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A DOBSINAI-JÉGBARLANG ÉS KLÍMÁJÁNAK KUTATÁSA

Száz évvel ezelőtt, 1870. június vagy július I5-én 
(még a felfedezők életében nyomtatásban megjelent 
publikációk sem egységesek a felfedezés időpontjá
nak meghatározásában) Ruffinyi Jenő 24 éves bánya
mérnök, valamint két társa, Láng Gusztáv 25 éves 
honvédhadnagy és Méga Endre 26 éves városi 
tisztviselő kötéllel felszerelve nekivágtak a Dobsina 
város határához tartozó Ducsa-hegy oldalában 
tátongó jeges szakadékbarlang bejárásának. A 
Ducsai-jégluk már ősidők óta ismert volt, de mélyére 
addig nem merészkedett le senki.

Az emlékezetes napon Ruffinyi Jenő ereszkedett 
le elsőnek, majd követték társai is. Lámpáik fénye 
hatalmas termek és hosszú folyosók jégfalain és 
fantasztikus jégképződményein verődött sokszoro
san vissza. A három bátor fiatal barlangkutató 
felfedezte a világ akkor ismert legnagyobb jégbar
langját.

A három felfedező, de különösképpen Ruffinyi 
Jenő érdemeit növeli, hogy a barlang további sorsát 
is szívükön viselték. Mint a város később tekintélyes 
vezetői Ruffinyi bányaigazgató és Dobsina fő
mérnöke, majd polgármestere lett. Láng rendőr- 
kapitány, Méga városi tanácsnok mindent el
követtek a barlang kiépítése és továbbkutatása érde
kében.

1871-ben a felfedezést követő évben már 
lépcsőket építtet a barlangban és az erdőőrházban 
szobát rendez be a turisták számára a város, 1872- 
ben pedig kisebbszerű szállodát építtet a barlang 
elé a völgyben.

1877-ben bronz emléktáblával örökíti meg Dob
sina a barlang bejáratánál a felfedezők emlékét. 
(Ezt azóta leszerelték.) Ugyanezen évben ingyen 
villatelkeket is oszt a város a közelben és ugyanott 
1878-ban fürdőt is építtet, hogy üdülőtelep alakul
jon ki a barlang mellett.

1882-ben villanyvilágítást (!) kap a barlang, 
1884-ben turistaház épül, 1895-ben pedig a koráb
binak helyén díszesebb szállót építtet a város. 
1897-ben már posta és távíróállomása is van a jég
barlang mellett kialakított kis telepnek.

A nagy jégbarlang felfedezésének híre gyorsan 
bejárta a tudományos világot, és kialakulásáról 
élénk viták bontakoztak ki. A korabeli kutatók 
érdeme, hogy a barlang alaposabb megismerése 
érdekében szinte a felfedezés pillanatától megkezd
ték a jégbarlang hőmérsékletének, utóbb egyéb klí
matényezőinek rendszeres mérését is.

A barlang első klímakutatója dr. Fehér Nándor 
dobsinai orvos, aki jelen volt Ruffinyiék felfedező 
bejárásakor és utána nyomban megkezdte a hő

mérsékletméréseket a barlangban. Tőle származik a 
barlangról készült első dogozat is, amely 1872-ben 
jelent meg Budapesten, a Természettudományi 
Közlönyben. (1.) Fehér dr. írásában hat jellemző 
mérési adatot közöl az 1870 71. év különböző
hónapjaiból. Dolgozata a szakemberek körében 
nagy érdeklődést keltett. Még abban az évben be
járta a barlangot és további hőmérsékletméréseket 
végzett dr. Krenner József Sándor, a Magyar Nem
zeti Múzeum tudományos munkatársa, későbbi 
műegyetemi professzor, aki 1873-ban hivatalosan 
is megbízást kapott a Magyar Természettudományi 
Társulattól a barlang tudományos vizsgálatára és 
leírására. 1874-ben megjelent könyvében (2.) ezt 
írja: „Érdekesek e barlangnak hőmérséki viszonyai, 
melyeknek feljegyzését dr. Fehér úr buzgalmának 
köszönjük, és amelyek, ámbár az évnek nem vala
mennyi hónapjára terjeszkednek, már azért is igen 
becsesek, mert az egyetlen folytatólagos hőmérséki 
megfigyelések, melyeknek jégbarlangokból egyál
talában birtokában vagyunk. E táblázatban a bar
langi hőmérséklet mellé oda van csatolva a külső 
levegőnek ugyanazon időbeli hőmérséklete is.” 
Ezután Krenner — Fehér dr. adatainak felhasználá
sával — olyan méréssort közöl, amelyben már min
den hónap szerepel, de nem azonos évből, hanem az 
1870—71—72. évek méréseiből összeállítva.

A munkát 1880-ban ismét orvos folytatta, dr. 
Pelech János, Dobsina város főorvosa. 1881. évi 
méréssorát azonban első ízben nem ő publikálta, 
hanem 1883-ban a hirschbergi Ottó Krieg tanár, 
akinek Ruffinyi Jenő küldte meg az adatokat. (5.)

1884-ben a barlangról írt könyvének második 
kiadásában dr. Pelech János maga számol be méré
seiről és annak eredményeiről: (6.)

„Oly jégbarlang, mely akár kiterjedés, akár na- 
gyobbszerűség, akár látványosság tekintetében a 
dobsinaival csak versenyezhetne is, egyáltalán nem 
ismeretes a kontinensen. Épen ezért vagyunk mi 
elsősorban hivatva, hogy a még oly jelentéktelennek 
látszó mozzanatokat, jelenségeket, melyek a bar
langban végbeniennek, pontosan tanulmányozzuk s 
levéltárikig megőrizzük. Jégbarlangokra vonatkozó 
hőmérséki viszonyoknak pontos feljegyzése pedig
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annyival is fontosabb jelentőséget nyer, mivel 
hasonló jegyzetek egyáltalában még sehol sem esz
közöltettek, s a dobsinai jégbarlangról szólók az 
egyedüliek, melyekkel a geológia bír. Kár, hogy a 
barlang felfedezése óta nem eszközöltettek szaka
datlanul pontos hőmérséki megfigyelések. Dr. Fehér 
úrnak köszönhetjük az 1870—71. és 1872. évekről 
némi töredékes adatokat, ezek azonban az év nem 
valamennyi hónapjára vonatkoznak, s nem is 
naponként, csak egyszer-másszor eszközöltettek, 
így tudományos becsük csekélyebb. 1872-től 1879-ig 
általában hiányzik minden idevonatkozó adat. 
Az 1880-dik évtől kezdve, mióta magam is nagyobb 
befolyással bírok a barlangra, pontosan történtek a 
hőmérsékleti mérések, éspedig úgy, hogy a barlang
nak négy legkülönbözőbb fekvésű pontján naponta 
feljegyeztetett egyszer a hőmérsék; ezen kívül a 
barlang közelében a kültermészet levegőjének hő- 
mérséke is megfigyeltetett.”

Ezt követően Feledi clr. közli — a Krieg tanár 
által már publikált 1881. évi méréssorát, minden 
hónap méréseinek középértékét adva a barlang négy 
mérőhelyén: a Ducsa-szakadásnál,a Nagyteremben, 
a Folyosóbeli feljárásnál és a Folyosó legmélyebb 
pontján. Utána részletesen elemzi a mérési eredmé
nyeket és az azokból levonható következtetéseket. 
Sajnos a napi adatokat tartalmazó teljes mérési 
jegyzőkönyv nem maradt fenn.

Fischer Miklós 1888-ban a Magyarországi Kár
pátegyesület Évkönyvében közöl újabb hőmérséklet 
adatokat a barlangból: az 1880—1886. évek átlagos 
hőmérsékleti értékeit, melyeket Ruffinyi bocsátott 
rendelkezésére. Valószínű, hogy ezeket a méréseket 
Hanvai Eile végezte. Ezen felül Fischer 1883. és 
1886. évből egy-egy napi adatsort is közöl, amelyek 
valószínűleg saját mérései. Ugyanő idéz néhány 

nyilván szintén Ruffinyitől származó adatot 
dr. Schwalbe könyvéből is. (3, 4.)

Az irodalomban még egy helyen találunk adatot 
a Dobsinai-jégbarlangban végzett múlt századi 
hőmérséklet mérésekről. Hanvai Ede 1900-ban meg
jelent „A dobsinai jégbarlang és környéke” című 
könyvecskéje közli az 1883. évi méréssor három 
mérőhelyen, a bejáratnál, a Nagyteremben s a Folyo
sóban mért adatainak havi középértékeit, hozzá
függesztve az 1886. és 1887. évi átlagértékeket. (8.)

A Hanvai-féle részletes mérési adatsorok nem 
voltak eddig ismeretesek.

Az idei jubileum kapcsán igyekeztem a Dobsinai- 
jégbarlangra vonatkozó minden Magyarországon 
fellelhető adatot és dokumentumot összegyűjteni. 
E munka kapcsán jutottam el — Pallók Zoltán 
ehelyütt is megköszönt szíves segítségével — a 
Budapesten élő Láng Elememé született Hanvai Aliz- 
hez, aki a felfedező Ruffinyi Jenő unokája, a másik 
felfedező Láng Gusztáv fiának özvegye és a klíma 
méréseket publikáló Hanvai Ede leánya. Ő volt 
szíves az általa őrzött kéziratos feljegyzési anyagokat 
rendelkezésemre bocsátani és ebben rátaláltam 
Hanvai Ede eredeti mérési jegyzőkönyvére.

Hanvai Ede tanár, később a dobsinai polgári iskola 
igazgatója, 1882. július 24-től 1888. március 24-ig 
feljegyzett közel hat éves méréssora a jégbarlangok

klímakutatásának rendkívül becses dokumentuma. 
Tudomásom szerint ilyen részletes és hosszú mérés
sor nem készült a múlt században egyetlen más 
barlangban sem.

A kéziratos mérési jegyzőkönyv 1882. július 24-től 
okt. 21-ig naponta rögzíti a barlang melletti ven
déglőnél mért külszíni és a barlangban négy mérő
helyen: a bejáratnál, a Nagyteremben, a Lugas 
mellett és a Pokolban leolvasott hőmérsékleti ada
tokat. Öt hét kihagyás után, 1882. november 
végétől havi hat-nyolc alkalommal, 1883 nyarától 
kezdve pedig általában havonta négy-ötször je
gyezte fel Hanvai a mért adatokat. 1884. augusztus 
végétől másfél hónapon át szünetel a mérési napló 
vezetése, az október közepén folytatott feljegyzések 
viszont az eddigi négy barlangi mérőhely helyett 
már ötnek az adatait rögzítik. Új mérőhely a koráb
biak mellett a Ducsa-szakadás. 1885 márciusától 
a naplóban minden bejegyzés mellett ott szerepel, 
hogy a felszínen aznap derült, borús vagy esős volt 
az idő és hogy a barlang száraz volt, vagy csepegett. 
1886-ban havonta két-három-négy alkalommal 
rögzíti a jegyzőkönyv a külszíni és az öt barlangi 
mérőhely hőmérsékleti adatait. Novemberben egy 
alkalommal a szikla hőfokát is mérték a felszínen 
és a barlangban is. 1882-től 1886. év végéig minden 
hó végén valamennyi mérőhelyre ki van számítva a 
havi középérték, 1885. és 1886. év végén pedig az 
éves középérték is. 1887-ben havonta három-négy 
mérést rögzít a napló, a középérték havi kiszámítása 
azonban már hiányzik. 1888. március 24-én került 
utoljára bejegyzés a naplóba, és ezzel a méréssor 
megszakadt.

A közel hat évig vezetett mérési jegyzőkönyv 
1952 mért adatot, 278 egyéb időjárási adatot és 
304 számított adatot tartalmaz. Hanvai Ede lelki- 
ismeretesen és kitartóan végzett munkája tehát több 
mint két és fél ezer adatot rögzített és őrzött meg az 
utókor számára. Ezeknek szakmai feldolgozása 
későbbi feladat.

A Dobsinai-jégbarlang hőmérsékleti viszonyainak 
tudományos kutatása a XX. század elején sem szűnt 
meg, sőt, sokkal magasabb szinten, nagyobb tudo
mányos igénnyel folytatódott.

1911-ben dr. Steiner Lajos, később akadémiai 
levelező tag és a Magyar Országos Meteorológiai 
Intézet igazgatója, személyesen veszi kezébe, több 
tudományos munkatársa köztük dr. Réthly 
Antal későbbi egyetemi professzor — közreműködé
sével a dobsinai kutatások irányítását. Már nem
csak a barlangi és külső hőmérsékletet, de a barlang 
sziklafalának hőmérsékletét is rendszeresen méri, 
különböző mélységekig. Sokéves, nagy pontosságú 
méréseinek eredményeiről először 1914-ben a 
Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szak
osztályában számol be, majd 1922-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia ülésén részletesen értékeli 
és sokoldalúan elemzi a Dobsinai-jégbarlangban 
mért adatsorokat dr. Steiner Lajos akadémikus. 
Kutatásainak eredményeiről magyar és német 
szaklapokban értékes tanulmányokban számolt 
be. (9, 10.)
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De ezek a legmagasabb tudományos igénnyel 
végzett kutatások nem csökkentik azoknak a múlt 
századi kutatóknak érdemeit, akik a világon első
ként végeztek éveken át rendszeres és folyamatos 
jégbarlangi hőmérséklet méréseket. És most a 
Dobsinai-jégbarlang felfedezésének 100. évforduló
ján jóleső örömmel emlékezhetünk arra, hogy ez a 
tudománytörténeti jelentőségű kutatómunka is 
ehhez a gyönyörű barlanghoz fűződik.
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ERFORSCHUNG DER EISHÖHLE VON 
DOBSINA UND DEREN KLIMAS

Vor hundert Jahren, im Jahre 1870 haben Jenő 
Ruffinyi, Gusztáv Láng und Endre Méga die 
Eishöhle von Dobsina, die zu jener Zeit bekannte 
grösste Eishöhle der Welt entdeckt. Der Arzt von 
Dobsina, dr. Nándor Fehér hat noch im Entdek- 
kungsjahr Temperaturmessungen in der Höhle durch
geführt, das wurde von Dr. József Krenner, Uni
versitätsprofessor von Budapest, durch neuere 
Messungen ergänzt. Dr. János Pelech, Oberarzt von 
Dobsina, führte in 1880—81 Monate hindurch 
tägliche Temperaturmessungen in der Höhle durch. 
Diese Arbeit wurde von 1882 bis 1888, sechs Jahre 
lang, von dem Lehrer Ede Hanvai fortgesetzt, aber 
seine Messergebnisse waren bisher nicht zugäng
lich. Der Verfasser hat erforscht und berichtet über 
diese Messprotokoll mit mehr als zwei ein halb 
tausend Daten von wissenschaftsgeschichtlicher 
Bedeutung, das als ein den längsten Zeitabschnitt 
des XIX. Jahrhunderts umfassendes, regelmässiges 
und die meisten Daten enthaltendes Dokument über 
Höhlenklimatologie gilt. Von 1911 bis 1920 führte 
Dr. Lajos Steiner, Akademiker, Direktor des 
Ungarischen Meteorologischen Instituts, mit seinen 
Mitarbeitern zusammen regelmässige, exakte, bis 
zu den heutigen Tagen zeitgemässe und sich auf 
sämtliche Faktoren erstreckende Klimaforschungen 
in der Eishöhle von Dobsina, deren Ergebnisse er 
vielfältig analysiert und eingehend ausgewertet in 
ungarischen und deutschen Fachzeitschriften veröf
fentlichte.

РАЗВЕДКА ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЫ 
ДОБШИНА И ЕЁ КЛИМАТА

Сто лет тому назад, в 1870 г. Йене Руффини, 
Густав Ланг и Эндре Мега открыли ледяную 
пещеру Добшина, тогда известную самую боль
шую ледяную пешеру мира. Др. Нандор Фехер, 
врач в местности Добшина ещё в году открытия 
вёл измерения температуры в пещере. Др. Йо- 
жеф Крсннер, будапештский профессор добавил 
к этим свои более новые измерения. Др. Янош 
Пелех, старший врач Добшина в 1880—81 гг. 
за месяц вёл измерения температуры в пещере. 
Эту работу продолжал преподаватель Эдэ 
Ханваи с 1882 г. до 1888 г., шесть лет, но резуль
таты его измерений до сих пор были неизвест
ными.

Автор нашёл и излагает протокол измерений 
научно-исторического значения, в нём с больше 
двух с половиной тысяч данными. Этот протокол 
является систематическим документом по пе
щерной климатологии с больше всех данными 
о самом длинном времени Х1Х-го века.

В ледяной пещере Добшина с 1911 г. до 1920 г. 
академик др. Лайош Щтеинер, директор Госу
дарственного Метеорологического Института, 
со своими сотрудниками, сделал систематичес
кие и точные, до наших дней современные иссле
дования по клкимату, которые расширяются на 
все факты и результаты которых многосторонно 
анализировав и подробно оценив, он опублико-, 
вал в венгерских и немецких специальных жур
налах.

LA GLACIA GROTO DOBSINAI 
KAJ OBSERVO DE ÔIA KLIMATO

Antaü cent jaroj, en 1870 malkovris Jenő Ruf
finyi, Gusztáv Láng kaj Endre Méga la glacian 
groton Dobsinai, la plej grandaj glacian groton tiu- 
tempe. D-ro Nándor Fehér, kuracisto en Dobsina, 
jam en Ia jaro de Ia malkovro mezuradis la tempera- 
túron de Ia groto, tiun laboron d-го József Krenner 
Budapesta profesoroper pliaj mezuradoj kompleti- 
gis. Én 1880—81 d-ro János Pelech cefkuracisto 
de Dobsina dum kelkaj monatoj ciutage mezuris la 
temperaturon en la groto. La laboron instruisto 
Ede Hanvai dauris ek de 1882 gis 1888, séd la 
rezultoj de lia mezurado gis nun ne estis konataj. 
La aütoro malkovris kaj konigas la protokolon de 
lia mezurado enhavantan pli ol 2500 indikojn, kiu 
protokolo estas la plej longan periodon trarigarda, 
la plej multe da indikojn enhavanta, sistema groto- 
klimatologia dokumento el al 19-a jarcento. Ek de 
1911 gis 1920 d-ro Lajos Steiner akademiano, la 
direktoro de la Hungara Meteorologia Instituto 
faris (kun kunlaborantoj) sisteman kaj precizan, 
ankaü nun kiel moderna rigardeblan kaj chin kom- 
ponanton observintan klimatan observon en la 
glacia groto Dobsinai. La rezultojn kun multflanka 
analizo kaj détala taksado li konigis en hungaraj 
kaj germanaj fakaj gazetoj.
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