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A KŐRÖSBÁNLAKAI MAGYAR-B ARL ANG.
1 képpel és 1 térképpel.

Irta: Bartók Pál

A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Barlangkutató és 
Talajbiológiai Intézete 1942. nyarán megkezdte Erdély barlangjai
ban az élővilág feltárását, s vele a Magyar-barlang kutatását. 
A barlangnak az irodalomban is nyomát találjuk. 1921-ben megje
lent „Barlangkutatás”  IX. kötet, 1— 4. füzetében „Magyarok bar
langja” néven említi Bokor Elemér „A  magyarhoni barlangok ízelt
lábúi” c. dolgozatában. Ebből az időből már ismeretes a barlangból 
néhány Coleoptera-faj, egy Trichoptera. két Diptera, egy Aranea, 
egy pókalkatú és egy álskorpiQ-faj

A barlang nevének új megállapítására az késztetett minket, 
hogy a barlang Kőrösbánlaka és Varsónkolyos között, a Sebes- 
Kőrös kanyarulatának a balpartján, a Királyerdő csaknem három
szögalakú mészkőtáblájának északi felében, Kőrösbánlaka község 
határában fekszik.

Könnyen megközelíthetjük esőtlen időszakokban a Kőrösön való 
átkeléssel: a folvónak ilyenkor térdigérő vize semmi veszedelmet sem 
rejt magában Ä parton lévő és a látogatóknak mindig rendelkezé
sére álló tutajon pedig olyan könnyűszerrel juthatunk be a bar
langba. mintha csak szárazföldön tennők meg a hatalmas barlang- 
szájadékig vezető utat (1. kép.). A balpartról is meg lehet közelíteni 
a barlangot, ha Vársonkolyos felől a barlanghegy fölé emelkedünk 
és a barlangtól Kőrösbánlaka felé eső vízmosásban leereszkedünk. 
A barlangnak ez a megközelítési módja sem olyan veszélyes, túris
ták számára pedig éppenséggel nem jelent különösebb megerőlte
tést. Ezt az utat azonban csak téli időben használjuk, amikor a fo
gyónak még csak partmenti befagyása megakadálvozza a balpartra 
való tutajközlekedést. A nép jól tudia —  amit mi is tapasztalhatunk
— hogy a Sebes-Kőrös sohasem fagy be olyan erőteljesen, hogy 
rajta átmehessünk. Leginkább csak a széleken fagy be, s ez a jég
páncél csak nagyon ritkán alkalmas arra. hogv tutaiközlekedéssel 
veszedelem nélkül a túlsó patrtra juthassunk. Enyhébb téli idősza
kokban, amikor még ez a téli jégpáncél sem képződik ki, a víznek 
meglehetősen gyors és a kőtorlaszoktól ugrándozó folyása miatt, tu
tajjal ugyanolyan könnyen átkelhetünk mint nyáron.

Ugyanerről a barlangról számol be Kessler Hubert dr. a „Turis
ták Lapja” 54. évf. 1. számában megjelent „A  Vársonkolvosi és 'az 
Esküllői forrás-barlang” c. dolgozatában. Az általam felmért bar
langnak az alaprajza nagyjában megegyezik Kessler dr. alaprajzával, 
azonban részleteikben különböznek egymástól

A barlang ismeretét a csatolt fénykép és alaprajz alapján a 
következőkben nyújtom:

A 30 méter széles és 24 méter magas barlangszájadék a folyó 
balpartján egyenesben lenyírt sziklatömbnek az egysegét szakítja 
meg Ez az elég nagy méreteket öltő bejárat 66 méter hosszúságban
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tart, ahol a bejáratnak az oldalfalai összeszűkülnek (I.). A tetőzeti 
részen itt is még elég vájt a barlang. Csupán a baloldali fal pár- 
kányszerűen beugró gátja igyekszik a barlang bejárati részét, az 
utánakövetkező 20 méter hosszú és 17.60 méter széles, kissé kiöb- 
lösödő barlangrésztől elválasztani. (II.). Ennek a szakasznak a vé
gében egy kb. 2 méter magasságú vízesés van. A bejáratban a gaz
dag növénytakarón kívül (Boros Ádám dr. a „Scripta Botanica Musei 
Transsilvanici” I. (1942.) kötetének különnyomatában leírja a bar
lang szádájában megfigyelt növényeket), a tetőzetről le
szakadt hatalmas szikladarabok tűnnek fel. A szájadéktól kb. 50 
méter távolságra, a jobboldali részben egy nedves és zöld moha
gyeppel bevont kőrakás nyújtja az első látványosságot a barlang
nak ebben a részében (1.). A tetőzetről itt állandóan víz csepeg alá, 
melynek oldott kálciumhidrokarbonátja kálciumkarbonátok alakjá
ban kiválva, vékony cseppkőkéreggel vonja be a kövek felületét. 
Télen, amikor a lecsepegő víz hirtelen megfagy, ezen a területen 
sztalagmithoz hasonló jég képződik ki. Ezután az alapban keskeny, 
de a tetőzet felé eléggé kiöblösödő 45 méter hosszú barlangsza
kasz következik (III.), melynek alján kőhordalékot találunk. Itt 
derékszög alakjában két ágban balra folytatódik a föld
alatti folyosó (IV.). A jobb ágnak fenéksíkja 1.5 méterrel magasab
ban fekszik és elég vastag guanóréteggel van borítva. A jobboldali 
ágban előremenve, ha hátranézünk egy ielentéktelennek látszó, 
de annál érdekesebb folyosó tárul elénk (2.). Hossza alig több 15 
méternél. A folyosó baloldali falának közepe táján a fenékszinttől 
mintegy 80 cm. magasságban, lyukon át egy kis kiöblösödésbe ju
tunk. Innen a kis folyosóval párhuzamosan a jobboldali ág irányá
ban egy kb. 15 méter hosszú és mélybe irányuló, alul vizet is tar
talmazó szűk folyosó van, mely elég nagy üreghálózatot sejtet. Saj
nos, a bejárat szűk volta miatt, mesterséges beavatkozás nélkül, 
a barlangnak ezt a részét megközelíteni nem lehet.

Az előbb említett két barlangág 18 méter hosszúság után, egy 
sziklaoszlopot körülvéve, ismét egybeolvad. Továbbhaladva egy rö
vid szakaszon mélyebb rész következik, ahonnan a víz erodáló mun
kája által kivájt 30— 40 cm. széles sziklahasadékon át (V.) egy ma
gasabban fekvő nagy oldalfülkébe jutunk (VI.). Ennek fenéksíkja 
alulról felfelé emelkedik; ezt többé-kevésbbé guanóval kevert 
agyagba ágyazott kisebb kövek és nagyobb szikladarabok borítják.

A barlang két, egymásra merőlegesen álló, függőleges síkú re
pedés (valószínűleg vetődés, ill. kőzethasadék) mentén oldódott ki. 
A két különböző irányú vetődés éppen az előbb említett Gidaifül
kében találkozik. Itt a barlang kőzetanyaga nagyon összerepedezett, 
s ennek következtében a tetőzetről leszakadt nagy szikladarabok 
sokban hozzájárultak ennek a barlangrésznek nagyobb méreteket 
öltő kialakulásához. Ugyanis a leszakadás által keletkezett mészkő
törmeléket a barlangban folyó víz —  mely valószínű, hogy a bar
lang kialakulásának régebbi időszakaiban elég nagy lehetett —  
könnyebben kimoshatta. Ezt tapasztaljuk a barlang bejárati részé
ben is. A víz erőteljesebb eróziós munkája ebbe az oldalfülkébe 
nyíló és a bejárati résszel párhuzamosan haladó szűk sziklafolyo-
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sóban észlelhető. A folyosónak vörösagyagtól (terra rossa) sáros 
alját helyenként kisebb-nagyobb kövek borítják. Ez a folyosórész
let mintegy 115 méter hosszúságú; ennek oldalfalai fölött, jobbról 
és balról, guanóval és tömérdek denevércsontvázzal borított, ter- 
raszszerű képződményeket látunk (3.). A barlanknak ez a kikép-

A körösbánlakai Magyar-barlang bejárata.

ződése a víz nyomási és nehézségi eróziójának az eredménye. E 
barlangszakasz felső részének ovális kiképződéséből arra következ
tethetünk, hogy az első időkben a barlangban folyó patak az üre
gét még teljesen kitöltötte; ebben az esetben a víznek a nyomási 
eróziója érvényesült, s ez a barlang felső részének oválisán való
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kiképződését eredményezte. Mikor már az üreg tekintélyes nagysá
got ért el. a barlang-patak vize nem töltötte azt ki teljesen, s 
ennek következtében eróziója nehézségi erózióvá változott át. Ily- 
módon a barlang talapzatába bevágta a medrét, s így jöttek létre
—  amint említettem —  ezek a terraszszerű képződmények.

A barlang vége felé közeledve, kissé nehezen átjárható helyen 
tágultabb részletbe jutunk, mely az utolsó kis tülkébe vezet. Itt 
a barlangnak régen folytatása lehetett, ma azonban a hatalmas kő- 
omladékok miatt nem lehet továbbnyomulni.

A Mgyar-barlang üregképződésének idejét őslénytani adatok 
hiánya miatt nem tudjuk pontosan megállapítani. A hozzávetőleges 
üregképzqdésnek idejére azonban a Sebes-Kőrös terraszainak korai
ból következtethetünk. Amint a mellékelt táblázat is mutatja, a 
Sebes-Kőrösnek mindezideig 5 terraszát ismerjük.*

A folyami terrasz száma, kora és magassága m-ben.

A íolyó neve 1. sz. ó-alluv. II.
uj'Pleisz océn

I I .  SZ.
közép pleiszt

IV. sz. 
ó pleiszt

V. sz. 
pliocén

Sebes-Körös 2 — 2 . 5 6 — 1 0 2 2 — 2 5 4 5 — 6 5 6 0 — 8 0

A bejárati csarnok 80 méter hosszúságban —  Kerekes József 
dr. közlése szerint —  30— 210° irányú függőleges síkú vetődés men
tén oldódott ki, mégpedig a Sebes-Kőrös fellegvári terraszának a 
kialakulása óta. Mottl Mária dr. őslénytani kutatásai alapján fel
legvári terraszainak a korát a második eljegesedési periódusba: a 
Mindel-jégkorszakba helyezi, ez kb. megfelel a táblázatban feltün
tetett középpleisztocénnek. Ettől az időtől kezdve alakultak ki a 
barlangnak első korroziós nyomai, melyek azonban nem esnek egybe 
a barlang bejárati keresztmetszetének legfelső részeivel. Ez világo
san kitűnik a barlang alaprajzából és a nyílás legfelső részletéből 
is, mely nem a víz korróziója következtében, hanem leszakadás 
eredményeképpen mechanikai úton jött létre. A barlang fenéksík
ját kitöltő törmelék eredetére vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy 
részben eróziónak illetve omlásnak az eredménye.

A barlang mint speciális életfeltételeket nyújtó biotop, külön
féle állatoknak szolgáltat lakóhelyet. Rakovitza beosztása szerint 
vannak ezek között olyanok, amelyek kizárólag a barlangi élet
módhoz alkalmazkodtak (Troglobionták). Másrészük csak kedveli 
a barlang környezeti viszonyait, s ezért időszakosan vonulnak be 
a barlangba (Troglophilok). Viszont egy harmadik csoportja ezeknek 
az állatoknak a külszínen is állandóan megtalálható és a barlang
nak csak a külszínével megfelelő életfeltételeket nyújtó világos ré
szeiben él (Trogloxének).

* Bulla Béla dr.: A Magyar medence pliocén és pleisztocén terraszai. 
(Földrajzi Közlemények, LXIX. kötet. 4. szám) Budapest, 1941.
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Ezeknek az állatoknak különösen az utóbbi két csoportját sok 
tényező befolyásolja. Először is az évszakok váltakozásával kapcso
latos eltérő klimatikus viszonyok azok, amelyek hatást gyakorol
nak rájuk. Nyári hónapokban a barlang bejárati nyílásától kezdve 
egészen az V-tel jelzett barlangszakaszig a falon tartózkodó álla
toknak egész tömegét találjuk meg. Vannak ezek között p ó k o k  
(Méta Menardi Latreille, Méta Meriannae Scopoli, Nesticus fodina- 
rum Kulczynszki, Diplocephalus Helleri L. Koch.), l e p k é k  (Tri- 
phosa sabaudiata Duponchel, Triphosa dubiata Linné), b o g a r a k  
(Pseudaphonus griseus Panzer, Trichotichnus laevicollis Duft- 
schmidt), l e g y e k ,  s z ú n y o g f  é lé k, c s i g á k  (Strigilecula ve- 
tusta Rm, Lacinaria plicata biharica Clessin), r e c é s - s z á r n y ú a k  
(Micropterna nycterobia Mc. Lach).

A barlang bal ágában folyó patakban pedig nagyon sok Gam- 
marust és Planariát gyűjthetünk (Gammarus pulex , Planaria gono- 
cephala. Planaria alpina).

Ha téli hónapokban akarjuk ezeket az állatokat begyűjteni, 
kénytelenek vagyunk más lelőhelyeket keresni., mert az előbb em
lítettekről már eltűntek, vagy csak nagyon kis számban maradtak 
helyt. A barlangnak ez a része többé-kevésbbé követi a külszíni 
hőmérsékletbeli ingadozásokat, s télen a betóduló hideg elől me
nekülnek az állatok melegebb helyekre.

Télen a barlang hatalmas bejárati nyílásának alsó részén ke
resztül ömlik befelé a hideg levegő. Ezt a barlangi környezetet a jel
zett szakaszig nagymértékben lehűti, s a melegebb levegőt a bar
lang boltozati részén kiszorítja. Nyári hónapokban a fal alsó részei
ről begyűjtött állatok télen a barlang boltozata felé vándorolnak, 
mert az itt kifelé áramló melegebb levegőben, illetve enyhébb hő
mérsékletű környezetben jobban megtalálják a maguk számára az 
életoptimumot. Bár ez az élettér sem biztosítja számukra teljesen 
a nyári hónapok által nyújtott kedvező életfeltételeket, de élet
működésüknek a minimumra való leszállításával könnyebben át 
tudják vészelni a telet. Ezek az állatok szárazon élő állatok voltak.

Ugyanezt tapasztaljuk a vizi életmódot folytató állatoknál is. 
(Pl. Planaria, Gammarus.) Már előbb jeleztem, hogy a barlang bal 
ágában folydogáló patak vizében nyáron ezeket az állatokat szá
zával lehet begyűjteni. Itt a víznek a hőmérséklete, amint azt a 
nyári kirándulásunk alkalmával megmértük +10 C volt. Akkor 
az állatok nagyszámban éltek ezen a helyen, bizonyosan azért, mert 
ez a hőmérséklet számukra kedvező életfeltételként jelentkezett. 
1943. január 21-én ugyanitt a víznek a hőmérséklete -f 2 C"-ra szál
lott le. Az állatokból pedig csak egyet-kettőt lehetett begyűjteni. 
Ezek is teljesen elalélt állapotban voltak a kövek mellett meghú
zódva. Lehetőleg nem mozogtak és kézbevéve sem tapasztalta az 
ember nyári fürgeségüket. Ha jobban utánanézünk, hogy hová tűn
tek el ezek az állatok, azt látjuk, hogy feljebb vonultak a barlang
pataknak az alaprajzon V-tel jelzett részébe. Ugyanakkor itt a víz 
hőmérséklete + 5  C° volt, tehát sokkal kedvezőbb, mint lejjebb. 
Ezen a helyen az állatok nagy tömegben tartózkodtak. Azonban



ezeken is lehetett észlelni a téli időszaknak a hatását, ami legin
kább a lassúbb mozgásukban nyilvánult meg.

Hogy a hőmérséklet a barlangnak ebben a részében miért nem 
szállott alább, azt könnyű megérteni, ha ismerjük ezen a területen 
a barlangnak a talapzati viszonyait. A barlang jobb ágának a fenék
szintje l l/t méterrel magasabban van, mint a III-mal jelzett barlang
szakasz fenékszintje. A baloldali ág közepe táján is megvan ez a 
szintbeli különbség. Ez a magasságkülönbség természetesen a kí
vülről betóduló hideg levegő elé gátat emel és megakadályozza, 
hogy az V-tel jelzett barlangszakaszban hatását erőteljesebben ki
fejthesse. A VII-el jelzett barlangrészben a kívülről betóduló hideg 
levegő már egyáltalán nem érezteti hatását. Ennek a végében 1943. 
január 21-én -7  C volt a hőmérséklet. Ez is hozzájárul ahhoz,
hogy az előbb említett patakszakasz vize ne hűljön le olyan nagy
mértékben.

Csak egy környezeti tényezőt emelve ki. látjuk, hogy azok az 
állatok, melyek nem alkalmazkodtak teljesen a barlangi környe
zethez, az alacsony hőmérséklettel szemben latens életmóddal 
védekeznek.

Ezt a jelenséget a barlanglakó (troglobionta) állatoknál nem 
tapasztaljuk (b o g a r a k : Atheta spelea Erichson, Drimcotus Entzi 
Biró, r á k o k :  Cyclops Kié ff éri Chapp, Spelaeocamptus spelaeus 
Chapp, c s i g a: Paladilhiopsis transilvanica melyet Rotarides Mi
hály dr. egyetemi professzor úr volt szíves meghatározni, s ame
lyet ugyancsak ő új spéciesként írt le a „Fragmenta Faunistica 
Hungarica” -ban (Tom. VI. 1943. Fase. 1.). Ezek az állatok a barlang
nak VI— VII-el jelzett részeiben élnek. Ezekben a részekben az 
évi hőmérsékletbeli ingadozás rendkívül csekély, éppen ezért az itt 
élő állatok zavartalanabbul folytathatják életüket az évnek bármely 
szakában.

A levegőnek a páratartalma szintén speciális életfeltételeket te
remt a barlangban. A barlang levegőjéből a sziklafalra lecsapódott 
pára nagyszerű életteret kínál fel az amúgvis hygrotropismusra 
hajló lepkéknek és recésszárnyúaknak.

A barlangi levegőnek az áramlása, amiről már előbb is szó volt, 
szintén befolyást gyakorol egyes barlangi élőlényekre. 1942. nyarán 
tartott kirándulásaink alkalmával többször is megállapítottuk (füst) 
a barlangi levegőnek kifelé való áramlását. Nyáron a külszíni le
vegő hőmérséklete a barlangi levegő hőmérséklete fölé emelkedik, 
melynek eredményeképpen az alacsonyabb hőmérsékletű barlangi 
levegő nagy tömegekben nyomul kifelé a barlangból. 1943. január 
21-én tartott kirándulásunk alkalmával a barlangi levegő áramlá
sának éppen az ellenkezőjéről győződhettünk meg. Most a külszíni 
levegő a barlangi levegő hőmérséklete alá süllyedt, aminek követ
keztében a külső hideg levegő tért hódított magának a barlang bel
seje felé.

A téli és a nyári légáramlás megfordulásával kapcsolatos a 
barlangban a denevéreknek a tartózkodása. 1942. nyarán a kirán
dulásaink alkalmával egy ízben sem tapasztaltuk a denevéreknek a
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barlangban való jelenlétét. Csupán 1942 szeptember havának a 
közepe táján találtam a VII-tel jelzett barlangszakaszban egy nagy 
patkós-orrú denevért (Rhinolophus ferrum equinurrt)

Ez azonban már azt az időpontot jelenti, amikor a külszini le
vegőnek a hőmérséklete megegyezik a barlangi levegő hőmérsék
letével, s a levegőnek a barlangban való áramlása mindaddig meg
szűnik, amíg a külső levegő hőmérséklete a barlangi levegő hő
mérséklete alá nem süllyed Ez az az időszak tehát, amikor a dene
vér úgy a barlangon kívül, mint a barlangban ugyanazokat a fel
tételeket találja meg. S ha ez az egy denevér történetesen betévedt 
a barlangba, számára még közömbös helyen lévén, ott meg is ma
radt. Téli kirándulásunk alkalmával azonban azt tapasztaltuk, hogy 
ezrivel voltak a denevérek a IV—VI. és VII-tel jelzett barlangsza
kaszok mennyezetén (Rhinolophus ferrum-equinum, Pipistrellus 
pipistrellus). Tavasszal, amikor a légáramlás ellenkező irányú lesz, 
a denevérek kivonulnak a barlangból. A hőmérséklet, a légköri ned
vesség és a levegő áramlása tehát a barlangot lakó élőlényekre be
folyással vannak.

A barlangból begyűjtött és meghatározott állatok közül csak 
azokat közlöm a dolgozatomban, amelyeket példaként sorolhattam 
fel.

Az idézett állatok közül a pókokat Kolosváry G. dr., a bogara
kat Kaszab Z. dr., a csigákat Rotarides M. dr., a recés-szárnyúakat 
Bogha L. dr. voltak szívesek meghatározni. Köszönetemet fejezem 
ki Kerekes József dr. adjunktus úrnak is, aki dolgozatom megírásá
ban hasznos tanácsokkal látott el.

52

A MAGYAR BARLANGKUTATÁS ÁLLÁSA 
AZ 1942. ÉVBEN.

Irta: Kadic Ottokár dr.

Ismét letűnt egy háborúban eltelt esztendő, fokozott korlátozá
sok és nehézségek közepette. A munkaerő és a fuvardíjak rohamos 
emelkedése, az építkezési anyagok hiánya és zároltsága, az utazás, 
a vidéken való tartózkodás, a lakhatóság és az élelmezés nehézségei 
és azok állandó drágulása, mindegyike külön-külön probléma elé 
állítják azt, aki napjainkban barlangot akar kutatni. Eszerint a ku
tatás sikere jóformán attól függ, hogy ezeket a sokféle nehézsége
ket, a mai súlyos, háborús gazdasági viszonyaink mellett, mikép
pen tudjuk megoldani. Mindezeket a nehézségeket szem előtt kell 
tartanunk, amikor a letűnt évben végzett egy-egy barlangkutató 
vállalkozás eredményeiről a következőkben beszámolok.

A Várhegyi Bizottság a Székesfővárosnak ezévi 4500 pengős 
segélyéből folytatta a Várhegyi barlang II. szakaszában a múlt év
ben megkezdett Uri-utca 22. és 24. számú házak barlangpincéinek 
feltárását és kiépítését.
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Wenn der Mensch keine Höhlen fand, aber steile Halden oder 
gar vertikale Wände in der Natur vorfand, die aus leicht aushöhl- 
barem Gestein bestanden, so grub er sich eine künstliche Höhle in 
dieses und lebte in ihm gut und bequem. So ist z. B. eine in Löss 
gegrabene Höhlenwohnung trocken, im Winter warm, im Sommer 
kühl, feuersicher und gleichzeitig leichter gegen feindliche Angriffe 
zu schützen und zu verteidigen. In China, in den Provinzen Shan-hsi, 
Schen-hsi und Kan-su wohnen, —  nach der Schätzung von Richt
hofen, —  zwanzig Millionen Menschen in Lösshöhlen.

In Ungarn sind noch vielfach Höhlenwohnungen im Löss, in 
pannonischen Sand- und Ton-Schichten, und in vulkanischen Tuffen 
zu finden. Diese Gesteine sind abwechselnd hart, resp. weich und 
lockerer. Die Höhlenwohnungen finden wir immer in der lockeren, 
leichter aushöhlbaren Schichte unter einer härteren Schichte, die als 
Decke, als Plafond genügend fest war. Der Löss ist nicht geschichtet, 
darum musste die Decke der Löss-Wohnungen als zylinderförmig 
ausgehöhltes Gewöhlbe gestaltet werden. Interressante Löss-Woh- 
nungen sind im Tolnaer- und Somogyer-Komitat sowie in der Bács
ka vorhanden, wo die heutigen grossen Ortschaften am Fusse des 
„Telecska” genannten, steilen Abhanges des Bácskaer Löss-Plate 
aus, die Nachkommen der einstigen nur aus Löss-Wohnungen be
stehenden Gemeinden sind. Auch heute findet man noch viele der
artige, teils noch bewohnte, teils schon verlassene Aushöhlungen. 
Bei Miskolc und bei Sirok sind auch heute noch bewohnte schöne 
Höhlenwohnungen im wulkanischen Tuff zu sehen. In Gyorszent- 
márton, bei Pannonhalma bestehen noch bewohnte Höhlen in den 
pannonischen Sad- ud Ton-Schichten. Auf der Halbinsel Tihany des 
Balaton-Sees finden wir die Reste eines griech. Orient. Klosters, 
dessen Zellen in die basaltuff-Schichte eingegraben sind.

DIE KŐRÖSBÁNLAKAER MAGYAR-HÖHLE

Von Paul Bartók.

Die Höhle befindet sich zwischen Kőrösbánlaka und Vársonko- 
lyos, auf der linken Seite der Krümmung der Sebes-Kőrös, in der 
Gemarkung der Gemeinde Kőrösbánlaka.

Da die Höhle in einer Felswand direkt am Wasser liegt, ist ihr 
Zugang schwierig. Im Sommer kann die Kőrös leicht übersetzt wer
den, im Winter aber muss man von dem Mizidtal aus erst den Berg, 
welcher die Höhle enthält, ersteigen. Von dort aus kann dann einer 
Wasserrunse entlang der Höhleneingang erreicht werden.

Der Höhleneingang ist 30 m. breit und 24 m. hoch. Nach 140 m. 
gabelt sich der Gang und dreht sich zugleich um 90° nach Osten. 
Nach 18 m. vereinigen sich die zwei Gänge wieder und wenige Meter 
weiter biegt der Gang sehr schmal werdend nach Norden. Nach 115 
m. senkt sich die Decke so stark, dass man den weiteren Verlauf 
nicht mehr verfolgen kann. In diesem letzten Teil finden wir starke 
Erosions-Spuren.
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Im Winter ist es im Innern der Höhle wärmer als draussen. Sie 
bietet dann einer grossen Anzahl Fledermäusen ein gutes Winter
quartier. Im Sommer ist in der Höhle keines dieser Tiere vorhanden.

STAND DER UNGARISCHEN HÖHLENFORSCHUNG 
IM JAHRE 1942.

Von Prof. Dr. Ottokár Kadic.

Es ist wieder ein Kriegsjahr verflossen inmitten gesteigerter Be
schränkungen und Schwierigkeiten. Die rapide Erhöhung der Arbeits
und Frachtlohne, der Mangel an Baumaterial, die Schwierigkeiten 
bei dem Reisen, der Verpflegung und dem Aufenthalt am Lande, 
bedeuten, jedes für sich, ein schweres Problem für Alle, die heutzu
tage in Höhlen forschen wollen. Demzufolge hängt das Ergebnis der 
Forschung eigentlich davon ab, in wie weit es uns gelungen ist diese 
verschiedenen Schwierigkeiten, inmitten der heutigen schweren 
wirtschaftlichen Verhältnissen zu überwältigen.

Die Várhegyer Höhle am Festungsberg haben wir durch Er
schliessung und Ausbau einiger neuen Räume wieder um etwas ver- 
grössert. Auch wurden einige Stellen der Höhle, die von Tropfwas
ser befallen waren, in entsprechender Weise entwässert und trocken
gelegt. Unsere Höhle erlitt in diesem Jahr schwere Verluste, insofer- 
ne mehrere prächtige Räume, für Luftschutzzwecke in Anspruch ge
nommen und dadurch als Naturdenkmale leider gänzlich vernichtet 
wurden. Trotzdem besuchten unsere Höhle, die sich in den letzten 
Jahren den Ruhm einer interessanten und lehrreichen Sehenswür
digkeit erworben hat, im verflossenen Jahr 10.500 Persónen.

Die Tapolcaer Höhlenkommission unserer Gesellschaft setzte 
die Regulierung des Teichwassers in der Tapolcägr Höhle fort, wo
durch es ermöglicht wurde, diesen mit Wasser gefüllten Höhlenab
schnitt durch eine interessante Kahnfart zu besuchen. Der tobende 
Weltkrieg beeinflusste den Fremdenverkehr auch dieser Höhle 
schädlich. Unsere gewohnten Gäste des Auslandes blieben auch dies
mal, bis auf einige Besucher aus Deutschland, Polen und der 
Schweiz, fast volständig aus.

Die Solymárer Höhlenkommission wurde nach mehrjähriger 
Pause, wieder ins Leben gerufen. Die Verwaltung dieser Höhle nahm 
unsere Gesellschaft wieder in eigene Hände und setzte die fremden- 
verkehrföhrdenden Einrihctungen im vord em . Abschnitt dieser 
Höhle fort. Es wurden die höher gelegenen Höhlenräume mit den 
tiefer liegenden Räumlichkeiten durch Treppenbau leichter zugäng
lich gemacht.

Auch die wissenschaftliche Forschung setzte in dieser Höhle ein. 
In der Höhlenfüllung eines tieferen Abschnittes kamen gelegentlich 
der hier vorgenommenen Grabung Knochenreste des Höhlenbären 
und anderer eitszeitlicher Säugetiere zum Vorschein. In einem höher 
gelegenen Gang entdeckten wir Knochenreste einer voreiszeitlichen


