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AZ EGERKÖRNYÉKI BARLANGVIDÉK KIALAKULÁSAI 

Irta: Kerekes József dr. 

Barlangjaink tudományos kutatása harminc évvel ezelőtt in-

dult meg az ősemberkutatással kapcsolatosain. Az elmúlt három év-

tized a természettudományok bármelyik ágának történetében hosz-

szú idő, ásatásos barlangkutatásunk elismerésreméltó eredményei-

nek szemszögéből nézve mégis igen rövidnek tetsző. Ásatásainkkal 

megismerjük jégkori barlangkitöltéseinknek valószínű teljes réteg-

sorát; hatalmas fejlődésen ment át az ősembertan tudománya is. A 

legnagyobb felvirágzást talán mégis az őslénytan könyvelheti el, 

különösen jégkori gerincesfaunánk kutatása révén. ^ 

Ezeknek a kutatásoknak azonban hiányosságuk volt, hogy 
megelégedtek a barlangok kitöltésének vizsgálatával s többnyire 
figyelmen kívül hagyták, vagy mostohán kezelték a barlangok ki-
alakulását. 

Jelen szerény kísérlet célja ezt az egyoldalúságot kiküszöböl-
ni. Egy hidrográfiai egységnek, a biikkhegységi Tárkány-patak 
vízterületének barlangjait szemeli ki vizsgálódása tárgyául, még-
pedig azzal, a célkitűzéssel, hogy az ásatásokkal nyert eredménye-
ket harmonikusan összeegyeztesse a barlangok kialakulásával és 
főképpen, hogy a mészkőszurdokok barlangjait és környezetüket az 
egész rendszer kialakulásának morfológiai szintézisével olvassza 
egybe. 

Az egerkörnyéki barlangvidék földtörténeti kialakulása. 

A Blikk-hegység csonkahazánk legbonyolultabb felépítésű 

tömbje. Hegyszerkezeti hovatartozása is bizonytalan, s teljes hatá-

rozottsággal egyelőre el nem dönthető, hogy a Kárpátokhoz, vagy 

pedig a Magyar Középhegységhez való sorolása jogosultabb-e? 

A hegység alapja ókori kőzetekből, uralkodóiig tengeri ere 

detű agyagpalákból áll. Ezt a mai alaphegységet a variszkuszi 

hegyké<pződés ereje magasra felgyűrte, száradra emelte, úgyhogy 

az erózió vette munkába és még az ókorban nagyjából egységes 

szintre letarolta a gyűrt palahegységet. A geológiai középkor ele-

jén újból a tenger hullámaiba merül a hegység. Ebben az időben 

* Részben előadta a Magyar Barlangkutató Társulat 1938 febru-

árius hó 22-én tartott szakíilésén. 
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ülepednek le a tönkhegység többé-kevésbbé kiegyenlített felszínére 

a triászkori hatalmas mészkőtömegek, a ma i fedőhegység kőzetei 

A középkor további szakában, valószínűleg a ju ra korszak idejében 

újból szárazra emelkedik a hegység és részben szárazon is marad 

a hosszú geológiai korok során át, egészen a jelenkorig. A júra- és 

krétaidőszaki hegyképzőfolyamatok rögökre tördelik a hegységet 

és a rögtábláik százait összetorlasztják, préselik. A kréta korszak-

ban a hegység körül i szomszédos területek besüllyednek. Ettől kezd-

ve a harmadkor folyamán végig szigetszerűen emelkedik ki a ten-

gerek vizéből, mindaddig, amíg végre az utolsó magyar tenger, a 

pannóniai beltenger is eltakarodik a közeléből. 

Az egerkörnyéki barlangvidék térképvázlata. 

Planskizze des Höhlengebietes von Eger. 

A harmadkori tengerek igen széles üledék koszorút raktak s 

Bükk régi, fennsíkszerűen elkülönülő alaphegysége köré. A hegy 

ség DNy-i részében ennek a fiatal tengernek az üledékei erősen be 

nyulakodnak a régi 'hegység vonulatai közé. Ez a Túrkányi-meden-

ce magas hegyekkel övezett dombvidéke. A medence területe a 
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bükkörnyéki nagykiterjedésű széntelepek keletkezésekor, a miocén 
kor mediterrán emeletének idejében megsüllyedt, a hegységet körül-
ölelő tenger vize öbölszerűen elönti és üledékeivel feltölti a sűllye-
déket. A medenceüledékek a szárazföldi kavics- és agyagtól és ab-
ráziós tengerparti kavicstól a sekélytengeri homokos, agyagom szén 
tartalmú rétegeken és márgapalákon át egész a riolittufáig megle-
hetősen változatosak. A riolittufa már szármáciai korú és a part-
közeli területek gyakori szintingadozásainak megfelelően mocsaras 
szárazulatra hullott. 

A harmadkori medence tulajdonkcpeni területe 21)0—300 m 

absz. magasságú, ÉK felé öbölszerűen benyúló dombvidék. DK fe-

lől az Eged-Várhegy 500—650 m magas, DNy—ÉK-i, a medence 

tengelyével párhuzamosan húzódó mészkővonulata határolja, észak 

felé meg a Bükkfennsík 800—900 m peneplénje. A fennsík hatal-

mas vastagságú mészkőtakarója meredeken bukik le a dél felé lej-

tő agyagpalaterületre. A hegység magas fennsíkja és a medence 

alacsony halomvidéke közé észak és nyugat felé egy közbülső, nagy 

általánosságban 5G0 m absz. szintű, kiterjedt térszinlépcső illeszke-

dik; formáját szépen kirajzolja és határozottan elkülöníti környe-

zetétől az agyagpala- mészkővonulatok egységes gerincmagas-

sága is. Valószínűleg a mediterránkori tenger tengermarta síksága 

ez. 

Közvetlenül a Tárkányi-medence kitöltésének dombjai fölött 

még egy denudációs szint kirajzolódik az alaphegység kőzeteire, 

csaknem mindenütt a medencét övező (és a mediterrán tenger hul-

lámverésétől egységes szintre legyalult) középhegyvidék lejtőségé-

be. Minden bizonnyal a pannóniai beltenger partvonala ez!1 Az 

egykori parti színlőt szintén szétszabdalta már a felszíni vízfolyá-

sok eróziója, így 320—370 m szintmagasságban csak foszlányait ta-

láljuk.2 Ezeknek a színlőmaradváinyoknak az elhelyezkedése alap-

ján megállapítható, hogy a pannóniai tenger alig terjedt túl a me-

dence mai határain. 

Az elmondottakból is látjuk, hogy területünk szárazzá válásia 

nem egyidőben következett be az egész vízgyűjtőterületen. A tér-

színt uraló magas karsztplanina már a földtörténeti középkor óta 

áll ellen a szárazföldi lepusztító erőknek. Az agyagpalaterületek 

1 Az elmúlt év nyarán az Egervölgy terraszmorfológiai tanul-

mányozása kapcsán alkalmam volt ezt a szintet — abráziós üledékei-

vel együtt — nagyobb területen vizsgálni. Behatóbb tárgyalását az 

Eger-patak terraszrendszerét tárgyaló külön beszámolóban ejtem meg. 
2 Megelőző dolgozatom (A Tárkányi öböl morfológiája. Föld-

rajzi közlemények. 1936. LXIV. p. 83.) kétes „pannóniai korú szikla-

terrasz"-a ez a szint. 
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egységes szintre lenyesett térszíne talán a felső-mediterránvégi ki-

emelkedés óta tárolódik. Az erózió azóta alaposan összeszabdalta 

mély völgyelések párhuzamos sorozatával, a régi fennsík jellegét 

má r csak a gerincek egybeolvadó magassága érezteti. A völgyek 

oldalai helyenként hirtelen szakadékosakká válnak, a völgyiapá-

lyok egyszerre összeszűkülnek. I lyen helyeken a völgyelés egy-egy 

mészkőrögön hatol át. Az agyagpalák közé itt-ott besüllyedt mész-

kődarabokat a tenger abráziója a jóval kevésbbé ellenálló agyag-

palákkal megegyező szintre tarolta le. 

Legutol jára vált szárazzá a mai vízgyűjtőterület legmélyebb 

térszíne, a Tárkányi-völgyinedence és közvetlen peremvidékei. A 

pannónvégi kiemelkedés óta egységesen a normális denudáció erői 

pusztítják a területet s jutnak el a térszín mai ál lapotáig. 

A nagy domborzati formák kialakítását tehát a hegyképző 

erők (magas karsztfennsík) és a tengervíz abráziója végezte; ezt a 

három lépcsojű térszínt szabdalja fel az erózió úgyannyira, hogy 

a felszín mai tagozottságán már kissé elhalványultán ütnek csak 

át a főformák körvonalai. 

Területünk barlangjai túlnyomórészben völgyek oldalában 

nyílnak, kialakulásuk is völgyük képződésével kapcsolatos. Csak a 

Várhegy és a Tibahegy magashelyzetű barlangjainak kialakításá-

ban tételezhető föl más erők hatása is. 

A Berva-szurdok fejlődéstörténete. 

A Tárkányi-medencét ÉNy felől a Berva-bérc 1509 m) triász-

kori mészkőröge választja el az alaphegység agyagpalaterületeitől. 

A Berva-bérc teteje minden valószínűség szerint harmadkori (me-

diterrán!) tengerfenék. A rögöt Ny-i és K-i széléhez közel egy-egy 

É-D-i i rányú völgyelés vágja át: nyugaton a Berva-völg.v, kele-

ten meg a Mész-völgy. A Berva-szurdok alsó részében a völgybevá-

gódás a medenceperemi üledékek határán föltárja a mediterránko-

ri abráziós mészkőkonglomerátumot is. 

A pannóniai tenger valószínű partvonalai 350—370 m szin-

ten húzódnak a felnémet-bányatelepi Fehérhegy-Kíilsőhegyről a 

Berva-bércen át a Szent István-sír—Farkaslyuk tető irányában. 

A Ber va-bércnek a szurdok felőli lejtőjében, az említett pan-

nóniai tengerpart szintje alatt több — részben régóta ismert — 

barlang nyíl ik. A legmagasabb a Bervavölgyi-sziklaüreg (1. sz, 

üreg); alacsonyabb morfológiai szintet képvisel a Berva-barlang 

(2. sz. üreg) átjárója,. Ezeken kívül még három új barlangüreget 

találunk, részben a mai mederszint alatt. 

A Bervavölgyi-sziklaüreg (Kemencelyuk) a szurdok balolda-

lán, a Nagygallya-lápa baloldali, Farkaskő (Likaskő) nevű szikla-

csoportjában, kb. 65 m rel., 310 m absz. magasságban nyíl ik. Való-

színűleg egykori forrásbarjang, K-Ny- i irányú, Ny-nak nyíló, tö-
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résmenti rövid folyosóval. A néhány méteres folyósó egy kereszte-

ző É—D-i i rányú törés mentén kitágul , ugyani t t kürtő nyíl ik föl a 

szabadba. A pados mészkő 20°-al észak felé dől. (Lásd az 1 ábrát.) 

Az üreg egész arculata igen régi, pusztuló barlang látszatát kelti. 

A falak erősen karrosodottak, a barla<ng bejárati részéből idők fo-

lyamán mintegy 3 méter beomlott már, csak a folyósó kis korrózi-

ós padkájának itt is megmaradt részlete tanúsít ja egykori létezé-

sét. A kürtőn át került az üregbe kitöltésének főrésze: a mészkő-

törmelékes barlangi agyag és talán a sárga agyag is. Felhalmozó-

dásformájuk törmelékgarmada, ennek csúcspontja a kürtő alatt 

van. A fedő humuszréteg jelenkori üledék. 

A barlang keletkezés-idejére csajt bizonytalanul következtet-

hetünk. A pannóniai tengerpart szintje (360 m körül) és a Tárkány-

pataknak ide beszolgáló levantei terraszszintje (a Rózsás fölötti 

1. ábra. A Bervavölgyi-sziklaüreg iKemenceíyuk) keresztmetszete. 

Fig. 1. Queerschuitt der Bervavölgyer Höhlung. 

Öreghegyen, a Szurdok alatt 250 m körül) között helyezkedik el, 

térben, egyúttal valószínűleg időben is a levantei terraszhoz, ill. 

ennek kialakulásidejéhez közelebb. 

A Berva-barlang (Drótlyuk) a szurdok alsó szélén, közvetle-

nül a, harmadkori medenceüledékek határánál , az utolsó mészkő-

rögben nyíl ik, kb. 13 m rel., mintegy 230 m absz. magasságban. 

Anyakőzete triászmészkő abráziós kavicsából összecementezett, tö-

mött fehér és kékesszürke mészkonglomerátum. Az ökölnyi kopta-

tott kavicsokat élessarkú apró mészkőkavics és mésziszap ragasztja 

össze. Minden bizonnyal ez a medenceüledékek báziskőzete. A pa-

dos mészkőkonglomerátum mészkőiencsékk.M váltakozik s kiváltkép 

karrosodott felszínén alig különbözik a triászkori fehér mészkőtől. 

Ebben a pados mészkőben, a Berva-patak medrére merőlegesen ol* 

dódotf ki a barlang, mégpedig úgy, hogy a folyosó irányát egy tö-
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rés, lejtését pedig a mészkőpadok dülése jelöli ki. A barlang leg-
mélyebb részleténél kettős nyílású kürtő nyíl ik a dombtetőre. A 
kürtő alatti barlangrészlet két kőzethasadék mentén oldódott ki. A 
barlang nyílásánál simára korrodált a kőzet: innen a folyosó a 
kürtő alá lejt (lásd a 2. ábrán), a Drótlyuk tehát jellegzetes nyelő-
barlang! Megerősíti ezt két szép, egy szintben végigfutó és a kürtő 
alatti nyelőig lejtő, öblös, korróziós lépcső (lásd a 3. ábrát) és az 
üregkitöltő anyag is. 

A kitöltés anyaga az egykori barlangpatak hordalékkavicsi 
és iszapja. Vastagsága a bejárattól (itt kb. 3 dm) a nyelő felé nö-
vekszik. A patak mai kavicsa*iyaga tökéletesen megegyezik á régi 

2. ábra. A Berva-barlang (Drótlyuk) bejárata. A kép alsó, fűvel benőtt 

része az egykori, simára erodált patakmeder maradványa. (Szerző felv.) 

Fig. 2. Eingang zur Bervahöhle. Der untere, mit Gras bewachsene 

Teil des Bildes, ist der ursprüngliche, flach erodierte Überrest des 

ein st igen B a ch bee ken s. 

barlangi kaviccsal. Az ásatás hány ójából gyűjtött kavicsok között 

szemnagyság szerint két főcsoportot állapíthatunk meg: nagyszemű, 

durva, koptatott mészkő- és agyagpalakavicsot és vegyes, .aprósze-

mű kavicsot; ez az utóbbi főleg lapos agyagpala-, homokkő- és sok 

kvarcféleségnek erősen koptatott anyagából áll. Az aprószemű 

kvarckavics abráziós eredetű, ez az elegyrész a mai patakmeder-

ben jóval alárendeltebb mennyiségben van jelen, valószínűleg az 

abráziós kavicsfoszlányok fokozatos elhordatása miatt. 
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Ez a hordalékanyag nem végezhetett lényeges eróziós munká t 

a barlangban, hiszen aránylag igen kis mennyisége haladhatott át 

a folyósón, amíg a nyelőt el nem tömte, iszapolta. A terraszszerű 

öblöket inkább oldás vájhatta ki. Ezt bizonyítja az is, hogy az öb-

lös formák a nyelés helyén, a kürtő alatt .üstszerű kioldásformák-

ban folytatódnak, ebeket pedig á l ta lában örvénylő víz korróziójá-

val magyarázzuk. 

A Drót lyuk tehát egy idős nyelőbarlang a Berva-patak egyik 

terraszszintjében. 

Az érseki erdőhivatal bent a szurdokban állított föl modern 

széntüzelésű mészégetőkemencét. A mészkövet a szurdok felső sza-

kaszain, a Nagygal lyarlápa oldalában fejtik. Robbantás közben bar-

langüregekre bukkantak. Kettő ezek közül közvetlenül a lápa völ-

gyelése alatt oldódott ki. Az északabbra levő az Agyogos-ba\rlang; 

3. ábra. A bervavölgyi Drótlyuk folyosójának keresztmetszete. 

Fig. 3. Queerschnitt durch den Gang der Bervahöhle. 

kb. 30 méternyire hatolhattam bele a kőfejtés szünetelésekor. Ez a 

barlang is a szurdokra merőleges repedés mentén oldódott ki. A 

patak fölött 9—10 m magasságban nyitották meg a barlang olda-

lát, közel összeszűkülő mennyezetéhez. A barlang fenékmagasságát 

a feltöltés miat t nem ál lapí thattam meg, de az kétségtelen, hogy 

néhány méterrel a patak mai szintje alá terjed; lejtése a hegy fe-

lől a patak felé irányul . A falak és a mennyezet igen erősen, bi-

zarrul korrodáltak, a mészkőben nagy, üstszerű, félgömbalakú ki-

oldások láthatók. A feneket f inom, tiszta sárga agyag tölti föl. Az 

agyag a barlangnak a hegy alól jövő ága felől lejt. Elhelyezkedé-

se azt bizonyítja, hogy a karsztvízzel együtt a hegyből került az 

üregbe, nem a Berva-patak hordaléka. Hellyel-közzel magasan a 

falakon ós az oldalsó mélyedésekben is ta lá lunk 1—2 ú j j ny i vastag-
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ságú agyagot, látszólag teljesen friss á l lapotban! Más módon nem 

magyarázható ez, minthogy a barlangban időnkint megtorlódik a 

víz; magasvíz idejéén ülepszik azután le a sárga iszap az oldalak 

egyenetlenségeire. 

Az Agyagos-barlangtól néhány méternyire alább ú jabb üre-

get nyitottak meg. Sajnos, ottlétemkor átmenetileg betömték, mert 

a kőfejtést akadályozta. A munkások egybehangzóan ál l í tották, 

hogy tiszta állóvizet találtak benne. Adata ik szerint ez is a patak-

völgyet keresztező kőzet repedés mentén kioldódott barlangüreg 

szintén a patak medre alá lejt. (4. sz. üreg.) 

A kőfejtő alsó végénél, az iparvasuti sorompó mellett, 15 m 

magas, robbantott sziklafal tövében, kb. 235 m absz. szinten, a pa-

taktól mindössze 8 m távolságban, 2.5 m magasan nyíl ik a szurdok 

ötödik barlangja. Ennek az iránya is merőleges a völgyre (KÉK— 

NyDNy-i) s ugyanúgy a. patak alá lejt, mint az előbbi üregek. 

4. ábra. A Berva-szurdok vázlatos hosszszelvénye. 

Fig. 4. Schematischer Laiigsschnitt des Berva-Engpasses. 

Sárga, egynemű agyag tölti ki ezt is. G'iál László erdőmérnök8 — 

a mészégetőüzem vezetője — kihordatta az agyag jórészét s 7.5 m-

re lemélyítette az üreget. Érdekes, hogy a patak szintje alatt 5 m 

mélyen inégcsak nem is szivárog a víz. A barlang mennyezete, ol-

dalai mind csupa üstszerű, korróziós mélyedés. 

Mikor és hogyan keletkeztek ezek a mederalatti üregek? Ki-

oldásuk és iszappal eltömődésük nem egyidejű, hanem egymást köve-

tő folyamatok voltak. A sárga agyag korát kell tehát megállapí-

tanunk, hogy a barlangok korára következtethessünk. 

:i Örömmel jegyzem meg itt, hogy a szurdok három utolsó bar-

langját az erdőmémök űr mentette meg a pusztulástól, az érdekes 

kulcsadatokat így neki köszönhetjük. 

D 

t W 
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Barlangkitöltéseink sárga, világosbarna agyagjai, mészkő-
törmelékes rétegei mindig jégkoriak. A jelenkori üledékek sötét-
barna-fekete humuszos anyagúak. A Berva-szurdok három alacsony 
barlangjában nincs humuszos hozzákeveredés, ezen az alapon az 
agyag anyagának a korát föltétlenül jégkorinak vélem. Sejtésein 
szerint nem más ez, mint a Magyar-medencében általánosan elter-
jedt jégkori szélhordta, poranyag. A mészkőfelszíneken leülepedett 
port a mészkő repedéseibe hordta a csapadékvíz és üregekben gyűj-
tötte össze. A mészkőrepedések eltömődése valószínűleg már a por-
hulláskor, vagyis az (utolsó) jégkorszak idejében megkezdődik. 
Hogy napjainkban is folyik-e vájjon az agyagnak a barlangok 
felé szállítása, azt egyelőre nem állapíthattam meg, de némileg el-
lenemond ennek az agyag egynemű, keveretlen volta. Annyit azon-
ba;n mindenesetre megállapíthatunk az agyag jelenlétéből, hogy 
ezeknek a barlangoknak a kioldása még a jégkorban megindult. 

A Berva-patak csaknem egészen átfolyik már a szurdokon, 

mikorra egészen elszivárog a vize a meder repedései között. Nyu-

godtan áll íthatjuk, hogy mindjárt a szurdok elejénél eltűnne min-

den vize és a mederrel párhuzamos repedések mentén kioldott üre-

gekben áramlana a szorúlat végéig, hogyha el nem tömítené a re-

pedéseket a jégkorvégi, sárga agyag. 

Napjainkban egyszerre két szintben is folyik a. szurdok vize: 

a felső a felszíni meder szintje. Innen lassankint leszivárog és a 

völgyfenókkel párvanalas repedésekben áramlik tovább. Ezek a 

hosszanti repedések alig-alig közlekedhetnek egymással, a pleiszto-

cénkori sárga agyag eltömíti őket. Máskülönben nem érthetnők 

meg azt, hogy a patakmeder szintje alatt száraz barlangüregek 

vajinak. 

A Berva-szurdok fejlődéstörténetét a következőkben rekonst-

ruálhatjuk tehát: 

A Berva-l)érc mészkőrögének Ny-i szélén mindjárt szárazzá-
válásakor, vagyis a pannóniai idők után bevágódik a Berva-völgy. 
Sejthetőleg a Tárkáiny-patak levantei terra>szszintjének kialakulása 
táján a Bervavölgyi-sziklaüreg forrásbarlangja vezeti le a bérc 
karsztvizét az azidőtájt széles fenekű szurdokba. Jóval később, a 
Tárkány- és az Eger-patakok fellegvári terraszainak szintjében ala-
kul ki a szurdok alsó végében a Bervarbarlang pompás víznyelője. 
Egy kérdéses korú, tarka agyaggal-kalcittal kitöltött üregszintet 
látunk a mai meder fölött 4—5 m magasságban is; a szurdok fel-
ső végénél, a jobbparti mészkősziklákon 4—6 m magas sziklaterra 
szok ezekkel együtt valószínűleg a Berva-barlanggal egyidőben 
alakulnak ki. A jégkor végefeíé meglassúdik a patak elszivárgása 
a mederben s kisvízkor is csaknem végigfolyik a víz. A mészkő-
ben a patakhoz leszolgáló karsztvízjáratok vízvezetését is nagy-
mértékben akadályozza a, sárga agyag. Különösen meglassúdik a 
vízáramlás a mederalatti hosszanti repedésekben. Ez a jelenség a 
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pleisztocénvégi mederalatti (városi terraszok szintjében kialakult) 

üregekben a karsztvíz felduzzadására vezet. A felduzzadt, látszólag 

egészen stagnáló vízben összetett áramlások fejlődnek ki és hatnak 

évenkint hosszabb ideig, úgyhogy végül nagy korróziós formákkal 

bizarrul összeszabdalt üregekké bővülnek ki az eredetileg keskeny 

hasadékok. 

A szurdok jelenkori bevágódása egészen jelentéktelen mérté-

kű ldliet. Csak a szorulat alatt a nagy kavicstörmelékkúp tanúsko-

dik erózióról. A törmelékkúp alatt éri el a felszínt a mai medera-

latti víz is: a Cserkészpark alatt bővizű karsztforrások fakadnak. 

Leszögezhetjük, tehát, hogy hosszanti átmenő, a Bervarbérc 
hegytömegén keresztülvezető barlang sohasem fejlődött itt ki. A 
Berva-patak mind ig nyi.lt eróziós völgyben folyt; ehhez a meder-
hez szolgáltak ki az oldalsó forrásbarlangok. 

A Mészvölgyi szurdok kialakulása.4 

A Berva-bérc ÉK-i végén alakúit ki a második völgyszoros, 

csonkahazánk legérdekesebb mészkőszurdoka. A völgy patakja föl-

nyulakszik egészen a magas Bükkfennsík DNy-i végéig. Csaknem 

egész vízgyűjtőterülete a (gyagpalatérszínen van, csak a torkolati 

szakaszán fut a Tárkáinyi-medence fiatal üledékei között; a két 

kőzetterületet a Berva-bérc mészkőröge választja cl. 

Az agyagpalavidék nagy részben a magas, abradált térszínhez 

tartozik; ez a szint — láttuk már — megegyezik a Berva-bérc te-

tejével. A szorostól kelet felé a Berva-bérc az Istrángom-tető (362 

m) pannóniai abráziós szintjén keresztül kapcsolódik a Szent Ist-

ván-sírja (425 m) DNy-i, szintén mészkőből felépült bordájával . 

Az Istrángom pannóniai abráziós üledékében sok a, laposan 

koptatott, apró agyagpalakavics. Azt bizonyítja ez, hogy a ma i 

Mészvölgy a harmadkorban bevágódott már és patak ja a pannóniai 

tengerbe is szállított kavicsot. A levantei szárazzáválás óta alakult 

ki tehát a Mészvölgyi-szurdok. 

A Mészölgyi-pa,tak felső völgyszakasza erősen felsőszakasz-

jellegíí, igen nagyesésű, alább azonban mind inkább szelídülnek az 

agyagpalalejtők, a völgyfenéken meg keskeny rét is nyújtózkodik. 

A Berva-bérc—Istrángom mészkövének megjelenésekor szinte át-

menet nélkül eltűnik a patak vize, egyszerre meredek lesz mindkét 

völgyoldal. A szorosban elvész a gyalogút is, a száraz mederfené-

4 A Mészvölgy sziklaszorosában először mint a Budapesti Egye-

temi Turista Egyesület Barlangkutató Osztályának tagja vizsgálód-

tam. Erről a Magyar Barlangkutató Társulat 1935. december 10-iki 

szakülésén beszámolót is ta r to t t juü^^ 

^ u o t h e ^ v 

/ * BUDAPEST * ) 

N ^LEOLOG IC^ / 
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ken csak sziklaról-sziklára lépve járhatunk. Kétoldalt közel verti-
kális sziklafalak nyulajtodnak nyomasztó magasságba. A szurdok-
falak szépen feltárják a meredeken egymásbapréselt mészkőrögök, 
pikkelyek szerkezetét A szirtek lábánál egységes, igen szép törme-
léklejtővel húzódik lefelé a fehér mészkavics és egészen összeszü-
kíti a mederfeneket. A törmeléklejtő 3*5° lejtésű, csupasz egyenes 
lejtő. Több szintben igen sok barlangüreg szádája sötétlik a fala-
kon, gyakran megközelíthetetlen magasságban. A szurdok alatt a 
vastagon feltöltött, széles völgyfenék kavicsából megint előbugy-
gyan a patak vize és törmelékébe bevágódva fut torkolatáig. 

Az elmúlt nyáron igyekeztem a szurdok kialakulását lehető 
leg részletesen tanulmányozni. A barlangok térképezése és morfo-
lógiai vizsgálata mellett felmértem a 1.5 km hosszúságú völgyszo-
rost, abban a reményben, hogy kialakulását ezáltal pontosan meg-
állapíthatom s esetleg ú j adatoknak is birtokába jutok. A barlang-

t 

5. ábra. A felsőtárkányi Mészvölgyi-szurdok bejárata. Baloldalon a 

Berva-bérc mediterrán, középen az Istrángom pannóniai abráziós 

szinlője, jobbról a Szt. István-sír (medit. abráziós szint); a szoros be-

járatában kétoldalt a fellegvári terraszok. (Szerző felv.) 

Fig. 5. Eingang zum Mészvölgyer Engpass, bei Felsőtárkány. Links 

das mediterrane Abrasionsniveau der Bervaanhöhe, in der Mitte das 

pannonische Abrasionsniveau des Istrángom und rechts das mediter-

rane Abrasionsniveau des Szent István sír ; im Eingang sehen wir 

beiderseits die Burgterrasse. 

üregeket itt is számozni kényszerülök, mert kezelésük így a, leg-
könnyebb. Egészen rövid leírásukat az alaprajzon és a hosszmet-
szeten feltüntetett üregek sorrendjében az alábbiakban adom. 

A Tárkányi medence fiatal üledékeiből a szelektívus lepusz-
tulás valósággal kihámozta az Istrángom mészkőoldalát. (A szur-
dok bejárati képét lásd az 5. ábrán.) A szoros nyílásától néhány 
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lépésnyire kelet felé, a kavicsos a l luv ium fölött alig 3—4 m magas-

ságban, a hegylejtő lábánál nyíl ik az 1 sz. bariangiireg, a Mészvöl-

gyi-sziklaodú* Üstszerűen korrodált, alig néhány m2 kiterjedésű; 

az ásatások (11)33) előtt az üreg É-i és ÉNy-i részét a mennyezetig 

kitöltötte a mészkőtörmelékes barlangi agyag. A kitöltés meddősé 

ge miatt nem ásták ki teljesen a barlangot, valószínű azonban, 

hogy egészen csekély kiterjedésű, hamarosan elszűkülő lehet. Ré-

tegzés nem ál lapítható meg, a kőzethusadékok közelítően É—D-i 

irányúak. Az erősen korrodált mennyezetről kis, kéményszerű ol-

dott csatornák nyulakodnak fölfelé. Az ásatás-szolgáltatta adatok 

szerint a fenéken sárga homokos agyag (Kadic szerint patakhor 

dalék) helyezkedik el; erre telepszik a mennyezetig a mészkőtör-

melékes agyag, a barlang előterében meg barna humuszos réteg. A 

mészkőtörmelékes sárga agyagnak már a települése is elárulja, 

hogy nem barlangi patak hordta be s nem is a bejáraton át került 

a barlangba, hanem a mennyezet hasadékain át, felülről, magasabb 

üregszintekről hullott be. A barna humuszos réteg anyaga morzsás 

sárgásbarna agyag, mészkő-, alárendelten apró agyagpalakaviccsal. 

Az agyagban gazdag gerinces mikrofaunát . sok csigát, növényi 

termáshéjakat és faszénmaradványokat találtam. Az 1933. évi ása-

tások alkalmával ragadozófauna és cseréptöredékek is előkerültek. 

A csigák — Rotarides Mihály magántanár úr szíves meghatározá-

sa szerint: Laciniaria plicata Drap.; Cochlodina laminata Mont ; 

Zebrina detritus Mül l . ; Helicodonta obvolutc\ Rossm.; Cepaea vin 

dobonensis C. Pfr.; Helix pomatia L , Oxychilus glabrutn Fér. — 

a réteg jelenkori voltát megerősítik. 

A barlangtól kb. 5 m távolságban a szurdok felé, a karroso-

dott sziklák között öblös kioldásformák elmosódó nyomait látni . 

Fölötte mintegy 5—6 m magasan nyílik a 2. sz. üreg: a Mészvölgyi-

kőfülke. Egv ÉNy—DK-i, 80°-os dőlésű hasadék rendszer mentén ol-

dódott ki. Egész megjelenését a nagy korrodált mélyedések ural-

ják ; a falak és az egész mennyezet csupa üst, csupa kulissza. A 

nagy kioldásformák felületét helyenkint, főleg az a láhaj ló része 

ken, apró újjbegyszerű benyomatok cizellálják. A repedések men-

tén a korrodált mennyezet magasra, mélyen fölhatol. A minden i 

rányból összefutó karsztvizet az egykori forrásbarlang szűk nyílá-

sa visszaduzzaszthatta, s így oldódott ki a felszín alatt a barlang. 

Ugyani lyen eredetű lehet különben az 1. sz. üreg, a Mészvölgyi-

sziklaodú is. A kőfülke kitöltése az ásatásadatok a lap ján : alul 

meddő (köviiletnéJküli), mész törmelékes agyag, erre szürke humu-

szos mikrofaunás réteg, végül meddő, fekete humusz. A mésztör-

melékes réteg itt is a mennyezetig kitölt i az üreg belsejét; a tör-

5 A k'uisott barlangüregeket az ásatások vezetője, Kadic Oltokár 

nevezte el. 
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melékgarmada belülről a ki járat felé lejt. Erre telepednek a jeier 

kori humuszos rétegek. A barlang előtt az ásatás hányó ján a ka 

vics között sok leincsényi-ökölnyi jól koptatott agyagpala és dia 

bázkavicsot talál tam. Ezek a mészkőtörmelékes' agyag közé keve 

rednek. A kőfülke fölött 1—2 méterrel erősen korrodált sziklahasa-

dékot vöröses, világosbarna mészkőtörmelékes agyag tölt ki. A 

mészkőkavicsok közé jelentős mennyiségű, jól koptatott, lapos, apró 

agyagpala is keveredik. Ebbe a hasadékba nyíl ik a kőfülkének c 

gyik meneteles oldalága. 

A két tárgyalt üreg mészkőbércének a túlsó, a szurdokba 

nyíló oldalán, a szurdokfenék jelenkori humuszos kavicsfeltöltése 

alatt sötétlik a 3. sz. barlang: a Mészvölgyi kisfülke. Ürege DNy 

felé nyíl ik. Bejárata fölé 3—4 m magas, erkélyszerű boltozat haj-

lik: az egész üreg itt is csupa evorziós kioldásformát tár elénk 

Kitöltése sárga mészkőtörmelékes agyag, tömegre elenyésző meny-

nyiségű agyagpalakaviccsal. Az ásatások idején ,,kevés sárgaszínű 

csont" került elő belőle, magam Hel ic ida r fa jra (?) uta ló (Rotarides) 

csigatöredékeket gyűjtöttem. A kitöltés fedőrétege fekete humusz, 

ebből recens csontok mellett edénytöredékeket ástak ki. A barlang 

nyílását jórészben elfedi a szurdok fenekén felhalmozódott humu-

szos mészkőtörmeMk. A barlang jellegére és szerepére később visz-

szatérek még. 

Mintegy 50 méterrel följebb, szintén a balparti sziklafalban, 

kb. 7—8 m magasan nyíl ik a 4. sz. üreg; mindössze 6 m hosszú, 

keletnek nyí ló üreg, hossztengelye NyÉNy—KDK-i , a mészkő dő-

lése ebben a rögben l)Ny-i, 70°-os dűléssel. Keresztmetszete henge-

res, egyenletesen korrodált, első szakaszán kis, terraszszerű kiol-

dásokkal. (lásd a I I I . táblán.) Az üreg kitöltését a rendelkezésemre 

álló idő rövid volta miatt nem vizsgálhattam meg, mindenesetre 

egészen csekély vastagságú lehet. Az üreget a napfény egész hosz-

szában megvi lágít ja , ezért zöldszínű algák tenyésznek a falaikon. 

Vele átellenben, kissé följebb, 2 m magasan szájadzik az 5, 

sz. üreg: 50 cm magas, 40 cm széles, kb. 2 m hosszú, befelé elszű-

külő, a szurdokba 45°-al lejtő csatorna. ÉÉNy-nak nyíl ik, hosszten-

gelye ÉÉNy—DDK-i . Ugyancsak a jobbparton, de kb. 50 méterrel 

följebb, mintegy 16 m viszonylagos magasságban, a törmeléklejtő 

fölött nyí l ik a C. sz. üreg: megközelítőleg É—D-i hossztengelyű, 6 

m hosszú, É-nak nyíló üreg, kifelé lejtő, korróziós keresztmetszet-

tel; kitöltése lisztesen porló mésztufás mészkőkavics (az üreg té!r-

képét lásd a I I I . táblán.). A szemközti sziklafalon a métszkő DDK-

nek dől 78°-al. Mintegy 100 lépéssel följebb a szurdok balparti tör-

meléklejtője eltemeti a 7. sz. üreg nyílását. A barlang oldalát kb. 

0 m magasságban megnyitották ugyan a törmeléklejtő felső hatá-

rán a tárkányi mészégetők, de babonás félelmükben ú jra betömték. 

(Állítólag vizet is találtak a fenekén.) A 7. sz. üreg fölött a jobbparti 

mészkősziklák 55°-al É felé dőlnek. Följebb a jobbparton magasra 

tolhúzódik a törmeléklejtő. Fölötte, 18 m rel. szinten régi barlang-
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csonkok nyomai : 8. sz. üregek (lásd a I I I . táblán). A szemközti szik-

lafal rétegd ülése: DDK-i, 70n-al. 

A mészkőtörmelék a 8. sz. üregek alatt eltakarja a szurdok 

fenekének 1 m vastag terraszkavicsát. Anyaga mészkőkavicá, de 

mellette csaknem 50%-ot elér a jobban koptatott agyagpaláé-is. A 

kavicsból Laciniaria plicata Drap. jelenkori csigafaj héját, korhadt 

növényi részeket és faszénmaradványokat gyűjtöttem. 

A balparti sziklafalon 19 m magasan, mászással közelíthető 

meg a 9. sz. üreg. ÉÉK—DDNy-i tengelyű, DDNy-nak nyí ló bar-

lang (lásd a táblán.); bejáratát erősen elszűkíti törmelékgarmada-

alakű bejárati üregkitöltése. A kőfejtéssel itt is egészen a barlang-

nyílásig hatoltak már és lenyesték a törmeléktöltés felét is. Al-

só réteg itt is világosbarna mészkőtörmelékes agyag, (lásd a 6. 

rbrá.n) sok agyagpalakaviccsal, elég sok kalcittöredékkel; az agya-

gos rész nagy mészta,rtalma miat t porlik. A felső réteg feketés-

fj. ábra. A mészvölgyi 9. sz. üreg. lenyesett bejárati törmelékgarmadája. 

a) mészkő törmelékes anyag; b) humuszos mészkőtörmelék. 

Fig. 6. Der abgeschnittene Schuttkegel im Eingang der Mészvölgyer 

Höhlung No í). 

barna humuszos morzsás agyag mállott mészkőkaviccsal és apró 

agyagpala- és kvarckaviccsal, opálszilánkokkal. Sok madárcsont 

mellett gazdag mikrofaunát , korhadt növénymaradványokat , nö-

vénymagot, terméshéjat, faszénmaradványokat, csigahéjakat és 

cserép tör edékeket gyűjtöttem itt. A humuszos rész koromszer űen 

finom por. A bejárati részben lemélyített 60 cm mély próbagödór 

ugyanezeket a leleteket szolgáltatta, de itt az anyagnak lényeges 

része madárköpetekből származó k i t inmaradvány. A terméshéjak 

— Kárpáti Zoltán dr. szives meghatározása szerint — a mogyorós 

hólyagfa (Staphyla^a pinnata L.) magvai . A humuszos réteg esi-
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gafaunája : Clausilia dubia Drap.; Laciniaria plicata Drap.; Coch 

lodin\i laminata Mont.; Abida frumentum Drap.; Cliondrina avena-

cea Burg. ; a próbagödöré pedig: Laciniaria plicata Drap.; Cochlo-

dina lamiinata M o n t ; Vallonia pulchella Mtill.; Vallonia costata 

Miill. Ezeken a Rotarides-határozta aakokon kívül ugyaninnen a 

Limax maximus L. (vagy cinneroe-niger Wolf . f ) csigafajnak kagy-

lóhoz hasonlatos héjait innen és az 1. sz. üregből Wagner János 

magántanár úr volt szives meghatározni. 

A letárgyalt üledékek behúzódnak a barlangfolyósóba és igen 

meredeken, 20—25° lejtéssel ereszkednek befelé. Sajnos, a barlang-

keresztmetszetet annyira leszűkíti humuszos kitöltésük, hogy mind-

össze 7 méternyire bírtam csak behatolni. Kerek, csatornaszerű 

korróziós keresztmetszet. Azt hiszem, az eddig érintett üregeknél 

jóval nagyobb kiterjedésű barlanggal á l lunk itt szemben. Különös, 

hogy erősen korrodált mennyezete befelé lejt. 

A 9. sz. üreg fölött kb. ugyanabban a magasságban nyí l ik a 

10. és 11. sz. üreg. Az elsőt nem bírtam alulról megközelíteni. A 

második egy remek barlangtorzó: 4 m átmérőjű, á l ló félgömbalakú 

üreg; alatta hatalmas evorziós, öblös kioldások. Mindkét barlang 

kb. 43—45 m relatív magasságú. A 11. sz. üreg ala,tt 12—15 méter-

rel egy sárga, mészkőtörmelékes agyaggal teljesen kitöltött üreget 

bontott ki a kőfejtés. 

A 12.sz. üreghez ú j ra le kell ereszkednünk a mederfenékre. 

KadiÓ Ottokár 1933-ban itt is felmérést végzett és a Mészvölgyi 

-átjáró nevet adta neki. A felmérés idejében 8 m rel. magasságban 

nyílott, 35°-al a szurdok felé lejtő, korróziós metszetű, á t járó bar-

lang volt; a folyosó 35°-al DK-nek dűlő mészkőben oldódott ki egy 

É—D-i i rányú töréslap határán. Meredeksége miat t üledék csak leg-

alsó részében tudott felhalmozódni. Kitöltése meddő mésztörm-elé 

kes agyag, erre humuszos kőtörmelék borult. A barlangot 1935-ben 

még épségben láttam, azóta azonban, — legfelső szakasza kivételé-

vel — lerobbantották már. 

Pár lépésnyire mellette tátong a 13. sz. üreg nyílása, (lásd a 

I I I . táblán.) Szintén réteglap mentén oldódott ki, de 45"-a] DK-nek 

díílő mészkőben, egy K—Ny-i irányú vetőlap mentén. Nyílása 6 m 

ma,gasságban Ny-felé tekint. Kb. 50 m összhosszúságú. Bejárati 

szakaszán egészen a fény terjedés határá ig erősen korrodált a fe-

nék és a falak. Ezt a korróziót három algafajta okozza,8 telepeitől 

egészen zöld a kőzet. A mérsékelt fény mellett valószínűleg pára-

dús levegőre van szüksége, különben hiányzása indokolatlan vol-

n Az algák vizsgálatát Palik Piroska dr. adjunktus úrnő volt 

szíves elvállalni. (Palik Piroska: Adatok a Bükk-hegyöég lithophyta 

algavegetációjához. Index Horti Botanici. 1937—38.) 
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na a többi barlangokból. Ez a barlang hosszához viszonyítva igen 
nagyüregű s a rendkívüli , 45°-o; lejtés biztosítja a barlang meleg, 
páratelt levegőjét (21°C.). Az algatelepek kölesszemnagyságú, kerek 
mélyedésekkel teszik himlőhelyessé a mészkövet. A rétegközök men-
tén is erős a karrosodás. A barlang hátsó részei a boltozat letöre-
dezésével erős mórtékben ki tágultak; ez a részlet közel á l lhat a tel-
jes felszakadáshoz, á t járó barlanggá ri tkuláshoz. A barlang mind-
kétoldali szomszédja, a 12 és 15. sz. üreg is felszakadt. 

A 13. sz. barlang röge tetején, 2?—21 m rel. szinten alulról 

megközelíthetetlen barlangnyílás tátong: 14. sz. üreg. A patakme-

dernek ezt a szakaszát kocsival már nem tudják megközelíteni, 

ezért jól látszik a legutóbbi átfolyó víz iszapos nyoma 30 cm ma-

gasságig. Néhány méterrel feljebb, 8—10 m magasan nyí l ik a 15. 

sz. átjáróbarlavg. Eredetileg néhány méterrel alacsonyabban s/zá-

jadzott, a fejtés azonban ezt is kikezdte már. Törmelékkel csaknem 

mennyezetéig kitöltött, Ny-nak nyí ló K—Ny-i irányú, erősen lejtő, 

(> m hosszú üreg, humuszos mészkőtörmelék kitöltéssel. A humu-

szos rétegből mikrofaunát és a következő csigafajokat gyűjtöttem: 

Laciniaria pliccifa Drap.; Cochlodina Ifaminata Mont.; Abida fru-

mentum Dra.p.; Oxychilus glabrum Fér.; Eulota fruticnm Mül l . ; 

Cepaea vindobonensis C. Pfr.; Helicodonta obvoluta Rossm. (Rota-

í ides M. szives határozása.) 

Följebb a jobboldali mederfenék feltöltésére 2 m magas, 0.5 

m széles és 3 m mély kioldott hasadék: a, 16. sz. üreg nyí l ik. Kö-

zelében egy másik hasonló odú: 18. sz. üreg. Velük átellenben, ma-

gasan fölöttük (25 m i ) megközelíthetetlenül tátong a 17. sz. üreg; 

mészkőtörmelékes sárga agyagkitöltése a szemközti barlangokból 

jól látszik. Mélyen alatta a 19. sz. üregnek csak nyomait hagyta 

meg a kőfejtés. 

A 20. sz. üreg (1. a I I I . táblát.) a szurdok második leghosz-

szabb barlangja. 26 m hosszú, lejtős folyósója 20 m magas-

ságban éri el a jobbparton a szurdokot. Bejárat i része ÉK—DNy-i 

iránnyal ÉK-nek nyíl ik. Ez a folyosószakasz szűk, korrodált falú, 

de emellett 10—12 m hosszúságban algák festik zöldre. Hatásukra 

a kőzet felszíne lisztesen porló. A bejárati szakasz hőmérséklete 

ottlétemkor — jú l ius hó, koradélelőtti órákban — 20°C volt (külső 

hőmérséklet ugyanakkor 28°C), hűvös, kifelé irányuló légáramlással. 

Kis törésekkel végig megtart ja i rányát a folyosó. Helyenkint erő-

sen összeszűkül s különösen itt fejlődtek ki szép, sziklaterraszsze-

rűen korrodált, a fenékkel párhuzamoan lejtő, félhengeralakú öblök 

az oldalakon. A kitöltés bejárati részében mikrofaunát gyűjtöttem. 

A barlang kétharmadánál 3—4 m hosszúságban kb. 10 méterre 

avenszerűen fölnyúlakszik a mennyezet. Alatta nincs törmelékfel-

halmozódás, tehát talán még a barlang egykori aktiv patakja el 

távolította a törmeléket. A barlang bejárata fölött magasan nyí l ik 

a 21. sz. üreg, kb. féltávolságra a 20. sz. üreg és a szurdoktető kö-
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zött. Megközelítését alulról meg sem kíséreltem. Szemben a 20. sz. 

barlanggal, kissé följebb, de ugyanabban a magasságban kis üreg 

sötétlik: 22. sz. üreg. Az alacsony barlangszintre nyílik a törmelék-

lejtő fölött odább a 23. sz. üreg. A szurdok ki tágul kissé ezen a he-

lyen, mert a jobbparton a mészkősziklák megszakadnak egy léleg-

zetre. A réselés kőfolyásszerű törmelékhalmazt szállít a szurdokba. 

U t ána megint hirtelen összeszűkül a fenék, eltűnnek a törmeléklej-

tők is, a sziklafalak a mederig csupaszon ereszkednek le. A jobb-

partra egész sor üreg nyíl ik itt; lejtésük méginkább meredekebbé 

válik. A 24. sz. kettős üreg feneke 8 m magasan ül. (térképét lásd 

a I I I . táblán.) Az élszakabbi rész a mészkőnek egy 20°-al Ny-nak 

dűlő repedésében oldódott ki, szája K felé tekint, a délebbi rész 

üregei két DNy—ÉK-i, 60°-os meredekségű hasadék mentén alakul-

tak ki. Ez a barlangrész háromnyí lású át járóbarlang: két, közvet-

lenül egymás fölött haladó, meredeken lejtő folyosócsonk egy alsó 

evorziós üstbe torkollik. A két folyosó felső vége ós az alsó üst ol-

dala nyitottak. A barlangüreget első pil lantásra minden barlang-

kutató habozás nélkül típusos nyelőbarlangnak tartaná. A Mész-

völgyi-szurdok eddig megismert, igen meredek lejtésű forrásbar-

langjai után azonban inkább forrásbarlangnak tartom ezt is, hi-

szen a szilvásváradi Szalajka-völgy forrásbarlangjából ma is víz-

eséssel zuhog elő a víz. Az át járó fenéküstjével egyszintben helyez-

kedik el az előbb érintett északabbi üreg. Ebből két menetelesen le-

felé befelé lejtő szűk rókalyuk (nyelőlyukak?) vezet a sziklák alá. 

Kb. 15 méterrel följebb, ugyanebben a szintben nyíl ik a 25. 

sz. üreg, ugyancsak meredek lejtésű forrásbarlang, nagyjából szin-

tén ÉK—DNy-i irányú, erősen korrodált, rövid üreg. 

Kevéssel följebb a meder mentén a 26. sz. üregek alsó nyílá-

sát kőriscserje takarja; 2.5 m magasan a meder fölött szájadzik. 

70 cm széles, 40 cm magas, kb. 30°-al a szurdok felé lejtő, 3 méter 

után elszűkülő csatorna, tengelye a szurdokra merőleges, DNy 

ÉK-i irányú. Fölötte 3 méterrel ugyani lyen lejtésű, de valamivel 

nagyobb üreg, egyedül nem közelíthető meg. Néhány lépéssel föl-

jebb, kb. 14 m magasan, szintén megközelíthetetlen helyzetben víz-

szintes, korróziós üregek nyí lnak: 27. sz. üregek. 50 méterrel efölött 

2 m rel. szinten a 28. sz. üregek remek evorziós üstjei nyílnak a 

szurdokra. Négy meredeken kifelé lejtő karsztcsatorna ontotta itt a 

vizét a szurdok felé (vázlata a ITI. táblán). A csatornák keresztezik 

a szoros tengelyét. Odább, egy előugró szikla mögött 5 m magasan 

eltömődött üreg elmosódó körvonalakkal: 29. sz. üreg. A szurdok 

i ránya itt már egészen É—D-i, az odú egy erre merőleges, vertiká-

lis hasadék mentén oldódott ki ; lépcsősen korrodált, kb. 3 m mély. 

keskeny üregek egymás mellett, ill. alatt. A szurdok mészkősziklái 

egészen lealacsonyodnak, lejtőjén lassan elhatalmasodik az erdő, s 

csak egy-egy sziklacsoport vi lágí t még csupasz fehéren a sűrűsödő 

zöld lombok között. Egy ilyen szikla al jában, 4 m magasan cső-

szerű kis üreg húzódik meg: 30. sz. üreg. Korróziós üregeket lát-
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hatni végül az egyik legutolsó mészkőelőbukkanásnál is 6—7 m 
magasan: 31. sz. üregek. Nemsokára ezután egészen megszűnik a 
mészkő, eltűnnek vele együtt az üregek is: elértük a lankásabb lej-
tő j ű agy agpal a t er illetet. 

A felsorolt bariangiiregeknek nem mindegyike érdemli ugyan 

meg a barlang elnevezést, kis mérete miatt , a szurdok kialakulá-

sainak nyomozásakor mégis igen fontosak, tekintet nélkül nagysá-

gukra, mert hiszen horizontális barlajiigliregek ál talában a karszt 

víztükör szintjében oldódnak ki ; érintett bar langja ink eredetük 

szempontjából tú lnyomólag horizontális, a karszttükör szintjével 

párhuzamosan kifejlődött barlangoknak tekintendők, annak ellené-

re ,hogy járata ik szokatlanul erősen lejtenek, sőt nem egyszer füg-

gőleges kifejlődésűek. Erős lejtésük azt bizonyítja, hogy a karszt-

víz igen nehézkesen, lassan mozgott az összepréselt mészkőrögök 

repedéseiben a szurdokfenék felé. A tektonikusán preformált szur-

dok tengelyével párvonalas repedéseknek többé-kevésbbé stagnáló 

karsztvizét a szurdokig nyí ló keresztrepedések csapolták le a szo 

ros felé. A vízáramlás ilyen helyeken meggyorsult és lassankint 

kisebb-nagyobb barlangüreggé tágult a vízvezető repedés. 

7. ábra. A Mészvölgyi-szurdok. (Szerző felv.) 

Fig. 7. Das Mészvölgyer Engpass. 
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A karsztvíz tükre minden időszakban erózióbázisához, ese-

tünkben a MészVölgyi-patak völgy fenekének mindenkori magassá-

gához igazodik. A völgy bevágódásának nyuga lmi szakaszaiban, a 

völgyszélesbítések, illetve feltöltődések idején a karsztvizet is hosz-

szű ideig ugyanabban a szintben csapolja meg a szurdok patakja, 

úgyhogy lassankint a forrásbarlangoknak egész sorozatát oldják 

ki a repedések közötti hozzáf oly ások. Nyi lvánva ló tehát, hogy a 

barlangok egyenértékű, analóg képződmények a patakterraszokkal.7 

A Mészvölgyi-szurdokot egyszerű eszközökkel: magasságmé-
rő aneroidával és geológus-iránytűvel fölmértem, lehetőleg ponto-
san megál lapítva a barlangok helyzetét. Az így nyert adatok alap-
ián megszerkesztett hosszelvényen a barlangüregek három sorban 
helyezkednek el. Kétségtelen, hogy ugyanennyi terraszszintet je-
lentenek. 

A fölmérés azonban más meglepetést is eredményezett. 

A barlangüregek vizsgálatakor feltűnt már, hogy a barlang-

nyílásokétól eltérő magasságban párkányszerűen lesimított szikla-

részletek helyezkednek el. Ezeknek az adatait is igyekeztem hát 

összegyűjteni. Az eredmény valóban meglepő volt. A szurdok liosz-

szelvényében a barlangsorok és a sziklaterraszok külön-külön szin-

tekben helyezkednek el, mégpedig úgy, hogy a kiegyenlítettebb 

esésvonalú szikiaterrasszint alatt hull'imos, a lépcsők egész sorától 

megszakított barlangszint vonul. Eszorint a hosszszelvénynek két-

két szintje egyidejű és két-két szint felel meg a patak szurdokon-

kívül i szakasza egy-egy terraszának ! 

Milyen korúak a szurdok terraszai! 

A szorúlat fölött az Istrángom-tető hátán pannóniai tenger-

parti abráziós ka,vics van, a pannóniai kor óta alakult ki tehát a 

sziklaszoroE. A bgfölső szintek idejében széles lehetett a szoros; 

ezek a Tárkány-patak legszélesebb völgyfenekű, I . sz., levantei ko-

rú terraszszintjéhez lejtenek ki, tehát valószínűleg szintéin levantei 

korúak. A középső barlang- cs a hozzátartozó terraszszint szintén 

elég szélesek. Legszűkebb völgyszélességű a legalsó terrasz. Kitöl-

tése alapján ez is föltétlenül pleisztocénkori még. A sziklameder-

ben szinte megszakítás nélkül végighúzódó 0.5—1.5 m magas íerrasz-

ból kikerült Laciniaria plicata Drap. csiga ennek a terrasz-

nak a jelenkori voltát bizonyítja. A két alsóbb szintpár tehát a 

legnagyobb va.lózánűsóggel a TJárkány-patak I I . sz., „fellegvári" 

és IV . sz.. azaz „városi" terraszának felel meg. A szurdok felső 

végénél, az agyagpalába,n helyenként elég jól észlelhetően szintén 

7 A kérdés részletes tárgyalását lásd Cholnoky Jrnö: A barlan-
gok és folyóvölgyek összefüggése c. dolgozatában. (Barlangvilág. 1932. 
1—2. füz. p. 3—10. 
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kialakult ez a két terraszszint s szépen egybeolvadnak a mészkő-

szoros megkettőzött terraszszintjeivel. 

Az elmondottakból az következik, hogy a Mészvölgyi-szurdok 

nem barlangeredetü, beszakadt völgy, aminek eddig magam is tar-

tottam, hanem felszíni erózió hozta létre. Kialakulásmenete í >íiát 

a következő lehetett: 

A pannóniai időkben a felső Mészvölgy patakja már bevágó-

dott és deltáját az Istrángom tetejére rakta le. A Tárkányi-medence 

végleges szárazzátválásiakor megkezdődik a mai szurdok bevágása, 

mégpedig a pannon végi mozgások közben feléledő, a hegységnek 

ezen a részén É-D-i , ÉNy—DK-i, és végül (Ny—K-i törésvonalak 

nek minden bevágódássziinetében a szurdokban is végbemegy — 

ha hasonlíthatatlanul kisebb mértékben is — a völgyszélesbítés. Az 

eróziós meder szintje kb. a magas, felduzzadt karsztvízszint ma-

gasságában alakulhat ki. A patak vize részben, vagy egészében — 

8. ábra. A Mészvölgyi-sziklaszoros kialakulásának szkematikus képe. 

Fig. 8. Schematisches Bild der Ausbildung des Mészvölgyer Engpasses. 

mentén. A Mészvölgyi-patak erózióbázisául szolgáló Tárkány-vizé-

ez mind ig vízmennyiségétől és a karsztvízszint magasságától függ 

— elszivárgott a szurdok fenekén minden időszakban és az alacsony 

karszttalajvízállás szintjében áramlott át a mészkövön a medence -

területig, közben fölvette a mészkő hozzáfolyasait. A felszínalatti 

mellékvizek oldották ki a forrásbarlangok sorait. Ez megmagya-

rázza azt a tényt, hogy az üregek tú lnyomó részét a*z eróziós ter-

raszszintek alatt ta lá l juk. Csak természetes, hogy nem egy olyan 

barlangot is találunk, amelyiknek a vizye nem tudott lépést tartani 

a bevágódó mederrel, mert például réteglapokon oldódott ki és 
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ez megakadályozta az alábbszállást; ilyen alapon egyes barlangok 
üregei „függhetnek" saját terraszuk fölött.* 

A szurdok kijárójának, a,lsó végének első barlangjai nem a 
szoros jégkori patakjának a forrásbarlangjai, hanem csak a fel-
színalatti repedéseken megszökött víz egyrészét vezették. Ha az e-
gész vízmennyiség ezeken hatolt volna át, sokkalta nagyobb bar 
lang oldódott volna ki, hiszen az összetevő vízerek egyenkint is egy-
egy, méretre ezeket a forrásbarlangokat gyakran felül is múló bar-
langüreget oldottak ki. 

Az (utolsó) j'éigkor hidegmaximuma idejében töltődnek ki a 
barlangok a mészkőtörmelékes agyaggal. A mészkőtörmeléket ta-
lán kifagyás produkálta; emellett szól igen nagy tömegén kívül 
meglepően egyenletes szemnagysága is. Újabban a fokozott kőfejtés 
is erősen hozzájárul a törmelék termeléséhez. Az agyag valószínűleg 
szintén löszeredetű, miként a Berva-szurdokban is érintettük már. 
A kitöltés rétegzetlen és csaknem mindig a törmelékgarmada tele-
pülésiformájában jelentkezik. Vagy a barlangüregek mennyezetű 
kürtőin, hasadékain hatol be az üregekbe (pl. 1—3. sz. üregek), 
vagy pedig a barlang bejáratának előterében halmozódik föl és in-
nen húzódik be többé-kevésbbé a barlangba (pl. 9. sz. üregbe.). A 
településviszonyok mellett az agyagpalakavics jelenléte is kétségte-
lenül bizonysága a mészkőtörmelékes barlangi agyag allochtón 
eredetének. Valószínűleg az Istrángom abráziós kavicsával, vagy 
a levantei terrasz kavicsfoszlányaival kevert mészkőtörmelék hú-
zódott be a szubaerikusi eredetű agyaggal együtt a hasadékba, üre-
gekbe, vagy lehullott s fölhalmozódott olyan üregek bejárata előtt, 
amelyeiknek bejárati padkájuk, előterük van. Az erősen kifelé lejtő 
üregek egyikében sem találtam meg ezt az üledéket ! 

* 1938 március hó 25-én, magasabb karsztvízállás idején, újra 

meglátogattam a szurdokot. A Mész-völgy patakja a szurdok közepéig 

folyt s csak a 15. sz. barlangüreg alatt enyészett el a vize a fenék ka-

vicsa alatt. A megduzzadt talajvíz szintje mindenütt csaknem elérte 

a felszínt, közvetlenül a mederfenék kavicsa alatt legfeljebb pár deci-

méter mélyen áramlott, sőt többhelyütt felszínre is bukkant rövid idő-

re. A szoros bejáratában, az 5. sz. üreg alatt végleg napvilágra jut, 

a nyári karsztforrástól mintegy 300 méternyire. A karsztvíz színtje 

ezek szerint itt kb .8—10 méterrel magasabb tavasz elején, mint nyári 

időben. 

Érdekes bizonyítékát találtam annak is, hogy jelenleg is kioldód-

nak itt-ott „függő" helyzetű barlangok a mai mederfenék fölött: a 

12. sz. üreg alatti mederszakaszon, a balparti törmeléklejtőből a fenék 

fölött 1 m magasságból elég bővizű csorgó 6° C hőmérsékletű karszt-

vize szivárog elő. Máig* sem tudott tehát még: valamilyen ok miatt 

egy-egy repedés áramló vize alászállani. 
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A mészkőtörmelékes íiregkitöltődés idejében igen jelentős le-
hetett a szurdok törmeléklejtőinek a növekedése is. Ez a törmelék 
még a jégkorban kihúzódik a Mészvölgy alsó, szoros alatti szaka-
szába is. 

A jelenkorban végül mai szintjéig mélyül le, illetve töltődik 
föl a mederfenék. A szorulat felső részletén ma is határozottan be-
vágódás folyik, alsó részében kb. egyensúlyban áll a törmelék tö-
mege az időnkint átrohanó víz munkaképességével; a k i járat kö-
rül és ez alatt végül jelenleg is erős a feltöltődés. A szurdok nyí-
lása ala,tti törmelékkúpból kb. 240 m absz. szinten elég bővizű for-
rás fakad a mészkőkavicsból. Kétségkívül a szoros felső végében 
eltűnő patak vize bukkanik itt újra napvi lágra. A szurdok tehát 
manapság is két szintben vezeti a vizet; minden bizonnyal jelen4 

leg is kialakulóban van egy új, rejtett üregsor. 

Az Esztázkő szurdoka. 

A Tfirkányi-medence széles völgyfenekű, tulajdonképpeni fő-

völgye az É K felől ny í ló Egeres-völgy. Ez a Vöröskő-völgynek és 

a Hidegkúti-völgynek a vizét száll ít ja a medencébe. A Hidegkúti-

völgy torkolásától északi irányban mintegy 3.5 km-re, a Papkő-

9. ábra. Az Esztázkő szurdokának alaprajza. 

Fig. 9. Grundriss des Esztázkőer Engpasses. 

rét végében összeszűkülő völgyszakaszból érkezik ki a patak. Az 

Esztázkő (Esztátkő) kis mészkőrögén mindössze 100 m hosszú szo-

rossal vágódik át a Gyetra-völgy vize, (lásd a 9. ábrán), kb. 380 m 

fenékmagasságban. Talán a szurdok rövidsége az oka, hogy megle-

hetősen tágas, kitakarított fenekű a szoros, kényelmes szekérúttal. 

Az út mellett a patak nyáron át is végigfolyik a szorúlaton. A 

mészkőrög teteje kb. 25 m magas denudációs szint. A szoros tenge-
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lye ÉÉNy—DDK-i , a mészkő préselt, kissé gyűrt, 25°-al N y-nak 
dűlő lemezes mészkő. A szurdok felső nyílásánál kb. 10 m magas 
denudáeiós szint körvonalai látszanak. Ny i lván ennek a szintnek 
felel meg a, szoros 8—12 m magas, többnyire a rétegközök mentén 
kioldott üregsora. A baloldalon az apró üregek, a jobbparton pedig 
a patak oldalozó eróziójával a szikla oldalába váj t félhengeralajui 
régi mederszint, azonkívül egy fülkesaerűen bemélyedő, omladék-
kal félig kitöltött barlang, az Esztúzkői-kőfülke tartoznak ide. A 
kőfülke kb. (> m széles, 4 m mély, 1—1.5 m magas üreg, a törmelék 
befelé lejt benne; valószínűleg szintén a patak alám órásának kösizö-
ni létét, (térképét 1. a. I I I . táblán.) 

Alacsonyabb, 4—5 m szinten is ta lá lunk egy üregsort. össze-
ol vadni látszanak ezek a legalacsonyabb, 1 —2 m magasságú legal-
só üregekkel. Utóbbiak minden bizonnyal jelenkoriak már. Az ala-
csonyabb üregszintek csak a szorulatnak a pataktól alámosott, bal-
parti részén láthatók, a jobbparton cserjével benőtt törmeléklejtő 
fedi el a kőzetet. 

Az Esztázkői-mészkőszoros üregei a kőfülke kivételével egé-
szen jelentéktelen méretűek, az eddig megismert szurdokokkal való 
kialakulásbeli hasonlóságuk miatt mégis érdemesnek tartottam 
megismertetésüket. Nyi lvánvalóan itt is erózis szurdokkal á l lunk 
szemben. A szintek korát illetőleg, úgy hiszem, legközelebb á l lunk 
a valósághoz, ha — semmi biztos támaszpontunk az analógián kí-
vül nem lévén — a mészkőrög tetejének lepusztulásszintjét levan-
tei korinak vesszük, a felső üregszinteket jégkoriaknak, a legalsó 
üregeket végül jelenkoriaknak tekintjük. 

A lökvölgyi mészköszurdok morfogenezise. 

A Tárkányi-medence hossztengelyének É K f-lé meghosszab-

bítása irányából érkezik területünk legösszetettebb szerkezetű völ-

gyének, a Lökvölgynek a vize. A patak forrása a Bükkfennsík déli 

pereme alatt, a Fekete-len tövében agyagpalából fakadó forrás. A 

Fekete len forrásán kívül időszakosan sok vizet önt a völgybe az. 

lmókő mészkőszirtje tövében tátongó Imóforrás barlangja, is. 

A Lök-völgy igen erős lejtésű, helyen kint mégis anny i ra ki-

tágította völgyfenekét, hogy kanyarogva folyik. A kétoldali a-

gyagpalagerincek itt is az egykori mediterrán tengerfenék abrázi-

óval legyalúlt s kiemelkedés után összeszabdalt maradványai . A 

palába vágódó völgy három közbeszorult mészkőgátat fűrészel át 

(lásd az „egerkörnyéki barlangvidék térképvázlatáén.): a legfölső 

a Lők-réten középszakaszjelleggel folyó patak vizét azonnal elnye-

li. Ez a Vaskapu-szorosa. A völgy nagy vizei érik csak el a követ 

kező szurdokot: a Szuszékkő mészkőrögét. Alatta széles rétté tágul 

a völgy. Érdekes, hogy a Lök-völgy aszója itt, a Barát-rót felső 

végében patakos mellékvölgyet vesz föl. Az Oldal-völgy vize, a 

Tárkány-ér, nagy törmelékkúpot épít és ezen át ér le a fővölgy-
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aszójába,. Ez ' a jelenség is tanúsítja, hogy a rendellenes- vízállások-
nak a k ivá jó hatása fontosabb a kisvíznek ál landóan ható erózi-
ójánál . 

Kétoldalt a völgyoldalakon igen szépen kifejlődött, magas 

denudáeiósszintek, a pannóniai beltenger abráziós padkái (3ő0—-

380 ni) látszanak; a nyugat felől transzgredáló pannóniai tenger 

egészen az Oldal-völgy nyílásáig, tehát a Nádas-bérc lábáig nyomult 

előre. 

A Barát-rét széles völgyiapályát a Tárkányi-medencétől a 

Kőköz gátja választja el. A mészkőrög túlsó oldalán, a Tárkányi-

medenee szélén bővizű, hatalmas karsztforrás tör elő a sziklák alól. 

* 

A Bükkfennsík peremének legmagasabb pontja a Tarkő (950 
m), alatta alacsonyabb szintű mészkőrögöket is látunk még. Ahol 
ezek a mélyebb helyzetű rögök az agyagpalaterülettel érintkeznek, 
karsztforrások fakadnak föl. 

Az Imók5 ( Imakő) is meredeken északnak dűlő, lemezesre 
préselt triászkori mészkőrög. A Lök-völgynek tulajdonkeppen ez a 

«falszer űen fölfelé törő sziklaszirt a völgyfője. A völgy baloldalán 
észak felé fölhatol ugyan egy völgyelés, a Bodzás- és Hársas-lápák 
vízvezetője, ez az aszó azonban függő völgy szer űen függ valósággal 
az Imókö-alatti völgyszakasz fölött. 

Az Imókő sziklafalának tövéből működő forrásbarlang idő-
szakos karszt forrása ontja vizét a völgybe, 470 m körül i absz. ma-
gasságban. A barlang fölött kb. 8-30 m magasságokban több szá 
? azzá vált egykori forrásbarlang nyíl ik. A legnagyobb közöttük kb. 
20 m magasan van a mai vízokádó barlang fölött; kopár törmelék-
lejtőn közelíthetjük meg a nyilasét. Ez a barlangszint egybeesik 
egy elég jól kifejezett sziklaterrasszal. 

A jelenkori barlang csekély kiterjedésű, a hegy felé lejtő, 

szűk, típusos evorziós „örvényfolyosó", néhány méter után elszű-

kül. A víz repedésekből fut össze, semmiesetre sem áll nagyobb-

kiterjedesű barlangrendszerrel közvetlen kapcsolatban. Az Imó-

barlang időszakos forrása révén egyik legérdekesebb barlangunk. 

Vízöntésének adatai igen érdekesek és hiányos voltuk ellenére 

is sokatmondóak. Először Bárány László ad hírt az Imóforrás műkö-

déséről.8 Megfigyelése szerint az 1925-ös „aszályos évben egyálta,Iá-

ban nem működött ," 1926 ban „május derekán indult meg, de pár 

nap mú lva elapadt. Jún iusban ismét megeredt, rengeteg vizet a-

dott, de jú l ius közepétől kezdve már bősége fokozatosan csökkent." 

* Bárány László: Időszakos források a Bükkfennsík déli oldalán. 
Földr. Köziem. 1926. LIV. p. 225—6. 



.114 

Bárány szerint a forrás „működése tetőpontján a barlang száját" 
(1 mX0.5 m) „egészen kitöltötte, jú l ius 21-én," becslése szerint, 
„másodpercenkint 10—15 liter vizet adhatott. Ekkor azonban a nyí-
lásnak a vízsugár csak alsó harmadát foglalta el." 

Frisebb adatokat Varró Joachlm érseki uradalmi főerdésztől 

kaptam. Közlése szerint (1935) hét évig szünetelt a víz előtörése a 

barlangból, „sőt a kitörést napokkal előre jelzi, messzehangzó „dör-

gés" is elmaradt.9" 1936-ban végre ismét kitört az Imó. Vízöntésének 

adatait Dancza János egri barlangkutató jegyezte föl. Közlése sze-

rint „1936-ban az Imökő és a Feketelen hat ízben lépett aktivitás-

ba." Utolsó följegyzése szerint „1936. nov. 22-től 1937 jan. 2-ig mű-

ködött." 

Az idei (1937) évben az Imóforrás — Varró megfigyelése sze-

rint, — ápri l is 14-étől jú l ius l-ig ontotta a vizét. Barabán Éva debre-

ceni tanárjelölt pünkösdi (május 16—17) látogatásakor szünetelt a 

barlangforrás működése; kirándulótársaságával csak stagnáló, tisz-

tavizű tavat talált benne, túlfolyás nélkül. A főerdész úr szerint a 

barlang ennyi vizet és ilyen hosszú ideig 1913 óta nem ontott. 

A felsorakoztatott néhány érdekes adatból megállapítható, 

hogy a barlang vízokádása az őszi és tavaszi esőzések, vagy hir-

telen hóolvadások után indul meg, tehát kétségtelenül a Bükkfenn-

sík nagy mészkőpianinája karsztvízszintingadozásaival kapcsola-

tos. Az 1913 és 1937 években adataink szerint szokatlanul nagy az 

Imó vízmennyisége és a működés tartama. Az 1913 as év ezen a 

környéken a lakosság előtt máig is emlékezetesen nedves év, pusz-

tító felhőszakadásokkal, az elmúlt év pedig országszerte példátla-

nul csapadékos volt. Nyi lvánvaló ebből is a forrásoknak a csapa-

dékmennyiséggel való legszorosabb kapcsolata. 

Döntsük cl mármost azt a kérdést, hogy miért időszakos a 

forrás1 Lassú hóolvadások éveiben és aszályos években a nagy 

fennsík karszttükre nem dagad meg hirtelen; ezekben az években 

az I m ó működése jelentékenyen rövidebb ideig és gyengébben je-

lentkezik s egy bizonyos idő elmúlta után — nyi lván a karsztvíz-

szint kisfokú megapadása után — teljesen fel is hagy. Az követke-

zik ebből, hogy az Imó forrásbarlangja — a hegység számos bő-

vizű karsztforrásától eltérően — nem a karsztfeneket csapolja 

meg, hanem a felduzzadt, magas karsztvíztükör szintjét. Az Imó-

forrás tehát csak túlfolyása az erősen felduzzadó nagy karsztvíz-

tömegnek. 

Első pi l lanatban nehezen érthető, miért nem csapolják meg 

a hegység karsztját délről is legalább ugyanolyan nagy karsztfor-

9 Kerekes József: A Tárkányi öböl morfológiája. Földr. Közlem. 
1936. LX IV . p. 83. 



rások, mint az északi és keleti részében? Hiszen a hegység erózió-

bázisa, az Alföld, a legkeletibb kaxsztforrásoktól (görömbölyi-, di-

ósgyőri- és k irá lykút i források) eltekintve, éppen a hegység déli 

részén közelíti meg legjobban a karszt fennsíkot, az lenne tehát in-

dokolt, hogy innen történjék meg a karsztvíz főtömegének elveze-

tése is, hiszen a déli lejtőségek vízfolyásai rendelkeznek a legna-

gyobb gravitációs energiával. 

A kérdés megoldását ugyancsak az Imó-forrás jelenkori bar-

langjánál ta lá l juk meg. Miért tör ki fölfelé irányuló, csatornaszeríí 

barlangból a forrás vize, miért nem fejlődik ki itt is hasonló ala-

kú, de az Imóforrás nagyobb víztömegének megfelelően sokszorta 

nagyobb méretű barlangfolyósó, mint amilyenekkel a Mészvölgy 

szurdokának csekély vízmennyiségek kioldotta oldalbarlatngjaiban 

találkoztunk? Ezeket a megszokottól eltérő jelenségeket a mészkő 

préseltsége mellett főképpen a vékonyréteges kőzet erős északi dő-

lése okozza. Különösen a mészkőrög alsó részében erősen lemezes, 

majdnem palásan sajtolt, sőt helyeinkint gyengén gyűrt a kőzet. 

Az I m ó barlangürege ezért kénytelen a réteglapok mentén, fölfelé 

kifejlődni. Ennek tulajdonítható, hogy a barlang legmagasabb hely-

zetű része a nyílása; a karszttükör túl duzzadásakor nyomás alatt 

lévő víztömeg valósággal kilövell rajta. A Vaucluse-forráshoz ha-

sonlít tehát, de vigyáznunk kell, 'hogy a hasonlatot ne túlozzuk, 

mert a „vaucluse-tipust" nagyon sokszor félremagyarázzák ! 

A mészkő településviszonyainak a Bükk karsztosodására gya-
korolt módosító befolyására Strömpl Gábor is hangsúlyozottan rá-
mutatott.10 

• - ! 

Az Imú-barlangtól meredek lejtéssel ereszkedik alá a 

völgy a Löki-rét felé. A forrás alatt néhányszáz lépésnyire laza, 

porló, növényszáras, jelenkori mésztufa rakódott le az aszófeméken. 

A völgy végig feltöltött. Alább, a/z erős lejtés ellenére is, mindun-

talanul hol az egyik, hol a másik oldalra csap a patak, a Löki-ré-

ten meg határozottan középszakaszjellegű. A völgylej lők az allu-

viumig domborúak, azonban határozottan végigvonul ra j tuk — kü-

lönösen a jobbparton — egy magas lepusztulásszint lépcsője is. Ez 

az a sziklaterrasz, amelyikkel az Imóforrás fölötti 20 111 magas 

barlangszinten is találkoztunk már. A Löki-rétnél ereszkedik alá 

a Tárkány- és Hór-patakok vízválasztójáról a lillafüredi-egri műút . 

A balparti sziklaterraszokat az útbevágásokkal, földmunkálatokkal 

10 Strömpl Gábor: Á borsodi Bükk karsztja. Földr. Közlem. 1914. 
XL I I . jp. 79—98. 
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nagy részben elpusztították. Az oldalsó völgyeléseknek fővöígybe 

torkolLásánál szabályos, legyezőalakú törmelékkúpok fejlődtek. 

A Löki-rét alatt hirtelen összeszűkül a völgyfenék, a lejtők 

is meredekebbek; a meder mellett a műútnak robbantással szorí-

tottak elegendő helyet. Elértük az első lökvölgyi szurdokot: a Vas-

kapu, szorosát. A patak vize a mészkőmederben rövidesen eltűnik; 

csak a nagyvizek futnak végig a kb. 1 km hosszú szorúlaton. Két-

oldalt a lejtők erdőjének zöldje közül mindunta lanú l ki-kifehérle-

nek a mészkő meredekebb, kopár részletei, csaknem mind egy-egy 

sziklaterrasz. Az Imókőtől egészen a szorosig nyomozott magas le-

pusztulásszint mindkétfelől kifejlődött a patak völgyét keresztező 

mészkőrög lejtőin is: a Vaskapu felső végénél a balpart i Nádas-

bércen 45 m visz. magasságban, kb. 1 km-el alább, a Kondás-

forrás fölött mintegy 45 50 m magasan. A jobbparti lejtőn szin-

tén két helyen mértem meg ezt a szintet: a szurdok felső végében. 

10. ábi •a. A Lök-völgy és szurdokainak hosszszelvénye. 

Fig. 10. Lángssehnitt durch das Lökvölgy und dessen Engpásse 

a Nádasbérc 45 m magas sziklatéi-rajzával átellenben ugyancsak 

45—50 m magasan van; karros mészkősziklái alatt 37 m visz. szin-

ten, kb. 3G7 ni absz. magasságban nyíl ik a Lökvölgyi-barlang. Né-

hányszáz lépéssel alább, egy 40 111 körüli magasságú denudációs 

szint tövében nyíl ik a Vaskapu-barlang; mennyezete kürtővel sza-

kad föl a magas terraszszintre. 

A szurdok kialakulását tisztázandó, a lökvölgyi sziklaterra-

szokat végignyomoztam a Tárkányi-patak terraszaiig. Kiderült , 

hogy a Vaskapú magas terraszlépcsői a Tárkányi-medence I. sz., 

levantei korú kavicsterraszához leszolgáló sziklaterraszroncsok. Az 

egész völgyben legjobban kifejlődött egy alacsonyabb terraszszint, 
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ez a fővölgy I I . sz , fellegvári terraszához lejt k i ; magassága a 

Vaskapuban 8—12 m (lásd a lökvölgyi terraszszelvényt: 9. ábra.). 

Az ú j pleisztocén kori „városi" terrasz szintje a szurdokban körül-

belül a mai völgy fenék magasságában keresendő. 

A Lőkvölgyi-barlang a levantei völgyfenék szintje alatt ol-

dódott ki. Fő j ára ta (részei : Bejárat, Terem, Oldalsó-kis- és Oldal-

só-nagyfülke) ÉÉNy—DDK-i irányú, keresztezi a völgy futását. 

Ennek a járatnak a vége egy NyDNy—KÉK-i i r ányú keresztfolyo-

sóba torkollik (részei : Baloldali-szárny, Jobboldali-szárny), ez a 

Lök-völggyel párvonalas repedés mentén oldódott ki. A barlang 

bejárata D-nek nyíl ik. A falakat cis a mennyezetet rendkívül erő-

sen csipkézik az oldott öblök, üstök; a mennyezet alálógó részletei-

nek a korrodált, homorú mélyedések egészen szaggatott, tépett kül-

sői kölcsönöznek. 

M i T • ' " 
Í * 1 

11. ábra. A Lökvölgyi-barlang előtere és bejárata. (Szerző felv.) 

Fig. 11. Vorhof und Eingang der Lőkvölgyer Höhle. 

A barlang valósággal „elfullad" iíiagas feltöltésében. A fel-

töltő anyag a bejáratnál mennyezetig ér, úgyannyira , hogy az 

egykor 6—8 m szélességű bejárati nyílást mintegy 2 m-re szűkí-

tette. A bejárathoz közeleső folyosórészeken a mennyezet a láhaj ló 

sziklafüggönyei helyenkint mindössze alig néhány deciméternyire 

csüngenek a kitöltés fölött. Kadic Ottokár 1933-ban ásatásokat vé-

geztetett a Lök völgyi-barlangban is és a jelenkori humuszréteg 

alatt nagytömegű jégkori mészkötörmelókes barlangi agyagot s a 

Baloldali-szárnyban, a barlang legmélyebb részében „patakkavi* 

csőt" s a lerakódás legalján ugyani t t iszapot talált. Az agyagos 

m cszkőtör melók közé ismételten mésztufapadok települnek, a Balol-

dali-szárnyban pedig szép cseppkőképződmények épültek a feltöltés-

re. A cseppkővel kérgezett. sztalagmitos barlangrészlet fölött szép 

függő- és kelvirághoz hasonló cseppkövek borították a mennyeze-

tet. A próbaárkot a főfolyosóban nem mélyítették le a sziklafenék-
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ig. A bejárat előtt a törmelékes agyag alatt hatalmas mészkőtöm-

bök akadályozták a feltárást. A jelenkor humuszos rétege a bar-

lang előtt 1 m körüli , bent csaknem egyenletesen vékony, 20 cm 

vastagságú. Kadic-nak is feltűnik már, hogy „a barlang" feltölté-

sének „al ja . . . majdnem vízszintes." 

Barlangkutatóink a mészkőtörmelékes barlangi agyagot kür-

tőkön át behullott és a mennyezet leomlásával felgyülemlett 

mészkavics agyagos keverékének tart ják. Az agyag közfelfogás sze-

rint a m?szk3 összegyülemlett oldási maradéka. Egyenesen megma-

gyarázhatat lan volt eizek a lap ján a Lökvölgyi-barlang nagytömegű 

mészkőtörmelékes agyagjának a jelenléte, szemben a falaknak és i 

mennyezetnek kialakulásuk óta ép korróziós formáival. Érthetetlen 

a feltöltés sík elhelyezkedése is, hiszen a legmagasabb boltozatrész-

letek alatt ezek szerint törmeléikhalmokat kellene találnunk. Mészkő-

törmelékes agyagja ink mészkavicsának feltűnően egyenletes szem-

nagyságát szintén nem indokolja meg eddigi magyarázatunk. 

12. ábra, A jégkori barlangi talajfolyás szkémája. 

Fig. 12. Schema des eiszeitlichen Höhlen-Boden-Flusses. 

A Lökvölgyi-barlang agyagos mészkőtörmelékében az agya-

gos elegyrész mennyiségét fe lü lmúl ja a mészkőkavicsé. Az agyagos 

elegyrész morzsás, egynemű sárga agyag, helyenkint vasborsór i 

emlékeztető, apró, rozsdabarna konkréciókkal. (4 mm átmérőjű g&m-

bök.) A kavicsok között gyakori a szarűköves, kovás kavics, de ke-

vés 1—20 mm átmérőjű agyagpalakavicsot is találtam. Az agyag-

pala és a szarukő jelenléte kétségtelen bizonysága annak, hogy a 

barlang sárga agyagos kavicsa -nem a barlang pusztulásfolyamatá-

nak helybenképződött terméke, hanem kívülről , másodlagosan ju-

tott bele. Az üledék képződésideje fauná ja a lapján (lásd többek 

között Kadic és Mottl adatait) kétségtelenül eljegesedéskori. Tele-

pülésformája a bejárat felől a barlang legvégső zugáig igen gyen-
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gén lejtő, bolygatatlan, természetes törmelékgarmada, Ez az al ig 
észrevehetően enyhe lejtés már eleve lehetetlenné teszi az üledék 
egyszerű behullásának feltételezését. 

Az elmondottak után nem marad más hátra, minthogy a 

Lök völgyi-barlang sárga, mészkőtörmelékes barlangi agyagjá t kora, 

településviszonyai, végül hazánk, de különösen a Biikk-hegység 

jégkori éghajlatáról eddig rendelkezésünkre á l ló adatok a lapján a 

periglaciális területekre jellemző, jégkori szoliflukcióval, talajfo-

lyással létrejöttnek tartsuk! 

A periglaciális képződményekkel és jelenségekkel ná lunk 

Cholnoky Jenő11, Bulla Béla12 és Szádeczky-Kardoss Elemér13 fog-

lalkoztak. Az eddigi kutatások alapján bebizonyítottnak vehető, 

hogy az (utolsó) eljegesedés idejében nálunk — ha nem állandóan, 

de legalábbis tartósan — fagyott talaj volt. Fagyott al talajon az 

újrafagyáiSí (regeláció) jelensége következtében lapos térszínen sok-

szögtundra keletkezik, a lejtőkön pedig talajfolyás lép föl. A poli-

gonális tundra szerkezeti ta laját és a domblejtők jégkori szolifluk-

cióját multévi terrasztanulmányaim kapcsán Egerben sikerült ki-

mutatnom.14 A periglaciális jelenségek harmadik csoportjának, a 

kifagyás ú t j án kialakult „kőtengerek"-nek az analógiá ját vélem 

végül fölfedezni a Lökvölgyi-barlang bejárata előtt felhalmozódott 

mészkőtömbökben. Ezek azt mutat ják , hogy az eredetileg zárt (?) 

barlang mennyezete a felszínt legjobban megközelítő részén a fagy 

repesztő hatására egyensúlyát veszítette ós beomlott. A felszakadt 

nyíláson át az agyaggal keveredett, kifagyástermelt:? lejtőtör-

melék bekúszott a barlangba, (lásd a, 10. ábrán.). A tárgyaltak 

a lapján valószínű, hogy az agyag tulajdonképpen nem más, m in t 

nyirok, vagyis periglaciális területre hullott poranyagból keletke-

zett agyag. Vasborsós volta is azt bizonyítja, hogy eredetileg erdő-

talaj volt. Eszerint a Bükkfennsík dolináit kitöltő sárga agyag is 

a legnagyobb valószínűséggel szélhordta poranyag, amely helyi 

kl imatikus okok (nedvesebb éghajlat) miatt nem tudott lösszé ala-

kulni. 

A Lökvölgyi-barlang mészkőtörmelékes agyagjában talál-

ható, mésszel breccsává cementezett részek és mésztufapadok, 

cseppkőkérgezések jelenléte szintén a legteljesebb mértékben össz 

11 A Spitzbergák. Földr. Közlem. 1911. X X X I X . p. 301—345, 
12 Legutóbb: Der pleistozáne Löss im Karpathenbecken. Földtani 

Közlöny. 1937—1938. L X V I l — L X V I I I . 
13 Pleistozáne Strukturbodenbildung in den ungarischen Tief-

ebenen und im Wiener Beeken, Földtani Közlöny. 1936. LXVI . p. 213— 
228. 

14 Fosszilis tundratalaj a Biikkhegységben. Földrajzi Közlemé-
nyek. 1938. 
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hangban áll a talajfolyás feltételezésével. Az agyagos lejtőtörmex 
1 knek a barlangba „befolyása" idejében télen állandóan, tavasz-
rzal és ősszel gyakran megfagyott a sáros mészkavics, tavasszal és 
ősszel sokszor, nyáron állandóan föl is engedett tehát. Gsak ter-
mészetes, hogy a fölolvadt, vízzel átitatott törmelék nedvessége a 
barlangba behúzódó „sárfolyás" nyelve aljában csorgott ki és itt 
oldott mészanyagával átitatta, breccsává kötötte a törmelékes 
agyagot, sőt jelentékeny, mindig gyengén befelé lejtő és befelé 

13. ábra. Csőalakú, függőleges kioldásformák a Vaskapu-szorosban. 

Szerző felv. 
Fig. 13. Köhrenfrömige, vertikalverlaufende Auslaugungsformen 

im Vaskapu-Engpass. 

kivékonyodó, lepényszerűen szétterülő mésztufarétegeket halmozott 
föl, egyik időszakban itt máskor ott, aszerint, hogy éppen akkor 
merrefelé irányult a törmelékanyag mozgása, hol volt a sárfolyás 
nyelvének a vége. A csordogáló vízereeske p, barlang legmélyebb 
pontja, a Baloldali-szárny vége felé igyekezett, mégpedig az agya 
gos törmelék felszínén, hiszen a nedvességtől szivacsszerűen átita-
tott agyag nem engedte át magán a vizet. Útjában a, uiészkavicso-
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kat oldotta, durva éleiket letompította és az agyagot kimosva be-

lőlük, azt elszivárgáshelyén, a Baloldali-szárny végében rakta le. 

Érthetővé lesz így a jégkorvéigi „patakkavics" és az „iszap" jelenléte 

is ebben a levantei korban kioldott és azóta minden valószínűség 

szerint vízfolyás nélküli barlangban. 

A Lökvölgyi-barlangnak a tárgyaltak a lap ján kirajzolódó 

bar langkl imat ikus viszonyai világosan megértetik gerincesfauná-

jának szegénységét is. 

A Lökvölgyi-barlang alatt, a Vaskapu szorosának mederfe-

neke fölött 3—6 m magasan, az alacsony (fellegvári!) sziklaterra-

szok szintje alatt több erősen pusztáit barlangüreget látunk (lásd 

a 9. ábrán). Egész sor nagyátmérő jű evorziós üst csonkja ál l itt előt-

tünk, minden bizonnyal a szikiaterraszok mederfenekéről egykor 

lecsurgott vizek kioldásformái. A szurdok tanulmányozásakor ép-

pen ezek alatt szivárgott el a meder agyagos tócsáiban a Löki-

patak vize. Alább több ebbe a szintbe tartozó üreget ta lá lunk még 

a baloldalon is, különösen a Vaskapú-barlanggal áttelenben. Eze-

ket az útépítéskor alányesett sziklafal tár ja föl. Az üregek nyil-

vánvalóan mélyebb szintro nyí l tak kioldásuk idejében. A barlan-

gok magasságában a mészkő hasadékait, de magukat a kioldott 

üregeket is mészkő- és szarúkőtörmelékes, agyagpalás agyag tölti 

ki, szintén nyi lvánvalóan lejtőtörmelék. í)e figyelmet érdemelnek 

ezeken k ívü l az útépítéskor lenyesett sziklarészletek függőleges, 

hengeralakú kioldásformái is (lásd a 11. ábrát.). Kétségkívül a re-

pedéseken a mederfenékről lecsurgó víz oldotta ki ezeket. Az ilyen 

formák kioldásához nem kell nagy vízmennyiségnek a jelenlétét 

föltételeznünk. 1937-ben, hóolvadáskor a l i l lafüredi Szeleta-zsom-

boly nyí lásán avarborította humusztala jon összegyülemlő hólé be-

esorgását figyeltem meg; a becsurgó, mind ig egészen jelentéktelen 

vízmennyiség (vízgyűjtőterülete al ig néhánysziáz m2) ábránk korró-

ziós formáinak hasonmását oldja itt ki napja inkban. Nyi lvánvaló , 

hogy minden szurdok völgy vízszivárgó helyén ilyenszerű kioldás-

formáknak a keletkezésiét kell föltételeznünk. 

Ezek a függőleges, csőalakú üregek a mai völgyfenék alá 

szolgálnak. Már a jégkorbaji is a mai eróziós mederszint alatt tör-

tént eszerint a szoros vízelvezetése. 

A sziklaszoros második jelentősebb bar lang ja a Vaskapu-

barlang, a szurdok jobboldalán a völgy kavicsfeltöltése szintjében 

nyíl ik. Egy ÉK-BNY-i i r ányú vetődés mentéin a fővölggyel pár1 

vonalasan kioldott, régi barlangüreg, 20°-al É felé dűlő tömött, 

gyengén pados mészkőben. A vetősíkon lá tható csúszás karcolá-

sok szerint horizontális elmozdulás történt itt. A barlang boltozata 

egy KDK—NYÉNY- i i r ányú kereszthasadók mentén fölszakadt az 

/üreg fölötti levantei szintre. Ezen a kür tőn hul lott be a temérdek 

meddő kitöl tőanyag (lásd a 12. ábrán.). Ásatásakor (1933) vörös-
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barna, zöldesszürke, homokos, agyagos mészkőtörmeléknek leg-

alább 10 ni vastag rétegsorát találták a jégkori üledékekből (a ki-

töltés alsó Készében talált mészkőtömbök talán a felsznkadást je-

lölik); ennek a rétegsornak a felső 2—3 métere világos mészkő-

törmelékes agyag, K\id\c és Mottl szerint faunája késői glaciális 

kori. A legfelső réteg meddő fekete humuszos mészkőtörmelék, je-

lenkori. A barlangkitöltés rétegei a kürtő alól a ki járat felé lej-

tenek. Anyaguk : durva mészkőkavics, apró, nem koptatott agyag-

pala és agyag. kb. egy-egyharmad mennyiségarányban, a kürtő 

fölött húzódó lejtőtörmelék anyaga. Az ásatások megbontották a 

14. ábra. A Vaskapu-barlaug. (Szerző felv.) 

Fig. 14. Ilié Vaskanuhöhle. 

kitöltés és a fölöttes lejtő egyensúlyállapotát. A meredekre levá-

gott ktiöltésbe az esőzésekkor becsúszó átnedvesedett, agyagos lej-

tőtörmelék szabályos törmelékgaratot vágott s alá mintegy 8—10 

m*-es törmelékgarmadát épített (lásd az ábrát). 

Sajnos, magáról a Vaskapu-barlangról olyan kevés adatunk 

van, hogy kialakulása tekintetében is bizonytalanságban mara-

dunk. Mindjár t üregének alakja, sot maga. a barlang jellege is 
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kérdéses. Talán egykori meder alatt kialakult barlangüreg, amelyet 

felszakadt kürtőjén át teljesen eltömött a törmelék. 

A sziklaszoros alább meredekebb lejtésű, itt má r egy 3—4 

m-es sziklaterrasz darabjai is látszanak hellyel-közzel. 

A Vaskapu-szoros kialakulását végeredményben a követke-
zőkben vázolhatjuk. 

Sziklaterraszokkal és barlangokkal bizonyíthatóan a levan-

tikum óta tart a mészkőrög átréselése. I t t is ál landóan egy felszíni 

eróziós és egy rejtett, korróziós szintben dolgozik a víz. A levantei 

völgyfenék alatt, valószínűleg időnkint erősen megtorlódó víz 

tömegek igen lassú örvénylésének hatására oldódnak ki a Lök völ-

gyi-barlang üregei. A fellegvári sziklaterrasz (8—12 m magas) 

alatti barlangüregek 0—3 m magasak a meder fölött. Ide sorolható 

— úgy látszik — a Vaskapú-barlang is. A csőalakű, vertikális üreg-

kioldások (11. ábra) bizonysága szerint a mai mederszint alatt he-

lyezkedik el a fiatal jégkori, mederalatti üregszint, a fenéken csak 

a sziklaszoros alsó szakaszán lá tunk jelenkori völgymélyítést. A 

jégkori fagy kőzetrepesztő hatására felszakad a Lök völgyi-barlang 

s talán a Vaskapú-barlang kürtője is és üregeiket talaj folyással 

behúzódó, ill. behulló (Vaskapú-bg.) agyagos lejtőtörmelék tölti ki. 

* 

A Lök-völgy aszójának a Barát-rétre kinyí lása előtt, több-

helyütt mészkőbe vágott a medre. Az utolsó szurdokos szakasza a 

Bujdosókő rögénél fejlődött ki. Ez a Szuszékkő szorúlata. A völgy-

nek ez a része a szorossal együtt anny ira szűk, hogy a műú ta t 8— 

10 m magasan, a balpart i lejtőbe vágták. A szoros oldalában egyet-

len barlangüreget sem talá lunk. 

A Bujdosókő elhagyása után a meder hosszú szakaszon 

i gyagpalába mélyül . A jobbparti völgyoldalon elmaradnak az utol-

só mészkőszirteknek, a Macskakőnek a sziklái is. Alatta veszi föl 

az aszó az Oldal-völgy felől a Tárkány-vizét. A fővölgybe torkolá- _ 

sánal hatalmas törmelékkúppal rekeszti el az egész völgyfeneket. 

Ezen a törmelékkúpon tárta föl az útépítés a karthauzi barátok 

kolostorának romjait . 

A Barát-réten az ál landóvizű pa^tak jelenkori feltöltésébe kb. 

egy méter mélyen bevágódott már . Ezt megelőzőleg tekintélyes 

völgyszélesbítést és feltöltést végzett. A hegybordákat elválasztó 

völgyelések szabályos törmelékkúpokat építettek a feltöltésre. Az 

a l lúv ium széles, üdezöld rétje és az itt 100—110 m rel. magasságú, 

remekszép pannónia i abrázióff szint között a völgy két jégkori 

sziklaterrasza fölött a levantei szint is elég jól megmaradt (lásd a 

9. ábrán.). Mintegy két kilométeres út után a Kőköz festői szép, 

mindössze kb. 300 m széles mészkőszurdokán át éri el a patak a 



.124 

Tarkanyi-medence lankásabb dombvidékét. Az esztázkői mellett ez 

területünknek egyetlen patakos mészkőszorosa. 

A Kőhöz (Barát-szurdok) szorosánál a Barát-rét ÉK-felől 

folyó vize NY—K-i irányba fordul. A szoros ma i patakját az 

útépítéskor szabályozták, eredeti ál lapotára csak következtethe-

tünk tehát. Bevágódása természetesen a terűlet szárazzáválása óta 

szakadatlanul folyik. Magasan a szurdok fölött mindkét oldalon 

: zépen megmaradtak a pannóniai beltenger parti szinlői; innen 

nyílott be a mai Barát-rét fölé a Nádas-bércig nyú ló öböl. A szin-

F k magassága itt 350—360 m. Alat ta jól kifejezett a levantei 

sziklaterrasz is 320 m körüli szinten. Ezidőben széles eróziós völgy-

feneket készített itt a patak. Mélyen alatta egy szintkötegben ol-

dódtak ki a pleisztocénkori barlangüreges szintek. 

Mindjár t a szoros felső bejáratánál, festői sziklacsoport szö-

gellik a Barát-rét zöld szőnyege fölé. A sziklafal a l jában többnyí-

lású barlang, a Tárkányi-barlang (Rókalyuk) sötétlik. Nagyjából 

KÉK-NYDNY-i , párhuzamos hasadékok mentén kioldott üreghá-

lózat; bejárati részét az útépítéskor részben lerobbantották, egyút-

tal föltártak egy magasabb üregszintet is a barlang fölött (lásd 

13. ábra.). 

A Tárkányi-barlaing üregei talán terűietünk összes eddig 

vizsgált bar langjai között a legszeszélyesebben korrodáltak. Az 

oldott hasadékok többnyire magasan fölnyulakszanak a felső, 12— 

15 méteres üregszintig. Falaik, a láhaj ló mennyezet részleteik fan-

tasztikusan szaggatottak. Minden üreg csupa csipke, a külső, le-

robbantott sziklafalnak a műú t fölé haj ló részletei össze-vissza 

lyukgatottak. Cseppkőképződésnek nyoma sincs, a falak mindenütt 

simára korrodáltak. A hasadékszerű járatok oldalain kifejlődött 

vertikális, magasra fölnyulakodó öblök teljesen hasonlatosak azok-

hoz a. korróziós formákhoz, amelyekkel a Vaskapú-szorosban talál-

koztunk (lásd 11. ábra); jó formán kizárólag ezek ural ják a barlang 

összes járatainak oldalait. Bizonyításra sem szorul, hogy az egy-

kori magas, eróziós mederből ide lecsurgó patakvíz kioldásformái 

ezek. 

A barlang főérdekessége a kitöltése. 1933-ban Kadic ezt is 

jórészben kiásatta és sárga breccsát, rétegzett márgát és „régi 

iszapot" talált benne. A víztiszta, kristályos kalcittal cementált 

mészkőbrecesa és a finomréteges sárga márga s széles ,Nagy-fülke 

hátsó falához tapadva, igen szépen föltárt. A felső üregszintből 

behullott és beiszapolt anyag ez. A márga finom-leveles, igen eny-

hén völgymentében lefelé dűl. Képződésekor a barlang föltétlenül 

vízzel kitöltött volt, tefhát a jégkori barlangi tó fenéküledéke. Le 

iRepedésekor az összes járatok fenekét feltöltötte, de csak itt ke-

n ínyedéit mészmárgává, mert a repedéseken beszivárgó víz a 

barlang fala mentén mészanyagával átitatta, a behullott rnészkő-

kaviesot pedig összecementálta. A falaktól, szivárgásoktól távo-

labb lazább összeállású iszapos agyag maradt. 



15. ábra. A Kököz sziklaszorosa a Tárkányi-barlanggal. (Szerző felv.) 

Fig. 15, Die Kőközer Felsenge mit der Tárkányer Höhle. 
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A Kőköz alsóbb részleteiben nem talá lunk több barlangot, 

csak egy egészen apró üregsor 2—3 m magas szintjét. Talán a 

szurdok mészkövének a tömött volta nehezítette meg itt a vízszi-

várgást és ez okozott a Tárkányi-barlangban is á l landó duzzadást. 

A barlang vize stagnáló lehetett, a lassú el folyás és a felülről be-

csurgó vizek mégis kétségkívül egészen lassú, összetett cirkulációt 

idéztek elő a víztömegben. A felszínalatti, zárt, barlangi tó igen las-

san mozgó, de ál landóan ható örvénylései oldással tágít ják ki az al-

ró bnHangrészleteket.1"' A Tárkányi-barlang fölötti magas szint 

odúiban is megtalá l juk a márgás üregkitöltést, tehát a jégkor ré-

gebbi időszakában (a fellegvári szint kialakulásakor) itt helyezke-

dett el a felszíni eróziós meder. Az a tény, hogy a márga teljesen 

egynemű, a barlangnak ezidőbeli tökéletes zártságát támasztja alá. 

Megelőző, jóval kevesebb adatra alapozott ós összehasonlító 

vizsgálatokat is meglehetősen nélkülöző felfogásommal1" ellentét-

ben, ú tárgyaltak a lap ján a Kőköz szorosa szintén eróziós eredetű, 

átmenő barlang sohasem fejlődhetett itt ki. Abban az esetben, 

hogyha a Barát-réten tóvá duzzadt volna a Lök-völgy vize, ennek 

medencéjét rohamosan kitöltötte volna patakjának hordalékanyaga 

s a tavi üledékek — legalábbis részben — föltétlenül megmaradtak 

volna. A szurdok fölötti völgytágulat tehát sohasem lehetett tó-

fenék, hanem az egyesült Löki- és Tárkány-patakok egyesült vizé-

nek a puha agyagpalában kiváj t , szélesbített völgye. 

A Kőköz alsó végében, a mészkő és a harmadkori medence-

lüledékek határán kb. a patakmeder magasságában fakad a mész-

kősziklák alól a Sziklaforrás karsztvize (lásd a 14. ábrán). Vízbő-

sége igen jelentős, m ind já r t forrásánál bővizű patakkal táplá l ja az 

erdigondnokság kis mesterséges halastavát. Innen visszavezetik 

a vizét a patakba. 

A Lök-völgy szurdokos völgyrészleteinek kialakulása észlele-

teink alapján minden tekintetben megerősíti a Berva-bérc szurdokai-

ban tapasztaltakat. A felszíni eróziós szurdokfenéken eltűnő víz 

melyebb szinten, a mederalatti repedések hálózatában áraml ik to-

va. A mindenkori karsztvízszint magasságában oldódnak ki a szur-

dokok felső végének mederalatti részein a víznyelő barlangok és 

15 A visszaduzzasztott és látszólag egészen stagnáló barlangi vi-

zek korróziós üregbővítésének jelentőségét Cramer H. hangsúlyozza 

(Höhlenbildung im Karste. Peterin. Mitteilungren. 1933. Vol. 79. p. 78— 

81.) 
10 A Tarkányi öböl morfológiája. Földrajzi Közlemények. LX IV . 

1936. p. 91.) 



a mészkőrögök kereszt repedésein oldalról érkező hozzáfolyások fel-

színalatti forrásbarlangjai. 

Meggondolásra késztet a völgy szerkezetét illetőleg az a tény, 

hogy a Lök-völgy patakos völgyében már az első mészkőszorul a t-

nál, a Vaskapu-szurdok elején elszivárog a patak vize" és ez a víz 

nem bukkaíi ik újra elő a szorosokat elválasztó aigyagpalazónák 

mentén sem: a felsőtárkányi Sziklaforrás vizének egy részét való-

színűleg a Lök-völgy eltűnt patakja szolgáltatja. Azt jelentené ez, 

hogy a mészkőrögök az idősebb koríi agyagpala alatt összefügge-

nek egymással ? ! Másképp alig képzelhető el ugyanis a patak vég-

leges eltűnése a vízzáró agvagpalák alatt. A Bükk alaphegységé-

ben kétségkívül igen bonyolult tektonika^ szerkezetekkel17 kell 

számolnunk. 

Az Eged-hegy — Várhegy vonulatának barlangjai. 

A Tarkanyi-medence fiatal harmadkori sűllyedékét a hegy-

ség déli részének hasonló üledékeitől egy Egertől ÉK-i irányba 

csapó, magasra kiemelt rögcsoport, az Eged-hegy — Tiba-hegy — 

Várhegy 500- 670 m magas mészkővonulata különít i el. Mindhá-

rom hegynek a gerince (a két elsőnél vastag abráziós kaviccsal bo-

rított) harmadkori parti szinlő. Agyagos abrázióskavicsuk anyaga, 

magas helyzetük ellenére is, rendkívül hasonlít a Tárkány-patak 

vízgyűjtőterületén található és Szarvaskőtől ÉÉK-re húzódó Tar-

dos-bérc gerincének legnagyobb valószínűséggel mediterrán kori, 

abráziós üledékeinek az anyagához. 

* 

Az Eger-patak völgyével párvonalasan kelet felé is bevágó-

dott egy ugyancsak tektonikusán preformált völgyelés: az Ostoros 

patak völgye; tulajdonképpen a Berva-völgy meghosszabítását je-

lenti, a Tár k ány i -med encé tői délre. Az Ostoros-patak közvetlenül 

17 Ide vonatkozólag lásd még Schréter Zoltán: A Bükkhegység 

triászképződményei. (Földtani Közlöny. 1935. LXV. p. 90-105.) 
4 Ez év március hó 24-én a Vaskapu-szurdok egész hosszában vé-

gigfolyó, bővizű patakot találtam. Még a Szuszékkő szorulatának alsó 

végében is csörgedezett egy gyönge csermely. A karsztvíz tehát ma-

gasra duzzadt ezen a területen is. A Feketelen forrása nagytömegű 

vizet zúdított a Lök-völgy be, a közeli Vöröskő-forrás időszakos karszt-

forrása közelítő mérésem szerint 25—30 liter vizet ontott másodpercen-

kin t, az Imókő forássbarlangját azonban szárazon találtam s a benne 

összegyiilemlett falevelek bizonysága szerint ősz óta nem is működött. 

A Bükkfennsík karsztvizének még magasabbra kell tehát duzzadnia, 

hogy az Imó-barlangon át is túlfolyást találhasson. 
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a Kis-Eged-hegy NY-i lábánál harapódzik hátrafelé. Megkerülte 
már a Kis-Egedet, sőt a Tárkány vízterületéről elhódította a Nagy-
Eged egész NY-i lejtőjének a vizét is. A patak másik ága, valószí-
nűleg tektonikus ingerekre, bravúros kaptárát, völgylemetszést 'haj-
tott végre (lásd a 15. ábrán): a Kis-Eged pannóniai abráziós szint-
je és a Nagy-Eged közötti vetődés mentén déli irányban hátravá-
gódott és elhódította a Nagy-Eged déli karszt forrásán ik a patak-

16. ábra. A felsőtárkányi Sziklaforrás. (Szerző felv.) 

Fig. 16. Die Felsőtárkányer Felsquelle. 

já t ! Ez a patak lefejeztetése előtt a Kis-Eged déli lábánál végig-
folyva futott az Ostorosba. Az Ostorosnak az az ága azonban, ame 
lvik az Egedet észak felé megkerülte, a két Eged közötti vetődé-
sek és hasadékok hézagait fölhasználva, először megcsapolta, majd 
a Legányi-tanyánál lassanként teljesen elhódította a déli lejtők 
karsztvizéből eredő pata,kot. Az a helyzet állott így elő, hogy a 
hegység déli lejtőin fakadó patak először észak felé vág, egy mész-
kőszorulaton átréseli a kemény alaphegységet s ezt teljesen megke-
rülve, újra dél felé, az Alföld felé veszi útját. Az elhagyott völgy-
torzó mentén ma is teljesen bizonytalan még a vízfolyás: nagyvíz-
kor most is mindkét irány felé folyik még a víz. 
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A Kis- és Nagy-Eged közötti szurdokos völgyszakaszban kő-

fejtéssel üreget tártak föl: Ez a Kisegedi-kőfülke (Jegec-barlang). 

Kékesszürke pados, 44°-al I )DNY felé dűlő triászkori mészkőben 

ÉNy-nak nyíló, pusztuló barlang. Mindössze 3 m mély, átlagosan 

1 m magas és 2.5 m széles üregének fenekét durva mészkőtörmelék 

borítja. Ez tömi el valószínű lefelé folytatását. Az üreg falán, 

mennyezetén üstszerű, 20—30 cm átmérőjű korróziós, homorú for-

máinak körvonalai látszanak. Felületüket szegényes karfiolcsepp-

kő díszíti. A barlang kialakulásideje, jellege s a völgyeléssel való 

genetikus kapcsolata a rendelkezésre álló adatok hiányos volta 

miatt nem ál lapítható meg. 

17. ábra. A kisegedi kaptura. A vastag nyíl a patak inai folyásirányát 

mutatja. Az elhagyott völgytorzó a szaggatott nyíl mentén húzódik. 

Fig. 17. Die Kisegeder Kaptur. Das dicke Pfeil bezeichnet die heutige 

Flussrichtung des Baches. Das verlassene Taltorso befindet sich 

entlang der unterbrochenen Pfeillinie. 

A Tibahegy\-sziklaodú a Nagy-Tiba (549 in) csúcsa alatt ÉK-

fekszik. A Tiba-hegy gerincét abráziós üledék borítja, talán egy 

szigetszerű kiemelkedést jelent a csúcs elkülönülő kúpalakú domb-

ja. A barlangot a sűrű cserjésben, sajnos, nem sikerült megtalál-

nom. 

Felsőtárkány fölött DK-re emelkedik a Várhegy. ÉNY-i lej-

tőjén az Arnóckőnek nevezett harmadkori, 550 m absz. magasságú 

abráziós lépcső mészkőszikláinak a tövében, 545 m szintre nyíl ik 







.129 

az Arnőckői-sziklaodú ürege. A barlang mésszel összeragasztott 

sziklatömbökben alakult ki. Igen régi, erősen pusztult, befelé lej-

tő, egyenetlen fenekű, beomlófélben lévő barlang. Talán abráziós 

eredetű. Üregét teljes egészében bevilágítja a napfény, sőt jórész-

ben az eső is beesik rajta. Pusztításában hathatósan vesznek részt 

vz algák és a mohok. Mottl Már in 1933-ban jégkori fauná jú mész-

kőtörmelékes agyagot talált benne, jelenkori humuszos rétegek 

18. ábra. A patak vizének alászállása vízzáró kőzetek közé ékelt mész-

kőrögben. a) karsztvíztükör. 

Fig. 18. Senkung des Wasserniveaus, gesehen an, zwisehen undurch-

líissige Gesteinsarten gekeilte, Kalksteinblceken. a — Karst-

vvasserspiegel. 

alatt. Jégkori üledéke az ásatás hányó ján találtak a lap ján : durva 

mészkőkavics, abráziós kaviccsal keverve (talajfolyás?) és kemény, 

meszes, világossárga agyag. A gondos ásatások tisztázták két, tör-

ténelmi időkben valószínűleg földrengések következtében beomlott 

barlangüregnek a,z egykori jelenlétét is, közvetlenül a sziklaodú 

szomszédságában. Kitöltésük a sziklaüregéhez hasonló volt. 

Végszó 

Elfogultság nélkül talán lehetetlen az önbírálat megkísérlése 

s a szerénytelenség látszatának elkerülése céljából egyenesen ke-

rülnünk is kell. És bár magam is mindenképpen óvakodni szeret-

nék ez ellen a gyajiű ellen, mégis, tisztán a morfológiai kutató-

módszerek megbízhatóságának és nélkülözhetetlen voltának a bizo-

nyítására meg kell ál lapítanom, hogy általuk az egerkörnyéki 

barlangvidéken az ásatások eredményeivel lényegében megegyező 

és azoknál talán nem sokkal kisebb értékű eredményekhez jutottunk. 

Mindkét tudományszak művelőinek elsőrendű érdeke tehát, hogy 

a jövőben is a legszorosabb együttműködést fejtsék ki munkálko-

dásuk közben és a közös problémák könnyebb megoldása érdekében, 

egymás érdekeire még nagyobb gondot fordítsanak. Hogy csak 

egyet említsek : elengedhetetlen a morfológiai vizsgálatok hiány-
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talan végrehajthatása érdekében a barlangok teljes rétegsorának 
megállapítása (fenékig kiásatása), azonkívül a kitöltés gondos kőzet-
tani vizsgálata is. Annál is inkább fontos lenne ez, mert hiszen 
„a barlangok tanulmányozása, nemcsak a bennük előforduló leletek 
miatt igen nagy fontosságú a tudományra nézve, hanem fizikai 
földrajzi szempontbol is a legnagyobb mértékben megérdemlik a 
beható tanulmányozást, mert az illető vidék fejlődésének törté-
netére nézve rendkívül jelentős felvilágosításokkal szolgálhatnak a 
karsztosodás egyél) tüneményeivel együtt."1* 

(Készült a budapesti kir. magy. Pázmány Péter Tudomány-

egyetem Földrajzi intézetében 1938.) 

DIE ENTWICKLUNG DES HÖHLENGEBIETES 
VON EGER. 

(Auszug aus dem ungarischen Text.) 

V o n : clr. József Kerekes. 

Gelegentlich der morphologischen Untersuchung des Höhlen-

gebietes von Eger, habe ich mir zur Aufgabe gestellt, die durch 

Höhlengrabungen erreichten wissenschaftlichen Ergebnisse mit 

morphologischen Studien der Höhlen und deren Umgebung zu 

ergánzen. Mein Arbeitsgebiet erstreckte sicli somit auf das Wasser-

gebiet des Tárkányer-Baches. (Ungefáhr 50 Höhlen und Felslöcher.) 

Die Wasserabführung des SW-lichen Bükkgebirges wird 

hauptsachlich durch den Tárkányer-Bach bewirkt. Die am Fusse 

des 800-900 m hohen Karstplateaus entspringenden Wásser, und 

die Wásser des mehr südlich gelegenen Tonschiferkomplexes, 

eilen alle zum genannten Bach. Die konsekventen Wasserláufe fiies-

sen alle in das SW-lich in das Gebirge einkeilende neogene 

Tárkányer-Beckeu. Der grösste Teil des Wasserareales ist ein 500 ni 

hoches, zerstücktes Tonschieferplateau, das höchstwarscheinlich 

durch die Abrasion des mediterranen Meeres auf dieses einheitliche 

Niveau abgetragen wurde. Seit der, im oberen Mediterrán stattge-

fundenen Gebirgshebung, setzte auf diesem Gebiete die Erosion ein 

mit Ausnahme des Trákányer-Beckens und dessen náchste Umge-

bung. Dieses Terrain wurde, námlich, mi t Unterbrechungen, bis 

zum Ende des pannonischen vZeitalters vom Meerwasser íiberflutet. 

Seit dem Levantikum wirken auf diesem Gelande die Abtragungs-

kráfte, und die Táler wurden derart zerstiickt, dass das hőher ge-

ls Cholnoky Jenő: Bar langkutatás . 1917. V. p. 174.) 
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legene, vom Tonschieferkomplex gebildete mediterrane Abrasions-

plateau, bloss in den höhen liegenden Gebirgspartien zur Geltung 

kommt. Infolge der vormiozánen Gebirgsbildung sind triadische 

Kalksteinschollen zwischen die paláozoischen Tonschieferschich-

ten geraten. Die Abrasion hat auch diese, sammt der nachsten Um-

gebung, auf dasselbe Niveau abgetragen. Die Érosion hat diese 

Kalksteinschollen, am Rande des Tárkányer-Beckens, aus ihrer 

Umgebung geradezu ausprápariert. Die zwischen die Tonschiefer 

sich eingekeilten Kalksteinzonen durch fliessende Wásfser, habén 

zur Bi ldung von Engpassen gefiihrt. Die Höhlen unseres Gebietes 

entwickelten sich eben in diesen Engpassen, und zwar seit dem 

Levant ikum bis zur Gegenwart; nur die Felslöcher des Tibahegy 

und Várhegy sind altér, sie miinden im Niveau der mediterranen 

(?) Abrasion. 

Bei meinen Untersuchungen legte ich das Hauptgewicht auf 

die Entwicklung der Kalkstein-Engpásse. Die im Tárkányer- Becken 

von N W aus begrenzte KaJksteinzone des Bervabérc schneidet in 

SWMicher Richtung der Bervabach, in NO-licher das Mészvölgy. 

(Siehe die Kartenskizze der Höhlen von Eger.) 

Die Einschneidung des Bervfo-Engpasses hat am Ende des 

pannonischen iTrockenwerdens stattgefunden. Die Bervavölgyer-

Höhlung (1.) ist höchstwahrscheinlich im levantischen Zeitabschnitt 

entsanden. Im Niveau der Burgterrasse des Tárkányer-Beckens ent-

wickelte sich im unteren Teil des Engpasses die Bervahöhlo (2). 

oin Wasserschlinger. IDer Ur-Bervabach führte im Pleistozan eine 

grosse Menge verschiedenartigen Schotter in die Höhle. Die Höhlen 

No. 3—5 sind im jüngeren Pleistozan entstanden; sie wurden im Ni-

veau der Stádtterrasse ausgelaugt, und zwar unter dem Bachbe 

cken (durch Steinbrüche aufgeschlossen); bei ihrer Ausbi ldung kam 

vorzugsweise die Korrosion der eingeschlossenen, stagnierenden 

Wásser zur Geltung. Diese Höhlungen ftillte feiner, plastischer, 

gelber Ton mis, wahrscheinlich am Ende der Eiszeit. Am Boden des 

Berva-Engpasses sickert auch heute das Wasser in die rPiefe; letz-

teres quil lt erst vor dem Engpass, unter einem Schuttkegel, in 

Form einer Karstquelle, empor. Es ist ganz sicher, dass wir den-

selben Fali auch zur Zeit der Ausbi ldung der Terrassenhöhlen des 

Engpasses hatten; die Höhlen No. 3—5 wurden allerdings im jungen 

Pleistozan unter dem Bachbecken, im damaligen Karstwasserniveau 

ausgelaugt. 

Gelegentlich meiner Studien untersuchte ich etwa 31 Höh lun 

gen des 1.5 km langen Mészvölgyer Engpasses, ausserdem vermesste 

ich dasselbe und verfertigte auch dessen Lángsprofil (Siehe die 

Beilagen I— I I I ) . Ich stellte fest, dass die Erosion in den, durch die 

pannonische Abrasionsabsátze bedeckten, Kalkstein des Instrán-

gom, ein Engijass mit mehreren Terrassen eingeschnitten hat. Die 

Terrassen habe ich in jedem Falle doppelt angetroffen: unter 
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einem jeden Felsterrasse-Überrest des oberfláchigem Erosions-

becken, fand ich beiderseitig je eine in den Engpass verlaufende, 

durch Wasser ausgelaugte Höhle bezeichnete „Korrosions-Terras-

se". (Siehe F igur 8.) Das Terrassensystem des Mészvölgy ist 

mit dem des Tárkányer-Baches in Übereinstimmung. Die höcli-

ste ist die levantinische Terrasse ( I ) ; im D i luv ium entstan-

den hier bloss zwei Terrassen: die Burgterrasse ( I I ) und die Stadt-

terrasse (IV.). Die zwjschengelagerte I I I . Terrasse des Tárkányer-

Baches verdankt höchstwahrscheinlich lokálén tektonisehen Wir-

kungen seine Entwicklung. Es bildet sich auch gegenwartig in einer 

Höhe von 0.5—2 m íiber dem Becken. eine Sehotterterrasse; bei nor-

malem und kleinem Wasserstand sickert auch heute entlang der 

Lángsspalten des Bodens das Wasser abwárts bis an den Grund 

des Engpasses, und konnnt dann aus dem Untergrund-Sehotter/in 

Form einer Quelle, wieder zum Vorschein. Meine Untersuchungen 

habén es sichergestellt, dass das Mészvölgyer Engpass — im Gegen-

satz zu meiner früheren Auffassung — kein Einbruehstal, sondern 

ein durch oberfláchliche Erosion entstandenes Engpass ist. 

!Die kleinste Felsenge des untersuchten Gelándes ist das 

Esztárkőer-Enffpass; seine Lángé betrágt ungefáhr 100 m (Fig. 9.) 

Es ist warscheinlich seiner Kiirze zuzuschreiben, dass ihn der 

Gyetrabach vollstándig durchfliesst. Dass vor der Entwicklung der 

Felsenge, dieselben Verháltnisse herrschten, beweisen die Korro 

sions—Erosions-Kolke der im höheren Niveau (Burgterrasse) an-

fíetroffenen Höhlenreihen, sowie die Überreste der einstigen 

Bacherweiterung. Der niedere Niveaustand, gehört, naeh analógén 

Fal ién urteilend, ins jüngere Pleistozán. 

Das vierte Engpass unseres Gebietes, jenes des Lőktales, ist 

schon viel kompiizierter, als die eben besprochenen. Sein Bach ent-

springt teils im Ouellengebiet des Tonschieferkomplexes, teils aus 

der periodischen Quelle des Tmokő und durchschneidet drei Fels 

cngen, bevor er ins Tárkányer-Beckengebiet gelangt. (Fig. 10.) 

Am Grundé der Kalksteinscholle Imókő miindet die Höhle 

fler periodischen Imckő-Quelle. Ich sammelte sámtliche mir zu-

gángliche Daten bezliglich dieser Höhlen-Quelle, und es hat sich 

herausgestellt, dass zwischen den Wassermengen und den Mengen 

des Niederschlages enge Beziehnngen bestehen. Die Periodizitát 

erklárt sich dadurch, dass die Quelle nieht am Grundé des Karstes, 

sondern im höchsten Niveau der Kartwasserlage das Wasser ab-

zapft; es ist somit begreiflich, dass die Wasserabfiihrung in trocke-

neren Perioden an Stárke abnehmen wird, ja sogar durch Jahren 

auch vollstándig ausbleiben kann. 

Oberhalb der Imókőhöhle finden wir die álteren Quellhöhlen 

des einstigen Karstwasserniveaus des Bükkgebirges. Auf Grund 

letzterer kann festgestellt werden, dass die Imóquelle seit dem 

Levant ikum besteht. Vor dem Pliozán entstand die grossmíindige 
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Quellenhöhle der Peskőgrotte. ©ie am südliehen Rande des gros-

sen Karstplateaus entspringenden Quellen verlieren al lmáhl ich seit 

dem Tertiar ihre Wassermenge, die Karstquellen im iNW-lichem 

und N()-lichem Teil des Karstplateaus eroberu immer mehr 

Wasser von dem S-lichen Karstquellen. Diese unterirdische Erobe-

rung ist der ungünstigen Lage der Schichtung, dem nördliehen Ab-

fallen der Kalkstein-Schiehten zuzusehreiben. Vielleicht von noeh 

grösseren Bcdeutung ist clie rüekschreitende Einschneidung der 

beiden, in OW-Riehtung verlaufenden tektonisehen Tálern der 

Szinva und Garadna. 

Im ersten Kalksteinkomplex des Löktales ist das Vaskapu-

Engpass enstanden. I m Niveau der levantiniscben Teerrasse ent-

wickelte sich clie Lökvölgyer-Höhle, wáhrend die iibrigen Höhlun-

gen dem Pleistozan angehören. Sie sind mit der Vaskapuhöhle zur 

gleichen Zeit entstanden unter dem einstigen Bachbecken (Fig. 14.). 

Stellenweise sehen wir im Niveau des eiszeitlichen Erosionsbettes 

charakteristische, vertikal verlaufende röhrige Korrosionsbildun-

gen (Fig. 13.). Das Bachbett des Vaskapu-Engpasses bedeckt eiszeit-

licher Schotter, clie gegenwártige Talvertiefung kommt nur noch 

im unteren Abschnitt des Engpasses zum Vorschein. 

Das Vaskapu-Engpass kann auf Grund seiner Felsterrassen, 

der unter dem einstigen Becken ausgelaugten Höhlungen, der er-

wahnten röhrigen Korrosionsformen und der eiszeitlichen Becken-

ausftillung, ganz bestimmt als oberflachlich entstandenes Erosions-

Engpass angesehen werden. 

Die Felsenge des Szuszékkő ist das am wenigsten ausgebildete 

Engjíass unseres Gebietes. Dies erklart der Umstand, dass hier nur 

selten Wasser geflossen ist und fliesst so, dass der Bach hier das 

Tal nie erweitern konnte. 

Das Wasser des Löktales versiekért schon am Anfang des 

Vaskapu-Engpasses, von da aus ist das Becken trocken. Nur unter 

der Möndung des Baches des Oldaltales fanden wir wieder Wavsser-

Dieser Bach du^chfliesst clie letzte Felsenge beim Kőköz und er 

reicht hier das Tárkányer-Becken. 

DCMI K&közer-Ennvass hat der Bach im Niveau der pannoni-

schen Abrasion einííeschnitten. Unter den levantischen Felsterrassen 

mümdet im oberen E ingang der Felsenge .die Tárkányer-Höhle (Fig. 

15.). Letztere habén die Wasser der einstigen Burgterrasse aus-

gelöst. Der in dem Höhlcnsee angesammelte Schlamm hat sich in 

d° r Höhlenfü l lung in Form von feinen, dün.n geschichtéten Ton ab-
,f°setzt. Die Ergebnisse der morphologischén Untersuchungen des 

Kőköz habén es festgestellt, dass im Gegensatz zu mei-ner friiheren 

Auffassung — auch diese Felsenge durch oberflachliche Erosion 

entstanden ist. 

Vom Grundé der Köközer Kalkscholle an der Grenze der ter-

tiáren Beckenausfüllung steigt empor das unter dem Vaskapu-ÍJng^ 
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pass verschwundene Wasser des Löktales in Form einer anselinli-

chen Quelle (Fig. 16.). Ans dem Umstand, dass der Löktaler-Bach 

nicht nur die drei Kalksteinsehollen der genannten Engpasse. son-

dern auch die zwisehenliegenden Tonschieferkomplexe unterirdisch 

durchfliesst, glaubt Verfasser den Schluss ziehen zu können, dass 

der Kalkstein auch unter dem Tonschiefer kontinuirlich zusammen, 

hangt. 

Bemerkenswert ist es, class bei den sechs Felsengen unseres 

Gebietes das Tal nie seitlich, sondern immer etwas weiter, die klei-

nen jedoch in der Mitte, die Kalkschollen durchbricht. (S. den 

Höhlenplan.) 

ÍDie Höhlen des Várhegy, des Tibahegy und des Kiseged sin cl 

unbestimmten Ursprungs. Das letztere ist höchstwahrscheinlich 

durch tektonische Wírkungen entstanden (Fig. 17.). 

Die eingehende Untersuchung der in Rede stehenden Eng-

passe und Höhlen, hat es klargelegt, dass dieselben durch ober-

flachliche Erosion, und nicht, wie man es bisher daehte, durch Ein-

sturz entstanden sind. Die Kalksteinsehollen der Felsengen sind 

alle zwischen wasserundurchlássige Gesteinsarten geschlossen, ihr 

Karstwasserniveau ist, infolgedessen, gezwungen sich nach dem 

Niveau der unteren Grenzen zu richten. Wenn die Spalten des Kalk-

steins genügend breit sind, dann sind die Engpasse in ihrem unte-

ren Absehnitt bis zur Höhe des Beckens mit Karstwasser ausge-

tnllt. (Fig. 18.). Dies bezieht sich natürlich nicht auf solche Kalk-

steinsehollen, die im Untergrund mit anderen Kalksteinkomplexen 

ím Zusammenhang stehen. Ein solcher Fali könnte das Vaskapu- und 

Szuszékkő-Engpass sein. Das Wasser sinkt in den Quellenspalten 

und strömt weiter in den Lángsspalten des Tales. Im Untergrund 

der einzelnen Engpasse ist das Vorhandensein einer ganzen Reihe 

von stufenartig angeordneten Karstwasser-Spiegeln mö^lieh. 

fHpr Umstand, dass das Bachwasser im Kalkstein verschwindet 

vmd hloss bei ausserordentlichen Gelegenheiten auch im oberflachli-

cbem Beeken fliesst, hat zur Folge, dass auch die Erosionstátigkeit 

hier minder sein wird. Die Minderung der Erosion scheint selbst 

die Korrosion des in der Tiefe strömenden Baches nicht zu ersetzen. 

Tnfoltre der Verminderung der Erosion tritt umso mehr der Wider-

stand des Kalksteines gegeniiber dem Tonschiefer in Vordergruud, 

so dass die Formen der Felsengen umsomehr juvenil erseheinen. 

Dass die Versickerung des Baehwassers im Boden der Talsohle tat-

sachlich einer der wichtigsten Faktorén bei der Entstehung des 

Fngpnsses sei, wird es durch das Beispiel des Esztázkőer-Engpasses 

beweist. Hier sickert nicht das Wasser in die Tiefe, wegen der 

bedeutenden Breite der Kalksteinscholle, hier durchfliesst die ge-

sammte Menge des Wassers in das Engpass, deswegen ist seine Tal-

sohle verbaltnismássig die breiteste geworden und aus selben Grurd 

findenvwir schon aus der Eiszeit stammende Talverbreitungen, von 
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Seitenerosion ausgelaugte Kolke an der Felswand. Beim Szuszék-

kőer-Engpass, wo das Niveau des Karstwassers sehr tief sein muss, 

ehen wir im Gegenteil gar keine Talverbreiterung, und auch seine 

Seitenhöhlungen sind bis auf den heutigen Tag geschlossen geblie-

ben, .ja selbst bei der Entwick lung der altesten musste das Niveau 

des Karstwassers unter dem Niveau des heutigen Talbecken gewesen 

sein. 

Au f Grund der im Wassergebiet des Tárkányer-Baches ge-

wonnenen Erfahrungen, können wir mi t gewissem R<echt, auch die 

Entstehung der meisten Felsengen durch Einsturz, bezweifeln. Die 

Höhlen der Kalksteinengen sind im meisten Fal le Terrassenhöhlen 

im Niveau der einstigen Karstwasser. sie unterstiitzen somit die 

Grund9sche Karstwassertheorie. 

Am Grundé der Engpasse falit das Karstwasser m i t stufen-

artigen Spiegelflachen gegen die Erosionsbasis der oberflachlicho/? 

Kalksteinschollen. Die Langsprofile der Höhlen verraten es, dass 

das Karstwasser auch beiderseits in gleichem Sinne gegen den Fels-

engen abfallt. 

Die untersuchten Höhlen unseres Gebieíes sind zumeist gegen 

die Engpasstáler miindende Quellhöhlen. Einen interressanten 

Quell höhlentypus zeigen ide Höhlen 1 und 2 des Mészvölgy. Letzte-

re habén in, m i t der Langsachse parallel verlaufenden Spalten ver-

fra.chtet, einen Teil des Wassers der Felsenge. Ein nicht seltener 

zweiter Höhlentypus des Gelandes sind die Schlinghöhlen, unzwei-

felhaft das schönste Beispiel dieser Art ist die Bervahöhle; hieher 

gehören auch die, durch das im Talboden der Felsengen versickern-

de Wasser entstandenen tiefer gelegenen Höhlungen. Ihr Haupt-

charakter besteht im Reichtum der vertikal verlaufenden Korrosi 

onsformen. E i n solcher Höhlentypus ist die Tárkányer-Höhle. 

Ich konnte feststellen, dass sowohl unter den Quell-, als auch. 

den Schl inghöhlen viele urspriinglich ganz unter der Oberfláche,, 

von der Aussenwelt abgesperrte, Blindhöhlen vorhanden waren, die 

erst infolge dem Verfall der Höhlen oder durch die Vertiefung der 

Engtá ler geöffnet worden sind. Kiinstl ich eröffnete man die Quell-

höhlen No. 3 und 5 im Bervatal. Vielleicht hat der in der Eiszeit, 

durch Frost verursachte Deckeneinsturz die Lökvölgyer-Höhle er-

öffnet. Der schönste Schlingstypus der blinden Höhlen endlich ist 

allerdings die Tárkányer-Höhle. 

Die Untersuchung der Höhlenausfi i lhingcn — von ein-zwei 

Schlinghöhlen abgesehen — hat das vollstándige Fehlen der gröbe-

ren Sedimente der Höhlenwásser festgestellt. Daraus folgt, dass die 

untersuchten Höhlen ebenfalls ausschliesslich durch Auslösung ent-

standen sind, selbst die terrassenartigen Auskolkungen der Gangé 

sind auf Korrosion zuriickzuführen. Ganz besoiulers bekunden die 

Blindhöhlen, dass die W i rkung der Korrosion viel machtiger ist, 



als jene der Erosion, da ja in letztere, ausser Sehlamm, anderartiges 

Sediment gar nieht eindringen konnte. 

Die interressanten Auslaugungsformen unserer Bl indhöhlen 

sind rundé Auskolkungen. Als diesbezügliche, handgreifl iche Bei-

spiele weise ich auf die blinden Quellhöhlen >No. 3 5 im Ber-

va-Engpass. Ent lang der teilweise verstopften Spalten des kalkígen 

Bervabeckens, siekert das Wasser mi t überaus grossen, nassen Quer-

profielen in die Tiefe, die Steigerung der Reibung hat zur Folge die 

Verminderung der Schnelligkeit. Die von der Oberfláche seitlich 

kommenden \\ asserlaufe können aus diesem Grund nieht sofort ab-

geleitet werden und dies führ t zur Stauung des Karstwassers. IDie 

angestauten Wasser stagnieren bloss scheinbar, sie befinden sich 

vielmehr ausserst langsamen, bestandigen Strömen. Diese laugen 

aus die grossen Kalkungen an den Wánden und Decken der Höhlen. 

Sie unterstiitzten im vollen Masse die Untersuchungen von I i . 

Cramer. 

Gelegentlich meiner Studien habe ich auch die stratigiapischen 

Verháltnisse der Höhlenf í i l lungen berücksichtigt und war bestrebt 

mit einigen Daten die eiszeitlichen Schichtenbildungen in unseren 

Höhlen zu beleuchten. Im grossen Masse erleichteten mir diese Ar-

beit die Ergebnisse der Höhlengrabungen. Die Leiter dieser Grabun-

gen : Ottokár Kadic und Maria Mottl habén mit Hi l fe der Wirbel-

tierfaune genau die Chronologie der Höhlenfü l lungen bestimmt. 

Die Ergebnisse dieser stratigraphischen, iialaontologischen und 

prahistorischen Unteruchungen stimmen vollstándig überein mi t 

meinen morphologischen Studien. 

Ich mocht bloss meiner speziellen Auffassung bezüglich der 

(Jenesis des kalkschuttftthrenden Höhlenlehms des Höhlengebietes 

von Eger hier etwas náher Ausdruck geben. Nach der bisherigen 

vorherrschenden Ausicht ist der lehmige Teli der in Rede stehen-

den Ablagerungen nichts anderes als Verwitterungsprodukt des 

des Kalksteines, die durch die Sickerwasser in die Höhlen ein-

geschlámmt vorden sind. wáhrend der Kalkschutt ebenfalls 

durch Verwitterung der Höhlendecke und der Höhlenwánde 

enstanden ist. Demgegenüber halté ich auf Grund des Alters cier 

Ablagerungsverhaltnisse, die Zusammensetzung des Schuttes, ein-

förmige Grösse der einzelnen Korner, der Qual i tát d,4s Lehms, seiner 

bohnerzfiihrenden Einschlüsse und endlich auf Grund der bisher 

zur Verfügung stehenden Daten öber das eiszeitliche K l ima des 

Bükkgebirges den kalkschuttführenden Höhlenlehm für ein Pro-

dukt der periglazialen Solif luktion. Diese Daten decken sich voll-

kommen mit jenen Feststellungen, welche Hulla, Cholnoky, Kéz, 

Scherf, Szádeczky-Kardoss und andere auf morphologischen, flille-

brand, Kadiő, Kormos und Mottl auf poláontologischem, Hollendoit-

ner, Tuzson, Győrffy und Zrlyomi auf phytopaláontologisehem Gebi-

ete erreicht habe.n Der kalkschuttführende Höhlenlehm ist demzu-
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folge ein durch Frost entstandenes Gehángeprodukt der Kalkstein 

abhánge und der Höhlenlehm ein suboerisehes Staubmateria l ; beide 

Elemente sind unter günstigen Velháltnissen in die Höhlenráume 

Geraten. Das kalksehuttführenden tatsáehlieh aus Staub entstanden 

ist, beweist der den der lehmige Teil der in Rede stehenden Abla-

gerungen Höhlenlehm bedeckende lössartiger spáteiszeitlicher 

gelber Lehm. Díesen Lehm finden wir in solchen Höhlen, derén áus-

sere Kalksteindecke kahl ist, wo das abfallende Staubmaterial 

durch die Fugen ins Innere geschammt wurde; fehlt aber dort, wo 

den Kalkstein Sedimente bedecken. 

Die Humusdecke der Höhlenfi i l lung ist ebenfalls durch rezen-

ten Staubanháufungen entstanden. Die untere Mikrofauna-Schieht 

setzte sich höchstwarscheinlich zur Zeit der letzen Steppezeit ab. 

Dies scheinen zu beweisen auch in dieser Schichte, an mehreren 

Stellen gefundenn Gasteropoden. 

(Verfasst im Geographisehen Institut der kgl. ung. Pázmány 

Pcter-Universitát zu Budapest. JDirektor Prof. Dr. Eugen Cholnoky.) 

ERKLÁRUNG DER KARTENBEILAGEN. 

I = Grundriss des Mészvölgyer Engpasses bei Felsőtárkány. Aufg. 

Dr. J. Kerekes 1937. 

I I = Schematisches Lángsprofi l des Mészvölgyer Engpasses bei 

Felsőtárkány. Aufg . Dr. J. Kerekes 1937. 

I I I = Grundrisse und Profi lé einiger neu aufgenommenen Höh-

len der Umgebung von Eger. Aufg. Dr. J. Kerekes 1937. 
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