Raisz Keresztély életének utolsó időszakát a
Torna-völgyi Körtvélyes (Hrusov) községben csa
ládja, unokái körében töltötte, honnan nap mint
nap láthatta, mint áramlik az élet egyik nagy alko
tásán, a szoroskői műúton. Ott halt meg Körívé lyesen, ott temették el a kis Torna-völgyi falucska
régi temetőjében. Abba a régi sírkertbe már régesrég
nem temetkeznek a körtvélyesiek. A fából faragott
fejfák elkorhadtak, a sírhalmokra pedig már csak
fűvel benőtt, alig észrevehető kis dombocskák valla
nak. A régi temető helyén fiatal gyümölcsfákat ültet
tek. Csak Raisz Keresztély síremléke állja az idők
viharát.
Az évforduló alkalmából a körtvélyesi (hrusovi)
tanács kivágatta a sírt körülvevő bozótot, így lát
hatóvá vált a szépen megdolgozott, vöröses homok
kőből készült síremlékmű és a beleillesztett, finomra
csiszolt szürke mészkőlapba vésett felirat:
Itt alusszák örök álmaikat:
RAISZ

Raisz Kérésztély síremléke a körtvélyesi (hrusovi)
temetőben. (Erdős M ., Kassa, felvétele.)

KERESZTÉLY

mérnök, a Szoroskő mű út építője
sz. 1766. mh. 1849.
és neje S Z O N T A G H K R I S Z T I N A
Raisz Keresztély és feleségének neve után a sírkövön
gyermekeik, unokáik, a Raisz és Lükő családok tag
jainak nevei sorakoznak, akik ugyanebben a nagy
családi sírban nyugszanak.
A körtvélyesi régi temető besüppedt sírjainak *
lakói már névtelenül pihennek, de ez a kemény
mészkőbe faragott magányos sírkő szilárdan áll a
Torna völgyében és a Szoroskő felé, meg az Alsó
hegyen túl, Aggtelek felé tekintve még sokáig hir
deti annak a lelkes kutatónak és fáradhatatlanul
építő mérnöknek a nevét, kinek emlékét alkotásai
őrzik meg minden emlékműnél tartósabban az utó
kor számára.
Dr. Dénes György
A rendelkezésre bocsátott adatokért és fényképe
kért Erdős Miklós mérnöknek, a Kassai Múzeum
Barlangtani Osztálya vezetőjének, a sír környékének
rendbehozataláért pedig Polgári Géza körtvélyesi
tanácselnöknek ezúton mondok köszönetét. D. Gy.

BA R LA N G N E VE K HELYESÍRÁSA
Szak nyelvünknek igen lényeges részét alkotják
a földrajzi nevek, melyeknek helyesírását a 10. aka
démiai helyesírási szabályzat nem szabályozta kellő
képpen. A közelmúltban megjelent a MTA ide
vonatkozó döntése „A földrajzi nevek és megjelölések
írásának szabályai” (Akadémiai Kiadó, 1965.)
címmel. Mindenkinek, de különösen azoknak, akik
cikkeket írnak és elbírálnak, kötelessége ismerni
és alkalmazni az új szabályokat.
A földrajzi nevek helyesírásának új szabályai
mindenre kiterjedően szabályozzák — a 10. akadé
miai helyesírási szabályzat szellemében — a föld
rajzi nevek Írásmódját. Részletezik és kivételt nem
ismerő logikus rendszerbe foglalják az egy beírás, a
kötőjeles írás és a különírás szabályait. Éppen a lo
gikai rendszer kedvéért néhány esetben feladják az
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eddig követett hagyományos írásmódot. Mivel
pontosan ezek az esetek gyakran fordulnak elő
szaknyelvünkben, három fontos eltérésre felhívjuk
olvasóink figyelmét.
a) Az összetett földrajzi nevek rövid földrajzi
köznév utótagjait eddig általában egybeírtuk az elő
tagokkal (ilyenek a kő, kút, lyuk, lik, hegy, hát stb.).
Ezentúl következetesen kötőjelezve kell írni őket,
bármilyen szokatlan is ez az írásmód (pl.: Tar-kő,
Három-kát, Kő-lvuk, Pénz-lik, Kőris-hegy, Gerencehát stb.
b) A hely határozói „i” képzős nevek írásmódja
tekintetében az új szabályok tág lehetőséget nyúj
tanak a szerző szubjektív megítélésének. Ha mint

helyhatározót fogja fel az „i” képzős előtagot,
akkor az nem tartozéka a névnek, s mint magya
rázó szavat kis betűvel kell írni, pl.:
aggteleki barlang (ebben a formában nem név,
csak megjelölés),
tapolcai Tavas-barlang,
bajóti Öreg-kő barlangja stb.
Ha azonban úgy érzi, hogy a helynévi előtag
szerves része a névnek, akkor ezt írásban is érzékeltheti azzal, hogy nagy betűvel kezdi és kötőjellel
kapcsolja a névhez, pl.:
Égerszögi-Szabadság-barlang
Demanovai-Szabadság-barlang
Aggteleki-barlang (a teljes Baradla-Domica komp
lexum neve)
Tapolcai-Tavas-barlang
Bajóti-Öreg-kő barlangja

G á d o r , cfübe
A barlangokban járó és kutató ember léptennyomon olyan jelenségeket, képződményeket lát,
tapasztal, amelyeknek még neve sincs, legfeljebb
körülírással lehet beszélni róluk. Bizony szegény,
nagyon szegény a barlangtani szakszókincsünk!
Szpeleológiai terminológiánk gazdagítását már
az 1900-as évek elején Strömpl Gábor felvetette.
A Barlangkutató Bizottság 1912. dec. 20-i ülésén
javaslatot is tett, „kísérletképpen, adaléknak, néhány
eddig szokásos vagy használatra ajánlható szót”
szedett össze, ami a Barlangkutatás 1914. évi II.
kötetének 2. füzetében jelent meg. Innen idézzük a
következőket :
Általános. Összefoglaló nevek (Helynevekben)
barlang: nagyobb üregek összegező neve. A kisebb
üregek közül csak azokra alkalmazzuk,
amelyeknek tátongó szádájuk van.
lyuk: kisebb kiterjedésű, szűk szájú üreg. (A zsom
bolyok
lyukak.)
verem: rézsűt lefelé tartó zsákszerű üreg. Szája kicsi.
Barlangíspusok nevei (Mesterszóknál)
üreg: valamennyi barlang, lyuk stb. összefoglaló
szava. De azért ne mondjunk „üregtant”
barlangtan helyett.
barlang, lyuk, verem: 1. fentebb.
odú: nagyszájú, de nem mély üreg. Szintesen vagy
menetelesen mélyül.
fülke: nagyszájú, sekély üreg, de az odúnál jóval
szélesebb.
gödör: tágas szájú, lefelé mélyül; feneke szűkebb és
felülről látható.
verem: keskenyebb szájú, lefelé mélyülő üreg. A
gödörtől abban különbözik, hogy az üreg
falazata befelé boltozattá válik, s így az üreg
fenekét — legalább beljebb fekvő darab
ján - - nem látni a napvilágról.
zsomboly: (nem zs.-lyuk. Ez szószaporítás.) szádájának nagysága mellékes. Fő jellege az, hogy
aknaszerű, függőleges.
száda V. szád: a b. tátongó nyílása, ásító szája.

Tóberke-völgyi-Ördög-lyuk víznyelő (ez utóbbi
csak kiegészítő szakkifejezés, mert a formát már
meghatároztuk a lyuk szóval), stb.
c)
A szakmai gyakorlatban gyakori birtokos
jelzős neveket az új szabályzat a megjelölések közé
sorolja, és ezért néhány kivételesen egybeírt táj
nevet leszámítva, kötőjel nélkül Írandók:
Öreg-kő barlangja, Urak asztala, Király széke stb.
Neppel Ferenc
Kiadványainkban az évtizedek óta kialakult gyakorlat követ
keztében még egybeírtan szerepelnek a következő többtagú föld
rajzi nevek: Alsóhegy, Várbarlang, sőt a Púlvölgyi Cseppkőbarlang,
stb. Kívánatos, hogy a jövőben az egységes írásmód biztosítása
érdekében ezeknél a neveknél is a kötőjeles összekapcsolást alkal
mazzuk, tehát: Alsó-hegy, Vár-barlang, Pál-völgyi-cseppfcőbarlang
stb. Az elmondottakra nyomatékosan felhívjuk cikkíróink figyel
mét.
Szerkesztő

giibbenő.,.
gádor: a száda folytatása a legelső tágulatig vagy
teremig.
pitvar: a b. gádor utáni tágulata, ha a b. több terem
ből áll.
folyosó: egyenes irányú, keskeny b. részlet.
sikátor: u. a. de keskenyebb.
ág: (főág, mellékág); a többfelé oszló b.-nak egyegy része. Inkább összefoglaló értelemmel
használjuk.
(járat) : a német „Gang” fordítása. Nálunk folyosó,
ág értelemben használják, de tévesen, mert
„járat” voltaképpen nem ezt jelenti (pl.
őrjárat).
torok : 1. gádor, de egy-egy ágnak összeszoruló részé
re is alkalmazható.
szorító: 1. torok. (A gádor helyett ne használjuk.)
zug: vakon végződő kurta folyosó, vagy a b.
termének félreeső, rejtettebb része.
fülke: 1. zug.
szugoly: 1. zug.
terem: b. tágulata magasba boltozódó mennyezettel.
csarnok: 1. terem. A csarnokot a nagyobb és dísze
sebb (cseppkő) termekre alkalmazzuk inkább.
boltozat: terem, folyosó fölé boruló falazat.
kupola: nagy teremnek, csarnoknak boltozata.
mennyezet: boltozat teteje.
kémény: b.-ból kivezető függőleges vagy meredek,
keskeny ág, fenn a napvilágon szűk nyílással.
De a k. vak is lehet.
kürtő: a mennyezetből nyíló, vagy kilyukadó vagy
vakon végződő ág, lyuk.
ablak: kémény, kürtő napvilági nyílása.
nyelőke: víznyelő lyuk, víznyelő töbör, akár a fel
színen, akár a föld alatt.
nyelőlyuk: 1. nyelőke.
ravaszlyuk: 1. nyelőke.
verem: menetelesebb barlangi résznek hirtelen lemélyedő gödre.
gödör: 1. verem.
giibe V. giibbenő: b.-i patak vízesésének alsó, kat
lanszerű mederrészlete.
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