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AZ AGGTELEKI BARADLA-BARLANG RAISZ-ÁGA

1969 augusztusában a Baradlában az Alsó-bar
lang alaposabb megismerésére irányuló kutatásaim 
folyamán sorra vizsgáltam nemcsak az irodalomban 
szereplő barlangi víznyelőket, hanem az eddig figye
lemre nem méltatott sziklahasadékokat is. így került 
sor a jósvafői bejárattól mért 300 m-es jeltől befelé 
5 m-re levő hasadékra is, amely a barlang keleti 
falában, 1 m-rel a betonjárda felett nyílik (2). Ez 
az irodalomban csupán Jaskó Sándor egy térkép- 
vázlatán szerepel, olyan megjelöléssel, hogy abból 
a főágba időszakosan vízbefolyás észlelhető (3). 
A barlangüzem dolgozói néhány méternyire be is 
kúsztak, deeltömődés állta útjukat. 1969. augusztus 
16-án a hasadékon át bontással behatoltam egy 
eddig ismeretlen oldalágba, és abból Hetz Ferenc 
nagyváradi diákvendégem segítségével még aznap 
kb? 75 m hosszú szakaszt fedeztünk fel. A feltáró 
munkába Szlovik Lajos és Attila, valamint utóbb a 
Bp. Vörös Meteor Barlangkutató Csoport több más 
tagja is bekapcsolódott.

Az újonnan felfedezett és máig 120 méter hosszan 
feltárt oldalágat a Baradla múlt század eleji kiváló 
kutatójáról és térképezőjéről, Raisz Keresztéiről 
Raisz-ágnak javaslom elnevezni az alábbi megfon
tolások alapján:

A Baradla e kiváló kutatójának neve nincs meg
örökítve a barlangban, noha ő volt az, aki — a 
Sartory—Farkas-féle, csupán a Nehéz-út bejáratáig, 
illetve a Viasz-utcáig terjedő vázlatos térképet köve
tően — először készített a Vaskapuig terjedő és az 
oldalágakat is feltüntető, valóban igényes felmérést 
és nyomtatásban is megjelent térképet a Barad Iáról, 
és aki elsőként publikált terjedelmesebb leírást a 
barlangról.

Erre az elnevezésre ösztönzött az is, hogy a közel" 
múltban megalapozatlanul, illetve kitalált érvekkel» 
mások (Sartory és Farkas) eredményeinek elorzásá- 
val próbálták teljesen indokolatlanul beárnyékolni 
ennek a kiváló mérnöknek, a magyar tudományos 
barlangkutatás egyik megalapítójának nevét.

Utoljára, de nem utolsó sorban: az oldalág 1969- 
augusztus Í6-án történt felfedezése majdnem napra 
egybeesett Raisz Keresztély 1849. augusztus 13-án 
bekövetkezett halálának 120. évfordulójával.

Pótolja ez az elnevezés azt az emléktáblát, amely- 
lyel a magyar barlangkutatás és más arra illetékesek 
a mai napig is adósak Raisz Keresztéinek és a 
barlang első nagy kutatói közül még néhánynak.

Az oldalág a Baradla főágához egy 7 m hosszú» 
szűk folyosóval, a Szorítóval kapcsolódik. Azon át 
jutunk be az első terembe, a Nyelőszobába, melynek 
közepén víznyelő tölcsére mélyed a sziklák közé;

A Raisz-ág bejárati nyílása

a torkába ékelődött kőtömbök között mintegy 15 m 
mélyre lehet becsúszni. A Nyelőszoba keleti irányba 
elkeskenyedve, kis pihenőkkel lépcsőzetesen meg
szakított meredek agyaglejtőben, a Lépcsőházban 
folytatódik. Ennek mennyezetén agyaggal eltömő- 
dött kürtőket figyelhetünk meg, egyet a 2. sz. mérési 
pont közelében, járat déli fala mentén, egy másikat 
a 4. sz. mérési pont mellett. Ezeken a kürtőkön át 
juthatott be felülről az üregbe az a nagytömegű 
agyag, amely most a Lépcsőház agyaglejtőjét al
kotja. A Lépcsőház tetején két átjáró töri át egy 
nagyjából észak-déli irányú vető tükrét. A felső 
átjáróhoz felkapaszkodni, az alsóhoz egy hasadékon 
leereszkedni kell; mindkettőn át kúszva juthatunk 
egy omladékos terembe, a Földszintre (a térképen
2. szint). Innen az omladék között az Alagsorba 
ereszkedhetünk le (3. szint), onnan tovább egy kür
tőn át a Pincébe (4. szint), melynek alján víznyelő 
helyezkedik el. A Földszintről egy szűk hasadékon 
át felkapaszkodhatunk az Emelet 16 m hosszú, 
omladékos termébe (1. szint). Mennyezetét vető 
keresztezi. A bejárati hasadék folytatásában, vala
mint a terem közepén, továbbá egy szűkületen át
hatolva a terem keleti sarkában is kürtők nyúlnak 
fel a magasba. Az Emelet omlással harapódzott 
felfelé, a terem alján felhalmozódott omladék szikla
tömbjei között több méter mélyre is le lehet csúszni.

A Raisz-ág az alsó és középső triász határára 
tehető, kevésbé jól karsztosodó, guttensteini típusú, 
sötétszürke, a járat egyes szakaszain (pl. az Emele
ten) viszonylag magas detritus tartalmú mészkőben 
fejlődött ki, markáns szerkezeti síkok mentén.

Az oldalágat a kürtőkön át felülről érkező vizek 
alakították ki. A kürtőkön át lejutott víz és hordalék 
eredetét illetően két lehetőség valamelyikére gondol
hatunk:
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1. vagy közvetlenül a felszínről alakultak ki 
ezek a nyelő jellegű kürtők, és a járat feletti ősi 
felszínről hozták be a lefutó vizek a kavicsos, agya
gos hordalékot,

2. vagy pedig egy eddig ismeretlen, idősebb, fel
sőbb barlangszintről fejlődtek ki ezek a kürtők, 
mint barlangi víznyelők, és ez esetben a magasabb 
szintű barlangfolyosóban valaha végigfolyt bar
langi patak által távolabbról szállított hordalék
anyagot is hozhatott magával a nyelőkürtőn át 
lefutó víz.

A Raisz-ág és a mai Fő-ág közt kialakult össze
függésnek, a Szorítónak szűk volta arra mutat, hogy 
a Raisz-ág vizei nem hosszú időn át kapcsolódtak a 
Fő-ág patakjához. A Szorító szálkő talpa több mint 
1 m-rel a Fő-ág talpszintje fölött függ, ez azt bizo
nyítja, hogy az oldalágból hamarabb szűnt meg 
a Fő-ágba a vízszállítás, mint a Fő-ág ezen szakaszá
ban a rendszeres vízfolyás. Tehát a Fő-ágban itt 
még hosszabb ideig rendszeresen folyt a víz az 
Ős-Jósva-forrás felé, és még hosszú időn át mélyült 
a Fő-ág talpszintje, amikor a Raisz-ágból már nem 
folyt többé a Fő-ágba víz. Feltehetőleg azért,

BARADLA -BARLANG
A JÓS'AFÓI BEJÁRATTÓL A VE TÓDÉ SES - TEREMIG

mert kialakult a Raisz-ágból kiinduló ősi alsóbar- 
lang-szakasz, és a kürtőkön át felülről érkező vizek 
ezután már a Raisz-ág saját víznyelőin keresztül, 
a Fő-ág mellőzésével közvetlenül jutottak el egy 
alsóbb szintű járaton át a forráshoz, utóbb pedig 
megszűnt a Raisz-ágba a felülről érkező rendszeres 
és nagyobb tömegű vízbefolyás is.

Az oldalág a barlang egészéhez viszonyítva na
gyon idős, úgyszintén víznyelői is és innen indul ki 
az alsóbarlang egyik legősibb kezdeménye. Fel
tehető, hogy a Raisz-ág nyelőihez tartozó forrás
közeli alsóbarlang-rész idősebb, tehát már előbb 
kialakulhatott, mint a főszint ma összefüggő 23 
km-es rendszerének a forrástól távolabb eső egyes 
szakaszai. Minthogy ma még fel nem derített, 
ismeretlen felső és alsó barlangszintekkel számol
hatunk, egyértelműség kedvéért a Domica-Aggtelek- 
Jósvafő között végigjárható Fő-ágat a hozzá szint
ben csatlakozó oldalágakkal együtt főszintnek neve
zem, amely felett és alatt esetleg több felsőbb és 
alsóbb barlangszint is kialakulhatott. Ehelyütt fel
sőbb barlangszintet ma nem ismerünk, és ez idő 
szerint erre utaló adatunk sincs. Valószínű, hogy az 
oldalágat a kürtőkön át közvetlenül a felszínről 
lefutó vizek alakították ki olyan időszakban, 
amikor a járat felett húzódó felszínt — legalább is 
részben — még vízzáró takaró fedte. Az Aggteleki- 
karszt túlnyomórészt triászmészkőből felépült fel
színére ugyanis a krétától a pliocénig terjedő idő
szakban valószínűleg többször áthalmozott terra 
rossa települt, amelyben miocén tufaszórás nyomai 
is fellelhetők (1., 6). A pliocén időszakban minderre 
az Aggteleki-karszt alacsonyabb térszínein a pan- 
nóniai tenger kvarckavicsos agyagüledéke települt. 
A karszt mészkőfelszínéről e vízzáró takarórétegek 
a pliocén óta fokozatosan pusztulnak le. A vízzáró 
takaró és a már lemeztelenedett mészkőfelszín 
határán a vízzáró takaróról lefutó csapadékvizek 
alakíthatták ki a víznyelő jellegű vízvezető kürtőket. 
A lefutó vizek a kavicsos agyagtakaró anyagát a 
kürtőkön át az üregbe is besodorták. Kvarckavicsot 
bőségesen tartalmazó agyaghordalék a Fő-ágnál 
magasabb szinten is előfordul a Raisz-ág több pont
ján, tehát ez a kvarckavics a Fő-ágból semmiképpen 
nem juthatott jelenlegi helyére, csak a kürtőkön át, 
közvetlenül a felszínről (vagy pedig egy eddig isme
retlen felsőbb szintű barlangfolyosóból).

Hogy a kvarckavicsok a kürtőkön keresztül 
jutottak az üregbe, azt közvetlenül is tanulmányoz
hatjuk. A Lépcsőház agyaglejtőjét alkotó és való
színűleg a 4. sz. mérési pont melletti kürtőn át 
bejutott nagytömegű agyaghordalék egyidőben 
olyan magasra felhalmozódott, hogy alulról el
zárta, eltorlaszolta a 2. sz. mérési pont közelében, 
a déli fal mentén felnyúló kürtőt. Az alul így zárttá 
vált kürtőben a felülről bejutott víz megrekedt és a 
vízzel besodort hordalék osztályozottan leülepedett : 
alul a kvarckavics, felette a durvább, majd finomabb 
szemcséjű homok és legfelül az agyag. Ez a folyamat 
nyilván többször is megismétlődött, egészen a kürtő 
teljes eltömődéséig.

Hogy a felszíntől érkező és az oldalág, valamint 
nyelőinek kialakításához szükséges nagyobb tömegű
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és rendszeres vízbeömlés a vízzáró takaró lepusztu
lásával végérvényesen megszűnt, azt éppen e 
kavicsos takaró a járat feletti felszínen már nyo
mokban sem fellelhető maradványainak a Raisz- 
ágban történt fennmaradása igazolja. Ha a kürtőkön 
át ide a vízzáró takaró lepusztulása óta is rendszere
sen nagyobb tömegű vízbeömlések érkeztek volna, 
akkor az a kürtők alatt felhalmozódott agyag
tömeget és kavicsot nyilván rég lehordta volna. 
A Raisz-ág kürtőihez tartozó felszíni nem karsztos 
vízgyűjtő terület terjedelmének csökkenése, majd 
teljes lepusztulása a vízbeömlések csökkenését, 
végül azok megszűnését vonta maga után.

A víznyelők kürtői a nem karsztos vízgyűjtő 
terület terjedelméhez igazodnak. A nagyobb nem 
karsztos vízgyűjtő területről érkező nagyobb víz- 
mennyiség tágasabb, a kisebb vízgyűjtőről lefutó 
kisebb vízmennyiség szűkebb nyelőkürtőket alakít 
ki a mészkőben (4). Ha a nem karsztos vízgyűjtő 
terület és ezzel együtt a nyelőbe rendszeresen érkező 
víz mennyisége növekszik, idők folytán a nyelő is 
tágasabbá válik. Ha viszont a nem karsztos víz
gyűjtő terület terjedelme és ezzel együtt a nyelőbe 
rendszeresen lefutó víz mennyisége csökken, ezzel 
párhuzamosan a víznyelő kürtője fokozatosan el- 
tömődik, mindig arra az átmérőre szűkülve le, 
amit a még meglevő nem karsztos vízgyűjtőről érkező 
víz átfutása megkövetel.

A Raisz-ág felett elterülő vízgyűjtő vízzáró taka
rójának teljes lepusztulásával a vízhozam gyakorla
tilag nullára redukálódott és ennek megfelelően a 
csapadékvizek által besodort hordalék az immár 
korábbi funkcióját elvesztett nyelőkürtők eddig még 
szabad nyílását is eltömte.

Azóta csupán a szivárgó vizek érkeznek felülről 
a Raisz-ágba. Minthogy a kürtők teljes eltömődésé- 
vel a hordalék beáramlása is megszűnt, a szivárgó 
vizek, ha rendkívül lassú ütemben is, de exhumáló, 
kitöltést eltávolító munkát végeznek.

Valószínű, hogy az oldalág maximális kitöltött- 
sége idején a beömlött agyagtömegek az oldalág 
barlangi víznyelőit is elzárták, hiszen víz hiányában 
azok is elvesztették eredeti rendeltetésüket. Az 
oldalág és nyelőinek eltömődöttsége olyan mértékű 
is leheteti, különösen a Lépcsőházban és a Nyelő
szobában, hogy a szivárgó vizek a Szorítón át a 
Fő-ág felé találtak lefolyást. A Szorítóban tehát 
évezredeken át nem az egész járatszélességet kitöltő 
vízfolyás erodálta tovább a járat sziklatalpát, csupán 
a csepegésből származó igen kis vízmennyiségek 
lassú, de folyamatosan tevékeny mozgása dolgozott, 
körüloldva-vájva a repedések mentén a szálban 
álló szikladarabokat. Ezek némelyikét helyéről ki 
is tudtuk emelni, mások körüloldva ugyan, de kör
nyezetüktől még el nem választhatóan fekszenek a 
Szorító talpán.

A Raisz-ágban tehát jelenleg lassú exhumálódás 
folyik. A szivárgó vizek a korábban felhalmozódott, 
de tovább már nem utánpótlódó agyagtömeget 
lassan az — úgy látszik már a vizetvezető alsóbar- 
langszakaszig szabaddá tett — exhumálódott 
nyelőbe mossák be és azon keresztül eltávolítják, 
így a 2. sz. mérési pont melletti kürtő alsó nyílásá-

A 2. számú mérési pont melletti kürtéiből kihullott 
kvarckavicsok a Lépcsőház agyag lejtőjén.

(A fényképet Viel Ödön készítette)
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hoz támaszkodó agyaglejtő szintje is lecsökkent, és 
a nyílás szabaddá vált. A kürtőben felhalmozódott 
osztályozott üledék egy része saját súlyánál fogva 
kihullott, és most az agyaglejtő felszínén hever a 
felülről leomlott kavics és homok. A kürtőbe fel
nézve, annak falában megfigyelhetők a jól osztályo
zott hordalék egymás fölött elhelyezkedő rétegei.

A barlangág Nyelőszobai-víznyelőjébe kísérlet
képpen többezer liter vizet eresztettünk be, amit az 
akadálytalanul elnyelt. Az ugyanakkor betáplált 
festék kilépését nem sikerült észlelnünk. A barlang
ág víznyelői feltehetőleg a Vetődéses-termi-nyelővel 
azonos alsóbarlang-szakaszra nyelhetnek. A víz
festési kísérletet e nyelőcsoportnál nagyobb festék
mennyiséggel és nagyobb tömegű vízbetáplálással 
meg fogjuk ismételni.

A felszínen a barlangág kialakulásával párhuza
mosan létrejött formák, éppen a kőzetminőség 
kevésbé jól karsztosodó és magasabb detritus tar
talmú volta miatt rég lepusztultak, eltűntek és 
meredek lejtő alakult ki a Jósva-forrás, illetve a 
barlang mesterséges bejárata fölött. így tehát a 
felszín itt ma már nem nyújt adatot a barlang alatta 
húzódó járatszakasza genetikájának megismerésé
hez. Annál nagyobb jelentőséget kell tulajdoníta
nunk a most feltárt Raisz-ág sokatmondó forma
kincse tanulmányozásának.

Az újonnan felfedezett Raisz-ág a Baradlának 
egyik szerény terjedelmű oldalága csupán, mégis

igen figyelemreméltó. Rendkívül összetett forma
kincse (kürtők, üregek, átjárók, omladékok, víz
nyelők stb.), a benne felhalmozódott hordalékanya
gok (agyag, homok, kvarckavics), mindezek rendje 
és elhelyezkedése, továbbá az ezekből kielemezhető 
üregkialakító, kitöltő és exhumáló, valamint a 
hordalékot szállító, felhalmozó és áthalmozó 
folyamatok tanulmányozása értékes adalékot nyújt
hat nemcsak a Baradla genezisének pontosabb meg
ismeréséhez, de az általános barlanggenetika eddig 
kellő részletességgel még ki nem munkált egyes 
kérdései helyes megoldásának kiérleléséhez is.
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DER RAISZ-GANG DER BARADLA- 
HÖHLE VON AGGTELEK

Der Verfasser entdeckte im August 1969 einen 
kleineren, bisher unerforschten Seilengang der 
Baradla-Höhle von Aggtelek, den er nach dem 
hervorragenden Forscher und Kartenzeichner der 
Höhle am Anfang des vorangehenden Jahrhunderts, 
Christian Raisz, als Raisz-Gang bezeichnete.

Der neuerlich entdeckte und bisher in einer Länge 
von 120 m-n erschlossene Seitengang ist laut den 
morphologischen und Sedimentuntersuchungen des 
Verfassers eine der ältesten Gänge des ganzen 
Baradla-Systems, welches parallel mit der Abtra
gung der den des zwischen Aggtelek und Jósvafő 
hinziehenden Berg bildenden Triaskalk überlagern
den Terra rossa sowie eines schotterigen Tones 
entstand (der vorherige wurde von der Kreide bis 
zum Miozän, der letztere im Pliozän abgelagert). 
Die ältesten Anfänge der unteren Höhle des Sys
tems dürften durch die Höhlenschwinden dieses 
Ganges entstanden sein.

Der überaus komplexe Formenschatz des Raisz- 
Ganges, die darin angehäuften Sedimente und die 
Untersuchung der aus all deren Folge und Anord
nung zu analysierenden Vorgänge können wertvolle 
Beiträge liefern, nicht nur zur genaueren Kenntnis 
der Genetik der Baradla-Höhle, sondern auch zur 
Untersuchung der einzelnen — bisher nicht mit 
der entsprechenden Detaillierungen ausgearbeite
ten — Fragen der allgemeinen Höhlengenetik.

РУСЛО ИМ. РАИСА АГГТЕЛЕКСКОЙ 
ПЕЩЕРЫ БАРАДЛА

В августе 1969 г. автор открыл до сих пор не
известное боковое русло, которое он назвал 
русло им. Раиса, об имени Керестеле Раисе, 
выдающемся исследователе и картографе пе
щеры прошлого века.

Боковое русло, которое вновь нашли и от
крыли до сих пор в глубину 120 м, по исследо
ваниям морфологии и отложений автора на

поверхность из триасового известняка горы 
между Аггтелек и Йошвафё с мелового периода 
до пилиоцена залегла терра-росса и постепенно 
сошёл галечниковый покров; параллельно с эти
ми процессами сформировалась одна из самых 
старых частей пещеры Барадла, из пещерных 
карстовых воронок развивался один древний 
начаток нижней пещеры системы.

Изучение чрезвычайно сложного богатства 
форм русла им. Раиса, в нём накопленных нанос
ных материалов и процессов, разбираемых по 
порядку и расположению всех этих может дать 
ценные добавки не только к точнее познаванию 
генезиса пещеры Барадла, но и к проверке не
скольких вопросов (которые до сих по не раз
работали необходимой подробностью) общей 
генетики пещер.

LA BRAKO RAISZ DE LA GROTO 
RARADLA CE AGGTELEK

La aütoro en aügusto de 1969 malkovris malgran- 
dan, pli frue nekonatan flankan kondoron de 
Baradla, kaj nomis gin brako Raisz laü K. Raisz, 
eminenta esploristo kaj kartografo de la groto en 
la pasinta jarcento. La nove malkovrita kaj nun 
gis 120 m longeco konata brako laü la morfológia 
kaj prisedimenta esploro estas unu al la plej 
novaj partoj de Baradla, kiu groto elformigis 
paralele kun la denudacio de la ,,terra rossa”, 
surfundiginta sur la monto ek de la kretaceo gis 
plioceno, kaj kun tiu de la stonetoza argilkovrajo 
el la plioceno.

El la grotaj akvoglutejoj de tiu brako elformigis 
unu el la praembrioj de la suba groto de la grotaro.

Studante la eksterordinare kompleksan formaron 
de la brako Raisz, la sedimentojn en gi akumuli- 
gintajn kaj la procezojn dedukeblajn el iliaj ordo 
kaj lokigo oni povas ricevi valorajn suplementajojn 
ne nur al la kompleta ekkono de la genetiko de la 
groto Baradla sed ankaü al studo pri kelkaj — gis 
nun kun la necesa detaleco ne prilaboritaj — prob- 
lemoj de la generala grota genetiko.
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