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A MECSE K ÉS A V I L L Á N Y I - H E G Y S É G
BARLANGJ AI
A Mecsek hegység karsztos jelenségei és így
barlangjai területileg két csoportba sorolha
tók. 1. A Nyugati-Mecsekben mintegy 30 kmfelületen mutatkoznak karsztos jelenségek,
barlangok, főleg dolinasorok és víznyelők. Ez
a terület az, amit Mecseki-karszt néven szok
tunk tárgyalni. A karsztos formakincs a kö
zépső triászkori anizuszi mészkőben jött létre
(1. térkép). 2. A Keleti-Mecsekben a malm-titon mészkőfelület karsztosodik. Csekély fel
színi kiterjedése azonban korlátozza a formák
kifejlődését, épp ezért rajta csak kisebb bar
langokat és fejletlen, lapos dolinákat találunk
(2. térkép).

A Mecseken kívül Dél-Dunántúlon karsztos
kőzetekből áll a Villányi hegység is (3. tér
kép). A Villányi hegységben vörösagyaggal
betemetett, sokszor ősállatok csontjaival,
csontbreccsával kitöltött, elhalt barlangokat
és kürtőket találunk. Ezek az ősélet tudomá
nyos kutatása szempontjából nemzetközi vi
szonylatban is rendkívül jelentősek. Ezeken
kívül olyan barlangi üregek mutatkoznak,
melyek formakincsük szerint a mélységből
feltörő agresszív meleg víz hatására jöttek
létre. A hegység emelkedése révén ezek egy
része ma már a hévizes szint fölé került és
mint elhalóban levő, meleghőmérsékletű, szá
raz barlang tanulmányozható.

1. felvétel
Korróziós részlet az Abaligeti
barlangból.
(Hazslinszky Tamás felvétele)
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Л Mecseki karszt barlangjai

nak korróziós pusztulása (1. felvétel). Főképp
a kőzet egyenlőtlen oldhatóságának megfele
1.
Az Abaligeti barlang és környéke (Aba- lően, igen sokféle a korróziós formaváltozat.
ligeti cseppkőbarlang, Paplika, az 1. térképen
A 77. méternél ilyen érdekes korróziós jelen
A j jelzéssel, 1. ábra a barlang térképe).
ség а 31о méter magasban elhelyezkedő K ő
A Mecsek legrégebben ismert barlangja. Á
híd, mely fölött a barlang kialakulásának
főág hossza 467 m. a keleti mellékágé 40 m,
kezdeti állapotában keletkezett üreg a haj
a nyugati mellékágé 71 m, a barlang végső
dani barlangi patak helyzetét mutatja. Köze
szakasza felelt levő, ún. Omlásos járat, a
lében érdekes cseppkőképződmény a Korona,
Nagyteremmel ugyancsak 71-m-re tehető, öszmelynek legszebb díszítő részét azonban meg
szes hosszúsága tehát 649 m. A barlangon át
csonkították. 94 m távolságban emelkedik a
patak folyik keresztül, mely a barlang szájá
Pizai ferdetorony, ennek alakját és magassá
nál 219 m tszf. magasságban lép ki. Eredeti
gát csak 15 m-ig sikerült megismerni. Alsó
állapotában a bejárat közelében szifon volt,
átmérője két és fél méter.
ezen keresztül lehetett bejutni a tágasabb
A folyosó szélessége és magassága rendkí
barlangi folyosóba. A bejárattól 40 méter tá
vül változó, tulajdonképpen a barlang hoszvolságban, kelet felé nyílik az első oldalág (1.
szúkás termek láncolatából áll. 159 m távol
á. I). Ennek legnagyobb része a bemosott löságban van a Flóriánkút, mely szerény kis
szös iszappal tömődött el. Ma 40 méterig jár
forrás, de zivatarok idején nagymennyiségű
ható. A főágban tovább haladva, az első na
vizet önt ki. — Eddig is többfelé láthattunk
gyobb terem a Bagolyvár, mely mintegy 10
a mennyezetről leszakadt szikla tömböket. Kü
m hosszú, 5 m széles és 5—6 m magas, a
lönösen jellegzetes a 220 méter távolságban
mennyezetén kezdetleges cseppkőképződmé
levő ún. Kriptafedő. 250 m körül a Lebegő kő
nyek vannak. Ebben a teremben találta meg
is ilyen (2. felvétel). Ez ugyancsak a mennye
Wosinszky M ór az ősember nyomát 1889-ben.
zetről leszakadva, a barlang falai közé szo
Itt kell felhívnunk a figyelmet arra is, hogy
rult. 300 m közelében a Karthago romjai el
a barlangot az ún. „Omlásos járat” feletti
nevezésű részlet az egymásra hullott gigan
„ Nagyterem” kivételével, csak kevéssé fejlett
tikus sziklatömbök látványos halmaza. 340 m
cseppkőképződmények ékesítik. Rendkívül ér
körüli távolságban, hasonlóképpen az ún.
dekes látványt nyújt azonban a barlang falai
Könyvtárban, a „könyvek” tonnányi súlyú,
1. térkép:
A Nyugati-Mecsek-karsztvidéke
Vadász Elemér— Nagy Elemér— Wein György
—Venkovits István adatai és térképei, vala
mint a saját megfigyelése szerint készítette a
szerző.
Jelmagyarázat:
A földtani képződmények:
Pi
alsópermi agyagpala és homokkő
Pközépsőpermi konglomerátum
Рз
felsőpermi homokkő
TjS
alsótriászkori tarka agyagpala (seisi) vízzáró
TjC1 alsótriászkori palák és márgák (alsócampili)
vízzáró
T,c*
alsótriászkori lemezes mészkő (campili felső
tagozat), gyengén karsztosodó
T,a
középső triászkori (alsó-anisusi dolomitos
mészkő), karsztosodó
V
középső triászkori (középső anisusi) mészkő,
leginkább karsztosodik
T,a3 középső triászkori (felső-anisusi) mészkő és
dolomit, jól karsztosodik
Tj1
középső triászkori (ladini) agyagos mészkő,
majd agyagpala, vízzáró
Tj
felsőtriászkori homokkő, vízzáró
J,
Pécs
területén mutatkozó
vízzáró
liász
rnárga
Függőleges vastagabb vonalkázás = a Tettye-forrás előtti mésztufaképződmény.
Az orográfiai vízválasztó jele: vonás * és három
pont.
A vastag nyilak a karsztvíz áramlásának irányát
mutatják.
A szaggatott vonalak a szerkezeti síkokat tünte
tik fel.
Nyilakkal az antiklinális. ill. színklinálisszerü
hajlatok legfőbb irányát ábrázoltuk.
Ahol a karsztosodó képződményeket harmadkon

rétegek fedik nagyobb vastagságban, pontozással
vannak megjelölve.
Rövidített hely megjelöléseket a szöveg és a csa
tolt jegyzék magyarázza.
Az 1. térképen feltüntetett karsztos jelenségek *
(A dolinákról külön értekezés készül.)
Abaligeti barlang: Ai
Kispaplika: A:
Törökpince: Ат
Viganvári völgy patakjának nyelője: Ал
Rákvölgyi (Goricavölgyi) zsomboly és a Megyefai
zsomboly, a Füstösük (térképen kívül)
Vízfő-barlang: Vi
Vízfő zsomboly: VVizfő-Szuadó nyelők: V3, Vi
Orfűi kőbánya forrásbarlangja: К
Gubacsos víznyelő: G
Orfűhegyi zsomboly: Oh
Szárazkúti víznyelők és zsombolyok: Sz*, Sz-, Szs,
Sz . Sz-, Sz , Szí
Cigányhegyi sziklaüreg: Ci
Cigányhegyi zsomboly (Zsiványbarlang) C-*
Cigányhegyi aknabarlang: Сз
Büdöskúti zsomboly: В
Kőlyuk (Mánfai barlang. Gyula barlang): M
Hosszúcseri zsomboly: H
Zsidóvölgyi víznyelők (ördöglyuk): Zsi, Zs\ Zsi
Mecsekegyesületi (Mélyvölgyi) forrásbarlang: Ki
Mélyvölgyi kőfülke: K?
Melegmányi barlang: M
Kozári vh. kőfejtőjének zsombolyai: Kv
Tettyei tufabarlang, és forrásbarlang (?): Tét, Тез
Jakabhegyi mesterséges barlang: J
* A karsztos formakincs nagy részének nincsen
közhasználatú neve. Ezért tartja ma még indokolt
nak a szerző a betűkkel, ill. a számokkal való meg
jelölést. További feladatunk, hogy a kellően átku
tatott jelenségeknek a helyi viszonyokhoz illő el
nevezést adjunk és ezt az irodalomban is rögzítsük.
— A felsorolás a kutatás természeténél fogva nem
lehet teljes.
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2. felvétel
A Lebegő kő az Abaligeti
barlangban (Keserű Sándor
felvétele)

egymásra zuhant kőlapok. A nyugati oldalon
innen indul a második oldalág (II), mely 71
m távolságig ismeretes. Zegzugos, ugyancsak
főképp korróziós díszítésű sziklafalak közt ju
tunk el a Niagara vízesés-hez, mely a kezdeti
cseppkőképződés érdekes példája. 415— 123 m
között helyezkedik el a Nagy dóm, melynek
magassága 8 méter. Ebben a teremben a haj
dan leszakadt kőtömbök terjedelmes helyet
foglalnak el. Különösen figyelemre méltó a
Kőbaldachin, mely mintegy 300 tonna súlyú
lebegő sziklatömb. A Nagy dóm mennyezeté
nek oldalából nyílik a legnagyobb méretű
sziklaomladék feletti, cseppkövekkel dúsan
ékesített Nagyterem, melyet 1954 nyarán Kevi
László és Vass Béla talált meg és tárt fel
először (3. felvétel). Ennek a teremnek a talpa
a barlangi patak szintje felett 18 m magasan
van. Tulajdonképpen az említett Nagy dóm
termének hajdani részlete. A lépcsőket itt a
sziklába kellett vágni. E lépcsők vezetnek fel
a Nagyterem magas, kupolaszerű boltozató
csarnokába. A boltozat a sötétben vész el bi
zonytalan magasságig és a külszín közelébe
jut. A Nagyterem falán vörösagyagos és kaolinos burkoló képződmény van. Ezeknek ké
miai vizsgálata alapján joggal feltehető, hogy
ez a részlet a barlangképződés régibb idősza
kából való; az alsó pleisztocénből, amikor az

ingadozó éghajlat során a mainál melegebb
állapot is volt. Eddig még nem sikerült két
ségtelenül megbizonyosodni arról, hogy ez va
lamely hajdani felső barlang tartozéka-e,
vagy fejlődésében a maival hozható közvetlen
kapcsolatba.
Omladékok között vezet az út a Pokol tor
kába, mely a barlang mai végét jelzi. A
barlang kisebb tóval és szifonnal záródik.
Ebben a szifonban Vass Béla barlangkutató
brigádja 1960. március 8-án nehézségek árán
30 m-t jutott előre. Keresztül jutott rajta,
mivel azonban a barlang folytatása még víz
zel van kitöltve, a feltárás járhatatlan. Re
méljük, hogy a kutatók előtt álló nagy nehéz
ségeket sikerül leküzdeni és a barlang to
vábbi részét is fel fogják tárni.
A barlang viszonylag szerény méreteit a
kialakító tényezők ugyancsak szerény lehető
ségére kell visszavezetnünk. A barlangi pa
tak is kisvízű, a behordott kavics pedig kü
lönösen kevés és így az eróziós tevékenység
is csekély.
Az Abaligeti barlang felett elkarsztosodott
mészkőfelszín helyezkedik el, nagyméretű do
linákkal. A barlang vizét a Viganvári völgy
patakja táplálja (1. térkép). Ez a patak a bar
lang szájától délre kereken 1 km távolságban
folyik. Ez is arra vall. hogy indokolt a bar-

lángot lezáró szifon mögött még újabb jára
tot keresni.
E hegységi részben minden bizonnyal más
barlangok is vannak, Erre vall, hogy az Abaligeti barlang bejáratától keletre, mintegy 500
m távolságban, csaknem ugyanazon a szinten
aktív forrásbarlang nyílik, a Kispaplika (tér
képen Ao). Ez szűk hasadékban szifonnal in
dul, felkutatott hossza mindössze 6 m. Az
Abaligeti barlangtól fél kilométer távolság
ban a nyugat felé fekvő száraz völgy oldalá
ban, kisebb, vízmosásokkal összeszabdalt do

3. fel
vétel
A Nagy
terem
részlete
az Aba
ligeti
barlang
ban
( Hazslinszky
Tamás
felvétele)

lina alján, nyílik a Török pince (A 3). Szűk.
zegzúgos menetű, időszakosan aktív víznyelő
barlang, mely mintegy 20—25 m távolságig
járható. Alapos okunk van arra, hogy kapcso
latba hozzuk az Abaligeti barlang nyugati
oldalágával, annál is inkább, mert a bejárat
tól 11 m távolságban, az esőzések alkalmával,
megelevenedő forrást találunk, melynek vize
az Abaligeti barlang irányában tűnik el. Er
ről még festéssel is meg kell győződnünk. A
Viganvári völgy patakja táplálja az Aba
ligeti barlangot. A nyelőt 1960-ban Rónaki

László és Vass Béla kutatták. A vízfestés 72
óra múlva jelentkezett az Abaligeti barlang
kapujában. A nyelő jele: A 4. (28.)
Az Abaligeti barlang hőmérséklete viszony
lag magas. Maximuma nyáron következik be:
13.6 C°, minimuma pedig 10 C°.
A hőmérséklet ingadozását indokolja, hogy
a barlangnak a bejárattól, távolabb eső része,
szűk sziklaréseken át kapcsolatban áll a kül
világgal, a barlangi folyosó pedig mintegy
3.5 métert lejt a zárószifontól a kijáratig. A
téli hideg levegő tehát a barlang száján las
sanként kihúzódhat. A víz hőmérséklete vala
mivel egyenletesebb, eddig mért maximuma
11.5 C°, minimuma pedig 8 C°. A barlang
élővilágából 190 állatfaj ismeretes. Legneveze
tesebb az abaligeti vakrák (Stenasellus hung.
Méh.), melynek őse még a pleisztocén korszak
hideg periglaciális világából húzódhatott be a
viszonylag melegebb barlangba. A hideg ég
hajlati szakasz elmúltával, látószervét elve
szítve, a hűvös barlangban továbbra is fenn
maradt. A barlang állatvilágát behatóbban
Gebhardt Antal, a pécsi Természettudományi
Múzeum vezetője tanulmányozta. 1889-ben
Wosinszky M ór régész — amint említettük
— a barlang Bagolyvár nevű termében és a
barlang utolsó részében, a Nagy dómban is
régi tűzhely nyomait, illetve az ősember itt
létének különféle emlékeit tárta fel. Szórvá
nyosan később is kerültek elő leletek, azon
ban rendszeres ásatásra még nem került sor,
s így a leletek korát rögzíteni nem tudjuk.
A barlangot kellő védelem hiányában, évti
zedeken át garázda emberek pusztították.
1957-ben vette pártfogásába a Bárány amegy ei
Idegenforgalmi Hivatal. Nagy áldozatok árán
járhatóvá tette, turista szállót építtetett, mel
lette festői tavat duzzasztott fel. Később vil
lanyvilágítással tette tanulságosabbá és élve
zetesebbé a barlang járást. Ma a barlang vé
gét lezáró szifon legyőzése a legnagyobb fel
adat. Ezen dolgozik a Megyei Idegenforgalmi
Hivatal és a Dunántúli Tudományos Intézet
barlangkutató csoportja.
A z Abaligeti barlang legközelebbi vasútál
lomása Abaliget, a budapest—pécsi vasútvo
nal mellett fekszik. Az állomástól még mint
egy 5 km távolságban. A nyári időben autó
busz közlekedik. Ugyanígy Pécs és Abaliget
viszonylatában is a nyári évszakban több
autóbuszjárat könnyíti meg utunkat.
Elhalt karsztos eredetű hasadék tartozéka
a Megyefai zsomboly (térképen kívül Ny-ra,
Bükkösdtől É-ra, a kelet felé élesen átkanya
rodó vasútvonal mellett délre). 1927-ben kő
fejtés közben tárták fel. A pleisztocén agyag
teljesen kitöltötte; az agyagban a középső és
felső
pleisztocénre
jellemző
nagyállatok
(mammut, barlangi oroszlán, óriás szarvas,
szarvas, ló, őstulok, farkas stb.) csontjai ma
radtak meg. Ezek a szakadékba zuhanva
pusztultak el (irodalom: 14).
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Itt kell megemlítenünk a Mecsek legnyuga
tibb fekvésű karsztos területét, a Gorica köz
ség határában levő karsztos felszínt. E terüle
ten barlangot nem ismerünk. Említésre érde
mes azonban a Rákvölgyi zsomboly ( Goricavölgyi zsomboly), mely Goricától Ny-ra fekvő
völgyben (Rák völgy) egy töbör alján nyílik.
Ismert mélysége 9 m, teljes járható hossza
13 m (a terület a térképen kívül fekszik).
Közelebbi hely meg jelölést Vértes ad (iroda
lom: 51).
2.
Az orfűi Vízfő és környéke (a Szuadó
víznyelői, a két Füstösük).
A Mecsek hegység legnagyobb karsztforrása
Orfű község K-i szomszédságában van. Ez a
Vízfő (térképen: V x). A barlangi patak szifo
non át lép ki (4. felvétel). A szifon torka a
mai víztükör alatt mintegy 2,5 m-re van.
1952-ben Kessler Hubert irányításával a bar
langi forrás vízében először sikerült olyan
depressziót kelteni, hogy pár percig be lehe
tett bújni a barlangba, ahol egy nagyobb te
rem körvonalai tárultak fel. A szifonon elő
ször a Honvédelmi Sportszövetség könnyű
búvárai úsztak át 1958 őszén. 1959-ben ismét
leszívták a Vízfő vizét, ekkor Vass Béla bar
langkutató csoportja hatolt be az első nagy
terembe és azt nagy vonalaiban felmérte {2.
ábra). E nagyteremből azonban ismét csak
újabb szifonon át lehetett továbbjutni. 1960.
augusztusában ugyancsak Vass Béla és Ró
naki László, valamint Gál Béla és több lelkes
kutató, a megyei Idegenforgalmi Hivatal tá
mogatásával indított támadást a barlangi szi
fon ellen. Sikerült is átjutni a második szifo
non. A kutatók szerint a feltárt barlangi rész
letet szép cseppkövek ékesítik. A továbbju
tást azonban ismét szifon zárja el. A harma
dik szifonon való átjutás 1960-ban nem sike
rült. Ennek legyőzése érdekében a barlangkutató csoport folytatja munkáját. Koch
László a Bányaipari Technikum barlangku
tató csoportjával a Víz fő közelében — ettől
DK-re 200 m-re levő zsombolyon át — igyek
szik a barlangba jutni. 50 m mélységig eresz
kedtek le, csaknem függőleges irányban, lent
azonban omladékhalom zárta el az útjukat.
Ennek kitakarítása rendkívül nagy, de nem
megoldhatatlan feladat. Koch László csoportja
is folytatja munkáját (V 2).
Ma tehát az orfűi Víz fő barlangi patakjá
nak nyomán mintegy 100 m távolságig isme
retes a barlang. Az első rész dolomitos mész
kőben van, ezen túl pedig jól oldódó mészkő
ben alakult ki a barlang. Szépen fejlett
cseppkövek bíztatnak a további kutatásra. A
cseppköveket fekete mangánkéreg fedi (Sztrókay Kálmán Imre vizsgálata). A földtani szer
kezet és a fonnák helye, valamint alakja szo
ros kapcsolatot mutat.
A Víz fő kutatására serkent az a tény is,
hogy a Szuadóvölgyben az egyik magasfek
vésű nyelő (V 3) vízének megfestése meglepe-
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tésszerűen ugyancsak a Vízfö vízével való
kapcsolatra mutatott. A víznyelő a Vízfő tői 2
km távolságban van, a fluoreszceinnal meg
festett víz a 9. napon, 210 óra múlva mutat
kozott a forrásnál. A Szuadó völgyben a
mészkőképződmény határán mutatkozik az
első nyelő (V 4).
Az orfűi kőbánya barlangja (3. ábra). Orfű
községtől a Mecsekrákos felé vezető kocsiút
nyugati oldalán, a kőbányában (térképen K )
feltárt barlangi méretű üreget Vértes László
ismerteti (51). A barlang 9 m hosszan járható.
Belőle esős időszakban víz folyik ki. Szom
szédságában erősebb forrás mutatkozik. En
nek vízgyűjtőterülete elsősorban a mögöttes
Orfű-hegy. Az Abaliget felé vezető műút orfű-hegyi szakaszánál van a Gubacsos víznyelő
(G), melyet 1955-ben K eví László és Vass
Béla festettek meg (11). A z orfűi kőbánya mel
letti (K ) forrásban, mely innen légvonalban
1,1 km távolságban fekszik, 166 óra, tehát 7
nap múlva jelent meg a festett víz. A mély
helyzetű, csaknem nyugalmi állapotban levő
vízen (tavon) át csak igen lassan juthatott
előre a festett víz. Az Orfű-hegyen több do
lina van. A műúttól É-ra, mintegy 800 m-re,
a szántóföldön, jellegzetes beomlásos zsom
bolyt találunk, mely 8 m mélységig ismeretes
(Oh).

Vértes László
Az orfűi Vízfő DK-i vízgyűjtő területe —
eddigi ismereteink szerint — a Szárazkúti
tisztás (Sz) közelében okvetlenül megvan. A
Szárazkúti tisztás a műút bánosi elágazásánál
fekszik. Innen 350 m távolságban az abaligeti
műút közelében víznyelőt találunk (5. felvétel,
térképen: Szx), melybe 11 m mélységig sike
rült behatolni (4. ábra). A Szárazkúttól 200
m-re a műút mentén, Orfű felé újabb víznye

4. felvétel
Az orfűi Vízfő forrása. A barlangrendszer feltárása érdekében készített szifonkerülő vágat.
Az 1960. évi állapot (Szabó Gyula felvétele)
lő

löt találunk, melybe 6 m-ig lehet leereszkedni
(Szó). Az 1. térkép jól mutatja a szerkezetet
és a formák elhelyezkedésének szoros kapcso
latát. (Nagy Elemér geol. felvétele.)
A Szárazkúti tisztástól ÉNy-ra 300 (Sz3). 700
(Sz4), majd 800 m távolságban (Sz5) három
zsomboly ismeretes. Ezek 5—10 m mélységig
vannak feltárva. A z abaligeti műúton a 10-es
és 11-es jelzésű kilométerkövek közt, a felező
távolságban, az úttól É-ra mintegy 300 m-re
12 m mély, valószínűleg álfenékkel záródó
zsomboly várja a kutatókat (Sz6). Az ország
úitól D-re, 1 km távolságban, 24 m mély —
alig észrevehető helyzetben levő — kutatatlan
zsomboly helyezkedik el az erdő mélyén (Sz7).
A Vízfőtől К -felé, mintegy 800 m-re van az
álfenékkel záródó, 5 m mély, 9 m* hosszú

Cigányhegyi zsomboly, a Zsiványbarlang (C2).
Ettől É-ra 10 m-re, 4 m mély sziklaüreg
nyílik (C,). A Vízfőtöl ÉK-re egy kilométerre,
dolina alján, mintegy 15 m-ig feltárt akna
barlangot találunk (C3). A Büdöskúttól (Bk)
ÉK-felé 12 km távolságban helyezkedik el az
ún. Büdöskúti zsomboly, melyet 1952-ben 25
m mélységig, Kessler Hubert irányításával
tártak fel (B).
Orfütől D-re, Tekeres határában, már a
lajtamészkő területén, a völgy talpa fölött
20 m magasan nyílik a két Füstösük nevű
barlang. Az egyik 20 m hosszú, a további ré
sze iszappal van kitöltve. (Helyük a térképen
kívül esik). A másik csak 3 méter hosszú.
( 11.)
3. A Mélyvölgy és a Melegmány barlangjai
A nyugat-mecseki karsztvi
dék
legkeletibb
területén,
ugyancsak a középső triász
mészkő
kedvező
viszonyai
közt, számottevő karsztosodás
jött .létre. A nagyméretű doli
nák itt is főleg a tönkös tető
térszín É-felé hajló oldalán
vannak. Ezekből gyakran víz
nyelők és zsombolyok is nyíl
nak.
Kőlyuk
(Mánfai
barlang*
Gyula barlang. Térképen: M).
A Mélyvölgy alsó szakaszán,
a Zsidóvölgy betorkolásánál a
hegyoldalban van (5. ábra).
Nagyjában az ÉNy—DK és az
erre merőleges szerkezeti hasadékrendszer mentén fejlő
dött ki. A 73 méter hosszú,
könnyen járható folyosó szi
fonnal végződik. 1955-ben az
Eötvös Lóránd Tudományegye
tem geológus hallgatói közül
többen, Magyari Gábor és tár
sai, két szifonon átúsztak, a
harmadikkal
azonban
nem
tudtak megbirkózni. Kutató
munkájuk nyomán mintegy
180 méter hosszú új barlangi
szakasz vált ismeretessé. így
mai teljes hossza 253 m-re te
hető. Az első szifonon túli sza
kaszon a barlang fala man
gánréteggel van bevonva.
A barlang bejáratát a szak
szerűtlen feltárással eltorzítot
ták. A barlang mesterségesen
5. felvétel
A Szárazkúti víznyelő, mely a
Büdöskút (térképen Bk) vizét
vezeti le bővíz esetén (Szabó
Pál Zoltán felvétele)

kiszélesített szájának keleti alsó sarkában is
vízkutató vágatot hajtottak be, mely elérte
az aktív forrásbarlangot. Jelenleg az egész
Kőlyuk a Kom lói Vízmű birtokában van,
mely hasznosítja a karsztvizet és zárva tartja
a barlangot.
A Hosszúcseri zsombolyt (H) a Kőlyuk tor
kával szemben, az É-felé emelkedő meredek
hegyoldal tetején, a völgy talpa felett mint
egy 60 m magasan találhatjuk meg. Függőle
ges aknája 35 m mély. Valószínűleg álfenék
kel zárul. Tanulmányozása rendkívül veszé
lyes, falán laza helyzetben szikladarabok lóg
nak, fenekén az oxigénhiány hamar mutatko
zik (6. ábra).

6. ábra
A Hosszúcseri-zsomboly. Térképezte Zsadányi,
Gajdos, Puskás
A Zsidóvölgyi víznyelők (ördöglyuk, Zsi_2).
A Kőlyuk szájától Ny-ra indul a Zsidóvölgy,
ebben 83 m távolságban egymás mellett, két
víznyelőt találunk. A z első mindössze 2 m-ig,
a második 17 m mélységig járható. A fenéken
barlangi patak csordogál, melyet Vértes
László 1946-ban megfestett és kimutatta az
összefüggést a Kőlyuk barlangi vízével.
Ugyanebben a völgyben felfelé kb. 1 km tá
volságban egy töbör fenekén víznyelőt talá
lunk, mely 3 m mélység után 18 m hosszú
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ságban járható. További kutatásra érdemes
(Zs3).
A Kőlyuktól déli irányban, a Mélyvölgyben,
Pécs felé haladva, alig 2 km távolságban, a
Ny-i oldalon bánya vágat módján kiácsolt be
járat korhatag maradványai találhatók (K,).
1930-ban a Mecsek Egyesület Barlangkutató
Osztálya tárta fel ezt a sűrű iszappal teljesen
eltömődött barlangot; 18 m hosszúságban
Ny-i irányban halad, majd D-felé fordul; 34
m hosszúságban járhatóvá tették. Kereken
90 m3 törmeléket és iszapot távolítottak el,
ez a kisebb rész, a nagyobb tömeg még bent
maradt. Ezt a laza „tölteléket” ácsolással csak
átmenetileg sikerült visszatartani. Jelenleg a
barlang ismét eltömődött, járhatatlan. Ez a
barlang a pleisztocén végén a zsombolyokon
át behúzódott tundrás, évszakosán fagyott és
évszakosán folyékony, sárrá dagadt, lösz
eredetű, vályogos képződménnyel telítődött
meg. Ekkor a Mély völgy is ilyen talaj folyás
sal megrakott állapotban volt, a barlang szá
jánál magasabb szintig. Ennek az éghajlati
állapotnak az elmúltával a Mélyvölgy nagy
részt újra kiürült a sziklás fenékig. A bar
lang azonban nem éledt fel, csak holt bejá
rata mutatkozott meg.
A Mélyvölgyi Kőfülke (K 2) a Mélyvölgyben,
D-felé, a völgy magasabb szakaszán, közel
320 m tszf. magasságban, a legmagasabb fek
vésű foglalt forrástól DNy-ra 100 m távolság
ban helyezkedik el. К -felé néz, beomlott tor
kolata 10 m széles és 5 m hosszú. Hajdan
forrásbarlang volt, alatta 6 m mélységben ma
már csak gyengén aktív, törmelékkel beteme
tett barlangból kisebb forrás vize lép ki. 1946ban Dancza János és Vértes László ásatása
alkalmával derült fény a Kőfülke tudományos
jelentőségére. A leletek alapján állítható,
hogy az aurignaci kultúra idején ősember
lakta az akkor még nagyobb barlangot. Elő
kerültek a tűzhely nyomai és a felhasított
csontok is. Korát Vértes László a würmi 1—2
interstadiálisra teszi. A növényi szenek vizs
gálata szerint tisztásos lomberdő és inkább
kissé mediterrán jellegű fauna volt a jellem
ző. A Kőfülke legérdekesebb lelete a barlangi
medve csontvázának maradványa. Érdemes
még megemlítenünk, hogy a mecsekkörnyéki
lakosság a menekülés kényszerű idején több
ízben használta ezt a kőfülkét is óvóhelyül.
A kelta edénycserepek és az i. u. IV. század
ból származó római pénzek, amelyek innen
kerültek elő, részben a pannóniai kelták tár
sadalmi szervezetének megsemmisülése idő
szakából valók, részben pedig a római pro
vincia bukásának idejéből, a népvándorlás
kezdetéről származnak (51.).
A Melegmányi barlang (M x). A Melegmányi
völgy a Mélyvölgy nagyobbméretű keleti ága.
Ennek magasabb szakaszán, 320 m tszf. ma
gassági szinten van az Anyák kútja nevű
forrásfoglalás. Innen tovább a völgyfő irá
nyában, mintegy 70 m távolságban, kisebb
dolina oldalán szűk kürtő nyílik, mely 5 m-es

mélység után vízszintes helyzetű, félmagassá
gig vízzel telített forrásbarlangba vezet (7.
ábra). Hossza 57 m. A barlangot kisebb,
könnyen átúszható szifonok tagolják. A z élő
világára jellemző a benne élő nagyszámú vak
rák. Ezek azonban nem a közeli Kőlyuk bar
lang vakrákjaihoz hasonlítanak, hanem kifej
lődésük szerint az abaligeti barlangiakhoz ál
lanak közelebb.
A Kozári vadászház (K v ) köze
lében levő kőbánya művelésével
feltárt és elpusztított zsombolyok.
1955-ben az egyik üreg 10 m
mélységig járható volt. Azóta
több hordalékkal betemetett ős
zsombolyt tárt fel a kőfejtés. A
zsombolyok még a miocén idő
szak tengerének előnyomulásakor
folyóvízi és tengeri eredetű üle
dékes képződménnyel teltek meg.
Részben felújultak, részben a
pleisztocén folyamán ismét hor
dalékkal betemetődtek. Csak je 
lentéktelen mértékben éledtek újjá. Ebben
a bányában a magasabb szinten a karsztos
hasadékok helyenként kék színű azuritos, má
sutt zöld malachitos ásványi kéreggel voltak
bevonva.
Ez a lepusztult fedőmárgából
(wengeni) származhatott, a mélyebb szinten
ugyanis már nem volt található. (Kriván Pál
szóbeli közlése.)
4. A Mecsek déli oldalának barlangjai.
Pécsett a Tettye utca végén indul a Gyuri
út, mely a Tettye-fennsíkra vezet. A Gyuri út
elején, a K -i oldalon, óholocén mésztufában
133 m hosszú, többször megtört irányú, tágas
folyosó halad * (Te.). Eredete szerint természe
tesnek mondhatjuk, azonban az előző száza
dok folyamán ezt a természetes üreget, a lágy

7. ábra
A Melegmányi
forrásbarlang.
Térképezte Zsadányi, Gajdos,
Puskás

0 2. H 6 rr>
mésztufában, nagyobbméretű pincévé szélesí
tették. Jelenleg a bejárat be van falazva,
kissé távolabb az üreg beomlott. Hasonló üre
gek ebben a tettyei karsztforrás vízéből ki
csapódott mésztufában, többfelé ismeretesek.
A Tettye fennsík ÉNy-i sarkában van a vá
ros vízellátását szolgáló tettyei karsztforrás
foglalása. A mögöttes barlangról (Te2) nem
tudunk semmit. A víz szifonon, 30X60 cm-es
résen át jut a felszínre. A vízhozam ingado
zása igen nagy, napi 250 m 3-től 40 000, sőt
60 000 m3 fölé emelkedhet. Ebből egyesek bar
lang létére következtetnek.
A szomszédos tettyei kőbányában (triász
kori mészkő) többször ért el a fejtés kalcitkéreggel bevont falú és homokkal kitöltött
üreget. Ezek függőleges helyzetű hasadék-

6. felvétel
A Barnakő-barlang a Keleti-Mecsekben. Kevi László felvétele

zsombolyok, melyeket előnyomulásakor a pan
non tenger parti homokkal töltött ki.
Hajdani víznyelők maradványai mutatkoz
nak Pécsett a mecsekutcai mészkőpikkelyek
ben. továbbá a Hunyadi út 88. sz. telek ma
gasabb szintjén. Ezek is el vannak tömődve
és legfeljebb 5— 8 m-ig járhatók (térképen
kívül).
A Jakabhegy tetején (603 m) ásatással el
nem döntött korból származik a Remete bar
lang (J). A permi vörös homokkőben mester
ségesen készült (irodalom: 43).
5. A Keleti-Mecsek karsztja.
Sem a szerkezeti, sem a kőzettani viszo
nyok nem kedveznek a karsztosodásnak. A
liász-dogger márgás képződmények felett a
kimmeridgei, titon és alsókrétakori mészkő
rétegek hajlamosak a karsztosodásra. Ezeknek
vastagsága 225 m, a felszíni fedetlen elterje
désük azonban igen korlátozott. Az egész te
rület 12,5 km2 kiterjedésű, szélessége 3,5,
hosszúsága pedig 6 km (2. térkép). Egymástól

2. térkép:
A Keleti-Mecsek-karsztja
Vadász Elemér és Wein György adatai és tér
képei, valamint a saját megfigyelései szerint
készítette a szerző.
Jelmagyarázat:
Paleozoikus. kristályos alaphegység felszíne: xxx
A nem karsztosodé mezozoikum területe: függő
leges vonalkázás.
Jurakori,
főképp titon-kimmeridge
időszakból
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többnyire távolfekvő, kisméretű dolinák a jel
lemző fonnák. A 10 m átmérőjű és 2—3 m
mélységű dolina a legnagyobbak közé tarto
zik. Ilyen alig van közöttük (irodalom: 52).
A Barnakő barlang (6. felvétel). Zobák fe
lől a Magyaregregyi völgybe ereszkedve, a
Singödör (Fonyászó) völgy torkolatával szem
ben, a műút Ny-i oldalán, felhagyott kőbá
nyában a titon mészkő boltozatának tetején,
15 m magasan, elhalt forrásbarlang nyílik,
melynek hossza 18 m. A hegység fiatal emel
kedése megfosztotta a fejlődés lehetőségétől (a
2. térképen: B). (11.)
A Márévári völgy Kőfülkéje. A Márévári
völgyben, a mérsékelten karsztos jellegű
Mária forrástól a völgyben haladva, Ny-felé,
V2 km-nyi távolságban találjuk a 3 méter szé
les bejáratú, de csak 2 m hosszú Kőfülkét
(K).
Ugyané völgyben magasabban, az éles útkanyarban, elpusztult karsztos üregek nyoma
mutatkozik (térképen -гг jel). A cseppkőkép-

származó karsztosodó mészkőképződmény felszíne:
Jtk. a terület fehéren van hagyva
Triászkori karsztosodó mészkőképződmény: T
Harmadkori képződmények területe (homok, ka
vics, konglomerátum, agyag és meszes kötésű szi
lárd kőzetek, alárendelten mészkövek, érdemleges
karsztosodás nélkül): vízszintes vonalkázás
A legfontosabb szerkezeti tényezők helyzetét jel
zik: a fogazott vonalak.
Barnakö-barlang a Magyaregregyi völgy Ny-i ol
dalában: В
K őfülke a Márévári völgyben: К
Elhalt barlang nyoma.

ződmények romos halmaza a jellemző az el
halt forrásbarlang helyére. A Keleti Mecsek
ben a holocén folyamán is igen erőteljes volt
a földkéregmozgás. Ez a nyugtalanság jelen
tősen hozzájárult alihoz, hogy a barlangkép
ződést megzavarja; ismételten megváltozott
feltételek elé állította a folyamatot.
A Villányi hegység barlangjai
A Villányi hegység Baranya megye déli ré
szén, kelet-nyugati irányban helyezkedik el
(3. térkép). Mind északról, mind pedig dél
ről meredek hegyoldallal közrefogott hosszú
helyenként- laposhátú, másutt keskeny ge
rincből álló hegység. Dél felől 100 m körüli
tszf. helyzetű síkságból meredeken emelkedik
fel, legmagasabb pontja a Nagyharsányi hegy,
a Szársomlyó, mely 442 m magas (térképen
NH). A hegység hossza 25 km. szélessége
azonban átlag nem több 2 km-nél. Vízgyűjtő
területe tehát jelentéktelen, a csapadék nem
gyülekezik össze, hanem nagyrészt gyorsan
lefut a hegység meredek oldalán. A déli oldal
nagymértékben elkarsztosodott. Dolinák nin
csenek, a karsztosodás a lejtők kopárságában

3. térkép:
A Villányi hegység
Hakusz Gyula és Strausz László térképe alap
ján készítette a szerző
Földtani képződmények:
I—V. egymásra tolt pikkelyek (vastag vonallal el
választva).
1 az alsó-kréta felső része, mészkő és agyagmárga,
helyenként karsztosodik
2 alsó-kréta ( bauxitképződés
a
fekvőben),
jól
karsztosodik
3 felső-maim (titon) mészkő, jól karsztosodik
4 alsó-maim mészkő, jól karsztosodik
5 cornbrash-callovi márgás mészkő és homokkő,
helyenként karsztosodik
6 felső-anisusi dolomit, kevésbé karsztosodik

— erős karrosodásban — mutatkozik meg. Ér
dekes látványt nyújt a Szársomlyó (Nagyhar
sányi hegy) déli oldala, ahol kiálló kőzet-rétegfejek sűrű sora borítja a lejtőt. Ennek
szemléletéből eredt az „ördögszántotta hegy”
ma is élő mondája.
A karsztos formakincset és így a barlangrendszereket is három csoportba oszthatjuk.
Első csoportba tartozik a Szársomlyó, a
Nagyharsányi hegy (NH) déli oldalán a legré
gibb magyarországi őskarsztos emlék, mely a
malm-, tehát a felsőjúrakori mészkő felszínén
mutatkozik. Itt e földtani kor szubtrópusi jel
legű karsztosodásának maradt meg az em
léke. A klimatikus hatás következtében szakadékos, meredekfalú, mély dolinák és hasadékok keletkeztek és ezekben bauxit halmozó
dott fel, ez töltötte ki és védte meg az üre
geket a lepusztulástól. Erre a különleges alak
tani ősfelszínre, erőteljes földkéregmozgás kö
vetkeztében, a barrémi-apti mészkőképződmé
nyek tömege meredek szögben tolódott fel,
azt befedte és végképp megvédte az ősformá
kat a további pusztulástól (8. ábra). A bauxit
bánya művelése tárta fel az őskarsztos felszín
üregrendszereit. A bauxitbányát ma nem mű-

7 anisusi vastagpados mészkő, jól karsztosodik
8 anisusi vékonypados mészkő, karsztosodik
9 alsóanisusi dolomit, kevésbé karsztosodik
NH
Nagyharsányi hegy, Szársomlyó
Cs
Csarnótai őskarszt
Bt
Büdöstapolca kénes forrása
V
Siklósi Várhegy barlangjai
M
Máriagyüdi barlang
NH
Szársomlyói hegytető barlangjai
a 442 m háromszögelési pont
közvetlen közelében
H. és H 2 Nagyharsányi kőfejtők (mind
kettőben vörösagyagos beteme
tést! csontbreccsás őskarszt
is van)
A Beremendï hegy a térképen kívül van. Csont
breccsás vörösagyagos őskarsztos eltemetett és
hidrotermális kupolás, tornyos barlangokkal.
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vélik, aknái és tárnái szakadékosak, bennük
az omlások folytonosak, nagy mélységek véd
telenül nyitva vannak s így a felhagyott bá
nya kutatása rendkívül veszedelmes.
A második csoport karsztos formái ugyan
csak őskarsztos jellegűek. A halmiadkor végén
és a negyedkor kezdetén a hegység a mainál
lényegesen terjedelmesebb volt. A tönkös jel
legű ősfelszín magasabbra emelkedve jelen
tékenyen el karsztosodott. A karsztos eredetű
hasadékokat és barlangokat a meleg éghaj
latra jellemző vörös, majd élénk sárga agyag
temette be. Ebben az agyagban, Kretzoi Miklós

8. ábra
A Nagyharsányi-hegy (Szársomlyó) őskarsztja
a Villányi-hegységben. Szerkesztette Szabó
Pál Zoltán
1 felső-pleisztocén-kori lösz, — 2 krétakori mészkő,
— 3 alsó-krétakori bauxit, m ely az őskarsztformá
kat kitölti, — 4 dogger és m alm -titon mészkő, — 5
anizuszi dolom it és mészkő

kutatásai szerint, világviszonylatban is párat
lan jelentőségű ópleisztocénkori fauna maradt
meg, főképp a günz-mindel interglaciális idő
szakból. Ilyenek vannak a Csamótai tetőn
(Cs), a pécs— harkányi országútiéi Ny-ra, a
vízválasztón kb. V2 km távolságban, könnyen
megközelíthető helyen. Hasonló gazdag fauna
került elő Villány, Nagyharsány és Beremend
szomszédságából is. (15.)
A formakincs harmadik csoportja jellegze
tesen hidrotermális eredetű. A hegység déli
szegélyén, az elsüllyedt mészkőrögökön át jut
felszínre Harkányfürdő 63 C°-os gyógyvize,
Máriagyűd mellett a Büdöstapolca (Bt), majd
a siklósi Várhegy (V) gyengén kénes, langyos
vize, továbbá a kistapolcai és a beremendi
langyos ásványvizek (térképen kívül). A mély
ségből feltörő agresszív víz oldó hatására
gömbfelületű, helyenként gömbfelületekből
egymásra emelt kupolás termek, másutt kris
tályokkal dúsan megrakott, toronyszerű bar
langi üregek jöttek létre, melyek a felszín
felé eredetileg zártak voltak. Vannak helyek,
ahol a hideg vizes üregképződés által alig ki
munkált rések és cseppkőképződmények öszszetalálkoztak az alulról feltörő hidrotermá
lis gőzök és gázok nyomán kialakult nagyobbméretű üregrendszerrel és az aragonitos díszí
tések halmazával.
A Máriagyűdi barlang. A községtől ÉNyfelé 1 km távolságban, a síkság fölött mintegy
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100 m-rel magasabban fekszik. Hidrotermális
eredetű barlang, melyet kőfejtés közben tár
tak fel. A kőzete középső-triász mészkő. Hoszsza 34 m, mélysége 17 m. A barlangban 1
m * guano volt, melyet 1955-ben kitermeltek.
A kristályos képződményeket ugyancsak ki
termelték és „máriagyűdi em lékének feldol
gozva árusították (3. térképen M).
A Szársomlyó (Nagyharsányi hegy) bar
langjai. A hegy tetején, a 442 m-t jelző há
romszögelési ponttól keletre mintegy 20 m-re
található az egyik elhalt barlang maradvá
nya, würm I. faunával (15). A malmkori
mészkőben alakult ki, mélysége 2 m, hossza
3,5 m. A barlang többi szakasza máladékkal
és törmelékkel van kitöltve. Az említett há
romszögelési ponttól nyugatra 30 m-nyire, 5
m mély, 10 m hosszú, ugyanilyen állapotban
levő hasadékbarlang helyezkedik el. Mind
kettő elhalt őskarsztos emlék (NH, 442). A
nagyharsányi kőbányában már több ízben
tártak fel hidrotermális eredetű barlangokat.
Ezeknek védelme azonban nem volt lehetsé
ges. 1954-ben mintegy 20 m mély függőleges
falú aknabarlangot nyitottak meg az alsókrétakori mészkőben. A barlangot dús, hidroter
mális eredetű, hófehér kristályos kéreg borí
totta. A kőfejtés nyomán azonban ez is meg
semmisült. Ma ugyanitt egy újabb barlang
a kutatás tárgya (H t). A Szársomlyó keleti
végén üzemelő kőfejtőben vörösagyaggal ki
párnázott és nagymennyiségű csontbrecésát
tartalmazó aknabarlang tárult fel 1959-ben
(Но). Ez egy ópleisztocénkori barlang fel
újuló részlete, mely a barlangot kitöltő vörös
anyagtól helyenként már megszabadult. Meg
mentése folyamatban van (9. ábra).
A Siklósi Várhegy barlangjai (V). Siklós
vára középső triászkori dolomitrögön épült.
A vár udvarán sziklába vésve 38 m mély kút
van. E kút sziklafalában a felszíntől 17 m
mélységben szűk, mintegy 4 m hosszú bar
langos hasadék mutatkozik. A felszíntől 20 m
mélységben, 6 m hosszú, hasonló üreget ta
lálunk. Mindkettőnek a falát borsókő-képződmény borítja. A víz hőmérséklete 26 C°, mely
a kőzet mélyebb helyzetű hasadékaiból tör
fel.
A Beremendi-hegy barlangjai (térképen
kívül, Nagyharsánytól D-re). A cementgyár
kőbányájában találjuk a 19 m mély, vízszin
tesen 8 m-ig járható aknabarlangot, mely hid
rotermális eredetű. Az alján levő 26 C°-os
vízből látják el a cementgyárat, a községi
fürdőt és több közkútat is. A Beremendihegy É-i oldalán ugyancsak kőfejtéssel tárták
fel a hidrotermális eredetű ördöglyuk nevű
barlangot 1912-ben. A megnyitáskor megkapó
látványt nyújtott. Ugyanis 24 m mélységben
van a langyos ásványvíz nyugalmi vízszintje.
A barlangban e víztükör nagyjában ovális
alakban mutatkozott, 30 m közepes átmérő
vel. Föléje az agresszív gőzök és gázok oldó
hatására kialakult, egymásba illeszkedő na

gyobb és kisebb kupolákból álló boltozat ha
jolt, helyenként kristályos kéreggel. A remek
természeti jelenséget a kőbányatulajdonos a
bányaszemét olcsó elhelyezésére használta fel.
A kibontást javasoltuk, részben meg is tör
tént, de anyagiak hiányában abbamaradt. K i
tűnő barlangi gyógyfürdőt lehetne itt létesí
teni.

9. ábra
A Nagyharsányi-hegy (SzárSomlyó) keleti
végén a kőfejtőben feltárt barlang. Vass Béla
feltárása alapján
í = hidrotermális eredetű kupola, I I = kalcitos
kötésű álfenék, I I I = hidegvizes eredetű épleisztocénkori kürtő, helyenként vörösagyagba zárt gaz
dag faunával

A Mecsek és a Villányi-hegység barlangjai
tehát nem nagy méretükkel és nem dús dí
szítő elemeikkel, hanem figyelemre méltó ke
letkezési sajátosságaikkal vonják magukra —
elsősorban a tudományos érdeklődésű kuta
tók és a velük sportszerűen együttműködő
barlangkutatók figyelmét.
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Die Höhlen der Berge Mecsek und Villány
Von S z a b ó Pál Zoltán
In der neuerscheinenden Zeitschrift der
Ungarischen Karst- und Höhlenforscher-Ge
sellschaft werden w ir eine Studienreihe be
ginnen, in dessen Rahmen w ir sämt
liche Höhlen der Gebirge Ungarns be
kanntmachen. In der ersten Ausgabe wird
der Verfasser über die Höhlen der Berge
Mecsek und Villány ein zusammenfassendes
wissenschaftliches Bild geben. Auf der ersten
Karte zeigt uns der Verfasser den westlichen
Teil des Mecseker Karstgebietes, auf der
zweiten Karte den östlichen Teil des Mecseker-Karstgebietes, und auf der dritten Karte
können w ir uns mit dem Villányer Berg be
kannt machen. Die Abbildung 1. stellt die
Karte der Höhle Abaliget, die grösste und
für den Fremdenverkehr ausgebaute Höhle
des Mecsek-Gebirges dar. Die Bilder 1., 2.
und 3. stammen auch aus dieser Höhle. In
die Höhle der Orfüer Vizfo-Quelle (2. A b b il
dung und 4. Aufnahme) sind die Forscher im
vergangenen Jahr nach Überwindung meh
rerer Siphone eingedrungen. Der Verfasser
macht uns auch mit den anderen bedeuten
den gesteinskundlichen und hydrographischen
Verhältnissen, Morphologie und mit den bis
herigen Erfolgen der Forschungen.
Пещеры

горных

массивов

Мечек

и

Виллань

Д -р Сабо Пал Золтан
В журнале Венгерского Общества исследо
вателей карста и пещер, мы начали печатать
серию научных статей, в рамках которых мы
описываем пещеры различных горных райо
нов Венгрии. В рамках первого издания, ав
тор дает краткое научное описание пещер гор
ных массивов Мечек и Виллань. На карте
№ 1 показывает карстовый район Западного
Мечека, на карте 2 — карстовый район Вос
точного Мечека, тогда как на карте 3 — пред
ставлен горный массив Виллань. На рисунке 1
изображена карта пещеры „Абалигет” , самой
большой
и оборудованной для
посещения
иностранцами из пещер горы Мечек. Снимки 1,
2 и 3 происхождения из той-же пещеры. В
пещеры Орфуйского Водотока (рис. 2 и сни
мок 4) мы проникли в прошлом году после
преодоления исследователями несколько сифо
нов. Автор описывает по отдельным райо
нам и остальные пещеры, их геологические,
гидрографические условия, морфологию и дос
тигнутые до сих пор результаты их исследо
вания.

