezetes ásatását, 
melynek során alsó-pannon ősgerinces faunát 
is sikerül feltárni.

1927 (szeptember 14—15.) Német és magyar bar
langkutatók nemzetközi találkozója zajlik le 
hazánkban, melyen neves osztrák barlang- 
kutatók is részt vesznek. Ekkor gyullad ki 
először a villany a Pál-völgyi-barlangban, és 
ekkor történik meg a legmélyebb hazai zsom
bolyok első bemászása. Ekkor alakul meg 
a Mecsek Egyesület Barlangkutató Szakosz
tálya is.

1929 (március 14.) A Magyar Barlangkutató Társulat 
választmányi ülésén elfogadják a „Barlangok 
tulajdonjogáról, kutatójogáról, védelméről és 
gondozásáról, valamint az Országos Barlang
tani Intézet létesítéséről” szóló tervezetet.

1929 Kaffka Péter főmérnök mérései és terve alapján 
elkészül a Baradla-barlang jósvafői kijárata, 
miáltal a barlang teljes hosszában, útismétlés 
nélkül megtekinthetővé válik.

1930 (szeptember 20.) A budai Szemlő-hegyen, 
Miklóssy Géza gyógyszerész telkén terep- 
egyengetés közben üregre akadnak, mely 
Kessler Hubert és a telektulajdonos kitartó 
kutatásai révén a mai Szemlő-hegyi-barlanggá 
növekedik.

1932 (április 27.) Dancza János, Kadic Ottokár 
munkavezetője a cserépfalvi Suba-lyukban 
megtalálja a jégkori ősember első biztos hazai 
csontmaradványait, melyek később a legter
jedelmesebb magyar barlangmonográfia meg
írására ösztönöznek.

1932 (augusztus 21.) Kessler Hubert kutatótársával 
az Aggteleki-barlangból kiindulva a Styx- 
patak medrén át bejut a Domicába, és ezáltal 
kimutatja a két barlangrendszer járható össze
függését.

1932 Bécsben német nyelven jelenik meg Dudich 
Endre terjedelmes, világviszonylatban is úttörő 
jellegű monográfiája az Aggteleki-barlang 
biológiájáról.

1932 (szeptember 26.) A budai Ferenc-hegyen, 
a Törökvészi út csatornázásakor barlangnyí
lásra bukkannak, mely Kessler Hubert beje
lentésére és Cholnoky Jenő közbenjárására 
nem került betemetésre, mint a többi hasonló 
üreg, sőt az állandó kutatások következtében 
ma már 4000 m-re növekedett hasadékred- 
szerbe, — a Ferenc-hegyi-barlangba vezet.

1935 Az „Erdőtörvény” keretén belül megjelent 
természetvédelmi rendelkezések a magyar 
barlangok védelméről is gondoskodnak.

1935 (augusztus 17.) Megnyílik a budavári pince
barlangok idegenforgalmi szempontból ren
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dezett szakasza Vár-barlang néven, valamint 
a vele kapcsolatos Barlangmúzeum.

1936 Megalakul a természetbarátok Turista Egye
sületének (TTE) barlangkutató szakosztálya 
Venkovits István vezetésével.
A felszabadulás után Vörös Meteor Barlang- 
kutató Szakosztály néven szerveződik újjá.

1942 Légoltalmi kórház létesül a budavári pince- 
barlangok egy részében.

1944 Az MBT irodája belövést kap. A háborús 
események miatt a barlangkutatás megbénul.

1946 A Magyar Barlangkutató Társulat újra meg
alakul Tasnádi Kubacska András (elnök). 
Laki Gyula (ügyvezető elnök) és Vértes László 
(főtitkár) vezetésével. Az egyesület ebben a 
formában csak pár évig marad fenn.

1946 (szeptember 28.) Venkovits István és Jakucs 
László Sátorkő-pusztán gipszképződmények
kel díszített, hévizes eredetű barlangot tár fel 
286 m hosszúságban.

1948 (március 13.) Először járják be a BETE bar
langkutatói a Mátyás-hegyi-barlang Centenáris 
szakaszát, mellyel a barlang hossza 1540 m-re 
növekszik.

1952 (március 20.) Karsztankétot rendez a Buda
pesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Föld
rajzi Tanszéke Bulla Béla professzor vezetésé
vel.

1 9 5 2  (május 31.) Zsombolykutató munkabizottság 
alakul a Magyar Hidrológiai Társaság Mis
kolci Csoportja keretében.

1952 (augusztus 4.) Jakucs László és munkatársai 
bejutnak a Béke-barlang Felfedező-ágába. 
Ez az első, elméletileg megalapozott, céltuda
tos barlangfeltárás hazánkban.

1952 (szeptember 3.) A Magyarhoni Földtani Tár
sulat keretében Barlangkutató Szakosztály 
alakul Jakucs László vezetésével, mely 1955- 
ben a Magyar Földrajzi Társaság szervezetébe 
került át.

1952 (október 18—19). Miskolcon országos talál
kozót tartanak a magyar barlangkutatók a 
Földtani Társulat és a Hidrológiai Társaság 
rendezésében.

1954 (augusztus 31.) Sikerül a Budapesti Műszaki 
Egyetem barlangkutatóinak Maucha László 
vezetésével a Vass Imréről elnevezett barlang 
első üregébe bejutni. Magát a főágat csak 
1955. aug. 18-án tudják robbantással meg
nyitni, amikor is a barlang megismert össz- 
hossza 1 km-re növekszik.

1954 (november 14.) Balázs Dénes és munkatársai 
több hónapos kemény munka után bejutnak 
az égerszögi Szabadság-barlang felfedező ágá
ba, és ezzel megnyílik az út a 2717 m hosszú 
cseppkőbarlangba.

1955 (november 3.) Megalakul a Magyar Hidroló
giai Társaság Központi Karszthidrológiai és 
Barlangkutató Bizottsága Kessler Hubert 
vezetésével.

1956 (február 9.) A VITUK1 táróvágata eléri a 
később Kossuth Lajosról elnevezett barlang 
üregrendszerét, melyet Kessler Hubert és

Jakucs László elméleti megfontolások alapján 
előre meghatároztak.

1957 (február 27.) Életének 81. évében elhunyt dr. 
Kadic Ottokár egyetemi tanár, a magyar tudo
mányos barlangkutatás megalapítója.
A század első négy évtizedében ő a magyar 
barlangkutatás vezéregyénisége, a társulati élet 
ügyvivője, mindkét folyóirat szerkesztője stb. 
(Az MKBT emlékérmet nevezett el róla.)

1957 (február 28.) Jakucs László munkatársaival 
felfedezi a Baradla alsó barlangjának első 
szakaszát.

1957 (november 10.) Kutatóállomást létesít a buda
pesti Építőipari, Közlekedési és Műszaki 
Egyetem Jósvafőn a Vass Imre-barlang mellett 
Papp Ferenc prof. kezdeményezésére és irányí
tásával. Az állomást később a V1TUKI veszi 
át és kibővíti. Immár két évtizede ez a hazai 
tudományos barlangkutatás egyik fontos köz
pontja.

1958 (december 12.) Megalakul a Magyar Karszt
os Barlangkutató Társulat a Nehézipari Mi
nisztérium felügyelete alatt, és ezzel ismét 
önálló társadalmi szerve lett a magyar barlang- 
ügynek.

1959 A Műszaki és Természettudományi Egyesüle
tek Szövetsége keretén belül megalakul a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizottság, 
amelynek fő feladata, hogy tudományos ta
pasztalatcsere fórumot biztosítson a magyar 
kutatók számára és a költségvetésből kapott 
állami támogatással elősegítse tudományos 
kiadványok megjelentetését. (Megszűnéséig a 
Bizottság fedezte az évkönyvek és a Karszt és 
Barlang c. folyóirat nyomdai költségeit.)

1959 Megindul a Karszt-és Barlangkutatás c. év
könyvek sorozata, amely a magyar szakembe
rek fontosabb kutatási eredményeit közli job
bára idegen nyelven. (Az első kötet — 1959. 
évfolyam jelzéssel— 1960-ban jelent meg.)

1959 (május 14.) Barlangfürdő nyílik Miskolctapol
cán a meleg vizű Tavas-barlangban.

1959 Szanatórium létesül a jósvafői Béke-barlang
ban a légúti betegségben szenvedők kezelésére.

1960 Barlangbiológiai Laboratórium létesül Agg
teleken a Baradla Róka-lyuk nevű oldalágában 
Dudish Endre professzor vezetésével.

1961 (január 1—9.) A Tapolcai-tavasbarlangban 
300 méter hosszú víz alatti járatrendszert 
úsznak be a búvárok. Ekkor készül először 
mozgófilm búváros barlangkutatásról.

1961 (április 30.) Barlangtani Múzeum nyílik a 
budai Vár-barlangban Papp Ferenc és Barátosi 
József irányításával.

1961 (augusztus 6 .) Dénes György vezetésével a 
Vörös Meteor Természetbarát Egyesület bar
langkutatóinak sikerül bejutni az évek óta ke
resett alsó-hegyi nagy barlangrendszerbe, 
melyet Meteor-barlangnak neveznek el.
Ez a barlang rejti magában az ország egyik leg
nagyobb barlangtermét, a közel 1 0 0  m hosszú 
Titánok csarnokát.
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1961 (december 24.) Megjelenik az új természetvé
delmi törvény, amely valamennyi barlangun
kat védetté nyilvánítja.

1961 Megjelenik a Karszt- és Barlangkutató c. fo
lyóirat első két száma, színes borítólappal, sok 
képpel.
Karszt és Barlang címen máig is ez a dúsan 
illusztrált folyóirat a magyar barlangkutatás 
legsokoldalúbb reprezentánsa.

1962 (június 9.) A bükki Létrás-tetői-barlang kuta
tói elérik a főágat.

1963 Az MKBT Dokumentációs Szakosztálya meg
indítja a szpeleográfiai terepfelvételeket, 
melyek már eddig is 300-náI több barlangból 
szolgáltatnak részletes adatokat.

1965 (július 24.) Életének 64. évében elhunyt Szabó 
Pál Zoltán professzor, a Magyar Tudományos 
Akadémia Dunántúli Tudományos Intézeté
nek igazgatója, a magyar karsztmorfológiai 
kutatások kiváló művelője.

1965 (december 31.) Életét veszti három — 17 és 
18 éves — diák a Baradla vizes ágában végzett 
túra során.

1968 (augusztus 20). 54 éves korában meghal Vértes 
László ősrégész, az MKBT vezetőségi tagja. 
(A Gerecsében barlangot neveztek el emlékére.)

1969 (január 8 .) Életének 6 8 . évében elhunyt Papp 
Ferenc professzor, az MKBT egyik legagili- 
sabb tisztviselője, a jósvafői Vass Imre kutató
ház életre hívója. (Emlékére barlangot nevez
tek el a Pilis-hegységi Ezüst-hegyen.)

1969 (március 29.) Az első hazai barlang-bioklima- 
tológiai ankét, az MKBT, valamint a Magyar 
Meteorológiai Társaság és a Magyar Balneokli- 
matológiai Egyesület rendezésében.

1969 (szeptember 26.) Magyar kezdeményezésre 
Szpeleoterápiai Bizottság alakul a Nemzet
közi Szpeleológiai Unió Stuttgartban tartott 
közgyűlésén.
(A Bizottság második szimpóziumát Buda
pesten tartotta.)

1970 (február 26.) A Nehézipari Minisztériumtól a 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége veszi át a MKBT felügyeletét. 
(Ezzel egyidejűleg megszűnt, illetve beolvadt a 
társulatba a MTESZ keretében eddig műkö
dött Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizott
ság.)

1971 (február 5.) Életének 76. évében elhunyt 
Dudich Endre professzor, az MKBT dísz
elnöke.

1971 (április 1.) Megjelenik az 1961. évi természet- 
védelmi törvény végrehajtási utasítása, mely 
a barlangok védelmét részletesebben szabá
lyozza.
Éttől kezdve minden barlangkutatáshoz az 
OTVH engedélye kell.

1971 (június 12—27.) A Vecsem-bükki-zsomboly 
továbbkutatására szervezett expedíció Szenthe 
István vezetésével 245 m mélységig jut, ezzel 
feltárja hazánk legmélyebb barlangját.

1971 (augusztus 5—9.) Nemzetközi Karsztmorfoló
giai Szimpóziumot rendez az MKBT a Magyar 
Földrajzi Társasággal és a Szegedi József 
Attila Tudományegyetem Földrajzi Tanszéké
vel együttműködve, a Nemzetközi Földrajzi 
Unió Éurópai Regionális Konferenciája kere
tében.

1972 (szeptember 27—október 1.) Nemzetközi Bar- 
langterápiai Szimpóziumot tartanak Budapes
ten az MKBT rendezésében.

1974 (szeptember 3—4.) Nemzetközi szimpózium 
Pécsett ..Karszt és Klíma” címmel.

1975 (május 8 .) Az Országos Természetvédelmi 
Hivatal saját hatáskörében Barlangtani Inté
zetet létesít.

1975 (augusztus 26—29.) ,,Baradla 150” címmel az 
MKBT nemzetközi konferenciát rendez, amely 
elsősorban a barlang természeti értékeinek 
védelmével foglalkozik.

1976 (május 2.) Barlangi robbantás következtében 
két barlangkutató veszti életét a Blikkben.

1976 (július 5—6 .) Barlangok védelme c. ankét.

DATE RECORD ON THE HISTORY 
OF HUNGÁRIÁN SPELEOLOGICAL 

RESEARCH

This paper was in full published in English in the 
Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst 
and Cave) on the occasion of the 7th International 
Speleological Congress.

JIETOniICb HCCJIE^OBAHHM 
BEHrEPCKMX nEIUEP

B CTaTbe b  xpoHOJiorHHecKofl noc-ie,aoBaTe;ib- 
hocth nepeHHCJunoTCfl BaaoieHiiiHe aaTbi h coőbi- 
THH B HCTOPHH nOlHaHMfl BCHrepCKHX KapCTOBblX 
paiíoHOB h nemep. Kak* bhuho hí npHBeneimoro 
cnHCKa, nepBaa aaia — 1037 r., Koraa BnepBbie 
ynoMHHaeTCfl b rmcbMeHHOM nok-yivieHTe nemepa 
O/marnké b 3a^yHaiicKOM xpae. B nenaTHOM BMiie 
BnepBbie nyŐJiHKyeTCB HaiBamie nemepbi ArrTejiex 
b  1549 r. EcTeciBeHHO, CHCTCMaTHnecKHe Mapinpy- 
Tbi, noHCKH h onucaHHe nemep őbuin HanaTbi na- 
mhoto noiace —  b nanane XVIII Béka. n e p B b i i í  
npojiojibHbiH nemepHbiH pa3pe3 őbui nocTpoen 
b 1719 r. jjb. ByxrojibuoM, b to BpeMfl Kak nepBbiií 
nnaH, noztpoÖHO h tohho pa3pa6oTaHHbiií, őbui 
cocTaBJieH b 1794 r. ajw nemepbi Bapa/yia. rie- 
inepiibie pacKonKH c apxeoJiorHHecKon neiibio na- 
naJiHCb b  1876 r. h ocoőchho lunpoxo pa3BepnyjiHCb 
b KOHite XIX BeK*a.
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