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Szentbe István

TANULMÁNYÚTON KUBA KARSZTVIDÉKEIN
ÖSSZEFOGLALÁS
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem (GATE) hat barlangkutatója 1979-ben látogatást tett Kubában.
A szigetország barlangkutatóival közösen expedíciót szerveztek a Cruz-fok közelében fekvő mészkőtáblára,
ahol bejárták és feltérképezték az Indián-barlangot. A tengerparti teraszok alapján felvázolták aCabo Cruzitábla földtani fejlődéstörténetét. A közelben átvizsgáltak és feltérképeztek egy másik barlangot is, melynek a
Kubai—Magyar Barátság nevet adták. Xlatanzas tartományban a Cepero-barlang vízalatti részeit derítették fel.
D r. A ntonio N unez Jim enez, a K ubai T udom ányos
A kadém ia elnöke, egyben a kubai karszt- és bar
langkutatók vezetője 1963-ban m agyarországi ta r
tózkodása idején javasolta az országaink karszt- és
barlangkutatói közti élő tudom ányos együttm űködés
kiszélesítését. A javasolt együttm űködés azonban
sajnálatos m ódon nem alakult ki, am i nem m agya
rázható csupán az országaink k ö zö tti jelentős
távolsággal.
1970-ben d r. Jakucs László professzor is a
M TA küldötteként a K ubai T udom ányos A kadém ia
m eghívására vett részt a K ubai K arszt- és Bar
langkutató Szövetség m egalapításának X X X . év
fordulója alkalm ából rendezett tudom ányos szim 
pózium on, illetve egy azt követő expedíción, m ajd
tanulm ányúton (Jakucs 1970).
D r. Jakucs László személyében a m agyar karsztés barlangkutatásról kialakult kedvező vélemény,
a jó szakm ai kapcsolatok ellenére a kubai-m agyar
barlangkutatók következő személyes találkozásáig
ismét hosszú idő telt el.
Dr. N agy S án d o r kezdem ényezésére és szer
vezésében — d r. A ntonio Nuftez. Jim enez és dr. Ja 
kucs László h ath ató s tám ogatásával — lehetővé
vált 1979 nyarán, a G A T E h at b arlangkutatójának
(C zakó Lászlónak, d r. N agy S ándornak, Szenthe
Istvánnak, T oldi G yörgynek, V árkonyi L ászlónak
és Z achariás Józsefnek) K ubába utaznia, és o tt
néhányat a fo ntosabb kubai karsztvidékek közül
m egtekintettek (1. ábra). Az egyhónapos tanul
m ányút program ját kubai vendéglátóink állították
össze, vállalva a lebonyolítás m inden technikai
nehézségét. A helyszínen állandó vezetőnk Angel
G ran a G onsalez volt.
Az egyes karsztvidékek, karsztobjektum ok szak
mai bem utatása u tán vezetőink öröm m el fogadták
önálló szakm ai vizsgálódásunkat. K irándulásainknak
az volt a célja, hogy közös m unkával szerezzünk
újabb a d ato k at a karsztterületekről, barlangokról,
s ezzel járuljunk hozzá egy-egy terület alaposabb
ism eretéhez.

A Cabo Cruzi-tábla karsztja
Cabo Cruz település, melyről a terület nevét kapta,
Kuba legdélibb pontjától, a Punta dél Inglés-től
(Angol-foktól) nyugatra, kb. 6 km-re helyezkedik
el a szigetország elkeskenyedő kifutásán. Maga a

tábla a névadó településtől ÉK-re fekszik, a Guacanayabói-öböl és a Karib-tenger között. Határát
kelet felé a Sevilla-folyó, illetve a Boca dél Toro
településhez lefutó folyó jelenti.
A tábla a Guacanayabói-öböl felől, a tenger
szintjétől DK felé egyenletesen emelkedik, leg
magasabb pontja 401 m. A Cabo Cruzi-tábla a
Karib-tenger felé teraszokkal szakad le a tengerbe.
A területről készült légifotókon 12 teraszt sikerült
egyértelműen megállapítanom. A teraszok általában
keskenyek, 100 200 m szélesek, ritkábban az alsó
teraszok kiszélesednek 1,5 km-re, az egyik terasz a
másikhoz közel függőleges falakkal törik le.
A Cabo Cruzi-táblát miocén mészkövek építik fel,
melyek a terepbejárások és a légifotó-értelmezések
szerint két formációba sorolhatók. Alul helyezked
nek el az ún. Cabo Cruz formáció mészkövei,
melyek fehér színűek, gyenge hol szürke, hol barna
árnyalattal, nem kristályos szerkezetűek, nem po
rózusak, kemények, rétegzetlenek. Elvétve a mész
kőben ritkaságként 2 —20 cm átmérőjű, jól kerekí
tett, kristályos kőzet anyagú tömbök vannak.
Gyakoriak a gazdag molluszka-faunát tartalmazó
meszes kötésű, vörösagyag repedéskitöltések,
melyek 1—10 cm vastagok.
A Cabo Cruz formációra szögdiszkordanciával
települő formációt túlnyomólag mészkövek kép
viselik, melyek nagy mértékben hasonlítanak a
Cabo Cruz formáció mészkövére, de attól eltérőleg
mésziszapos, márgás előfordulásai is vannak.
A mészkövek jól oldódnak, a tábla területén a
terra rossával nem borított részeken karrmezők
alakultak ki, sajátos formakinccsel. A karrok fel
színe úgy oldódik, hogy hegyes, tüskés felszínek
alakulnak ki, helyi elnevezés szerint ,,kutyafogak” .
A karrok gyökérzónája 0,2 —2 m mélységig terjed.
A területre hulló csapadék mennyisége 800 és
1000 mm között van, a legújabb 1978-as kiadású
„Kubai atlasz” (Martin 1978) adatai szerint.
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/. ábra. A GATE barlangkutatói által 1979-ben felkeresett karsztvidékek és barlangok.
A tábla K-i, illetve Ny-i felének felszíne egymástól
eltérő jellegű. A K-i rész mészkőfelszínét terra rossa
borítja, mezőgazdaságilag megművelt, illetve művel
hető. Ezen a részen időszakos vízfolyások medrei
alakultak ki. A Ny-i rész felszínét terra rossa csak
foltokban borítja, egyébként karros mészkő a fel
szín. Ezen a részen még időszakos vízfolyások sem
tudtak kialakulni. A tábla területe kb. 540 km2,
ebből a Ny-i igen fejlett karros felszínű területrész
kb. 100 km*.
A terület mezőgazdaságilag nem művelhető része
mindenütt sűrű bozóttal, erdővel fedett, melyben
nagyobb, 5 —10 m-nél magasabb fák csak elszórva
akadnak. A karros mészkőfelszíneken a növényzet
a karrok közti mélyedésekből nő ki.
A tábla K-i részén csak néhány házból álló tele
pülések vannak. Nagyobb, száz vagy néhány száz
házból álló települések csak a mezőgazdaságilag
művelhető területekhez csatlakozó ÉNY-i oldalon
alakultak ki, a táblának a tenger felé meredeken
letörő déli oldala teljesen lakatlan. Kivételt képez
a D-i partvonal NY-i kifutásán a Cabo Cruz halász
település.
A Cabo Cruzi-tábla Kuba kevésbé vizsgált terü
leteihez tartozik, ezért javasolta számunkra vizsgá
latát Dr. Antonio Nunez Jimenez.
A terepi munkát M = 1:50 (XX) méretarányú
térkép könnyítette meg, Havannában pedig a terep
ről készült légifotókat lehetett megvizsgálni.
A terepi munka kiinduló pontja Cabo Cruz
településtől DK-re 1 km-re a tengerparton létesített
tábor volt. Innét kiindulva egy töredékét sikerült
csupán megismerni a táblának, de így is érdekes
adatokat sikerült kapni a területről.
A tengerparton, közvetlenül a táborunk előtt,
egy felhagyott kőfejtő két bejáratot is nyitott az
Indián-barlangba (Cueva dél Indio) (2. ábra), mely
nek a mesterséges bejáratokon kívül természetes
bejáratai is vannak; a barlang több magasra nyúló
terme a rendkívül erősen karsztosodott felszínre
nyílik. E barlang folyosóiban néhol alig sós víz áll,
hozzávetőleg a tenger szintjével egyező szintben.
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A víz általában csupán 0,5—1 m közötti mélységű,
egy helyen azonban ismeretlen, de legalább 5 m-es
vízmélység van. A csekélyebb vízmélységű folyosó
ban sok álló cseppkő található, a mélyebb vizű
folyosóban hatalmas függő cseppkövek nyúlnak a
víz színe alá, ismeretlen mélységig.
A víz alá nyúló cseppkövek egyértelműen a part
vonalnak a sziget belseje felé való (transzgresszív)
eltolódására utalnak. A jelenségből az azt létrehozó
mozgás nem határozható meg, a sziget valamilyen
abszolút szinthez képesti süllyedése (kéregmozgás)
ugyanúgy ezt a jelenséget hozza létre, mint a tenger
szintjének emelkedése mozdulatlan szárazföldnél,
pl. pleisztocén klímaváltozás hatására.
Az Indián-barlang további érdekessége, hogy
járatai a tengerparttal közel párhuzamosan futnak,
de a tengerparttól csupán 50—100 m-re. A legalsó
tengerparti terasz falában talált félbevágott bar
langjáratok alapján nyilvánvaló a partvonal gyors
hátravágódása a hullámverés hatására. Az Indián
barlang is a partvonal hátravágódása miatt kerül
hetett a mai partközeli helyzetébe.
A légifotókon jól láthatók a tengerparti teraszo
kon előforduló 50—100 m átmérőjű, közel köralap
rajzú beszakadások, melyek — mivel mészkőben
alakultak ki — nyilvánvalóan valamilyen fajta
karsztobjektumok. Ezeknek a beszakadásoknak
némelyike csupán kb. 15 m-re nyílik a tenger színe
felett, így víz alatti részeket sejtet.
Jelentős mértékben támaszkodva a légifotók
nyújtotta ismeretekre, de a terepen szerzett anyag
ismeretet is felhasználva, lehetségesnek látszik a
Cabo Cruzi-tábla NY-i részének földtani fejlődés
történetét felvázolni:
— Tengeri elöntés, az ún. Cabo Cruz formáció
mészkő rétegei keletkeznek.
— A terület kiemelkedik, teraszok keletkeznek,
egyidejűleg a partvonal erősen pusztul.
— A tábla megbillen.
— Megsüllyed kb. 80 métert, a transzgredált
területeken lerakódnak az újabb formáció
rétegei.
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2. űórű. /íz Indián-barlang (Cabo Cruzi-tábla, Cűóö Cruz település mellett). Felmérték a kubai és magyar
barlangkutatók 1979-ben
— A terület ismét kiemelkedik, a korábban kiala
kult terasz partvonalán újabb teraszok alakulnak
ki a korábbi formakincset megváltoztatva.
Ez az általam felvázolt fejlődéstörténeti sor
eltér a pár évvel korábbi földtani térképezés ered
ményeként született fejlődéstörténeti elképzeléstől.
A terület sok évi júliusi középhőmérséklete
27—28 °C (Kubai atlasz). Méréseink szerint a
terület barlangjainak, vizeinek hőmérsékletviszo
nyai a következőképpen alakultak:
— A tengervíz hőmérséklete 1979. július 12-én,
19.45-kor a felszínen a lagúnában 29,7 °C, ugyan
akkor a lagúnán kívül 28 °C volt.
— A tengerparti Indián-barlangban, a kőbánya
beli bejáratnál, az ismeretlen mélységű tavacska
felszínén a víz hőmérséklete 26 °C.
— A tengerparttól kb. 1,5 km-re a KubaiMagyar Barátság-barlangjában a kisebb vízmeden
cékben a víz hőfoka 1979. július 13-án 25,3 °C volt,
míg a levegő hőfoka a bejárat utáni (kifelé nyitott,
jól szellőző) folyosóban:
a járat-talp felett kb. 10 cm-rel 26,3 —26,5° C
a járat-talp felett kb. 2 m-rel
26,5 —27,0° C;
a levegő hőfoka a bejárattól távolabbi, szűkebb
szakaszokkal elzárt, kevésbé jól szellőző folyosó
ban, ahol nagy számban élnek denevérek:
a járat-talp felett kb. 10 cm-rel 26,5 °C
a járat-talp felett kb. 2 m-rel
28,6 °C
Méréseink is igazolni látszanak a magasabb bar
langi hőmérsékletnek a denevérekre, bomló gua
nóra visszavezetett okát.
A Kubai-Magyar Barátság-barlangból bejárás és
térképezés közben egykori ősi indián kultúrák
leletanyaga: díszített cserép edények, csigaházból
készült kagylókanál került elő (3. ábra), ezenkívül
tengeri csigaházak töredéke (konyha-hulladék?).
A leletanyag egyértelműen bizonyítja az indiánoknak
a barlangban való tartózkodását, még a barlang
csak világítóeszközzel bejárható részein is, de a
tartózkodás célja ismeretlen. Feltételezhető, hogy
a barlangban talált cserépedényeket csepegő vízből
való ivóvízgyűjtés céljából helyezték oda, a lelő
hely erre a feltételezésre lehetőséget ad. Előbbi feltételezés figyelembevételével, és tudva, hogy az
egyik edényt a karsztvíz félig ellepte, a karsztvízszint sok éves változásának és a leletek korának

ismeretében érdekes következtetéseket lehetne le
vonni a karsztvízszint hosszútávú változásáról.
Régészek, karsztológusok közös vizsgálódása érde
kes eredményeket hozhat még e témában.
A vizsgált terület barlangjaiban, felszakadásaiban
mindenütt édesvizet találunk, becslés alapján egysé
ges szintben. Ezek a vízszintek feltételezésem szerint
egy egységes szintben húzódó karsztvízszint részei.
A víz mindenütt nyugalomban volt, áramlását vala
mely irányban megfigyelnem nem sikerült, illetve
ahol áramlást észleltem, az a szél hatására bekövet
kezett oda-vissza hullámzás volt.
A karsztvízszint több éves függőleges változására
utaló nyomok alapján — a kőtömbök leoldódása,
a homokos-agyagos szemcsenagyságú kitöltés ki
mosása — az észlelt vízszintnél 30 —50 cm-rel maga
sabb tartós vízszintek is előfordulnak.
Matanzas környéki karsztterület
Matanzas kikötővárostól a Hicasos-félszigetig
(melyen a Varadero nevű település és annak világ
hírű strandja található), húzódik egy jelentősebb
karsztterület, mely miocén mészkövekből áll, a ten
gerpart felől enyhén emelkedik, közel sík felszínű.
A Matanzas határában fekvő gazdaságilag
hasznosított barlangokat dr. Jakucs László (1970)
már ismertette e folyóirat lapjain, ezért ezekről nem
írok.
Kevésbé ismert barlangja a területnek a Ceperobarlang, amely Matanzastól KÉK-re 15 km-re
található a Carbonera nevű településtől D-re, annak
határában. A barlang a tengertől kb. 1,5 km-re
nyílik, megközelítőleg 25 m tengerszint feletti ma
gasságban.
A Cepero-barlang tulajdonképpen egyetlen nagy
beszakadt barlangterem, a beszakadás peremén
jórészt még aláhajló falakkal. A beszakadás alján
törmelékkúp van, mely az aláhajló falak alá fut be.
Az aláhajló cseppköves fal és a törmelékkúp között
egy nagyobb és több kisebb, felszínen egymással
össze nem függő tavacska található.
A nagyobb felszíni tó könnyűbúvár módszerekkel
való felderítése a következő megfigyeléseket ered
ményezte:
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3. ábra. A Kubai—Magyar Barátság-barlang
és a szomszédos barlangok helyszínrajza,
melyet a magyar csoport és vendéglátói
jártak be elsőként, és mértek fel közösen
— Az elért legnagyobb merülési mélységig,
20 m-ig az áthajló falat, a lefutó törmelékkúp tömb
jeit, a törmelékkúp nagyobb kőtömbjei által közre
zárt üregeket gazdag cseppkőképződmény borítja.
Fentiek alapján bizonyítottnak látom, hogy a vízzel
való elöntés az egykori barlangterem beszakadása
után következett be, és nem is túl távoli földtani
múltban, mivel még sok helyen megvan az egykori
barlang aláhajló mennyezete.
— Ásványtani érdekesség, mely még magyarázat
ra vár, hogy a víz színe alatt kb. 2 m-ig a falakra,
cseppkőképződményekre a vízből mészanyag vált ki
gömbös-vésés formákat hozva létre. Ez a kiválás
2 ni körül fokozatosan megszűnt, és csak az eredeti
vízzel való elborítottság előtti állapotnak megfelelő
felszínek voltak megfigyelhetők.
— A víz színe alatt 30 cm-rel, a víztükör pereme
mentén a belső aláhajló falon, a belógó cseppköveken
szinlőszerű, kissé bemélyedő negatív forma volt
megfigyelhető.
— Á beszakadt barlangterem alját kitöltő víz
ízlelés alapján 14 m mélységig édesvíz volt, ez alatt
éles határral sós víz következett. A víz hőfoka
0 -2 0 m mélységig több helyen mérve 25,2 °C volt,
kivéve a kétfajta víz keveredési sávját, ahol 25,0 °C
adódott.
A Cepero-barlang víz alatti cseppkőképződmé
nyei bizonyítják a tenger partvonalának transzgresszív változását, de arra nem adnak választ, hogy
a sziget süllyedt-e meg, vagy a tengerszint emelke
dett-e meg. A 2 m vízmélységig megfigyelt gömbösvésés mészkiválásokhoz hasonló képződmények —
tapasztalatom szerint —csak a hosszú időn keresztül
állandó vízszintű medencékben válnak ki. Annak
alapján, hogy az állandó transzgresszió ellenére
nincsenek kiválások a barlangi felszíneken, míg a
jelenlegi vízszint mellett van. elképzelhető, hogy
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4. ábra. A kubai—magyar kutatócsoport tagjai a Martin-barlangban. (Czakó L. felv.)
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5. ábra. Vízbe merülő sztalaktitok
a Cepero-barlangban. (Czakó L. felv.)
regen nem voltak hosszú ideig állandó vízszintek,
mivel a transzgresszió gyors volt. Eleinte gyors,
majd hirtelen lelassuló, minimálisan 20 m-es
szintkülönbségű transzgressziónál ésszerűnek lát
szik gyors vízszintemelkedést feltételezni viszonylag
mozdulatlan szárazföld mellett. Azaz feltételezhető,
hogy a tenger vízszintje emelkedett meg és nem a
szárazföld süllyedt meg. Jelentősége miatt e kérdés
a végleges megválaszolás előtt részletes viszgálatot
kíván.
Kubai tartózkodásunk alatt meglátogattuk még
Trinidad közelében (La Villás tartomány) a Martinbarlangot, és jártunk egyik termében, a kb. 60 m
magas, óriás sztalagmitnál. Jártunk az idegenfor
galom számára hasznosított Vinales környéki karszt
területen, ahol részt vehettünk egy barlangbejáráson,
melynek során Dr. Antonio Nunes Jimenez a bar
langban korábban talált indián rajzokat dolgozta fel.
Kubai karszt- és barlangkutató kollégáink a fent
vázolt tanulmányutunk megszervezésével, lebonyo
lításával, szívélyes vendéglátásukkal is kifejezték
őszinte szándékukat a szakmai együttműködés
szorosabbá tételére. Segítségük nélkül utunk el
képzelhetetlen lett volna, amiért őszinte köszönet
illeti valamennyiüket. A kubai és magyar karsztkutatóknak ez a közös terepi találkozása sok szak
mai kérdést, ötletet vetett fel, melyeknek megvála
szolása, illetve megvalósítása a jövő feladata.
S /en th e István
B udapest
M úzeum krt. 5.
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In 1979 a group of six of Hungárián speleologists
paid a visít to Cuba. Hungárián and Cuban speleo
logists formed a joint expedition to study the karst
plateau and its caves near Cape Cruz (Cabo Cruz).
They made survey traverses throughout the socalled Indián Cave (Cueva dél Indio), the map of
which is shown in Fig. 2. They alsó studied and
surveyed a nearby cave which they named the
Cuban Hungárián Friendship Cave to commemorate the joint expedition (Fig. 3.). On their studying
the Coastal terraces the speleologists have outlined
the geological history of the Cabo Cruz Plateau.
In Matanzas Province the Hungárián speleologists
studied the subaquatic part of the Cepero Cave
and, relying on mineral precipitates, they sought
to find an answer as to the causes of transgression.
With their Cuban hosts the expedition members
paid a visít to the Martin Cave, where the photograph shown on the back cover of this fascicle
was taken.

HAV4HAH KOMAH^llPOBKA
B KAPCTOBblE PAMOHbl KV'Ebl
Tpynna BeHrepcKwx HCCJie/toBaieJieM nemep b
cocTaBe iiiecTH neJiOBeK b 1979 r. noceTMjia Kyőy.
B paMKax coBMecTHOíí aKcneaHimn BeHrepcKHx m
KyŐMHCKHx cneJieojioroB MiynajiH nemepbi h
KapcTOBoe njiaTo, HaxommmecB bőjihih Mbica
Kpy3 (K aőo Kpy3). npoui-iH h iaicapTHpoBajiH
tbk Ha3biBae\iyK) MHiieHCKyK) nemepy (Ky3Ba neJib
Mnano), Kapia KOTopoii npHBOüHTCB Ha pwc. 2.
HeztaneKo őbuia oőpaőoiaH a eme o.ima nemepa,
KOTopaa b necTb coBMecTHoií 3Kcne^wuHH nojiyHHJia
mmji KyÖHHCKo-BeHrepcKOH .apyacőbi (pwc. 3).
MccjieflOBaTejiH, na ocnoBaHHH H3yHeHHH Teppac
MopcKoro noőepejKbH, cxeMaTHHHO onHcajm hcto pmo reojiorHHecKoro pa3BHTH$i n/iaTO K aőo Kpy3.
B oŐJiaciH M a r a tic a c BeHrepcKHe cneJieonorH hcCJieztOBa-iH no^BOüHbie nacTH nemepbi LJenepo h
Ha OCHOBaHHH MHHepa.lbHblX HaJieTOB HCKaJIH
OTBeia Ha Bonpoc h npHMHHax TpaHcrpeccHH
(HacTynjieHHB Mopa na őeper). HjieHbi 3Kcne;tHmm
C KyŐHHCKHMH X03fleBa\lH OCMOTpeJlH 3HaMeHHTVJO
nemepy MapTHH, íme őbin citejiaH (|)o to ch h m o k ,
KOTOpbIÍÍ MOHCHO yBHüeTb Ha 3aítHeft OŐJlOvKKe
A aH H O rO H 3JiaHHB.

21

ADALÉK AZ ESZTRAMOS NEVÉNEK KÉRDÉSÉHEZ
A barlangjairól nevezetes és barlangi őslénytani
leleteiről világhírűvé vált Esztramos-hegy nevéről
írt korábbi tanulmányomban (1) megállapítottam,
hogy a Bódva-parti hegy neve a 'meredek’ jelentésű
szláv stn>rm> szóból származik. Utaltam arra is,
hogy ezt a földrajzi nevet vagy a törökdúlás után a
terület földesurai, az Esterházyak által Szentandrásra telepített szlovákoktól vagy Árpád-kori cseh
bányász hospesektől vette át a környék népe.
A törökdúlás utáni szlovák telepesektől származó
névadást már előző tanulmányomban valószínűtlen
nek ítéltem, hiszen a szlovák telepítés a XVII. század
végén vagy a XVIII. század elején történhetett, és
Bél Mátyás az 1720-as évek táján már Szentandráson és Rákón is Esztramos formában rögzíti a hegy
nevét, az pedig teljesen valószínűtlen, hogy néhány
év leforgása alatt egy merőben új, idegennyelvű név,
a mássalhangzótorlódás feloldásával magyaros
alakot öltsön, és ráadásul ily rövid idő alatt a szom
szédos színmagyar faluban is meghonosodjék, kiszo
rítva a hegy ősi, több évszázados nevét. Mert az
bizonyos, hogy ennek a rendkívül feltűnő és igen
jellegzetes hegynek, amely éppen Rákón jóformán
éppen benyúlik a faluba, nyilván megvolt a maga
ősi neve. Ezek után egy megoldás kínálkozik csupán:
az ősi név csak az Esztramos lehetett.
Az Árpád-kori hospesektől való névszármaztatás
is problémás azonban, mert az bizonyos, oklevél
tanúsítja, hogy Szentandrás lakói a középkorban
hospesek voltak, de egyáltalán nem bizonyos, hogy
azok csehek lettek volna, sőt a község Árpád-kori
templomának ikerszentélyes volta és egy középkori
lakosának oklevélben ránkmaradt Ilbrand személy
neve a bányásztelepesek német voltát valószínűsíti
( 2).

Smilauer cseh nyelvész professzor szláv földrajzi
nevekkel foglalkozó munkája (3), melyre még évek
kel ezelőtt Kiss Lajos nyelvész volt szíves felhívni
figyelmemet, kimutatta, hogy az egyes szláv közne
vekből milyen földrajzi nevek születtek, és ezek egyes
változatai melyik szláv nyelvterületen fordulnak elő.
E kitűnő munkából kiderül, hogy az ószláv strbmb
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melléknévből képzett -os végződésű földrajzi név
egyetlen helyen fordul csak elő, éspedig Macedóniá
ban, tehát bolgár nyelvjárási területen, mégpedig
Strmos alakban; márpedig az Esztramos hegynév
éppen egy szláv Strmos magyarosított változata
lehet.
Bár -os végződésű helynevek előfordulnak más
szláv nyelvterületen is, de a strbmb-ból képzett
StrmoS alakot — mint Smilauer említett munkájá
ból kitűnik — csak bolgár nyelvjárási területről,
Macedóniából ismerünk.
Ehhez kapcsolódik, hogy az elmúlt években az
Esztramos szűkebb és tágabb környékén, egyrészt
a Bódva völgye mentén, másrészt a Gömör-Tornaikarsztvidéken folytatott helynévkutatásaim azt
valószínűsítették, hogy ezen a tájon a honfoglaló
magyarok bolgár-szláv népelemeket találtak, akik
utóbb maradéktalanul beolvadtak a túlnyomó több
ségű magyarságba, de ugyanakkor egy sor földrajzi
nevet és néhány köznevet is átadtak e táj népének,
ami még napjainkban is kimutatható.
Mindezt egybevetve, mai megítélésem szerint az
valószínűsíthető, hogy az Esztramos hegynév, a kör
nyék más szláv eredetű helyneveihez hasonlóan, a
honfoglaláskor itt talált és Anonymus által is emlí
tett bolgár-szláv népelemektől származik, eredeti
alakja itt is, akárcsak Macedóniában Strmos lehe
tett, amelyből a magyar kiejtés szabályai szerint,
a mássalhangzótorlódás feloldásával, talán egy
középkori Osztramos formán keresztül nyerte el mai
Esztramos alakját.
Dr. Dénes György
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