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AZ ELSŐ IRODALMI ADAT A TORNAI-ALSÓ-HEGY
ZSOMBOLYAIRÓL

A barlangtani bibliográfia eddig úgy tartotta 
számon, hogy az alsó-hegyi zsombolyokról a Ma
gyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizott
sága által szervezett 1911. évi két expedíciót, a 
Jordán-Scholtz-Be/cey és a S/römpl féle bejárásokat 
követően történt először említés az irodalomban. 
(1.. 2., 3.)

Kutatásaim során azonban olyan régi nyomtatott 
adatra bukkantam, amely még azokat a múlt 
századi, ugyancsak általam gyűjtött kéziratos ada
tokat is megelőzi, amelyekről a MTESZ Karszt- 
és Barlangkutató Bizottsága 1968. okt. 22-i előadó
ülésén számoltam be ,,KarsztföIdtani kutatások az 
Alsó-hegyen'’ című előadásomban. (4.)

Robert Townson angol utazó 1793. évi magyaror
szági tanulmányújáról 1797-ben Londonban meg
jelent munkáját jól ismerik a magyar szpeleológus 
szakemberek, mert annak a Baradláról és a szilicei 
Lednicéről szóló terjedelmes leírásai korai szaki
rodalmunknak értékes forrásai. De eddig elkerülte 
a figyelmet egy számunkra nem kevésbé érdekes és 
fontos adat. Townson: Travels in Hungary c. müvé
nek (5.) 311—312. oldalain a következőket olvashat
juk: „...Early in the evening / reached Nadaska, 
the seat o f Countess Giulais. The .hills here, which 
are very high, are o f unstratified compact limestone, 
whithout any petrifactions, but it is full o f holes ; some 
of these are so deep, and at the same time so round, 
that they look as i f  they had been formed by art. / 
passed the evening in very dull manner. . . Next 
morning I set out again for the caverns. . . . ”

Az angol szöveg magyar fordítása: „Kora este 
érkeztem Nádaskára, ahol Gyulai grófnő látott 
vendégül. A hegyek itt igen magasak, tömött, 
rétegzetlen, kövületmentes mészkőből állnak, tele 
üregekkel, amelyek némelyike oly mély és ugyan
akkor olyan kerek, hogy úgy tűnik, mintha mester
ségesek lennének. Nagyon unalmasan töltöttem az 
estét... Reggel elindultam a barlangokhoz....” 
Aggtelek-Szilice felé.

Townson tehát 1793-ban Kassáról Aggtelekre utaz
va Tornanádaskán szállt meg éjszakára, a nádaskai 
kastély akkori úrnőjének. Gyulai grófnőnek vendé
geként. Este érkezett Nádaskára. a grófnővel és a 
helyi lelkésszel vacsorázott, majd az éjszakai alvás 
után, másnap reggel kocsin tovább utazott Aggte
lekre.

Ezek szerint a Nádaska fölött emelkedő Alsó
hegy fennsíkjára idő hiányában bizonyosan nem 
kapaszkodott fel, hiszen ilyen túra egy napot is 
igénybe vett volna, Townson pedig csupán egy estét 
és éjszakát töltött Nádaskán. és e pár óra eseményeit 
is pontosan leírja, de terepbejárásról említést sem 
tesz. így tényként megállapíthatjuk, hogy az Alsó
hegy fennsíkján nem járt.

Munkájában viszont meglepően pontos és máig 
is helytálló leírást ad az Alsó-hegy kőzetanyagáról 
és félreérthetetlenül ír a fennsík zsombolyairól is.

A kőzetminőséget ugyan a kastély mögötti hegy
oldalban megérkezésekor egy késő délutáni vagy 
továbbindulása előtt egy kora reggeli séta során ma
ga is megvizsgálhatta, de egyrészt erről sem tesz 
említést, másrészt pedig — mint a könyvéből igen 
alapos és lelkiismeretes természetvizsgálónak meg
ismert szakíró — nem valószínű, hogy egyetlen 
helyen, a hegylábnál végzett megfigyelését nagyvo
nalúan általánosítaná az általa egyebütt nem vizs
gált hegyvonulat egészére.

így arra kell gondolnunk, hogy az Alsó-hegy 
kőzetanyagára vonatkozó adatait korábbi, előt
tünk eddig ismeretlen (vagy nyomtatásban meg sem 
jelent ?) forrásból, vagy talán egy magyar szakember 
szóbeli közléséből meríthette. A kőzetminőségre 
vonatkozó igen szakszerű adatokat semmiesetre sem
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After wandering about thefe hill? for three or four hours (for the 
mines are fcattcred about in different parts), I returned to the priftVs 
todinner ; and from thence I went to Pecklin: Here, where 1 was to 
change horfes, none were to be got; and, after waiting a good while, 
I was obliged to continue my journey with the fame horfes ; it was 
foon dark after fetting out, and I had to pafs through thick woods 
and bye-roads ; yet I was neither robbed nor overturned, but it was 
eleven at night before I reached Cafchau. Near Pecklin the foil is fo 
unfruitful, that two thoufand fquare fathoms are allowed for an acre. 
The woods,* chiefly of oaks and beaches, are divided into falls of 
fifty years.

Saturday, July 1 2 th, I left Cafchau; but I again left the direft 
road to the Carpathian Alps, and (truck off to the weft. I was in
duced to this from hearing at Cafchau, and not from the vulgar, but 
from learned doûors and profé (Tors, that at the diftance of about a 
day’s journey there were two great caverns ; in one of which water 
froze during the fummer, and ice thawed during the winter: whilft 
the other was fo vaft that one might wander about in it for a week 
without finding an end. Soon after leaving Cafchau, I came to a 
quarry of the CorncusßJfiUi of WaMerius. At Cfecs, where I changed 
horfes, the read began to draw nearer the hffis, and the country 
became more pleafant : this is chiefly a corn country, Indian wheat 
was a good deal cultivated. Early in the evening I reached Nadaika, 
the feat of Countcfs Giulais. The hills here, which are very high, 
are o f unftratifled compact limeftone, without any pctrifaiUons, but

it



hallhatta Gyulai grófnőtől, mégkevésbé a nádaskai 
lelkésztől, akit egyébként igen unalmas emberként 

? jellemez.
Ami Townsorínak kifejezetten az alsó-hegyi zsom- 

; bolyokról írt soraiban rögzített adatokat illeti, azokat 
Gyulai grófnő, a helyi lelkész, a grófi udvar valame- 

; lyik erdésze, vagy vadásza is elmondhatta az angol
tudósnak, de lehetséges, hogy ezek az adatok is az 
említett ismeretlen szakember közléséből, vagy eset
leges leírásából jutottak Townson tudomására.

Akárhonnan is merítette adatait az angol utazó, 
annyi bizonyosnak látszik, hogy az Alsó-hegyet 
1793 előtt a földtanban jártas, hozzáértő természet
kutató már vizsgálta. Jó lenne, ha személye és írása 
előbb-utóbb ismertté válna.

Addig pedig Townson sorait kell az alsó-hegyi 
zsombolyok első irodalmi említéseként nyilvántar
tanunk.
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it i«r full of holes ; iome of thefe are fo deep, and at the fame time 
(о л und, that they look as if they had been formed by art. I paííed 
the evening in a very dull manner ; a rough gloomy pneft vras 
come here to be ready to perform divine fcrvice the next day ; and 
though he ate copioufly himfelf, he allowed none of the family to 
do fo j and the Countefs, and her niece, who was a very nice girl, 
and fpoke very good French, who were all that fat down to fupper, 
failed. I was a dreadful thorn in the hdc ot this fellow, and vexed 
him grievoufly by eating a hearty fupper, the whole of which he 

feemed to wiih to pofleis.

Next morning I let out again for the caverns. I travelled at the 
foot of the fame chain of hills ; now and then fome Schiflus made 
its appearance, but in general the lately mentioned limeftonc pre
vailed. About half way 1 changed my liorfcs for oxen ; but as they 
were only to draw me, or rather my baggage, over a high hill, where 
horfes could have gone no faftcr, I did not fuffer as in the lait 
homed cattle expedition. About one о clock 1 reached Aktelcg, and 
I took up my quarter« with the Calvin:ft parilh miniiter : he knew 
not a word of German, much lefs French or Engliih, only the 
Hungarian and the Latin. Though this was Sunday, and the v il
lagers were Calviniils, they were dancing and making merry.

I procured a guide, and the fame evening I entered the cave ; but 
it was chiefly with a view to afeertain the medium temperature of 
this part of Hungary. The thermometer in tbc ihade, in the open

air,

DIE ERSTE L ITER ATU RATS GABE 
UBER DIE SCHÄCHTE DES 

TORNAUER ALSÓ-HEGY

Über die tiefen Schächte des Plateaus des torna- 
uer Alsó-hegy in Nord-Ungarn sind für die Biblio
graphie bisher Publikationen nur aus dem XX. 
Jahrhundert bekannt. Der Verfasser entdeckte, 
neben Erforschung zahlreicher handschriftlicher 
Aufzeichnungen aus dem XIX. Jahrhundert, eine 
Erwähnung der Schächte des Alsó-hegy aus dem 
XVIII. Jahrhundert in dem Werk: Travels in Hun
gary von Robert Townson, erschienen in London 
1797. Da Townson nie auf dem Plateau des Alsó
hegy war, konnte er seine richtige Angaben bezüg
lich des Gesteines sowie der Schächte des Berges 
wahrscheinlich aus der Mitteilung oder aus einer 
bisher nicht bekannt gewordenen früheren Beschrei
bung eines ungarischen Fachmannes schöpfen.

ПЕРВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ДАННОЕ 
ОБ ОТВЕСНОЙ 111ЛХТООБРАЗНОЙ 

ПЕЩЕРЕ АЛШОХЕДЬ У ТОРНЫ

О глубоких отвесных шахтообразных пещерах 
Алшохедь (Нижняя-ropa) у Торны на Северной 
Венгрии до сих пор знала библиография только 
публикации ХХ-го века. Автор, кроме многих 
рукописей Х1Х-го века, нашёл упоминание 
XVIII-го века об этих отвесных шахтообразных 
пещерах Алшохедь в произведении английского 
писателя (Robert Townson: Travels in Hungary), 
которое вышло в Лондоне в 1797 г. Так как Тоусон 
не перебывал на Алшохедь, так он взял данные 
о породе горы и об отвесных шахтообраз
ных пещерах плоскогорья (которые и сегодня 
правильные) наверно у сообщения или ешё 
у неизвестного более старого описания венгер
ского специалиста.

LA UN U A LITERATURA INDIKO PRI LA 
GUFROJ DE LA MONTO TORNAI 

ALSÓ-HEGY

Pri la profundaj gufroj de la altebenajo de la 
monto Tornai Alsó-hegy, situanta en Nordhunga- 
rio, la bibliografio konis gis nun nur el le 20-a 
jarcento. Krom malkovri multajn manuskriptojn 
el la 19-a jarcento, la aütoro trovis mencion el la 
18-a j.c. pri la gufroj de Alsó-hegy en la vero de 
Robert Towson: Travels in Hungary, kiu verko 
aperis en Londono en 1797. Car Towson mem ne 
vizitis la monton Alsó-hegy, la indikojn pri la 
stonmaterio de la monto, kaj pri la gufroj de la 
altebenajo li prenis versajne el komunkajo de hun- 
gara fakuló, aü el gis nun nekonata, pli malnova 
verko.
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