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ÉVFORDULÓK
200 éve történt

Sátori Francé Becsben megjelent „Naturwundcr des Oesterreichischen Kaiserthums” című munkájában 
„ Az Aggteleknél /evő barlang a tornai ispánságban Magyarországon " cím alatt ismertette a Baradlát. A leírás azo
nos tartalmú Teleki Domokos 1793-ban tett látogatásáról készített úti élményével (1896). csak a személyes hangvé
tel. a saját tapasztalati rész maradt el. Feltehetően a szerző Teleki könyvének német nyelvű változatát használta fel 
(1805). Ugyanezen szöveg napv ilágot látott 1816-ban (majd 1828-ban) Bécsben. Fngelhart munkájában is.

*  *  *

Bredeczky Sámuel Beytráge zűr Topographie des Königreichs 
i  ngám  című könyvében megjelent Raisz Keresztély Baradláról szóló 
leírása és térképe. A teljes anyag ugyanazon oldalszámozással, de külön 
bontóval is napvilágot látott. Ez a barlang első. térkép mellékletével 
megjelent részletes leírása.

Raisz Keresztély (1766-1849) írását a barlang felméréséhez kap
csolódóan készítette el. Munkáját, mint a vármegye tiszti földmérője.
Bartholomaeides László földrajzi, helytörténeti kutató (1754-1825) 
közbenjárása mellett. Prónay Gábor főispán (1748-1811) költségén 
1801. július 6-án kezdte meg. és 1802-ben fejezte be. A barlang alapraj
zát és hossz-szelvényét ábrázoló, valamint a felszíni területet bemutató 
térképei (32a. 32b lap), az ugyancsak általa készített Gömör vármegye 
térképével együtt (32) először 1802-ben látott napvilágot. Görög De
meter Magyarország megy éit ábrázoló atlaszában. Német nyelvű leírása 
-  mellyel a barlang látogatóinak kív ánt segítséget nyújtani -  ugyan 1802 
szeptemberében elkészült, de megjelenésére csak 1807-ben került sor.

Raisz volt az első. aki a barlangról nem élménybeszámolót, hanem 
pontos leírást készített. Megalapozta a Baradla nevezéktanát, elsőként 
alkalmazott, illetve adott neveket a képződményeknek. Barlangfeltáró 
tev ékenységet is végzett, hiszen a főág megismerése érdekében az addigi végponton tov ábbment. Hamis elkép
zelés alapján ugyan, de említést tett a Baradla alatt húzódó alsó járatról, és magyarázatot keresett a barlangban 
található nagy mennyiségű emberi csont eredetére. A barlang keletkezését vulkáni eredetűnek tartotta, és a föld
rengés útján történő kialakulást fejtegette.

Ugyancsak első volt abban, hogy magyarországi barlangról lép
tékkel. nevekkel, iránnyal, lejtésviszonyokra és a kitöltésre utaló jellel 
ellátott alaprajzi és hosszmetszeti térképet készített, mely a barlang jel
legének valósághű, művészi kivitelű ábrázolása, valamint olyan felszíni 
térképet szerkesztett, amelyen a barlang alaprajzát is ábrázolta. A bar
lang jellegzetes pontjairól rajzokat is készített. Sajnos a jelzett 4 „vig
netta" a könyv ből hiányzik, pedig maga jegyezte meg, hogy a fedlapra, 
mint saját alkotását, a barlang bejáratát ábrázoló rajzot tetette.

A barlang keletkezését magy arázó elmélete miatt már kortársai 
élesen kritizálták. Sajnos e szakmai tévedése miatt az utókor is hosszú 
ideig csak a térképét értékelte, a barlangban végzett megfigyeléseit, 
feltáró tevékenységét alig említette.

Raisz Keresztéi) Körrvélyesen tSzlovákia) található sírjál a magyar és 
a szlovák környezetvédelmi minisztérium költségén 2005-ben újították fel 
(Székely K. felvétele)
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Raisz Keresztélv könyvének címoldala
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Megjelent Fáy Andrásnak, a magyar prózairodalom egyik megteremtőjének 
(1786-1864). Bélteky ház című regénye, melyben a hősök kirándulást tettek a 
Baradlában. A szereplők egy fogadóba érkezve ismerkedtek meg egy angol utazóval, 
aki a bányákat kutatta, és felkeltette érdeklődésüket a fél napi járásra lévő barlangra.

Az említett utazó feltehetően Róbert Townson természettudós (1762-1827), aki 
1793-ban járt a barlangban, és az utazásáról szóló könyvét (Travels in Hungary in 
the year 1793. London. 1797) Fáy ismerhette. Az író maga is járhatott a barlangban, 
mert a leírás személyes élményre utal.

Róbert Townson

150 éve történt

Kiss Antal rozsnyói orvos (1813-1883) saját bejárása és a régebbi adatok összegyűjtése alapján a Magyar
honi Természetbarát című lapban (I. évf. p. 40-50.) ismertette a Jászói-barlangot. Ez a barlang első. térképpel 
megjelent nyomtatott ismertetése.

*  *  *

Bécsben megjelent Schmidl Adolf geográfusnak (1802-1863) a Baradláról és a Szilicei-jégbarlangról 
szóló munkája, és ugyanabban az évben kinevezték a budai József Műegyetem professzorává, ahol földrajzot

és statisztikát tanított. Megtanult magyarul, s midőn a német tanároknak el 
kellett hagyniuk az országot, ö állásában maradhatott.

Bár humán végzettségű volt. jelentős eredményeket a természettudo
mány terén ért el. Sokrétű tevékenysége ellenére már életében barlangku
tatóként tartották nyilván. ..Höhlen(barlang)-Schmidr néven emlegették. 
Tudományosan megalapozott, rendszeres kutatásai alapján a nemzetközi 
szakmai közvélemény a ..modern barlangkutatás atyjaként" tiszteli.

A Baradlában 1856. évi látogatása során végzett néhány napos megfi
gyeléseiről még abban az évben beszámolt a bécsi akadémián. Előadásának 
nyomtatásban megjelent változatában önálló megfigyeléseinek, méréseinek 

eredményeit is közölte, összehasonlítva a szlovéniai és osztrák barlangoknál tapasztaltakkal. Ismeretei szerint 
ekkor a Baradla a Mammoth-barlang (USA) után a világ második leghosszabb barlangja volt. s cseppkökép- 
zödményeinek szépsége és gazdagsága alig maradt el az Adelsbergi (ma Postojnaij-barlang mögött. A Baradla 
látogatásának kezdetét -  írásos dokumentum nélkül ugyan, de a hagyományok alapján -  4-500 évvel korábbra 
becsülte, s a vendégek alacsony számát a fővárostól és a főútvonalaktól való távolságával magyarázta. A felszín 
bemutatása során beszélt a töbrökröl. a ravasz-lyukakról, a tavakról, a vízfolyásokról. A Baradla vizének jósvafői 
felszínre törésénél említést tett arról, hogy a barlang végpontjának megközelítése érdekében a természetbarátok 
a forrás nyílását kibővítették, s ott jó darabon előre is jutottak, de egy tó útjukat állta, és később a járat beomlott. 
Magyarázatot adott a barlang bejáratának és üregének kialakulására: ismertette a barlang vízjárását, levegőjét, 
befoglaló kőzetét, kiterjedését, összehasonlítva más európai barlangok méreteivel. A klímaviszonyokat elemez
ve az elődök, valamint saját mérési adatait is közölte. Kitért a cseppkövek színére, formáira, gyakoriságukra, és 
ismertette a barlang flórját és a faunakutatás legújabb eredményeit.

Vass Imre munkája (1831) alapján a barlangon végighaladva, nyolc oldalágat is bemutatva, a Baradla részletes 
topográfiai leírását adta. Az azonosíthatóság érdekében a képződmények neveit magyarul is szerepeltette. A ne
vek Vassal megegyezők, legfeljebb írásmódban eltérők, ami feltehetően a fordítás következménye. Néhány név 
nála jelent meg először, mint az lstván-torony. Szószék. Nádor utca. Gyapjúzsák. Szoknya. Barátság oszlopa.

Az elődök által a Csontházban hol állati, hol emberi eredetűnek leírt leleteket nem tudta megvizsgálni, 
miután azokat sem a helyszínen, sem a monarchia gyűjteményeiben nem találta meg. Ezért a Paradicsomban 
(Oszlopok csarnoka) áttöretett egy cseppköbekérgezödést. de csak barlangi medve csontjaira akadt. Ezzel
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elsőként végzett ásatásos kutatást a barlangban. Új feltárás is fűződik nevéhez, mert a Retek-ág végpontján 
tovább haladt és mintegy 280 öl (530 m ) hosszú új szakaszt tárt fel.

Schmidl Adolf kutatási eredményei a barlang 19. századi történetében a harmadik legfontosabb szakmai 
munka, amelyhez hasonló csak a 20. század elején született.

125 éve történt

1882 őszén. Balatonfüreden a községtől észak-keletre fekvő Tamás-hegy alján, a Kéki-völgy bal oldalán 
kőfejtés közben, mélybe vezető nyílásra bukkantak, amit Kadic Ottokár jóval később, csak 1930-ban nevezett 
el a híres geológusról Lóczy Lajos-barlangnak. A szűk nyíláson elsőként az egyik bányász préselődön át. és 
kötélen leereszkedve cseppkövekkel díszített terembe jutott. A község elöljárósága, a nagy érdeklődésből 
eredő balesetveszély miatt a bejáratot eltömedékeltette. A barlang vizsgálatára csak 1930-ban. Kéry Gábor 
helybeli asztalosmester kérésére került sor. amikor ö a nyílást annak érdekében kinyitotta, hogy a barlangot 
látogathatóvá tegye. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság üzemelésében, szezonálisan nyitva tartó 
barlang 1934 óta látogatható.

* * *

Schubert Ignácz mérnök a főváros megbízásából 1882-ben kezdte meg a budai Vár-hegy alatt talál
ható üregek felmérését és részletes leírását. A több éven át végzett munka dokumentumait Kadic Ottokár 
az 1930-as években még használta saját Vár-barlangi kutatásai során, de az anyag ma már nem ismert, felte
hetően a II. világháború alatt megsemmisült.

100 éve történt

1907. május 15-én Kadic Ottokár -  a Hermán Ottó kezdeményezésére egy évvel 
előbb megkezdett és több bükki barlangban (először a Büdöspestben) is végzett ösrégé- 
szeti kutatás eredményeként a Szeleta-barlangban megtalálta az első kőeszközt, mely 
a jégkori ember magyarországi előfordulásának perdöntő bizonyítéka lett.

Jellegzetes babérlevél alakú 
pattintott lándzsavég 
a Szeleta-barlangból 

(eredeti nagysága 9 cm)

75 éve történt

A bükki Suba-lyukban Dancza János vezetésével végzett ásatás során, 
április 27-én. a 71-61 ezer évvel ezelőtt lerakodott rétegekben, hazánk
ban először találták meg a neandervölgyi ősember csontmaradványait. 
A Kadié Ottokár vezetésével folytatódott, és mintegy tíz hónapig tartó 
ásatás kimagasló eredményei és gazdag leletanyaga a legterjedelmesebb 
magyar barlangmonográfia (320 oldal) megírására ösztönözte a kutató
kat (Bartucz K.. Hollendonner F., Kadié O., Mottl M., Szabó J., Vendl A. 
1938; 1940-ben német nyelven is.).

A Suba-lyuk
*  *  *

A Budapesti Egyetem Turista Egyesületének (BETE) tagjai. Kessler Hubert (1907-1994) és Jaskó Sándor 
(1910-1998) vezetésével folytatva az 1931 decemberében megkezdett feltáró tevékenységet. 1932 augusztu
sában több mint 2 km-rel növelték a Baradla ismert járatainak hosszát.
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Először Kessler Hűben. Sandák József társaságában augusztus 21-én a Baradlából kiindulva a Styx patak 
medrén át bejutott a Domicába és így bebizonyították a két barlangrendszer járható összefüggését.

A Styx eredete már Vass Imrét is foglalkoz
tatta. de a vízzel teljesen kitöltött járatban nem 
tudott továbbhaladni. Nyomdokain 1922-ben 
Kaffka Péter is folytatón kutatásokat, aki a víz 
szintjét a tufagát áttörésével akarta csökkenteni, 
de tervével hamar felhagyott, és erőit a jósvaföi 
végpontra összpontosította, sikerrel. Kesslen 
az ösztönözte, hogy a Domica 1926-ban fel
tárt járatai viszonylag egyértelmű bizonyítékul 
szolgáltak a két barlang kapcsolatára.

Kezdetben búvárruhás feltárást tervezett, 
de azt technikai nehézségek miatt elvetette.
Az augusztus 18-án megkezdett munka sike
rét annak köszönhették, hogy az átlag 1,5 m 
széles patakmeder tágításával, illetve a vizet felduzzasztó öt mésztufagát átvágásával elérték, hogy a vízszint 
néhány centimétert apadt, és a kialakult kis légrés már lehetővé tette a továbbhaladást. 19-én áthatoltak az első 
szifonon, majd az átvágások tovább mélyítésének köszönhetően 21-én a második szifonon is. A Domicába való 
bejutást a falon olvasható nevek jelezték, amit a cseh és német barlangosok a kutatás végpontján. 1930. augusz
tus 20-án véstek a falra.

Az igazi bizonyíték azonban az a kis bádogdoboz volt. amibe a cseh kutatók feljegyzéseiket helyezték el. 
és amit Kesslerék magukkal hoztak.

Két nappal később, augusztus 23-án Jaskó Sándor. Pálfly Gyula. Sandrik József és Stokker József a Retek-ág 
végponti omladékán hatolt át. és a Ravasz-lyuk felé vezető járatban mintegy 1000 m hosszban továbbjutottak. 
A képződményekben igen gazdag szakasz végén hallani vélték az országúton haladó kocsik dübörgését.

* * *

Bécsben megjelent Dudich Endre Kossuth-díjas egyetemi tanár (1895—
1971) világviszonylatban is úttörő jellegű monográfiája a Baradlában v égzett 
biológiai kutatásának eredményeiről, valamint Budapesten napvilágot látott 
a barlangot és környezet látnivalóit részletesen ismertető útikalauza.

A Baradla biológiai kutatásával 
1922-ben kezdett el foglalkozni, és 
eredményeit a bécsi Barlangtani In
tézet kiadásában. 1932-ben megjelent 
német nyelvű munkájában foglalta 
össze. A világon elsőként megkísé
relte a barlangot, mint az élőhelyek 
hierarchikus rendszerét definiálni.
meghatározni a konkrét környezeti tényezőket, feltárni az életközös
ségen belüli táplálkozási kapcsolatokat. A barlangból addig kimutatott 
állatfajok, alfajok és variánsok számát ekkor 42-röl 262-re emelte.

A Baradla élővilágának kutatásában elért eredményei nemzetközi 
szinten is a biológia vezető egyéniségévé avatták. Ö alkalmazott elő
ször matematikai módszereket a rovarok variációs vizsgálatánál, s O 
indította el hazánkban az állatrendszertani és állatföldrajzi oktatást. 
Dudich Endre Bécsben megjeleni könyvének címoldala

Biologie dér Aggteleker 
Tropfsteinhöhle „Baradla" 

in Ungam
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A Styx medrében elhelyezeti határrács
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A biológiai munkálatok során tett tapasztalatok, valamint a barlang régebbi dokumentumainak áttanul
mányozása alapján elkészítette a Baradla feltárástörténetének, legendáinak, régészeti értékeinek, biológiai és 
klimatikus adottságainak, valamint látnivalóinak részletes ismertetését. A Magyar Természettudományi Tár
sulat gondozásában. 1932-ben megjelent ..Az Aggteleki cseppköbarlang és környéke" című. Balogh Rudolf 
és Lendvay Károly fényképeivel illusztrált útikalauzt színes térkép egészítette ki.

A 186 oldal terjedelmű munkából mintegy 120 a Baradlával foglalkozik, külön fejezetben tárgyalva a barlang 
keletkezését és fejlődését, ásvány ki válásait, feltárásának történetét, a barlang általános ismertetését, régészeti le
leteit. természetrajzi sajátosságait, állat és növényvilágát. A szerző 1928-29-ben végzett kutatásai során tapasztal
tak. valamint a barlang összes látnivalóját lejegyezte a vezetők elmondása szerint 100 m-es beosztásban. Dudich 
munkája a XX. század legpontosabb útikalauza, ami eredeti dokumentumok ismeretében született. A későbbi 
kalauzok az ö könyvét vették alapul, és kiegészítésként csak saját információk, az elmúlt évek alatti változások 
szerepelnek. Dudichnál olyan adatokat is olvashatunk, amit a későbbi szerzők nem vettek át. így azok a feledés ho
mályába vesztek, mint pl. a Pogány-Czenner térképezés, vagy az általuk készített barlangleírás (ma ismeretlen).

50 éve történt

1957. február 27-én életének 81. évében elhuny! Kadic 
Ottokár geológus, paleontológus, a magyar szervezett tu
dományos barlangkutatás megalapítója, a magyar barlang- 
kutatás atyja.

Kadic Ottokár 1876. július 29. Ópazován (Horvátország) 
született. Egyetemi tanulmányait Zágrábban, majd München
ben folytatta, ahol 1900-ban doktorált. 1901-től 1936-ban 
történt nyugdíjazásáig -  kisebb megszakítással -  a Földtani 
Intézet dolgozója volt. Az egyetemi tanári címet 1928-ban 
nyerte el, 1953-ban pedig a föld- és ásványtani tudományok 
kandidátusáv á minősítették. Hermán Ottó javaslatára a Föld
tani Intézet megbízásából 1906-ban a Bükk hegység barlangjaiban kezdte meg azt az ásatássorozatot, amely 
elindította a szervezett magyar ösemberkutatást. A bejárt barlangokat felmérte, leírta. Elkészítette az első barlang- 
védelmi jogszabálytervezetet. összeállította a v édendő barlangok listáját és szorgalmazta több barlang kiépítését. 
Megalapította és szerkesztette a Barlangv ilág és Barlangkutatás című szaklapokat. Alapítója volt az 1910-ben 
a Magyarhoni Földtani Társulat keretein belül létrehozott Barlangkutató Bizottságnak, majd az 1926-ban a Ma
gyar Barlangkutató Társulatnak, melynek működésében mindvégig vezető szerepet játszott. Élete alkonyán elké
szítette a Kárpát-medence barlangjait ismertető, több mint 800 oldalas munkáját, mely kéziratban maradt fenn.

A barlangkutatásnak szinte nincs olyan területe, ahol nem alkotott maradandót, a karsztioldtantól, a do
kumentáción át egészen az idegenforgalomig. Nevéhez fűződik, hogy a 20. század első felében a barlangok 
tudományos jelentősége széles körben elfogadottá vált.

* * *

Dr. Papp Ferenc egyetemi tanár kezdeményezésére és irányítása 
mellett a Budapesti Építőipari. Közlekedési és Műszaki Egyetem 
Jósvafön, a Vass Imre-barlang mellett, az Aggteleki-karsztvidék 
komplex tudományos vizsgálata és a karsztproblémák alapkutatása 
céljából november 10-én kutatóállomást hozott létre.

A Jósvafö településtől észak-nyugatra, mintegy 2 km távolság
ra. a Tohonya-völgyben nyíló, a Budapesti Műszaki Egyetem bar
langkutatói által. Maucha László geológus vezetésével 1954-ben 

Dr. Papp Ferenc emléktáblája a kutatóház falán

[ö*PAPP FEBEfU
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feltárt, ma már mintegy 2 km hosszban ismert, időszakosan 
aktív, változatos színű és formájú cseppköképzödmények- 
kel. fejlett oldásformákkal díszített barlang kiváló terepet 
biztosított a karsztos összefüggések vizsgálatához. A fo
lyamatmérések biztosítása érdekében a Tohonya-bércen. 
1957-ben Reischl Antal tervei alapján felépített kutatóál
lomás kezdetben az alapító Budapesti Műszaki Egyetem 
Ásvány és Földtani Tanszéke keretében működött, majd 
kezelését 1968 októberében a Vízgazdálkodása Tudomá
nyos Kutató Intézet vette át.

Az állomás dolgozói a barlangban és a felszínen kőzettani, üledékloldtani. ásványtani, geofizikai, geodé
ziai témakörökben végeztek kutatásokat. 30 éven át folyamatosan regisztrálták a térség 15 karsztforrásának 
hozamát és időszakonként a nagyobb források vízkémiai elemzését is elkészítették. Az Országos Meteoro
lógiai Intézet részére 1999-ig meteorológia mérőállomást működtettek, ahol hőmérséklet-, páratartalom-, 
légnyomás-, szél-, csapadék-, hóvastagság-, talajhőmérséklet-, párolgás-, zúzmara-méréseket végeztek. Fog
lalkoztak a barlang klímaviszonyaival, a cseppkövek növekedésével, a csepegő vizek összetételével, a görbe 
cseppkövek keletkezésével és tanulmányozták a közetmozgást is. A folyamat- és kísérleti mérések érdekében 
egyedi műszereket alakítottak ki. mellyel nemzetközi hírnevet szereztek a magyar karszt- és barlangkutatás
nak. Az állomáson kutatómunka már nem folyik, épületét jelenleg az Észak-magyarországi Vízügyi Igazga
tóság szálláshelyként hasznosítja.

*  *  *

Novemberben a nagyközönség számára megnyílt a Mecsek hegység XIX. század óta látogatott természeti 
értéke, az Abaligeti-barlang. Az 1950-es évekre teljesen elhanyagolt állapotba került barlangból a Baranya me
gyei Tanács az egykori közlekedést biztosító, elkorhadt, és az árv izekkel felszínre jutó. a bejáratot eltorlaszoló 
fapallókat eltávolíttatta, a nehezen járható szűk bejáratot kitágittatta. lezáratta. A közlekedés biztonságossá tétele 
érdekében betonjárdát, lépcsőket, hidakat létesítettek, bev ezették a villanyvilágítást és a bejárathoz gyalogös
vényt alakítottak ki.

* *  *

Megjelent a Minisztertanács 8/1982. /III. 15./ számú rendelete a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. sz. 
törvényerejű rendelet végrehajtásáról, melynek 5. sz. melléklete 85 barlang fokozottan védetté nyilvánítását 
tartalmazta.

* * *

A Baradla aggteleki szakaszában, a Hangversenyteremtől a Nagy-teremig húzódó mesterséges tó medré
ben. a látogatók által igen kedvelt barlangi csónakázás visszaállítása érdekében iszaptalanítást végeztek.

A Styx-patak vizének visszaduzzasztásával kialakítható felszín alatti csónakázótó gondolata már az 1920-as 
évek végén felvetődött. A gát műszaki terve 1933-ban 
el is készült, de megépítésére csak 1938-ban. a Hungá
ria Turista Egyesület áldozatkészségének köszönhetően 
került sor. Az adományozóról elnevezett Hungária-tó 
csónakforgalmáról azonban pontos információ nem áll 
rendelkezésünkre.

A háborút követően már 1950-ben foglalkoztak 
a csónakázás visszaállításával, de a forgalom egy 12 és 
egy 6 személyes alumínium csónak segítségével csak 
1952-ben indult meg. Már akkor problémát okozott 
az. hogy a víz a mederben elszökött. A tartós vizszint
elérése érdekében a mederben többször is különféle A csónakázótó iszaptalanitási munkálatai
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szigetelést végeztek. A tó teljes rekonstrukcióját Borsod-Abaúj-Zemplén megye Idegenforgalmi Hivatala, 
a Miskolci Tanács VB anyagi támogatásával 1971-ben készítették el. A medret kimélyítették, a nyelöpontokat 
eltömedékelték. és agyag védögátakat alakítottak ki. Bár a munkálatok nem hozták meg a várt eredményt, 
de a különleges élményt nyújtó csónakázást még néhány évig biztosítani tudták.

A vízhiány mellett az 1970-es évek végére újabb problémát okozott az, hogy a Domica felöl érkező nagy 
mennyiségű iszap a medret jelentős vastagságban feltöltötte. ezért a csónakázás lehetetlenné vált. Az Idegen- 
forgalmi Hivatal 1981-82-ben ugyan a meder iszaptalanitását elvégezte, és új csónakokat vásárolt, de az év 
nagy részében szárazzá vált járatban a csónakázás -  a látogatók legnagyobb sajnálatára -  csak rövid ideig 
volt fenntartható.

* * *

1982. július 16-án a Vörös Meteor Barlangkutató- és Víz alatti Barlangkutató Szakosztálya, több barlang- 
kutató csoport bevonásával a Baradla Rövid-Alsó-barlang kutatásának addigi tapasztalatai alapján, tábort szer
vezet az ismeretlen járatok feltárása érdekében. A mintegy 8 hetes megfeszített munka eredményeként a Jósva- 
táróforrás vizének leszívásával járhatóvá tették a Baradla Rövid-Alsóbarlangjának 1 km hosszú szakaszát.

A Baradla alatt húzódó alsóbarlang rejtélye a 19. század óta foglalkoztatja az embereket, arról elsőként 
1831-ben Vass Imre is említést tett. A hidrológiai összefüggésvizsgálatok eredményeként ma már tudjuk, 
hogy a felszín alatt egymástól független két alsó barlang létezik.

A Rövid-Alsó-barlang mesterségesen kialakított, rá
csos ajtajú bejárata a Táró-forrás a jósvatoi Tengerszem
tó Ny-i végében található. Az itt eltávozó víz a Baradla 
Vörös-tói ágától E-ra eső területről ered. Első szaka
szába 1957-ben jutottak be, amikor dr. Jakucs László 
irányításával, a Közlekedési Építő Vállalat 46 m hosszú 
tárót hajtott a Jósva szökevényforrására. A további járat 
feltárását az első szifonok lerobbantása után a búvárok 
több ízben is megkísérelték, de jelentős eredményt csak 
1982-ben értek el, amikor a tábor résztvevői különleges 
technikai felkészültséggel egyedülálló kísérletbe kezd
tek. A forrás vizét hordozható, nagy teljesítményű elekt
romos szivatty úkkal lecsapolták, és így 15 szifonon si
került áthatolniuk. A továbbjutást a 16. szifon alján egy 

törmelékfal azonban megakadályozta. Az I km hosszban megismert Alsó-barlang a Baradla főágát sehol nem 
keresztezi, a 10. szifontól gyakorlatilag vele párhuzamosan húzódik, végpontját az Óriások termének omla
dékajelenti. A járatra az omlások mellett eróziós formák, oldott falfelületek jellemzők, cseppköképzödmény 
csak elvétve található.
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