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K A R S Z T  É S B A R L A N G
K I A D J A :

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT
B U D A P E S T  1982. 1.

Dr. Balázs Dénes

CHOLNOKY JENŐ SZEREPE A KARSZTTUDOMÁNY
FEJLŐDÉSÉBEN

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Cholnoky Jenő a magyar geográfia három klasszikus tudósának egyike, Hunfalvy János és Lóczy Lajos 
munkásságának folytatója. A földrajztudomány minden ágát eredményesen művelte, s ezek között évtizedeken 
át tanulmányozta a mészkővidékek fejlődési folyamatát, a karsztok sajátos jelenségeit. Tanulmányai nagy lépés
sel vitték előre mind a hazai, mind az általános karszttudományt. Cholnoky nemcsak tudós volt, hanem a föld
rajzi ismeretek máig is utolérhetetlen népszerű terjesztője is, a karszt- és barlangkutatás eredményeinek szó
szólója. A két világháború között 18 éven át ő volt a Magyar Barlangkutató Társulat elnöke, sikeresen vitte előre 
a barlangkutatás ügyét, és különösen sokat tett a karsztos természeti értékeink megvédéséért.

A több mint három évtizede elhunyt nagy föld
rajztudós, Cholnoky Jenő neve ma is él, gyakran el
hangzik a magyar karszt- és barlangkutatók körében. 
Róla nevezték el Társulatunk legrangosabb tudo
mányos vetélkedőjét, az évente kiírásra kerülő 
Cholnoky Jenő-pályázatot. Cholnoky professzor 
nevét vette fel az egyik barlangkutató csoport, 
barlangot és más karsztos objektumokat is neveztek 
el róla. De talán tudtunkon kívül is gyakran az ő 
emléke bukkan elő, amikor a karszt- és barlang- 
kutatás különféle szakkifejezéseit használjuk, ame
lyeket Cholnoky honosított meg szakmai nyelvünk
ben. Az utókor tiszteletének látható megnyilvánu
lása a Keszthely városában felállított Cholnoky- 
szobor és a veszprémi szülőházán elhelyezett emlék
tábla.

E rövid tanulmány keretében azt szeretném 
összegezni, hogy a sokoldalú tudós, a népszerű 
földrajzprofesszor mivel járult hozzá a magyar 
karszt- és barlangkutatás tudományos fejlődéséhez, 
szakmai szervezetének megerősödéséhez.

Életrajzi vázlat
Cholnoky Jenő nyolc évtizedes, sikerekben gazdag 

életútját nehéz pár mondatban felvázolni. Csak a 
leglényegesebb pillanatokat ragadom ki.

Veszprémben született 1870. július 23-án. Édes
apja ügyvéd volt, a város köztiszteletben álló pol
gára, akinek széles körű műveltsége, gondos nevelő-

1



Cholnoky Jenő dolgozószobájában, saját műveinek szekrénye előtt: a felső polcon azok a gyűjteményes művek 
láthatók, amelyekbe egyes részeket irt, a középső polcon önálló nagyobb munkái sorakoznak, az alsó polcon 

pedig cikkeinek gyűjteménye van. (A fénykép 1939-ben készült.)

munkája korán tudásvágyat érlelt gyermekében. 
Cholnoky Jenő földrajz iránti érdeklődése már elemi 
iskolás korában megnyilatkozott: legkedvesebb
„képeskönyve” Stiller kéziatlasza volt. De az írói 
és rajzolói tehetség is már kora ifjúságában meg
mutatkozott: alig 12 évesen írta első „könyvét” 
egy iskolás füzet lapjaira „Előszámláló Földirat” 
címen. A következő években újabb és újabb „művei” 
készültek el, amelyek közül említést érdemel a gaz
dagon illusztrált „A víz” c. könyve, valamint egy 
kétkötetes útleírása „Fiúmétól a Rajnáig” címmel, 
105 szép rajzzal (1887). Gimnáziumi osztálytársai 
közül ő kapta a legjobb érettségi bizonyítványt, 
ezzel elnyerte a Lánczy-féle ösztöndíjat, s ebből 
megtehette első nagyobb külföldi útját az Alpokban.

A gimnázium elvégzése után a Műegyetemen foly
tatta tanulmányait. E pálfordulásról Cholnoky Jenő 
később önéletrajzában így ír: „Apám nem tartotta 
célszerűnek, hogy tanári pályára készüljek, mert 
hisz a szerető apai szív előtt mindig ijesztően lebeg 
a mondás, hogy »a tudósok mind szegények«” . 
A műegyetemi évek sem teltek el földrajzi tanul
mányok nélkül, az egyik nyári szünidőben például 
gyalog bebarangolta egész Erdélyt.

A mérnöki diploma megszerzése után 1892-ben 
a Műegyetem vízépítési tanszékén kapott két évre 
asszisztensi állást. Ekkor került szorosabb kapcsolat
ba Lóczy Lajossal, az akkor már világhírű földrajz
tudóssal és Azsia-kutatóval, aki 1894-ben meghívta 
őt munkatársul a Tudományegyetem földrajzi tan
székére. Ez a változás élete végéig meghatározta 
Cholnoky Jenő pályafutását.

Lóczy közbenjárására 1896-ban szerény ösztön
díjjal Kínába utazott. Másfél évig volt távol, 
s ez alatt bejárta a Jangce deltavidékét, az addig 
ismeretlen Huai-hegységet, a kínai Nagy-alföldet, 
a mongol puszták délkeleti szélét, s végül Mandzsú
riában olyan vidékeket, ahol előtte európai termé
szetvizsgáló nem fordult meg. Útitársaival 237 
expedíciós napon 6000 km-t tett meg gyalog, egy 
napra tehát 25,3 km jutott. E teljesítmény mellett 
mindennap rengeteg tudományos megfigyelést és 
mérést végzett, ezeket gondosan feljegyezte, be
rajzolta naplójába.

Kínai utazásának legfontosabb tudományos ered
ményeit így összegezhetjük: 1. felfedezte az addig 
teljesen ismeretlen mandzsúriai lávaplatót, 2. felis
merte a Hoangho óriási törmelékkúpját, s magyará
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zatát adta a folyó mederváltozásainak, 3. elsőnek 
írta le helyesen a Jangce deltájának keletkezését 
és fiziográfiáját, 4. felfedezte a kínai építészet ere
detét, ti. kimutatta, hogy a nagyra fejlődött kínai 
architektúra az egyszerű bambuszos építkezésből 
származik, 5. itt ismerte fel a mesterséges öntözés 
és a kultúra keletkezésének, valamint a népvándor
lásnak nevezetes összefüggéseit. Cholnoky az expedí- 
ciós munkájában kitűnően kamatoztatta mérnöki 
tudását, elsősorban a vízépítési és földméréstani
ismereteit.

Kínából 1898-ban hazatérve, a Budapesti Tudo
mányegyetemen adjunktus, majd magántanár lett, 
1905-ben pedig meghívták a Kolozsvári Egyetemre 
a földrajz nyilvános rendes tanárának. A 16 éves 
kolozsvári tanársága idején két nagyobb külföldi 
utazáson vett részt: 1910-ben a Spitzbergákon járt, 
1912-ben Teleki Pállal beutazta Észak-Amerikát, 
de megfordult Európa valamennyi országában is. 
Idehaza kiemelkedő munkát végzett a Balaton, 
majd az Alföld tudományos kutatásában.

A vesztes háború következményei miatt Kolozs
várt el kellett hagynia. 1921-ben a Budapesti 
Tudományegyetem földrajzi tanszékének vezetésé
vel bízták meg. Tanítómesterének, Lóczy Lajosnak 
nemes örökségét folytatta itt nyugdíjba vonulásáig, 
1940-ig. A 35 éves egyetemi tanári működése alatt 
a földrajztanárok ezreit indította útra, és olyan 
kiváló tanítványokat nevelt, mint Bulla Béla, 
Kéz Andor, Mendöl Tibor, Szabó Pál Zoltán, 
Koch Ferenc, Láng Sándor, Kádár László pro
fesszorok és mások. Rendkívül széles körű tudo
mányos irodalmi tevékenységet folytatott, és szív-

JD olina . á s  v x zT ty e fő  fo r m á já n a k  Jrixlőnbsege:

Tömbszelvény-váztatok Cholnoky Jenő 1939. évi 
olaszországi útinaplójából

ügyének tartotta a széles néprétegek földrajzi isme
reteinek bővítését. Ezt a célt szolgálták népszerű 
földrajzi művei, az újságokban százával megjelenő 
írásai és közkedvelt előadásai. „Cholnoky nemcsak 
előadott — írta Bendefy László —, előadásainak 
varázsával hallgatóságát nemcsak tanította, hanem 
a földrajz iránti szeretetet és érdeklődést is sikerült 
a szívükbe lopnia.”

Cholnoky Jenő a hátrahagyott önéletrajzában 
ezeket írta: „Életcélomnak tekintettem, hogy a föld
rajzot, mint tudományt méltó helyére állítsam, 
és a közvéleményben mint a legszebb, legértékesebb 
tudományt megismertessem. Irodalmi munkássá
gom tehát három célt szolgált. Először a tudományt 
előre vinni. Erre készültek szakszerű műveim. 
Másodszor: a tudományt széles körben megismer
tetni és terjeszteni. Erre szolgálnak népszerű mun
káim. Harmadszor: anyagi eszközöket szerezni, 
hogy utazásaimat, tanulmányaimat anyagi nehézsé
gek nélkül folytathassam.”

Kevés ember vallhat magának ilyen nemes célo
kat, s még kevesebben vannak, akik azokat mara
déktalanul teljesíteni is tudták. Cholnoky Jenő 
e kivételes nagy emberek közé tartozott. 1950-ben 
bekövetkezett halálakor a magyar földrajztudomány 
egyik legkiválóbb fejlesztőjét és a földrajzi ismeret- 
terjesztés mindmáig utolérhetetlen művelőjét vesz
tettük el.

Közönséges vagy rogyott dolina metszete (Cholnoky 
Jenő rajza, 1916). A—B =  földalatti vízfolyás,
C =  kezdődő aven, a dolina fő  lecsapoló része,
D és E = friss be rogy ás, F és G = dolinaperem, 
régi berogy ás

Karszt- és barlangtanulmányok

Az életrajzi ismertetés után jogosan merül fel 
a kérdés egy karsztkiadvány olvasójában: Cholnoky 
Jenő munkássága a földrajz tág keretein belül
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Több szintű barlang keletkezése az erózió-bázis süllyedése (  völgybe v ágódás ) esetén. Cholnoky Jenő immár 
klasszikus rajza a Barlangkutatás 1917. évi 3—4. füzetében (163. oldal). Jelmagyarázat: F =  a fellegvári 
terraszok szintje, V = a városi terraszok szintje, A = alluviális völgyfenék. 1 = folyómeder, 2 =  a folyó 
kavicsa, 3 — a barlangi patak travertinója, 4 =  omlás, 5 =  patakbarlang, 6 = stadiális, kevéssé fejlett, elha
gyott barlang, 7 =  fejlődő aven, 8 = átszakadt aven, 9 =  elhagyott felső barlang, 10 =  a felső barlangot 
elzáró, travertinóval összecementezett törmelék (karsztbreccsa), 11 =  fejlődő aven, 12 = víznyelő ponor, 
13 — normális, közönséges dolinák, 14 =  ponorrá fejlődni készülő dolina, 15 — cseppkövekkel teljesen kitöltött

idős barlang.

mennyire vitte előre a karszttudomány és a szpeleoló- 
gia fejlődését?

Cholnoky Jenő működésének korai szakaszában 
a karszt- és barlangkutatás még gyermekkorát élte. 
A mészkőfelszínek sajátos formakincseinek vizsgá
lata — a karsztmorfológia — is még csak szerény, 
kimunkálatlan fejezete volt a geomorfológiának. 
A barlangok pedig abban az időben pusztán terepet 
nyújtottak a régészet és őslénytan ásatásos kutatásai
hoz, de maguk — mint természeti objektumok — 
alig képezték a kutatás tárgyát.

Cholnoky ifjú éveitől kezdve több tucat karszt
területen megfordult, sok száz barlangot meglátoga
tott, s jegyzetfüzeteiben szorgalmasan gyűjtögette 
az adatokat, a megfigyeléseket. A karszt számára 
sokáig nem volt más, mint egyike a különböző 
kőzetekből felépített térszíneknek, mely sajátos for
makincse ellenére szervesen beleépül a földkéreg 
szilárd anyaghalmazába.

A századforduló után megélénkültek a karszttal 
és barlangokkal foglalkozó kutatások (Cvijié, 
Grund, DaneS), s ekkor Cholnoky figyelme is egyre 
jobban a karsztokra terelődött. Behatóbban tanul
mányozni kezdte előbb az erdélyi mészköves fel
színeket, majd a Bükk, a Mecsek, a Bakony, a Budai
hegyek és a Felvidék karsztvidékeit. Akkoriban 
az Osztrák—Magyar Monarchia keretébe tartozott 
a klasszikus Karszt-hegység, a világszerte elterjedt 
„karszt” szakkifejezés névadója. Cholnoky ide össz
pontosította vizsgálódásait, s főként az itt tapasztal

takat írta le az 1916-ban megjelent első nagyobb 
karszttanulmányában (3/a—b).

Ez a dolgozat az „előzetes jelentés” címet viseli, 
valójában azonban nem valami előlegezett, további 
bizonyításokra váró elméleteket tartalmaz, hanem 
olyan alapvető megállapításokat, amelyek — kisebb 
módosításokkal — ma is érvényesek. Lássuk a leg
fontosabbakat.

Cholnoky Jenő a karsztosodást, pontosabban 
a karsztos fennsíkok (platók, planinák) kialakulását 
két alapvető tényezővel magyarázza: 1. a mészkő 
ellenállóképességével (más kőzetektől eltérően a 
mészkő csak nagyon kis mértékben mállik, nehezen 
pusztul), 2. a mészkő maradéktalan oldhatóságával 
(a víz többé-kevésbé minden kőzetet old, de a mész
kő anyagát oldatban el is szállítja, így nem kelet
kezik olyan málladék, mely a mészkő felszínét be
borítaná vagy hasadékait, réseit eltömné). E két 
tulajdonságból adódik, hogy egyrészt a mészkő 
őrzi meg legjobban a hajdani letarolási szinteket 
kiemelkedő tönk formájában, másrészt a mészkő 
a legalkalmasabb kőzet üregképződésre.

A felszíni formák közül Cholnoky elsőként 
magyarázta meg a különböző típusú dolinák kelet
kezését, s elnevezéseit ma is használjuk. Legelterjed
tebb a közönséges vagy rogyott dolina, amely a mély
ben oldással keletkező kisebb-nagyobb rések, üregek 
folyamatos berogyása útján alakul ki. A másik, 
ritkább típus a függőleges falakkal határolt be
szakadt dolina, mely nagyobb üreg hirtelen beszaka-
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A Huny ad megyei Csoklovinai-barlang környékének vázlatos metszete (Cholnoky Jenő rajza, 1916). 1 =  
Nagy, elhagyott víznyelő barlang, 2 =  ponor, 3 =  Cholnoky-barlang a fellegvári terraszok szintjében, 4 —

forrásbarlang

Az Aggteleki-barlang valószínű fejlődése 
Cholnoky Jenő szerint (kb. 1916). Jelmagyarázat: 
A =  Aggtelekivölgy, ö  =  Baradla-barlang,
H =  a harmad kori rétegek dombvidéke,
/l =  karsztos felszín, J = Jósva-patak,
T =  harmad kori rétegek, M  =  mészkő,
F =  források, /., //. áy ///. =  egymásba vágódott 
völgyek (terraszszintek)

dásából keletkezik. Cholnoky élesen elhatárolja 
a rogyott dolinát a domború lejtős, víznyelő mélye
déstől, mely nem igazi dolina, hanem barlangokhoz 
csatlakozó kürtőnyílás.

Cholnoky részletesen tanulmányozta a nagyobb 
méretű karsztos mélyedéseket, a poljékat is. Kelet
kezésük szerint négy típust különböztetett meg: 
tektonikus poljét, kopott poljét, karsztos besüllyedést 
és perem-poljét. Az említett összefoglaló művében 
(3/a—b) mérnöki pontosságú metszetekkel magya
rázta meg a különböző poljék kifejlődését.

Cholnoky részletesen foglalkozott a felszín alatti 
karsztformák, a barlangok keletkezésével is. Az erre 
vonatkozó rendszerezett elméletét a Barlangkutatás 
1917. évi kötetében fejtette ki (4/a—b). Itt is a folyó
vizek felszíni mozgásának törvényszerűségeiből 
indul ki, mondván, hogy a barlangi patakok a fel
színi vízfolyások átmenetileg mélybe kényszerített 
szakaszai. Legfontosabb felfedezéseinek egyike az 
a megállapítása, hogy a tágas vízszintes barlangok 
a völgyi teraszokkal egyidejűleg keletkeznek, tehát 
abban a fejlődési szakaszban, amikor a felszíni 
folyóvíz hosszú ideig egy szinten mozog, széles 
völgyet vág és sok hordalékot rak le. Amikor 
a terület emelkedése következtében a felszíni folyó 
mélyen belevágja medrét a völgy talpába, a karszt- 
ban mozgó vizek is alacsonyabb szintre vándorolnak, 
keskeny, függőleges hasadékok, kürtők alakulnak 
ki. Mikor az erózióbázis ismét tartósan egy szinten 
marad, újra tágas barlangok képződnek. így alakul
tak ki a karsztvidékeink mindegyikére jellemző 
emeletes barlangrendszerek. E magyarázatból követ
kezik, hogy a folyóvölgyek teraszai egyben az azonos 
szinten létező barlangok külső árulójelei, támpontot 
nyújtanak az esetleg még ismeretlen járatok fel-
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Cholnoky Jenő víz festménye Kessler Hubert fényképe után: Pálmaliget az Aggteleki-barlangban

tárásához. Ennek az elméletnek egyik gyakorlati 
bizonyítékát maga Cholnoky szolgáltatta, amikor 
az ismert patakos Csoklovinai-barlang fölött az ún. 
fellegvári terasz magasságában Roska Márton 
régész segítségével ásatni kezdett, és ott valóban 
megtalálták a teraszszintnek megfelelő barlang
emeletet. Ezt annak idején nagy geográfusunk 
tiszteletére Cholnoky-barlangnak nevezték el.

Cholnoky a barlangok képződését minden esetben 
összhangba hozta, szervesen beleépítette a terület 
általános fejlődési folyamatába. A külső folyókhoz 
hasonlóan a föld alatti vízfolyásoknak (barlangi 
patakoknak) is megkülönbözteti felső, középső 
és alsó szakaszjellegét. A barlangok időbeli fejlődé
sére alkalmazza a földfelszínfejlődés ciklustanát, 
melyet Davis amerikai geográfus dolgozott ki, 
s amelyet Cholnoky is magáévá tett. Eszerint a bar
langok fejlődésében három szakaszt különböztet 
meg: fiatal vagy juvenilis szakaszt, amikor a mélybe 
jutó víz még csak szűk repedés-hálózatban mozog, 
kifejlett vagy maturus szakaszt, amikor a patak 
tágas barlangfolyosóban halad, s végül a pusztuló 
vagy szenilis szakaszt, ahol a barlang már patak 
nélküli, omladozó, feltöltődő üregekből áll. Chol
noky szerint minden átmenő patakos barlang fejlő
désének végső stádiuma a felszakadás, a felszíni 
szurdokvölggyé válás. Ilyen barlangi eredetű szaka
dékvölgyként értelmezi Cholnoky a Tordai-hasadé- 
kot, a Révi-szurdokot, sőt a Kazán-szorost is.

Cikkünk terjedelme nem engedi meg, hogy bőveb
ben foglalkozzunk Cholnoky Jenő karszttudományi 
munkásságával. A kiragadott témákon kívül a karsz
tosodás sok részletkérdését tanulmányozta és írta le, 
ezek jó része belekerült a saját általános műveibe, 
egyszerűsített formában pedig az ismeretterjesztő 
könyveibe. Karsztos nevezéktanát és kitűnően meg

rajzolt ábráit tanítványai (Bulla Béla, Láng Sán
dor stb.) átvették, továbbadták az újabb nemzedék
nek. Logikus felépítésű, világos magyarázatai alapot 
nyújtottak a mai modern karsztszemlélet kialakítá
sához (Jakucs László).

Mint említettük, Cholnoky Jenő a geográfia min
den ágát művelte: a geomorfológiától az ember- 
földrajzig. A földrajztudomány egyre jobban szét
terebélyesedő fáján csak az egyik, de életerős hajtás 
volt Cholnoky karsztkutatási tevékenysége. Jellem
zők erre irodalmi munkásságának számszerű adatai: 
élete során összesen 741 művet publikált (vaskos 
könyvektől az újságcikkekig) 20 971 oldal terjede
lemben. Ebből a kizárólag karszttal és barlangokkal 
foglalkozó írások száma 24, terjedelmük 220 oldal. 
Mennyiségi mércével mérve karszttanulmányainak 
a száma nem sok, de tartalmilag egy korszakot 
ölelnek fel.

Cholnoky és a szervezett barlangkutatás
A szervezett magyar karszt- és barlangkutatás 

megindulását 1910-től számíthatjuk. Ekkor alakult 
meg Lóczy Lajos kezdeményezésére a Magyarhoni 
Földtani Társulaton belül a Barlangkutató Bizott
ság. E bizottság munkájába Cholnoky még nem 
tudott aktívan belekapcsolódni, mivel ebben az idő
ben ő a fővárostól távol, Kolozsvárott volt az egye
tem földrajzprofesszora.

1920-ban meghalt Lóczy Lajos. Tanítványa 
és munkatársa, Cholnoky Jenő Kolozsvár elhagyá
sára kényszerült, és Budapestre költözött, ahol 
kinevezték a Tudományegyetem földrajzi tanszéké
nek vezetőjévé. Kadic Ottokár fáradhatatlan ügy
buzgalma révén a hazai barlangkutatás új szervezeti 
formát kapott: 1926-ban megalakult az önálló
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Tihanyi barlanglakások (Cholnoky Jenő vízfestménye, 1930.)

Magyar Barlangkutató Társulat. Az alakuló köz
gyűlésen a Társulat ügyvezető elnökévé az akkor 
már világhírű, karszttanulmányairól is közismert 
56 éves földrajzprofesszort, Cholnoky Jenőt válasz
tották meg. Mellette a főtitkári teendők ellátását 
Kadic Ottokárra bízták.

A Magyar Barlangkutató Társulat elhatározta, 
hogy Barlangvilág címen új, népszerű barlangtani 
folyóiratot indít. A lap szerkesztését Kadic Ottokár 
vállalta. Ezt a lapot a Karszt és Barlang elődjének 
tekinthetjük, annak idején a társulati tagok szintén 
tagdíjuk fejében kapták. Az 1926-os jelzéssel 1927- 
ben megjelent első összevont szám bevezetőjét 
Cholnoky írta. Szenvedélyes szavakkal hívta fel 
a figyelmet arra, hogy a hazai barlangokat „avatat
lan kezek dúlják fel” . Magyarországon akkor még 
nem volt természetvédelmi törvény, s mint Cholnoky 
írta: „hordják le a Badacsonyt, meg a gyönyörű 
Gulácsot és a barlangokban is az dúl, akinek tet
szik”. Társadalmi összefogást sürgetett természeti 
értékeink, köztük a barlangok megmentéséért.

A MBT 1932. évi tisztújító közgyűlésén megvál
toztatták a Társulat vezetőségét. Az elnök tisztét 
Cholnoky Jenőnek adományozták, Kadié Ottokár 
lett az ügyvezető elnök és Bogsch László a főtitkár. 
A Társulat vezetőségét még több ízben újraválasz
tották, de a legfontosabb három tisztség ellátásában 
nem történt változás. A Társulat működését a hábo
rús események bénították meg: az MBT irodája 
1944-ben belövést kapott.

Cholnoky Jenő tehát 18 éven keresztül állt 
a magyar karszt- és barlangkutatás élén. Hajlott 
kora és egyetemi nagy elfoglaltsága ellenére mindig 
szakított időt arra, hogy a Társulat közgyűlésein, 
választmányi és szakülésein részt vegyen. Az ülések 
elnökeként gyakorta tartott előadásokat, s ezek

a Barlangvilágban nyomtatásban is megjelentek 
(lásd az irodalomjegyzéket). Cholnoky Jenő elő
adásai az évek hosszú során át nem vesztettek 
lebilincselő varázsukból, mindig volt újabb szakmai 
mondanivalója, zseniális gondolata a barlangokról. 
A Társulat adminisztratív életébe, a tényleges 
barlangi kutatómunkákba már kevésbé kapcsolódott 
bele, ezek a feladatok főleg az ügyvezető elnökre 
és a főtitkárra hárultak. Az elért tényleges ered
ményeken kívül Cholnoky neve is tiszteletet és stabi
litást biztosított a Társulat számára.

Befejezésül ide kívánkoznak Cholnoky Jenő még 
1917-ben publikált, de máig is érvényes buzdító 
szavai:

,,A karszt és a barlang a legnagyobb mértékben 
érdemes arra, hogy behatóan, genetikus mivoltában 
megismerjük, s bár ez igen nehéz, veszedelmes 
és fáradságos, mégsem szabad visszariadnunk tőle, 
mert a legérdekfeszítőbb, legtöbb váratlan fel
fedezéssel kecsegtető munka.”

Dr. Balázs Dénes 
Érd liget 
Sárd utca 45.
2030

CHOLNOKY JENŐ
KARSZT- ÉS BARLANGTANI MUNKÁI

1. A csoklovinai barlang. — Az Erdélyi Múzeum Egylet vajda
hunyadi vándorgyűlésének Emlékkönyve. Kolozsvár, 1912. 
p. 3 - 8 .

2. A Karszt. -  Új Idők, 1915. XXI. évf. p. 633-635.
3/a Előzetes jelentés Karszt-tanulmányaimról. — Földrajzi Közle

mények, XL1V. évf., 1916. 8. füzet, p. 425 — 455.
3/b Vorláufiger Bericht über meine Karststudien. — Abrégé du 

Bull. de la Société Hongroise de Géographie. Vol. X L ll  — 
XL VII. 1914 -1 9 . p. 4 8 -  70.

4/a Barlangtanulmányok. — Barlangkutatás, V. kötet, 1917, 
p. 137-174.
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4/b Höhlenstudien. — Barlangkutatás, V. kötet, 1917, p. 196 — 210.
5. Bevezető a „Barlangvilág” c. népszerű barlangtani folyóirat

1. kötetéhez. — A Magyar Barlangkutató Társulat kiadása, 
1927. p. 1—4. — Barlangkutatás, X IV —XV. kötet, p. 66 — 69.

6. Az Aggteleki cseppkőbarlang. — Ifjúság és Élet, 1927. 111. 
évf. p. 69 -  75.

1. A barlangok fejlődéséről. Elnöki megnyitó a Magyar Barlang- 
kutató Társulat 1927. febr. 23-án tartott első közgyűlésén. — 
A természet, 1929. XXV. évf. p. 111 — 114.

8. Az Aggteleki cseppkőbarlang története. — Magyar Földrajzi 
Évkönyv. A Magyar Földrajzi Intézet R. T. kiadása, 1930. 
p. 157-169.

9. Néhány részlet Magyarország földrajzából a barlangi ősember 
korában. — Elnöki megnyitó a Magyar Barlangkutató Társu
lat 1928. febr. 28-án tartott II. rendes közgyűlésén. A termé
szet, XXVI. évf. 1930, p. 1 4 -1 6  és 3 6 -3 9 .

10. A mészkőhegyek földrajzi jellemvonása. — A földgömb, 
III. évf. 1932. p. 193 -  201.

11. A barlangok és folyóvizek összefüggése. — Barlangvilág, 
II. évf. 1932. p. 1 -1 0 .

12. A mészkőhegység és az ember. — Barlangvilág, III. kötet,
2. fiizet 1933. p. I - 10.

13. Új felfedezések a Baradla-barlangban. — Új idők, X XXIX. évf. 
1933. p. 117-119.

14. A barlangokról. — Elnöki megnyitó a Magyar Barlangkutató 
Társulat 1935. febr. 26-án tartott IX. rendes évi közgyűlé
sén. — Barlangvilág, V. kötet, 1935. p. 1 — 10.

15. A budai várhegyi barlangok. — Elnöki megnyitó a Magyar 
Barlangkutató Társulat 1936. febr. 25-én tartott X. rendes évi 
közgyűlésén. — Barlangvilág, VI. kötet 1936. p. 10 — 18.

16. Elnöki megnyitó a Magyar Barlangkutató Társulat 1936. 
nov. 12-én tartott jubiláris díszközgyűlésén. — Barlangvilág, 
VI. kötet, 1936. p. 5 0 -5 8 .

17. Gondolatok az ősember életéről hazánkban. — Elnöki meg
nyitó a Magyar Barlangkutató Társulat 1938. márc. 22-én 
tartott XII. évi rendes közgyűlésén. — Barlangvilág, V ili. 
kötet, 1938. p. 4 -1 1 .

18. A mészkővidékek arculata. — Elnöki megnyitó a Magyar Bar
langkutató Társulat 1939. márc. 7-én tartott XIII. évi rendes 
közgyűlésén. — Barlangvilág, IX. kötet, 1939. p. 41 —53.

19. Poljék kialakulása karsztos területeken. — Elnöki megnyitó a 
Magyar Barlangkutató Társulat 1940. márc. 27-én tartott 
XIV. évi rendes közgyűlésén. — Barlangvilág, X . kötet, 1940.
p. 1 -1 1 .

20. A mésztufa vagy travertino képződéséről. — A Magyar 
Tudományos Akadémia III. oszt. 1940. nov. 18-án tartott 
üléséről. — Mát. és Természettudományi Értesítő, 59. kötet, 
1940. p. 1004-1022.

21. A cseppkő és mésztufa. Elnöki megnyitó a Magyar Barlang- 
kutató Társulat 1941. febr. 26-án tartott XV. évi rendes köz
gyűlésén. — Barlangvilág, XI. kötet, 1941. p. 1 —12.

22. A barlangok fejlődése és pusztulása. Elnöki megnyitó a Ma 
gyár Barlangkutató Társulat 1942. febr. 25-én tartott XVl" 
rendes évi közgyűlésén. — Barlangvilág, X II. kötet, 1942.
p. 1 —11.

*.j. n  uai idugidNasuK. uhum megnyíló a íviagyar barlangkutató 
Társulat 1943. febr. 17-én tartott XII. évi rendes közgyűlé
sén. — Barlangvilág, X III. kötet, 1943. p. 36 — 44.

24. Budapest, a legérdekesebb barlangok városa. -  Cholnoky 
Jenő hátrahagyott (posztumusz) írása. — Karszt és Barlang 
1982.1.p. 9 -1 6 . <*rtang,

CHOLNOKY JENŐ 
TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁT 

MÉLTATÓ ÍRÁSOK
(Válogatás)

KA DIÓ OTTOKÁR (1931): Cholnoky Jenő dr. karszt-tanulmá- 
nyainak önálló eredményei. — Földrajzi Közlemények, LIX  
kötet, 1—3. szám, p . 15—20. (Die Ergebnisse v. Choínoky’s 
Karstforschungen, p. 46 — 48. Német nyelvű ismertetés.) 

STRÖM PL GÁBOR (1935): Cholnoky Jenő karsztkutatásai — 
Földrajzi Közlemények, LXIII. kötet 8 -1 0 . szóm, Cholnokv J
H u n y n i  t ü - r o t  r .  3 0 1 __A n n  J  ’ünnepi fűzet, p. 391 —400. 

PÓSÁNÉ C 'ORM ÓS JERNE (1935): Cholnoky Jenő irodalmi 
munkássága. Die Schriften J. von Cholnokys. -  Földrajzi 
Közlemények, LXIII. kötet, 8 -1 0 . szám, p. 434-450  

BENDEFY LÁ SZLÓ  (1940): Cholnoky Jenő. -  A 'földgömb 
XI. évf 12. szám, p. 273 — 277.

LÁNG SÁNDOR (1970): A földrajzoktatás múltja az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen 1870-1970 között. (In: A Buda
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz tudományai Tan
székeinek Centenáriumi Évkönyve, Budapest, 1970. p. 28 — 31.) 
Mellékletben: Cholnoky Jenő irodalmi munkásságának teljés 
jegyzeke (p. 238—271.)

LÁNG SÁNDOR et all. (1970): Die hundertjáhrige Entwicklung 
dér geographischen Lehrstühle dér Eötvös Loránd Universi- 
tát. — Annales Univ. Sci. Budapestiensis de Rolando Eötvös 
Nominatae, Sectio Geographica, Tomus V— VI. 1969 — 1970 
p. 15 — 19. *

CZAKÓ TIBOR (1970): Cholnoky Jenő születésének 100. év
fordulójára (1870-1970). -  Földtani Közlöny, 101. p. 71-72. 

PÉCZELY GY. (1970): Cholnoky Jenő születésének századik 
évfordulója. — Időjárás, 74. évf. 5 - 6 .  szám, p. 344 

ALDOBOLYI NAG Y M IKLÓ S (1973): Cholnoky Jenő, első 
geográfus utazónk. (In: Magyar utazók, földrajzi felfedezők. 
Szerk.: Havasné Bede Piroska és Somogyi Sándor.) Tankönyv- 
kiadó, Budapest.

THE ROLE OF JENŐ CHOLNOKY 
IN THE DEVELOPMENT 

OF THE SCIENCE OF KARST

Jenő Cholnoky (1870—1950) is one of the three 
great Hungárián scientists in thefield of geography, 
continuing the work taken beforehand by János 
Hunfalvy and Lajos Lóczy. He cultivated all the 
branches of the geographic Sciences, among them 
— fór decades — he studied the developping pro- 
cess of limestone areas and the particular pheno- 
mena of the karsts. His studies promoted both the 
Hungárián and the universal karstic Science with 
great steps.

Cholnoky was nőt only a noted scientist bút till 
now an unequalled propagator of the geographic 
knowledge, and a propagandist of the results of 
karstic and speleological research as well. Between 
the two World Wars fór 18 years he was the presi- 
dent of the Hungárián Speleological Society, succes- 
fully advancing the affairs of the speleological 
research. He contributed a great deal to the pro- 
tection of the karstic natural values.

POJIb M. HOJIHOKH B PA3BHTHH 
KAPCTOBEAEHHfl

ííeHé Hojihokh (1870— 1950), ojihh H3 Tpex 
KJiaccHHecKHX yneHbix BeHrepcKoö reorpa<()HH, 
HBJifleTCfl nocneflOBaTejieM jjeaTejibHOCTH Jlaftom 
TyH(l)aJiBH h Jlaöoin JIouh. Oh c őoJibiUHM ycnexoM 
paőoTaJi bo Bcex HanpaB/ieHHJix reorpa<j)H4ecKnx 
Hayx h cpeüH hhx b TeneHHH ztecBTHJieTHö H3ynaJi 
npoueccbi pa3BHTH« paftoHOB pacnpocTpaHeHHíi 
H3BCCTHBKOB, CBOeo6pa3Hbie HBJieHHH KapCTa. Erő 
HccjiejtoBaHHB őoJibiiiHM niaroM npoABHHyjiH Bnepezt 
Kax oTenecTBeHHoe Tax h oőmee xapcTOBeaeHHe. 
Hojihokh 6biJi He TOJibKo yneHbiM, ho bbjihjicíi h 
HeflocaraeMbiM nonyjuipH3aTopoM reorpaíJwHecKHX 
3HaHHíí, pacnpocTpaHHTejieM pe3yjibTaTOB wccjie- 
AOBaHHH KapcTa h nemep. Bo BpeMH Meacay nBy\w 
MHpOBbIMH BOÍÍHaMH, B TCHCHHe 18 JieT OH ŐblJI
npeacejiaTejieM BeHrepCKoro OőmecTBa no Cne- 
JieonorHH, ycneinHO nponBHraJi Bnepezi aejio cne- 
JieoJiorHH h ocoöeHHo MHoro cjtenaJi flJW 3amHTbi 
xapcTOBbix npnpoAHbix ueHHOCTeö.
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Karszt és Barlang, 1982. évf. I. füzet, p. 9—16., Budapest

Dr. Cholnoky Jenő

BUDAPEST, A LEGÉRDEKESEBB BARLANGOK VÁROSA

(Posztumusz tanulmány)
A fenti című tanulmány kézirata Cholnoky Jenő professzor irodalmi hagyatékából került elő, melyet özvegye, 

Cholnokyné Vadas Jolán — nem sokkal halála előtt — a szervezés alatt álló Magyar Földrajzi Múzeumnak 
adományozott. Ez az írás — tudomásunk szerint — sehol nem jelent meg, nem szerepel Cholnoky saját össze- 
állítású irodalomjegyzékében sem. A kéziratos fogalmazvány valószínűleg 1944-ben készült, Cholnoky fel
tehetően a Magyar Barlangkutató Társulat soron következő ülésén kívánta felolvasni, s utána a Barlangvilágban 
jelent volna meg nyomtatásban. A háború vihara azonban elsodorta a Társulatot, és megszűnt a Barlangvilág is.

Az alábbi cikk tehát közel négy évtizeddel ezelőtt íródott. A tudományok mai rohamos fejlődése korában 
négy évtized igen hosszú idő, s ezalatt a budai barlangok tudományos és feltáró kutatásában is jelentős új ered
mények születtek. Cholnoky mély tudását és zseniális előrelátását bizonyítja, hogy megállapításainak többsége 
ma is elfogadható, sőt számos kitétele — például a budapesti barlangok fokozottabb kutatásának és védelmének 
szükségessége — napjainkban különösen időszerű. Ezért a Karszt és Barlang szerkesztősége megtisztelő köte
lességnek tesz eleget, amikor négy évtized múltával közreadja Cholnoky Jenő hátrahagyott írását.

A nagy tudósunk iránti tiszteletből az eredeti szövegen semmit nem változtattunk, meghagytuk az akkori 
elnevezéseket és írásmódot is. Cholnoky Jenő írása kitűnő példa arra, hogy bonyolult tudományos ismereteket 
miként lehet egyszerű szavakkal, magyarosan előadni. (Szerkesztő.)

A Magyarhoni Földtani Társulat 1936. nov. 11-én 
tartott szakülésén Kadic Ottokár dr. „Budapest 
a barlangok városa” címen igen tartalmas előadást 
tartott. Elmondta a székesfővárosi barlangokról 
mindazt, amit ezekről tudnunk kell, s különösen 
élénken ecsetelte a barlangok fölfedezésének és fel
tárásának történetét.

A budai barlangokról a leírások alapján már el 
lehet mondani, hogy nem közönséges barlangok, 
hanem mindegyik úgy szólván kivételes, egyedülálló 
jelenség. Ezt különösen akkor vesszük észre, ha a 
barlangoknak a felszíni formákkal, tehát a földrajzi 
morfológiával való összefüggését tanulmányozzuk. 
Ezért adtam ennek az előadásomnak azt a címet, 
hogy Budapest a legérdekesebb barlangok városa. 
Ennek a címnek igazolását kísérlem meg itt, s ezzel 
mintegy kiegészítem Kadic Ottokár dr. nevezetes 
előadását.

Egy kis földtan

Budapest a Dunazug-hegység legjobban össze
darabolt csoportjának, a Budai-hegységnek keleti 
szélén fekszik. Az a terraszos síkság, amelyen Pest 
fekszik, még nem az Alföld síkságának része, hanem 
annak a hatalmas völgynek a lapálya, amelyet 
a Duna vágott bele a hajdani pannóniai fennsíkba. 
Ennek a fennsíknak maradványa a Gödöllői- 
halomvidék és a Svábhegy* teteje.

A Dunába jobbról belefolyó patakok völgyei 
a hajdani fennsíkot feldarabolták, s a fennsík alap

• A Szabadság-hegy régi elnevezése a XVIII. századtól 1945-ig.
( Szerk.)

jául szolgáló kőzetek napvilágra bukkantak. Rend
kívül erősen összetöredezett röghegység került elő. 
Olyan alaposan, részletesen összetöredezett hegy
vidék ez, amilyennek párját kell keresni. Nem is 
lehetett eddig minden részletében pontosan meg
állapítani a töréseket és vetődéseket. Meg kell csak 
nézni a Rózsadombra felvivő utak oldalán a budai 
márga feltárásait, hogy lássuk azt a temérdek, apró 
el vetődést, hasadást és görbülést, amit a vékony 
márgarétegeknek kellett elszenvedniök.

Kétségtelen, hogy a Budai-hegység legrégibb 
kőzete az a dolomit, amiből a Csíki-hegyek, a buda
örsi Kálvária-hegy meg a Nagy-Szénás épült föl. 
Ez a dolomit még a közép triász úgynevezett ladini 
emeletéhez tartozik, tehát fiatalabb, mint a Balaton- 
felvidék úgynevezett megyehegyi dolomitja, mert 
az a közép triász legalsó szintjébe való. A Csíki
hegyek dolomitjánál még fiatalabb az a dolomit, 
amiből a többi budai dolomit hegyünk van, tehát 
a Szent Gellért-hegy, Sas-hegy, Mátyás-hegy 
és a Hármashatár-hegy egyes részei. Ez a dolomit 
már a felső triász karni emeletéhez tartozik, s általá
ban fődolomitnak szoktuk nevezni. Ez a kőzet 
barlangképződésre csak igen kis mértékben alkal
mas, mert a dolomit csak nagyon nehezen oldódik 
a vízben, még a dúsan szénsavas víz sem képes kellő 
mértékben oldani.

Igaz, hogy a dolomit sem mállik el, nincsen kép
lékeny málladéka, de mivel a réseket, hasadékokat 
a víz nem tudja tágítani, azért azok lassankint 
mégis megtelnek porral, a könnyen porló dolomit 
porával s a szélhordta porral, tehát karsztos jelensé
gek csak igen kis mértékben képződnek rajta. 
A dolomitnak azonban nem lévén málladéka,
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fuj. h i t

azért felszíne rendesen kopár, a szél elhord róla 
mindent, s a növények alig-alig tudnak megkapasz
kodni rajta, úgy, hogy például valami növénymag 
a hasadékba kerül, ott kicsirázik s gyökereit 
a hasadékot kitöltő porba, növényi hulladékba 
bocsátja bele, s így valahogyan eltengődik, sőt 
esetleg még megvédelmezi a dolomitra hulló port 
a szél ellen, s valami csekély, nehány ujjnyi termő
föld is képződhet rajta. De ez bizony rendesen 
silány, úgyhogy a dolomit csupasz, szélmarta szik
lák alakjában szokott környezete fölé emelkedni, 
mert hisz sokkal nehezebben pusztul, mint a mállé- 
kony, normális kőzetek. Ez az oka annak, hogy 
a dél-tiroli dolomithegyek 3000 méter magas kő
szálai olyan csodásán kiemelkednek környeze
tükből.

A Budai-hegységben is van néhány ilyen dolomit 
kőszál, de természetesen csak törpék a dél-tiroli 
óriásokhoz képest. Ilyen a Solymári-fal, a Jenői- 
torony stb. De ez a tünemény az oka annak, hogy 
hegységünkben a dolomithegyek szirtesen, szép 
sziklarészletekkel ékesítve emelkednek ki a kör
nyezetből. A dolomitra ugyanis némely helyen nem 
a triász legfelső mészkőrétegei települtek, hanem 
még fiatalabb eocén és oligocén kori rétegek, 
s ezek sokkal gyorsabban pusztulnak, mint a do
lomit.

A legfelső triász kori réteg, az úgynevezett 
Dachstein-mészkő a Budai-hegységben szintén elő
fordul egyes rögökben. Éppen ebből van a hegy
vidék legmagasabb orma, a helytelenül János- 
hegynek nevezett Pozsony-hegy. De ez csak kis 
darab. Sokkal nagyobb darab az, amely a Nagy- 
Hárs-hegynek meg a Kis-Hárs-hegynek fő tömege.

Az oligocén kori hárshegyi homokkő ezeket a hegye
ket csak oldalaikon takarja. Ez a mészkő nagyon 
tiszta, vastagpados és azért barlangképződésre 
nagyon alkalmas. Ebben van a nevezetes Báthory- 
barlang a Nagy-Hárs-hegyen.

Tudjuk, hogy ebben a nem nagy kiterjedésű, 
közel vízszintesen elnyúló barlangban remetéskedett 
Báthory László, pálosrendi szerzetes a buda-szent- 
lőrinci kolostorból, 1437—1456 közt. Itt írta meg 
néhány szentnek az életrajzát, és itt fordította le 
a biblia egy részét magyarra. A fordítás megvolt, 
de később elveszett. Nem sokat tudunk róla. A bar
langba most néhány lépcsőn kell lemenni, de úgy 
látszik, azelőtt veszedelmes volt a lejárat, vagy 
pedig kétes egyének ütötték föl benne tanyájukat, 
azért hatóságilag eltömték. Csak Szabó József, 
egyetemünk geológia-tanára fedezte újra fel, s úgy 
tudom, most megtekinthető.

Szent Iván-barlang
A Budai-hegységből teljesen hiányoznak a jura 

és kréta korszak üledékei. A legfelső triász rétegekre 
azonnal a geológiai újkor legelejéről, az eocén kor
szakból származó rétegek települnek. Ezek közül, 
az úgynevezett paleocén kori, szárazföldi eredetű 
rétegek a legidősebbek, s ezekben vannak a pilis- 
szentiváni, solymári barnaszénrétegek, de ezek most 
nem érdekelnek bennünket. Annál fontosabb az 
eocén mészkő, mert ez barlangképződésre már 
nagyon alkalmas, bár nem olyan tiszta és nem 
olyan vastagpados, mint a Dachstein-mészkő.

Az eocén mészkőnél valamicskével fiatalabb 
az a mészkő-konglomerátum, amely a Gellért-hegy
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déli lejtőjének egy részét takarja, s a hegy Dunára 
néző, meredek sziklás oldalán is könnyen felismer
hető. Ebben képződött a Szent Iván-barlang, 
az a hatalmas nagy odú, amely a hegy délnyugati 
fokán, a Ferenc József híd budai feljárója fölött 
ma kápolnává van átalakítva.

A barlang talpa igen érdekes abráziós szinlőn van. 
Az eocén tenger hatalmas hullámverése érte itt 
a dolomitszirtet, s széles szinlőt mart ki rajta. Ezen 
két kavicsturzás metszete is látszik, szinte elénk 
varázsolja az akkori, néhány millió éves tenger
partot. A konglomerátum a hullámok munkájával 
keletkezett. A barlang nem volt mély, de mindenféle 
nyomorult szokott meghúzódni benne szükség ese
tén, azért nagyon tisztátalan, kellemetlen látvány 
volt. Ma gyönyörűen átalakítva, igen érdekes látni
való. A barlang végéről folyosót törtek át a sziklák
hoz tapadó pálosrendi-kolostor felé. A barlang 
cseppkövei mesterségesek, általában művészien bar- 
langosították a dísztelen üreget.

Meg kell jegyeznem, hogy a Pest név semmiesetre 
sem származott ebből a jelentéktelen üregtől, még 
ha a pest szó az ószláv nyelvben kemencét, barlan
got is jelent. Kétségtelen, hogy a mészégető kemen
cékről kapta a Pest nevet. Majd erről még szó lesz.

Az eocén mészkövekben vannak legnagyobb bar
langjaink. Az eocén rétegekre települt oligocén réte
gek karsztosodásra nem alkalmasak. Legalul van 
a budai márga, fölötte a kiscelli agyag és a vele 
egyidős hárshegyi homokkő. Egyik sem alkalmas 
barlangképződésre. Miocén kori mészkőrétegek 
vannak a Tétényi-fennsíkon, de ezek sem olyan 
tömör, tiszta mészkövek, hogy alkalmasak volnának 
karsztosodásra. Ezekben csak mesterséges barlang- 
lakások vannak. Ezek is nagyon érdekesek, sajnos 
nincsenek még kellő részletességgel tanulmányozva 
és leírva, pedig nagyon érdemes volna. Budafok 
községnek nagy haszna volna belőle, ha valami ilyen 
típusos barlanglakást megváltana, s azt múzeálisan 
rendezné be, esetleg például a dunai halászat eszkö
zeinek stb. bemutatásával. Vonzó, idegenforgalmi 
látványosság volna, s esetleg egy ilyen érdekes bar
langlakást megmentenénk a végleges pusztulás előtt.

Még fiatalabb mészkő az édesvizi mészkő, vagy 
travertino fővárosunk területén, s ebben van a világ 
egyik természeti csodája, a várhegyi barlangok 
bámulatos csoportja.

Pál völgyi-barlang
Legnagyobb barlangunk kétségkívül a Pálvölgyi- 

barlang. A geológiai irodalomban egyes helyeken 
az egész barlangot Lóczy-barlangnak nevezik, bol
dogult mesteremről, idősb Lóczy Lajosról, a világ
hírű geológusról, ázsiai fölfedező utazóról és a Bala
ton tudományos tanulmányozásának világhírű 
vezéréről. Nem jó volna-e ezt a nevet általános el- 
terjedésűvé tenni, s így megörökíteni ennek a szel
lemóriásnak emlékezetét ?

A Pálvölgyi-barlang az eocén kori nummulites 
mészkőben van, s keletkezésének története megint 
kiemeli a rendes barlangok sorából. Abban az idő
ben ugyanis, amikor a Duna völgye még nem volt

2. ábra. Részlet a Pál völgyi-barlangból: tágas hasa
dé kfolyosó a Guszti-Noszogatótól nézve az Inczelógó 
felé , északkeleti irányba (Cholnoky Jenő tusrajza 
1920. jún. 29-én)

annyira bevágódva, mint ma, hanem a Duna völgyé
nek feneke még a Rózsadomb tetejének felszínében 
volt, akkor a Szép-völgy és ennek felső része, a Pál- 
völgy természetesen még nem voltak bevágódva. Kö
rülbelül a pliocén korszak végén lehetett ilyen a hely
zet. A széles Duna-völgy átereszének széle akkor kö
zel lehetett a mai Pálvölgyi-barlang helyéhez, de a 
völgyfenék alatt vizet át nem eresztő agyag- és márga- 
rétegek voltak. Ezek kényszerítették a melegforráso
kat a Pálvölgyi-barlang mai helyén, az eocén 
mészkövön át feltörni. A Rózsadomb tetején 
és lejtőin is feltört a melegvíz és travertinót rakott le.

A Pálvölgyi-barlang még nem volt meg. Azon 
a helyen melegvíz tört föl a még barlangokkal át 
nem lyuggatott mészkőtömeg repedésein át. A bar
langban ma szépen látszanak a néhány deciméter 
széles, hófehér travertino lerakodások a kitágult 
repedésekben. Némelyek szerint ez a finom traver-
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3. ábra. Az Ötösök folyosója a Pálvölgy i-bar lángban, 
északnyugat felé nézve (Cholnoky Jenő tusrajza 
1920. jún. 29-én)

tino-iszap gejzírek lerakodása volna. Ez nagyon 
indokolatlan feltevés, mert akkor először is a fel
színen kemény, hidrokvarcitokkal átjárt gejzír- 
krátereket kellene találnunk, mint Tihanyban. 
Másodszor pedig gejzírkürtőket, vertikális, csőszerű 
üregeket kellett volna találnunk, mint amilyeneket 
igen szépen láttam a Yellowstone Parkban, a Yel- 
lowstone-folyó kanyonjainak falán. Ilyeneket itt 
egyáltalában nem találtunk. Harmadszor pedig 
abban az esetben a repedéseket nem melegvízi 
travertino, hanem könnyen felismerhető gejzírit

töltené meg. Közönséges melegforrások voltak itt, 
de a travertino nem mindenhol maradt meg. 
A Törökvész-dűlőn és a Rózsadomb más helyein 
nagy mennyiségben lehet travertinót találni.

A Duna bevágódásával együtt bevágódott a Szép
völgy is, a melegforrások a Pálvölgyi-barlang vidé
kéről eltűntek, s a melegvíz máshol fakadt föl, ahol 
könnyebb utat talált. A folyó bevágódása megszűnt 
a budai Vár-hegy szintjének magasságában, és ezen 
a szinten a folyó sokáig tartózkodott, hatalmasan 
kiszélesítvén völgyét. Az új, mondjuk ópleisztocén 
völgyfenék szélén törtek elő a melegforrások. Be
takarta a travertino a Vár-hegyet és az akkor még 
vele összefüggő Nap-hegyet, meg a Gellért-hegy 
alacsonyabb hátát arra a „Búsuló juhász” vendéglő 
felé. De betakarta a Mátyás-hegy keleti lábánál 
elterülő, akkori völgysíkot is. Ennek maradványa 
a kiscelli párkánysík Óbuda és a Holzspach-féle 
téglagyár fölött. Ott nagyszerűen látni a Duna 
kavicsos, homokos hordalékát a travertinóval együtt.

A Pálvölgyi-barlangnál most megfordult a hidrog- 
ráfia, mert a Szép-völgy is, a Dunával együtt be
vágódott. A víz most eltűnt a mészkő repedéseiben, 
s egyesült a talajvízzel. De mivel itt a víz eltűnt több 
víznyelő barlangban is, a völgybevágódás meg- 
lassúdott, s a Szép-völgy szárazon maradt. Valóban, 
a Zöldmái és a Mátyás-hegy közt a régi völgyfenók- 
nek hatalmas darabja maradt meg.

A mai állapotot az /. ábra mutatja. Óbuda és Új
lak nagy része azon a széles, nagy, folyami terraszon 
fekszik, amelyet városi terrasznak nevezünk, 
s amelyet a Duna legmagasabb árvize sem önt már el. 
Már a Kr. u. első évszázadokban is biztosan épí
tették rá a mai Óbuda helyére a római castrumot 
és polgárvárost. A városi terrasz fölött szépen fel
ismerhető az úgynevezett fellegvári terrasz, különö
sen az Óbuda fölött emelkedő kiscelli párkánysík
ban. Ennek a terrasznak peremén áll a volt kiscelli 
kolostor. Ez a fellegvári terrasz-szint messze beterjed 
a Szép-völgybe és a Pál-völgybe, s csak két kisebb 
völgyecske barázdálja. Látszik rajtuk, hogy egészen 
fiatal képződmények, különösen a Mátyás-hegy 
lábánál elhúzódó, keskeny, mély, árokszerű völgy. 
Egészen különös látvány, hogy a tekintélyes, nagy 
vízgyűjtő medencéből a Mátyás-hegy, Zöldmái 
és Csatárka közt nem folyik ki állandó patak. 
Csak záporvizek zúdulnak le nagy ritkán.

Ha a Pálvölgyi-barlang és a szomszédos, kisebb 
barlangok nem nyelték volna el a csapadékvíz leg
nagyobb részét, akkor itt már csak nyomokban, 
kis maradványokban ismernők föl a fellegvári ter- 
raszt. Most azonban tekintélyes nagy síkság van itt, 
persze a patakkal együtt lejt a Duna felé, de kétség
telenül a fellegvári terrasz szintjéhez hozzátartozó 
felülettel van dolgunk. Amikor először láttam ezt 
a széles, nagy felszínt az oldalvölgy fenekén, de ma
gasan a Duna mai ártere fölött, eleinte értelmetlenül 
álltam a különös látvány előtt. Az oldalvölgy függ 
a Duna fölött! A függővölgy glaciális teknővölgyek 
esetében mindennapos dolog, de itt ez teljesen 
érthetetlen.

Csak amikor megláttam a Pálvölgyi-barlangot, 
s Kadic Ottokár kedves barátom és még néhány
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derék barlangkutató kíséretében megismertem a cso
dás üreget, akkor tisztázódott a kérdés igen hamar. 
Kadic Ottokár gondosan felmérte a barlangot, tér
képet és metszeteket készített róla, s ezek alapján 
könnyű belátni, hogy itt nem vízszintesen mozgó 
vízzel, nem földalatti folyóval van dolgunk, hanem 
nagyszerű víznyelő barlanggal, óriási zsombollyal, 
amely ismeretlen, földalatti vízfolyáshoz szállította 
le a vizet. Persze egyes helyeken horizontális irány
ban is mozgott a víz, de a fő mozgás lefelé irányult, 
s így keletkeztek azok az infernális mély, kitágult 
hasadékok, amelyekről csak gyenge fogalmat nyújt
hat a 2. és 3. ábránk.

Ezek az óriási, keskeny, függőleges üregek mind 
a kőzet eredeti repedéseinek irányában nyúlnak el, 
amint a barlang térképe mutatja. A legmélyebb hely 
a barlang bejárata alatt 40 méter mélységben van, 
az üregek, hasadékok pedig fölfelé még vagy 10 mé
ter magasra nyúlnak föl, úgy, hogy a víznyelő üreg
rendszer eddig feltárt mélységét mintegy 50 méterre 
tehetjük. Egyes üregek folytatását nem lehet követni, 
mert hatalmas omlások tömték el, mutatva, hogy 
a víz néha nagy tömegben omlott le felülről, s ter
mészetesen nagy nyomás alatt túlságosan kitágította 
az üreg alsó részét, s a mennyezet óriási darabjai 
csúsztak bele a hasadékszerű üregbe. Ilyen részletet 
mutat a 4. ábra.

Szemlőhegyi-barlang
A Pálvölgyi-barlang közelében még több víz

nyelőbarlang is van. A kőbánya nyugati sarkában 
van a Látóhegyi-barlang, alatta a Kőbánya-barlang, 
a kőbánya északnyugati oldalán a Pálvölgyi-szikla- 
iireg, északkeleti oldalában a Szépvölgyi-barlang stb.

Amikor még a melegvíz a Pálvölgyi-barlang 
vidékén feltört, akkor a Szemlő-hegyen is barlang 
képződött, olyan sekély mélységben a felszín alatt, 
hogy ma például a barlang egyik helyén a mennye
zetről fagyökerek függnek le. Ez a barlang, az érde
kes Szemlőhegyi-barlang éppen a talajvíz vagy karszt
víz ingadozásának akkori szintjében keletkezett. 
Valószínűleg az akkori Duna alacsony vízállása 
idején a barlang normálisan fejlődött, de magas 
vízállás idején a meleg talajvíz felduzzadt és elöntötte 
a barlang alsóbb részeit. Ilyenkor igen érdekes 
vésés vagy kelvirág formájú travertino, ez esetben 
aragonit kivirágzások keletkeztek. A barlang tanul
mányozói szerint ugyanis a barlangüregekben hatá
rozott, vízszintes szint határolja el az ilyenféle 
képződményeket fölfelé.

Ilyen esetet sem ismerünk sehol máshol a világon! 
Olyan unikum ez megint, amit valóságos csodának 
kell minősítenünk, azért ezt a barlangot a legna
gyobb gonddal kellene megőriznünk és a szebb 
képződményeket üveg alá kellene rejtenünk, hogy 
el ne pusztuljanak.

Ez a Szemlőhegyi-barlang csak akkor fejlődhe
tett, amikor még az eredeti pliocén felszín nagy 
darabja megvolt, s elég víz gyűlhetett össze, hogy 
barlangot mosson ki. A Szemlő-hegy teteje az 
eredeti felszínnek magasabb része volt, mint a Pál
völgyi-barlang fölött levő felszín, azért képződhetett

4. ábra. Beomlott hasadék a Pálvölgyi-barlángban 
(Cholnoky Jenő tusrajza 1920. jún. 29-én)

itt barlang akkor, amikor a Pál-völgyben még feltört 
a melegvíz. De a szintkülönbség nem nagy, s a 
Szemlőhegyi-barlang lassankint olyan mélyen ki
mosódott, hogy a karsztvíz árvize elönthette. Ké
sőbb azonban a térszín annyira lepusztult, hogy a 
barlangba nem juthatott elég víz a továbbfejlesz
tésre, s a barlang fejlődése megszűnt. Szerencsére 
cseppkövek nemigen képződhettek, mert nagyon 
kevés a mészkő a barlang mennyezete fölött, sőt 
nagy darabot vizet nehezen áteresztő márga fed be, 
ezért nem csepeg a mennyezet, s kevés mész van 
oldva a mégis bejutó vízben.

A Szemlőhegyi-barlanggal egyidős a Ferenchegyi- 
barlang is, de úgy látszik, ebben nem tört föl a 
melegvíz, hisz jóval magasabban van, mint a Szemlő- 
hegyi.

A Vár-hegy üregei
A melegvíz feltörése hozta létre Budapest leg

érdekesebb barlangcsoportját, a várhegyi barlango
kat. Ezeknek eredetét csak azóta tudjuk megma
gyarázni, amióta ismerjük, hogy miképpen keletke
zik a cseppkő és a travertino. A várhegyi barlangok 
igen szabálytalan, rendetlen üregek, nincs ott át
menő folyosó, valami földalatti vízfolyásnak hosszú,
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5. ábra. A Vár-hegy és környezete (Cholnoky Jenő befejezetlen vázlata)

esetleg elágazó barlangrendszere, hanem különböző 
területű és magasságú üregek szeszélyes csoporto
sulása. A Vár-hegy vizet át nem eresztő oligocén 
márgából van. A dél felé lejtő márgarétegeken víz
szintes felszínt tarolt le az ópleisztocén Duna, mint
egy 40 m magasan a mai ártér szintje fölött. Ezt a 
síkságot beteregette kaviccsal és homokkal, s erre 
telepedett rá a mintegy 8—10 méter vastag traver- 
tino. Nem valami tiszta, kemény, fehér travertino 
ez, mint amilyent például a Törökvész-dűlőben 
bányásznak, hanem iszapos, homokos, durva kőzet, 
de kétségtelenül travertino.

Hogy hogyan keletkezhettek ezek az üregek és ez 
a travertino, azt ma már biztosan tudjuk. A lilla
füredi Anna-barlang tanulmányozása kezünkbe 
adta a kulcsot. A lillafüredi völgyön végigfutó 
hámori patak nagyszerű travertino tömegeket hal
mozott fel ott, ahol vízesésben kényszerült lezu
hanni. Tudjuk, hogy minden vízesés travertinót 
csap ki, azt is tudjuk, hogy miért. A vízesésben a víz 
gyorsuló mozgásban van, tehát belsejében húzás 
támad, s így a szénsavgáz molekulái könnyen ki
szabadulhatnak. Igen egyszerű kísérlettel meg
győződhetünk róla, hogy a szénsavgáz a folyadék 
gyorsuló mozgása esetén kiszabadul. Azt hiszem, 
mindenkinek volt már dolga szódavizes palackkal. 
Ha a palackból nem jön ki a víz, hiába nyomjuk le 
a nyelvét, az azt jelenti, hogy nincs elég szabad 
szénsavgáz a palackban, amely kinyomná a vizet. 
Akkor megrázzuk a palackot. A rázás következté
ben sok szénsav szabadul ki a vízből, s mindjárt 
kinyomja a palackból a benne maradt vizet. A rázás 
ugyanis gyorsuló mozgásokat, húzásokat, felület
növekedéseket okoz a vízben, tehát a szénsavgáz 
kiszabadulhat.

A vízesések vizéből is kiszabadul a szénsavgáz, 
az oldva tartott kalciumkarbonát egyszerű kalcium
karbonáttá redukálódik, s ezt a víz nem tudja oldva 
tartani, kicsapódik, mint travertino.

Tegyük föl, hogy a vízesés travertino-halmazának 
előrenyúlása közben valami összehordott növényi 
hulladékokra, fatörzsekre, tőzegszerű halmazokra 
borul reá. A korhadó növényzet igen sok szénsav
gázt produkál, tehát ott a víz szénsavgáz-tartalma 
nem fogyatkozik meg, tehát travertino sem keletke
zik. A travertino csak befedi a növényhulladék hal
mazt, de travertinóval nem hatja át. Később a tra
vertino lépcső előrenyomulása után a rendes talaj- 
vízáramlás a növényi korhadékot kimossa, s helyén 
szabálytalan üreg támad. A lillafüredi Anna-bar- 
langban az így keletkezett kis üregeknek egész soro
zatát kötötték össze, nagyon ügyesen, lemélyített, 
árokszerű folyosóval. És most bámulhatjuk az üre
gek csodálatos látványait. Különösen nagyszerűek 
a lefüggő, kövesedett növénygyökerek. Vannak 
köztük finom kőzsinórok, fürtösen egymáshoz tapa
dó gyökérszálak, hosszú, vastag, görbe, kövesedett 
fagyökerek stb.

Az ópleisztocén Duna széles völgysíkja kiterjedt 
a mai Vár-hegyen túl a Nap-hegyre és a Gellért
hegy nyugati, alacsonyabb részére is. A Gellért-hegy 
magasabb része ebből a felszínből szigetszerűen 
állhatott ki. A melegforrások ennek a felszínnek 
nyugati szélén törtek ki, a dolomit és mészkő repe
déseiből. A Gellért-hegy körül is előbukkantak, 
travertinójukat könnyű észrevenni a déli lejtő maga
sabb részein.

Az előtörő melegvíz tehát travertinót rakott le, 
köröskörül. Ezek a travertino-halmazok hatalmas, 
8—10 m magas lépcsőfok alakjában nyomultak
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6. ábra. A budai Várhegy keresztmetszete (Choltioky Jenő rajza)
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előre, kelet felé. A travertino-lépcsőről vízesésekkel 
zuhant le a víz, természetesen már kihűlve, úgyhogy 
nem aragonit, hanem csak mészkő csapódott ki. 
A lépcső sok ezer és ezer éven át nyomult előre, 
lassankint betakarva az egész nagy folyami árteret. 
De az ártéren dús növényzet virult, fák nőttek, vízi 
növények sűrű fonadéka lepte be a folyó levált 
kanyarulataiban, az úgynevezett morotvákban meg
maradt mélyebb vizeket. A travertino-képződés 
megakadt a korhadó növényhalmazokon, a szén
savat lehelő tőzeges halmazokon. Sőt még ilyen sem 
kellett mindig. A travertino párkányszerűen nyúlik 
előre, s ha elég szilárd, nagy üreg maradhat alatta. 
Később a túlságosan előrenyúlt darabok letörhet
nek s elsáncolják az üreget úgy, hogy az megmarad. 
Ahol ilyen travertino-képződés van ma is, ott az 
ilyenféle jelenségeknek temérdek változatát látjuk.

A előrenyomuló travertino-takaró befedte a folyó 
árteret egészen a mai Vár-hegyig. Megváltozott 
azonban a Duna szakaszjellege. Eddig mint közép
szakasz jellegű, hatalmas folyam szélesen kanyar
góit árterén. Most felsőszakasz jellegűvé változott, 
s újra bevágta völgyét. Vele együtt bevágódott az 
Ördögárok völgye is, elvágta a Vár-hegyet a Nap
hegytől és a Gellért-hegytől. A Vár-hegy és a Rózsa
domb összeköttetésénél nem lehetett travertino, 
amely a puha márgát védelmezte volna, azért onnan 
lepusztult a márga, és mélyedés támadt, a mai Vízi
város helyén.

A Nap-hegyről és a Gellért-hegyről a travertinót 
kibányászták, hogy mészkemencékben, mészpestek- 
ben meszet égessenek belőle. Ott a travertino sokkal 
tisztább lehetett, mint a Vár-hegyen, ez mentette 
meg a Vár-hegy travertino-takaróját, később pedig 
az, hogy a Vár-hegy egy Buda nevű hatalmas uraság 
tulajdona volt, s ő nem engedte meg ott a kőfejtést. 
Hisz az ő rezidenciájának tetején épült föl Mátyás 
király palotája, majd a mai királyi palota.

A Gellért-hegy nyugati, alacsonyabb részén, azon 
a tájon, ahol valami régi kálvária kőképe áll, ott 
lényképeztem a kilencvenes évek elején egy hatalmas 
travertino-sziklát ( ábra)*. Utolsó maradványa 
volt ez a hajdan nagy kiterjedésű travertino takaró
nak. Azóta, sajnos, ezt is szétrobbantották. De már

• Az említett fénykép nem került elő Cholnoky Jenő hagyatéká
ból. (Szerk.)

akkor is termédek nagy darabot lehetett látni a kerí
tésekben, a szomszédos épületek falaiban, vagy mint 
sarokköveket, kerékvetőket stb. Ezt az utolsó dara
bot meg kellett volna védelmezni az elpusztítás elől. 
A Nap-hegyen is látni kerítésekben, falakban még 
travertino-darabokat, de innen teljesen lebányászták 
a mészégetők.

A budai Vár-hegy tetejét elborító travertino sze
rencsére épen megmaradt, s így a hegy igen alkalmas 
volt középkori, védhető város fölépítésére. A bar
langok tehát a mésztufában eredetileg, a tufa lera
kódása közben megmaradt üregek. Keletkezésük 
idején talán növényi korhadék, vagy sok növényi 
hulladékkal kevert iszap töltötte meg őket, de ezt a 
talajvíz későbbi áramlásai kimosták, kitakarították, 
mint a lillafüredi Anna-barlangban (5. ábra).

Ilyen eredetű barlangokat nem ismerünk sehol 
máshol a világon. Talán a tivoli hatalmas mésztufa
lerakódásokban vannak ilyen kihagyással keletke
zett üregek, de az irodalomban nincs szó róluk. Csak 
azért említem föl, mert Tivoliban jártamkor láttam 
ott valami ilyenleléket, de akkor még nem figyeltem 
rá kellőképpen.

Annyi bizonyos, hogy fővárosunk területén a 
Pálvölgyi-, a Szemlőhegyi- és a várhegyi-barlangok 
valóságos unikumok. A Pálvölgyi-barlang helyén 
melegvíz-feltörést lehetett kimutatni, tehát a pleisz
tocén korszakban megfordult hidrografiát. A Szem- 
lőhegyi-barlang melegvízzel való időszakonkint 
történt elöntése is valami csodálatos ritkaság, és 
végül a Vár-hegy barlangjai páratlan nagyszerűsé
gek, valóban megérdemlik, hogy mind valamennyit 
feltárjuk és megtekinthetővé tegyük, mert ilyen 
nincs több a világon. A teljes föltárásra azért is 
feltétlen szükség van, mert ezek a barlangok már a 
sellei-ember* idejében lakhatók lehettek, tehát a leg
régibb kőkorszak emlékeit megtalálhatjuk bennük. 
Különösen sokat ígérnek azok, amelyek a Vár fenn
síkjának szélén vannak, s csak a középkori bástyák 
falazzák el őket.

Mindent meg kell tehát tennünk a székesfővárosi 
barlangok még további, részletes tanulmányozására.

* Cholnoky magyarosan írja a franciaországi Chelles helységről 
elnevezett őskőkori kultúra nevét. Egyes magyar kutatók a 
Korlát községben talált szakócákat is ebbe a művelődési fokba 
sorolják. (Szerk.)
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BUDAPEST, CAPITAL 
OF THE MOST INTERESTING CAVES

This paper was written by Professor Jenő Chol- 
noky probably in 1944, bút because of the war-events 
which reached Hungary it could nőt appear than 
in printed form. Jenő Cholnoky has died in 1950, 
his legacy was kept by his widow, who just before 
her own death handed it over to the Hungárián 
Geographical Museum being in State of organisa- 
tion. In this legacy turnéd up the article of Jenő 
Cholnoky, which is published here by the Hungá
rián Speleological Society as a mark of respect 
towards the great scientist of geography and of 
karstic research.

His genial knowledge and excellent capacity of 
perception is well caracterized by the fact, that the 
majority of his statements concerning the evolution 
process of the caves of Budapest are valid even now, 
although they were erected nearly a half century 
ago. In the frame of the paper he deals in detail 
with three caves having different genetic features. 
The first is the big hole opening in the side of the 
Gellért Hill (Iván Cave) which was formed — accor- 
ding to him — by sea abrasion. The second is the 
cave-labirinth in the Vár-hegy, dissolved in traver- 
tine limestone by thermal waters. The third group 
is consisted of the caves in the vicinity of Pál Valley, 
the tectonic fractures of whom were enlarged by the 
jointed work of subsurface thermal waters and the 
streaming-in surface waters. <

The figures in the text are drawn by Jenő Chol
noky.

EXHAnEUIT, TOPOJl CAMblX 
HHTEPECHblX nEIIJEP

3Ty CTaTbio npocfreccop Pl. Hohhokh Hanncan 
npezmoJioacHTejibHo b 1944-om rony, ho H3-3a 
BoeHHbix coőbiTHő, HaJieTeBiiiHx Ha BeHrpHio, 
OHa Torna He Morna noflBHTbca b nenaTH. B 1950-om 
rony Pl. Hohhokh yMep, erő HacnencTBo nonro 
xpaHHJiocb erő BnoBofi, 3aTeM HenocpencTBeHHo 
népén CBoeő cMepTbio — b 1981-om rony — OHa 
nepenana 3to BeHrepcKOMy reorpa(J)HHecKOMy 
My3eK), KOTopbiő Tonbxo opraHH30Bancn b 3to 
BpeMH. B 3tom HacnencTBe HarnnH onepx Pl. 
Hohhokh, KOTopbiö nocMepTHO nyőnHKyeTca b acyp- 
Hane BeHrepcxoro OőmecTBa no HccnenoBaHmo 
KapcTa h riemep nnn BbipaaceHHH necTH nepenBbi- 
naiomHMca yneHbiM-reorpa^oM h KapcTOBenoM.

XapaxTepHbiM HBJifleTcn nnn reHHanbHoro 3HaHHH 
othhhhoíí cnocoŐHOCTH no3HaHHn npo(J)eccopa 
Hohhokh to, hto őonbinan nacTb erő BbiBonoB, 
CBfnaiiHbix c HCTopneíí o6pa30BaHHB őynaneuiTCKHx 
nemep, npaBnnBbie h ceronHH, b Bent ohh őbinn 
cnenaHbi noHTH nonBeKa Ha3an.

B paMKax cTaTbH őonee nonpoŐHO onHCbma- 
iotcb TpH nemepbi, pa3Hbie no reHeTHKe. nepBaa, 
3to őonbuiaa nonocTb, oTKpbreaiomaflCH Ha 
CKJioHe ropbi TennepT (nemepa C batoto MBaHa), 
npHHHHOÖ 0Őpa30BaHHH KOTOPOÖ OH CHHTaeT 
MopcKyío aőpa3HK). JJpyran, 3to nemepHbiö 
naŐHpHHT b KpenocTHOö rope, KOTopbiö oöpa3o- 
Banca nyTeM pacTBOpeHHn TpaBepTHHo TepManb- 
hwmh BonaMH. TpeTba rpynna, 3to nemepbi b 
OKpeCTHOCTHX nOHHHbl ü a n , TeKTOHHHeCKHe Tpem- 
HHbl KOTOpbIX ŐblJTH paCUIHpHHbl COBMCCTHOH 
neaTenbHOCTbK) rnyŐHHHbix Tennbix Bon h BJiHBa- 
HDUÍHXCfl B HHX nOBepXHOCTHblX BOn. Me)KTeKCTOBbie 
pHcyHKH HapHCOBanbi cbmhm Pl. Hohho-kh.
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Karszt és Barlang, 1982. évf. I. füzet, p. 17—22., Budapest

Dr. Bogsch László

VISSZAEMLÉKEZÉSEM KADIÓ OTTOKÁRRA

Ö S S Z E F O G L A L Á S
A 25 évvel ezelőtt elhunyt Kadic Ottokárnak nagy része volt abban, hogy a magyar barlangkutatás a mai, 

nemzetközileg is elismert szintre emelkedhetett. Az ő barlangi ásatásai segítették elő 1910-ben a hazai barlang- 
kutatás első szervezetének, a Barlangkutató Bizottságnak létrejöttét. Kadic szervezőkészségének köszönhető, 
hogy 1926-ban megalakulhatott az önálló Magyar Barlangkutató Társulat, amelynek — mint főtitkár, majd 
ügyvezető elnök — 18 éven át mozgató rugója volt. Ezen idő alatt szorosan együtt dolgoztam vele, s emlékeimből 
idézek néhányat Kadic személyének és tevékenységének jobb megismeréséhez. Kadicra emlékezve elmondom 
néhány megszívlelendő gondolatomat a mai barlangkutató utódok számára.

A magyar barlangkutatás minden művelője előtt 
ismeretes Kadic Ottokár neve. 1982-ben immár 25 
esztendeje volt annak, hogy 81 éves korában elhunyt. 
Az elmúlt negyedszázad nem halványította el nevé
nek fényét.

Balázs Dénes egy beszélgetésünk során a magyar 
barlangkutatás „motorújának nevezte. Úgy érzem, 
ennél pontosabban aligha lehetett volna Kadicot 
jellemezni, a magyar barlangkutatásban játszott 
szerepét, működésének lényegét meghatározni.

Emlékek és gondolatok
Gimnazista korombeli olvasmányaim során talál

koztam először a nevével, amelynek helyes kiejtését 
csak jóval később tőle tanultam meg. Az „a” betűt 
hosszú á-nak kell kiejteni. A „c” betűn vessző (éke
zet) van, s kiejtése a magyar ty és cs hang között 
áll.

Az idegen hangzású név viselőjének édesanyja 
magyar volt, s így Kadicnak nemcsak az anyanyelve, 
hanem a szíve is magyar volt.

Hogy az elemi iskolában (ahogy akkor a mai álta
lános iskolát neveztük) tanult-e magyar nyelvet, 
nem tudom. A középiskolát — reálgimnáziumot — 
Zágrábban végezte. Itt horvát, német és francia 
nyelvet tanult.

Ezeket a nyelvismereti kérdéseket azért ismerte
tem, mert úgy érzem, hogy Kadic társadalmi érvé
nyesülésében kétoldalúan fontos szerepet játszottak, 
s így élettörténetének sok mozzanatára vetnek fényt. 
Egyik oldalon ugyanis a több nyelv ismerete meg
könnyítette számára a szélesebb szellemi behatások 
aránylag könnyebb befogadását. Nagyobb nyelv- 
terület személyeivel tudott közvetlen érintkezést 
fenntartani. A másik oldalon azonban a soknyelvű
ség bizonyos fokú „reprodukciós gátlás” okává is 
lett. Az az érzésem, hogy ez elsősorban a magyarral 
kapcsolatban jelentkezett nála, amely kétségtelenül 
anyanyelve volt, de amelyet iskolában — tudtom
mal — sohasem tanult. Ez gátolta őt alighanem a 
felszabadult, szárnyaló előadási módban.

Kadic Ottokár a Remete-barlang bejáratánál

Valószínűleg most, 25 évvel halála után is alapos 
megfontoltsággal válaszolna nekünk, ha megkér
dezhetnénk, miként vélekedik munkánkról, miként 
látja a magyar barlangkutatás helyzetét, mit szól az 
utolsó 25 év eredményeihez, és hogy ítéli meg a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevé
kenységét.

Bizonyára nagy örömére szolgálna, hogy a Társu
latban megnövekedett taglétszám mellett pezsgő élet 
van. Csodálkozna a kedvező anyagi lehetőségeken, 
amelyek jól szervezett kutatótáborok munkáját 
teszik lehetővé. Lelkesednék a feltáró munkában 
elért jelentős eredményeken, s azon a lehetőségen, 
hogy a Társulat céljai szolgálatára nem kis anyagi 
elismeréssel tudja jutalmazni többféle pályázatának 
érdemes győzteseit. Legnagyobb örömöt minden
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bizonnyal a természetvédelmi törvény meghozatala 
jelentene számára. Ebben látná egyik legfontosabb 
céljának, a barlangok törvényhozásilag védetté nyil
vánításának megvalósítását. Másik célja volt: a 
barlangtani intézet felállítása. Nyilván örömmel töl
tené el, hogy ennek a kezdeményét is felismerhetné 
az OKTH keretein belül.

Kevés szavú ember létére biztosan nem örülne a 
Társulatban sokszor zajló hosszadalmas, fölösleges, 
időt és ideget kíméletlenül igénybevevő, legtöbbször 
a legelemibb előírások, rendelkezések nem-ismereté
ből fakadó vitáknak.

Sajnálattal venné tudomásul, hogy a Vár-beli 
barlangok, amelyek annyira a szívéhez nőttek, az 
idegenforgalom számára (most már hányadszor?) 
ismét elérhetetlenek.

Csodálatos energiájával minden bizonnyal azon 
lenne, hogy ezek a „pincebarlangok” ismét meg- 
ismerhetőkké váljanak Budapest látogatói számára. 
Hirdessék ezek is, hogy igenis „Budapest barlang
város” .

örülne a Baradla látogatottsága nagyarányú fel
lendülésének, a hangulatos barlangi hangversenyek 
sikerének. De nagyon aggodalmasan venné tudo
másul, hogy a Bába-lyuk a derített víz elnyelőjének 
szerepét is vállalni kényszerült. Ahogy visszaemlék- 
szem hallatlan szívósságára, ha hazai barlangjaink 
ügyéről volt szó, biztosra veszem, hogy addig nem 
nyugodnék, amíg ezt a kihatásaiban lemérhetetlenül 
és kiszámíthatatlanul rossz szereposztást nem tudná 
helyes mederbe tereltetni. Mert visszaemlékezésem 
egyik legélesebb gyújtópontjában éppen ez a határ
talan akaraterő és kitartás csillog, amelyet a barlang- 
kutatás szolgálatában mindig teljes mértékben érvé
nyesített.

Másik tulajdonsága, amely emlékezetem gyújtó
pontjában ugyancsak változatlan élességgel jelent
kezik: a pontosság. A megbízhatóságot igen becsül
te, a nagyvonalúságot saját magának sohasem en

gedte meg, a pontossághoz a legapróbb részlete
kig, szinte már csökönyösen ragaszkodott. Ásatási 
módszere is igazolja a rendszeresség és pontosság 
mindenek fölé helyezését. Talán ez a csökönyösségig 
menő rendszeretet némileg kerékkötő szerepet játsz
hatott egyéni érvényesülésében, de biztosan hasznos 
volt a barlangkutatásban, annak ügyvitelében, szer
vezésében és népszerűsítésében. „Motor” volt, 
amely nagyon megbízhatóan, pontosan ütemezve 
működött. Ha a barlangkutatás ügyéről volt szó, 
egyforma lelkesedéssel és kitartással kilincselt mi- 

' niszternél csakúgy, mint falusi hivatalos személyek
nél.

Életútjának főbb állomásai
Kadic Ottokár életrajzát a megjelent megemléke

zések alapján röviden a következőképpen foglalhat
juk össze.

A szlavóniai Ópazova (horvátul: Stara-Pazova) 
községben született 1876. július 29-én.* A zágrábi 
reálgimnáziumban 1896-ban tett érettségit. Egyetemi 
tanulmányait a zágrábi egyetemen kezdte, s a 
münchenin szerzett bölcsészdoktori diplomát 1900. 
december 22-én. Zágrábban Gorjanovic-Kram- 
berger volt leghíresebb tanára. Doktorátusának fő
tárgya állattan (professzora korának egyik kitűnő
sége, Rudolf Hertwig) volt, a melléktárgyak: nö
vénytan (C. Goebel professzor) és őslénytan (K. A. v. 
Zittel, akinek fémjelzett neve az őslénytanban ma is 
változatlan ragyogással fénylik).

Ezzel a biológus jellegű oklevéllel — éppen Zittel 
ajánlása alapján— 1901. szeptember 26-án geológusi

* Stara Pazova földrajzilag a Duna és a Száva összefolyása köze
lében fekszik, Zimony (Zemun) városától ÉNy-ra 25 km-re. 
Közigazgatásilag ma a jugoszláviai Szerb Köztársaság autonóm 
területéhez, a Vajdasághoz (Vojvodina) tartozik, Kadié születése 
idején a horvát-szlavonországi Szerem vármegye része volt. 
(  S z e r k . )
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Kadié Ottokár (jobb szélen) a Pál-völgyi-barlang kutatóival

állásra nyert kinevezést a Földtani Intézetbe. 1936. 
június végével 60 éves korában vonult nyugdíjba 
főgeológusként. 1957. február 28-án hunyt el.

Hivatali pályája mellett futott egyetemi oktatói 
működése is. Már 1917-ben magántanári képesítést 
nyert a „Karszt geológia” c. tárgykörből. Ebben az 
időben már több mint 10 éves barlangkutatói műkö
dés áll mögötte. Ha meggondoljuk, hogy gyermek
korában Ópazova után Horvátországnak még szá
mos helyén megfordult, akkor érthetővé válik 
tárgykörének megválasztása. 1924-ben tárgykörét 
kiterjesztik „A gerincesek őslénytanára” is. Ugyan
ebben az évben lettem egyetemi hallgató, s Wagner 
János évfolyamtársammal, a későbbi kitűnő mala- 
cológussal együtt, aki sajnálatosan nagyon fiatalon 
hunyt el, ebben a tárgyban tanítványa. Ekkor ismer
tem meg tehát Kadié Ottokárt, s ez a tanítványi 
ragaszkodás vezetett a barlangkutatáshoz is. Már az 
első tanév végén Wagner Jánossal együtt elvitt ben
nünket Diósgyőrbe néhány hétre, amikor a Büdös
pestben ásatott. Itt tanultuk meg ásatási módszerét, 
itt ismertük meg lelkiismeretességét és pontosság- 
szeretetét.

Az önálló barlangkutató társulat gondolata ekkor 
(1925 nyarán) már kialakult benne, s ez irányú ter
veiről sokat beszélt nekünk.

A Magyarhoni Földtani Társulat keretén belül 
1910. január 28-án (Kadic 1906-ban első ízben foly
tatott ásatásai után) megalakult a Barlangkutató 
Bizottság, amely az 1912-ben elnökké választott 
Lenhossék Mihály anatómus professzor javaslatára 
1913. február 20-án Barlangkutató Szakosztállyá 
alakult. Kadié a Bizottságban megalakulásától

kezdve fontos szerepet játszott: előadója volt, a 
Szakosztálynak pedig titkára lett. Később Bállá 
Lajos lett az elnök, Kadié Ottokár alelnök, Ferenczi 
István pedig titkár.

Az önálló társulat megalakulása azért is látszott 
célszerűnek, mert a barlangkutatás céljára szerzett 
támogatás így egyszerűbben volt felhasználható.

Kadié jó szervező készségét igazolja, hogy a Ma
gyar Barlangkutató Társulat 1926. február 20-án 
megtarthatta alakuló ülését. Egykori anyaegyesüle
te, a Magyarhoni Földtani Társulat a Szakosztály 
tulajdonát mind átengedte az újonnan létrehozott 
Társulatnak. Míg az elnöki és 2 alelnöki tisztséget 
társadalmi személyiségekkel töltötték be, addig ügy
vezető elnökké Cholnoky Jenőt, főtitkárrá pedig 
Kadié Ottokárt választották meg. Az 1932. február 
16-án tartott közgyűlés elnökké Cholnoky Jenőt, 
alelnökké Hillebrand Jenőt és Sóldos Bélát, ügy
vezető elnökké Kadié Ottokárt, főtitkárrá Bogsch 
Lászlót, titkárokká pedig Mottl Máriát és Schőn- 
viszky Lászlót választotta meg. Nagyjából ez a sze
mélyi összetétel maradt meg a második világháború 
végéig, tehát 12 esztendőn keresztül.

Dolgozik a „motor”
Kadié szervező erejének ékes bizonysága, hogy az 

új Társulat egy évvel megalakulása után már nemzet
közi kongresszust tudott szervezni. Ehhez Kadié 
türelmére, kitartó munkájára és szervezési készsé
gére volt szükség. (Nagy segítséget jelentett feleségé
nek önfeláldozó részvétele a sok-sok munka elvég
zésében.)
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Az egykori Szakosztálytól átvett Barlangkutatás 
mellett a Társulat még egy népszerűbb folyóiratot 
is megindított Barlangvilág címen. A lapok megjele
nése a nehéz pénzügyi viszonyok között nem mindig 
sikerült a kívánalmaknak megfelelően, különösen a 
Barlangkutatás kiadásában voltak zökkenők. A fő
város engedélyezte a Vár-beli barlangok belépődíj 
bevételéből 20%-nak a Barlangvilág kiadási költsé
geire történő felhasználását, így ennek megjelenése 
rendszeres lehetett. A Barlangvilág a Társulatban 
tartott előadásokat, elnöki megnyitókat, jelentéseket 
közölte, továbbá a Társulat híreit, végeredményben 
a Társulat életéről adott tájékoztatót a tagok szá
mára.

Jellemző Kadic gondolkodásmódjára a Barlang
világ 1934. áprilisi IV. kötete 1. füzetében megjelent 
A magyar barlangkutatás állása az 1933. évben c. 
közleményének egyik mondata: ..  .„Barlangkutató 
munkásságunkkal nem keressük a tudományos fel
tűnést, hanem előre megállapított terv szerint kíván
juk hazánk barlangjait feldolgozni.” Ez az itt 
már 1934-ben kinyilvánított terv szerinti munkavég
zés egyik jellemző vonása egész barlangkutatói cél
tudatos munkásságának. A magam részéről nagyon 
tiszteletreméltó megnyilvánulásnak tartom.

1929-ben törvénytervezetet állított össze a barlan
gokkal kapcsolatban. Már akkor leírja a javaslatot e 
tervezet 3. §-ában: „a magyar állam területén levő 
barlangok a magyar állam tulajdonát képezik.” 
Jó 30 évig kell még várni, amíg a természetvédelmi 
törvény valóban napvilágot lát.

Mindebből világosan felismerhető, hogy Rádió
ban nagyon sok előremutató, fontos és szükséges 
gondolat fogamzott meg, amelyek megvalósítása 
azért maradt az utókorra, mert talán személyes 
hatni-tudása, meggyőzőereje nem párosult ékes
szólással.

A Barlangkutató Társulat ügyeiben fáradhatatla
nul működött. Minden tennivalót zokszó nélkül 
magára vállalt mások helyett is, ha az ügy érdeke 
megkívánta. Az 1927-ben rendezett kongresszus 
vitathatatlanul nagy sikere s nemzetközi elismerése 
elsősorban Kadic Ottokár fáradozásainak köszön
hető.

Tudományos munkásságának értékelését Kretzoi 
Miklós (1958) adja, aki megemlékezésében valóban 
nagyon meleg és megértő szívvel fest sokoldalú képet 
Kadic Ottokár személyiségéről.

Külső megjelenésében ápolt szakálla, érdeklődés
sel a világba pillantó szemei, egyenes testtartása 
jellemezte. Azt hiszem, az akkori embertani meg
jelölések szerint dinári típusúnak mondhatnánk.

Eléggé közlékeny, de nem bizalmaskodó, terveit, 
elképzeléseit komolyan vevő és ismertető, puritán, 
nagyképűség nélküli egyéniség volt. Az az érzésem, 
hogy nem tartozott a szerencse elkényeztetett fiai 
közé, a siker és elismerés, amiben részesült, jól 
megszolgált munka eredménye volt, de a balszeren
cse sem mindig kerülte el. Támaszt, örömöt, boldog
ságot második felesége jelentett számára, aki mun
kájában is odaadó segítőtársa volt.

Biztos, hogy a magyar barlangkutatás megszerve
zésében Kadic Ottokár fáradhatatlan motor volt.

Munka közben a Csévi-barlangban (Bekey Imre 
Gábor fényképei az MKBT archívumában)

Nélküle aligha érte volna el a hazai szpeleológia 
azokat az eredményeket, amelyek ma is elismerést 
jelentenek számunkra. Jó lenne, ha a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat továbbra is az ő 
lelkesedésével, odaadásával és puritánságával foly
tatná azt a munkát, amellyel Társulatunk már eddig 
is annyi elismerést aratott.

Dr. Bogsch László 
Budapest 
Delej u. 27.
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Kadié Ottokár életéről, tevékenységéről és munkásságáról 
egyebek .között a következő közlemények tájékoztatnak: 
BERTALAN KÁRO LY: Dr. Kadié Ottokár tudományos és nép

szerű dolgozatai. — Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 
1957. évi 1—2. szám, 4 —25. oldal (244 elmet tartalmazó biblio
gráfiával)

BOGSCH L Á SZL Ó : Száz éve született Kadié Ottokár. — Föld
tani Tudománytörténeti Évkönyv, 1976. 8. szám, 38 — 48. oldal 

BOGSCH LÁ SZLÓ : Visszaemlékezés. — Karszt és Barlang, 
1980. II., 49 -5 6 . oldal

KESSLER HUBERT: Dr. Kadié Ottokár (1876-1957). -  
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1957. évi 1—2. szám, 
1 —3. oldal

K RETZOI M IKLÓ S: Kadié Ottokár (1876-1957). -  Földtani 
Közlöny, 58. kötet, 13—21. oldal (Kadic Ottokár tudományos 
irodalmi működésének 134 tételt tartalmazó jegyzékével.)
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MY MEMORY 
ABOUT OTTOKÁR KADlC

MOII BOCnOMHHAHHfl 
OB OTTOKAP KA/JHH

It was 25 years ago, that Ottokár Kadic, out- 
standing scientist and organisator of the Hungárián 
Speleology has died. His cave-excavations initialized 
that in 1910 the first national speleological organisa- 
tion, the Cave Research Committee was called intő 
existence. It was a result of his continued efforts, 
that, in 1926, the independent Hungárián Speleolo
gical Society was established, in which he fulfilled 
the duties of the generál secretary and later of the 
acting president. It was due to him, that in 1927, 
an international speleological congress was held in 
Budapest. The author of the present article, pro- 
fessor László Bogsch — at present honorary pre
sident of the Hungárián Speleological Society — was 
a close collaborator of Kadic, who recalls, due to 
his memories, the personality and active Iife of 
Kadic.

Orroicap Kajjnn, BbmaiomHflca Hayniibiö jieaTejib 
h opraHH3aTop BeHrepcxoíí cnejieoJiorHH, yMep 
25 JieT TOMy Haiaa. B HanaJie Harnero Beica erő 
nemepHbie pacxonxn cnocoöcTBOBajiH TOMy, htoőm 
b 1910-om roay őbiJia coiziaHa b BeHrpHH nepBan 
oőuterocyztapcTBeHHaíi cnejieojiorHHecxaa opraHH- 
3auHH, Komhtct no CnejieoJiorHH. Ejiarojjapa 
aanbHeíímeií jieaTejibnocTH h opraHH3aTopcxHx 
cnocoÖHocTeíl KaztwH b 1926-om rojiy öbuio co3jta- 
ho caMocToaTejibHoe BeHrepcKoe OőmecTBo no 
CnejieoJiorHH, HMeiomee Taxace oömerocyjiapcT- 
Bennyio cíjiepy bjihhhhh, reHepaJibHbiM cexpeTapeM, 
T.e. ajiMHHHCTpaTHBHbiM npeacejiaTejieM xoTopoií 
HBJifljicH oh b TenenHH 18 JieT. OpraHH3auHH Meacjty- 
HapojiHoro cnejieojiornnecKoro KOHrpecca b Ben- 
rpHH ywe b 1927-om rojiy Taxace BBJUieTCH 3acjiyroít 
KajiHH. A btop CTaTbH, npo(|)eccop Jlacjio Borul — 
b HacTOfliitee BpeMB noneTHbiií npejjcejjaTejib 
Benrepcxoro OőmecTBa no HccJieztoBaHHio KapcTa 
h nemep —  b to BpeMfl paöoTaJi BMecTe c Kajtnn 
b OöutecTBe, no cbohm BocnoMHHaHHHM nanoMHHT 
HaM O J1HHHOCTH H ACílTeJlbHOCTH KaAHH.
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F Ü G G E L É K
Dr. Kadié Ottokár előterjesztése a Baradla-barláng államosításáról

A Magyar Barlangkutató Társulat tekintetes Választmányának,
Budapest.

Tekintetes Választmányi

A Baradla barlang sorsával az utolsó években a Magyar Bar
langkutató Társulat és a Magyarországi Kárpátegyesület Aggte
leki Bizottsága több ízben foglalkozott, anélkül, hogy sikerült 
volna ebben az irányban valamely eredményt elérnie. Az egyedüli 
eredmény a Tornanádaskán létrejött memorandum, amelyet 
minden érdekelt tényező magáévá tett, s amelyet a bizottság veze
tősége Bethlen István gróf, akkori miniszterelnök és Búd János, 
akkori pénzügyminiszter uraknak nyújtott át. A memorandum 
főleg arra kéri a kormányt, hogy a barlangot gondozásába vegye, 
a rendezéséhez szükséges költségeket a költségvetésbe felvegye és a 
teendők végrehajtására, valamint a barlang igazgatására országos 
bizottságot küldjön ki.

Azóta a „Baradla” érdekében semmi sem történt, dacára annak, 
hogy a szomszédos Hosszúszói barlangot a csehek elsőrangú ide
genforgalmi eszközzé fejlesztették, s bennünket, magyarokat ezzel 
megszégyenítettek.

Érthetetlen az illetékes körök közönye ezzel a legkiválóbb ter
mészeti emlékünkkel szemben. Teljes tudatában vagyok annak, 
hogy a Baradla — óriási kiterjedésénél fogva — nagy áldozatokat 
követel, amelyeket a mai gazdasági viszonyok mellett nehéz meg
hozni. Mégis, napjainkban, amikor minden kultúrnemzet siet 
természeti kincseit kiaknázni, mi magyarok nem hagyhatjuk ezt a 
nemcsak tudományos, de idegenforgalmi és honvédelmi szem
pontból is nagy jelentőségű barlangunkat eddigi elhanyagolt álla
potában tespedni.

Ezért a tekintetes Választmány elé a következő megoldási 
tervezetet, mint indítványt terjesztem:

1. A magyar törvényhozás mondja ki, hogy a Baradla barlang 
teljes kiterjedésében a magyar nemzet tulajdona, s ügye az erre 
legilletékesebb hazai tudományos állami intézmény, a m. kir. 
Földtani Intézet hatáskörébe tartozik.

2. A m. kir. földmívelésügyi minisztérium szervezze meg az 
aggteleki m. kir. barlanggondnokságot, s ehhez nevezzen ki egy, 
a barlangkutatásban tapasztalt mérnököt gondnokká és két, a 
barlangkutatásban gyakorolt műszaki altisztet vezetőkké, ezek 
működése a m. kir. Földtani Intézet felügyelete és irányítása mel
lett történik.

3. A Baradla talpraállítására a négy legjobban érdekelt minisz
térium: a földmívelésügyi, közoktatásügyi, kereskedelmi és hon
védelmi minisztérium öt éven át évenként 5000 pengőt állítson 
erre a célra a költségvetésbe. Ebből az évi 20.000 pengős költségből 
a barlanggondnokság fokozatosan megépíti az aggteleki és jósva- 
fői turistaszállót, rendezi a két bejárat előtti térséget és villanyt 
vezet a barlangba. A megépítendő két turistaszálló költségének 
50%-át a turistatársadalom, ill. a Magyar Turista Szövetség 
vállalja.

4. A belépődíjakból befolyó jövedelmet a gondnokság a barlang 
karbantartására, további fejlesztésére és propaganda célokra 
használná fel a m. kir. Földtani Intézet utasításai szerint.

Ha ezeket a leglényegesebb teendőket meg tudjuk valósítani, 
akkor a barlang talpraállítása és intézményes rendezése meg
történt.

A Baradla államosítása szerintem nem ütközne nehézségekbe, 
mert ehhez a tornanádaskai memorandum elfogadásával minden 
érdekelt fél már hozzájárult. Ezzel a törvényhozási aktussal egy 
csapásra rendeződik a barlang tulajdonjogi kérdése, és az e körül 
évek óta tartó áldatlan civakodás.

A barlang ügykezelésének hovatartozása sem okozhatna nehéz
ségeket, mert itt van a m. kir. Földtani Intézet, amely negyed
század óta hivatalosan foglalkozik a magyar barlangüggyel, s így 
a Baradla ügye is ide tartozik. Igaz, hogy a Földtani Intézet eddig 
főleg csak a barlangok tudományos kutatásával foglalkozott, de 
megvan a reménység, hogy az Intézet egyéb gyakorlati törekvései 
mellett egyúttal a gyakorlati barlangkutatást, különösen annak 
közgazdasági, idegenforgalmi és honvédelmi feladatait is szívesen 
vállalja. Ahhoz, hogy a kormány ezzel a nagy felelősséggel járó 
feladattal valamely társadalmi szervet, esetleg a Magyarországi 
Kárpátegyesületet, vagy akár a Magyar Barlangkutató Társulatot 
megbízná, nincs sok remény.

A Baradla talpraállításának eddigi legnagyobb akadálya a nagy 
költségek előteremtése volt. Ezért javaslom, hogy ezt a megterhe
lést négy, ebben az ügyben leginkább érdekelt minisztérium vál
lalja, éspedig 5 évre. Ha minden minisztérium évenként 5000 pen
gőt vállal, akkor ez évenként 20.000 pengőt, 5 év alatt 100.000 
pengőt jelent. Ezenkívül a megépítendő két turistaszálló költségé
nek 50%-át a Magyar Turista Szövetségnek kellene elvállalnia. 
A szövetség évenként nagy összegeket áldoz menedékházak építé
sére, megvan tehát a remény, hogy a magyar turistaság célkitűzé
seinek legkiválóbb helyén, Aggteleken és Jósvafőn saját kényel
mére készséggel épít menedékházat.

Az óriási kiterjedésű Baradlának az ügykezelése csak úgy lehet 
célravezető, ha azt kinevezett állami közegek végzik, akik egész 
idejüket, tudásukat és ügyszeretetüket ennek a barlangnak szente
lik. Ezért szükséges az aggteleki barlanggondnokság megszerve
zése, mely egyelőre gondnokból és két vezetőből állana. A gond
nokság feladata a barlang idegenforgalmát és propagálását ellátni, 
egyébként pedig a befolyó belépődíjak költségén a barlangot 
karbantartani és továbbfejleszteni. A három tisztviselő bizonyos 
megterhelést jelent a földmívelésügyi tárca számára, de ezt a kis 
áldozatot az államnak meg kell hoznia.

Arra kérve a tekintetes Választmányt, hogy fenti indítványomat 
letárgyalni, és elfogadás esetében a m. kir. Földtani Intézet igaz
gatóságának hozzászólás és hozzájárulás végett elküldeni méltóz- 
tassék, maradok

Bpest, 1932. dec. 11.
mély tisztelettel:

Dr. Kadié Ottokár 
ez. rk. egyet, tanár, főgeológus 

ügyv. elnök

Kadié Ottokár sírja a Farkasréti 
temetőben (Székely K .felv.)
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Lénárt László

SZÁMVETÉS A SZERVEZETT MISKOLCI BARLANGKUTATÓK
30 ÉVI MUNKÁJÁRÓL*

Ö S S Z E F O G L A L Á S

1952. június 30-án megalakult a Magyar Hidrológiai Társaság Miskolci Csoportja Zsombolykutató Munka- 
bizottsága. Ezzel kezdetét vette a szervezett miskolci barlangkutatás, mely számos komoly eredménnyel büsz
kélkedhet. Munkánkban sorra vesszük a legfontosabb dátumokat, eseményeket, kitérünk a csoportokra, az 
MKBT helyi intézményére, valamint a barlangfeltárásokra. Tudományos eredményeinket témánként külön 
ismertetjük, kiemelve az egyes tudományágak miskolci képviselőit. Végezetül a szervezett miskolci barlang- 
kutatás 30. évfordulója tiszteletére rendezett találkozóról számolunk be.

A miskolci szervezett barlangkutatás története
Szervezett miskolci barlangkutatásról csak a

II. világháború után beszélhetünk. A negyvenes 
évek legvégén — az ötvenes évek legelején a DVTK 
(Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre) termé
szetjárók barlangos túrái, a MEGAY Géza vezette 
múzeumi barlangkor és a SAO (Societas Antrorum 
Obscurorum =  Sötét Barlangok Kutatóinak Szövet
sége) nevű amatőr, de már naplót is vezető csoport 
tevékenysége jelezte a szervezett barlangkutatásra 
való igényt.

1952. június 6-án megalakult a Magyar Hidroló
giai Társaság (MHT) Miskolci Csoportja, melynek 
munkaprogramjában a „Bükkhegység zsombolyai
nak karsztvíz szempontjából való feltárása” is sze
repelt. E két körülmény tette lehetővé, hogy június 
30-án az országban harmadikként, a fővároson 
kívüli első vidéki barlangkutató csoportként létre
jöjjön az MHT Miskolci Csoportja Zsombolykutató 
Munkabizottsága. (A munkabizottság 1954. decem
ber 16-án szakosztállyá alakult.) Első tényleges 
vezetője BORBÉLY Sándor volt, aki a barlang- 
kutatás számos területén dolgozott (és részben dol
gozik) lankadatlan szorgalommal a miskolci, s ezen 
keresztül a magyar barlangkutatásért.

A „Zsombolyosok” munkaprogramja erősen 
karsztvízcentrikus volt. Ez nem véletlen, hiszen 
kutatásaiknak itt volt, s van ma is bizonyos mértékig 
a legnagyobb népgazdasági jelentősége.

A miskolci barlangkutatók tevékenysége a fentiek 
ellenére igen szerteágazó volt és az ma is. Víznyelők 
bemérését és bontását végezték; tisztogató, helyre
állító és állagmegőrző (rövid ideig kezelői) munkála
tokat végeztek a háború alatt tönkrement idegen- 
forgalmi barlangjainkban; forrásfoglalásokban, víz- 
nyomjelzésekben vettek részt; barlangi filmfelvéte
leket készítettek; barlangkutató találkozókon vettek 
részt; országos barlangos ankétot szerveztek (melyen

* „30 éves a szervezett miskolci barlangkutatás” c. ünnepi talál
kozón Létrástetőn 1982. augusztus 28-án elhangzott előadás.

az országos barlangkutató egyesület létrehozását 
szorgalmazták); a Magyar Tudományos Akadémia 
támogatásával beindult hidrológusképző tanfolya
mot végeztek el; tudományos üléseket szerveztek; 
barlangi ásatásban segédkeztek és természetesen jár
ták a Bükk barlangjait, növelve számukat, hosszukat, 
mélységüket. Feltárás után térképezték azokat, gyűj
tötték a barlangokra vonatkozó geológiai, hidro
geológiai, klimatológiai, biológiai, morfológiai ada
tokat, melyeket külső szervek (pl. VITUKI, Mis
kolci Vízművek, BAZ Megyei Tanács Idegenforgal
mi Hivatala stb.) gyakran kértek és felhasználtak.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
(MKBT) Miskolci Csoportja, — mely lényegében 
azonos volt az MHT Borsodi Csoportja Zsomboly
kutató Szakosztályával —, 1959. január 22-én (alig 
két hónappal a MKBT létrejötte után) 45 aktív, 
20 pártoló és 8 aktív ifjúsági taggal alakult meg, 
s rövidesen létrehozta az egri, a rudabányai és az 
ormosbányai alcsoportját is.

1961-ben az eddig egységes, de már kissé túl nagy 
MHT csoportból Diósgyőri Bányászklub „Tóth 
Bucsoki István” Barlangkutató Csoportja, valamint 
a DVTK „Hermán Ottó” Barlangkutató Csoportja 
néven a barlangkutatók jelentős része kivált, s az 
MKBT-ben is önálló barlangkutató csoportként 
működtek tovább. (Ennek ellenére éveken keresztül 
a közös kutatási tevékenység jelentős szerepet ját
szott a csoportok életében). 1964 végén a Nehézipari 
Műszaki Egyetem Tudományos Diákköre (NME 
TDK) Karszthidrológiai Szakcsoportja kezdte meg 
működését. Az MHT-ből 1966-ban kivált barlang- 
kutató csoport az egyetem sportkörének a keretében 
MEAFC (Műszaki Egyetemi Atlétikai Futball Club) 
„Marcel Loubens” Barlangkutató Szakcsoport né
ven folytatta tevékenységét. (1979 szeptemberétől 
az ország első jogilag önálló barlangkutató csoport
jaként dolgoznak). 1975-től néhány évig a kazinc
barcikai „fenntartóval” büszkélkedő, de csak mis
kolciakból álló Bükk Barlangkutató Csoport nö
velte ötre a miskolci csoportok számát. így már
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egyszerre 80—120 (a harminc év alatt 800—900) fő 
dolgozott tartósan csoportjainkban, túlnyomórészt 
a Bükk-hegységben.

A barlangkutató csoportok nevei az évek folya
mán meglehetősen összekuszálódtak. Sokszor olyan 
csoportösszefonódások jöttek létre — részben papí
ron, részben gyakorlatban —, melyek célja a lehető 
legnagyobb támogatás megszerzése volt. A problé
mák egyszerűsítése érdekében a kutatókat néhány 
vezető személy köré csoportosítjuk, kik az adott 
csoport tevékenységét döntő mértékben meghatá
rozták. Az így lehatárolt csoportokat tekintjük 
többé-kevésbé állandónak, a neveket pedig — a 
névváltozatok elhagyása mellett — a kialakult 
gyakorlat szerint használjuk.

A „Zsombolyosoktól” (MHT) a Marcel Loubens 
Barlangkutató Egyesületig pl. a BORBÉLY Sándor, 
BALOGH Tamás, LÁNER Olivér, KUCHTA Gyu
la, ZÁMPORY Vilma, SZABÓ László, TOKÁR 
Ferenc, MAJOROS Zsuzsanna, GYURKÓ Péter, 
SZEREMLEY Szabolcs, VINCZE Ferenc, LÉ- 
NÁRT László, GONDA Gyula stb. által vezetett 
barlangkutatók jutottak el.

A „Zsombolyosokból” kiváló Bányász Barlang- 
kutató Csoportot pl. VÁRSZEGI Sándor, LUKÁ- 
CSIK József, KOSITZKY József, SZÁNTAI 
Zoltán, KOZMA György stb. nevei fémjelezték. 
A „Zsombolyosokat” szintén elhagyó Hermán 
Ottó Barlangkutató Csoport vezetői pl. GYENGE 
Lajos, KOVÁCS János, FARKAS János, MÉSZÁ
ROS Károly, VARGA János, GERMÁN Erzsébet, 
SZIKSZAI Tibor, PÓCSI Lajos, HERNÁDI Béla, 
JÓZSÁNÉ FICZERE Magdolna voltak.

Az NME TDK Karszthidrológiai Szakcsoportjá
nak tanárvezetői NÉBLI Vendel, NÉMETH Alajos 
és LÉNÁRT László, a diákvezetők pl. SZEKSZÁR
DI József, EÖRDEGH Szabolcs, CZIPÓ Ferenc, 
SZEREMLEY Szabolcs, BODRI Gyula, SZOM- 
BATHY Zoltán, LÉVAY Tibor, GOMBOR László, 
CSERNYÁK Attila, FEHÉR Ernő, NAGY István, 
NAGY Tibor stb. voltak.

A Bükk Barlangkutató Csoportot pl. SZABÓ Ká
roly és SOMODI László stb. nevei fémjelezték.

Á csoportok változó helyű, munkavégzésű 
— időnként nemzetközivé dagadó — rendszeres 
túráin, kutatótáborain kívül meg kell emlékeznünk 
az országos jelentőségű csoportrendezvényekről. 
Ilyenek voltak:

az első országos karszthidrológiai és barlangkuta
tási ankét (1955. augusztus 19—20-án, az MKBT 
létrehozását elősegítő, nyomtatásban megjelenő 
határozatokkal),

a VIII. Országos Barlangnap 1963. június 22—23- 
án (az MHT, Bányász, Hermán Ottó szakcsoportok 
szervezésével),

karszthidrológiai ankét 1965. május 5—6-án 
(MHT kiadvánnyal),

a „Zsombolyosoktól a Marcel Loubens csopor
tig” találkozó 1977. július 23—24-én (Marcel Lou
bens csoport, kiadvánnyal és emléklappal),

a Karszt- és Barlangkutatók Országos TDK talál
kozója 1978. október 12—15-én (az egyetemi cso
portok segítségével, kiadványokkal),

a XV. Országos Tudományos Diákköri Konfe
rencia barlangos része 1981. április 15—17-én 
(NME TDK, kiállítással), 

a Mészáros Károly nemzetközi emléktáborozás 
1981. április 28—május 3. között (Hermán Ottó 
csoport),

a Mészáros—Lantos emléktúrák 1980. május 
1—3; 1982. ápr. 29—május 3. között (Hermán Ottó 
csoport, jelvénnyel).

Á rendezvények többségét az MKBT erkölcsileg 
és részben anyagilag támogatta.

A miskolci barlangkutató csoportok közös tevé
kenységének előmozdítására 1970-ben létrehozták 
az MKBT Miskolci Területi Osztályát. A debreceni, 
nyíregyházi, kazincbarcikai, tardonai barlangkutató 
csoportok belépésével előbb Borsodi Területi Osz
tály, majd Északmagyarországi Területi Szervezet 
(ÉTSZ) lett a neve. Az elnök mindannyiszor JU
HÁSZ András volt, a titkárok viszont (MAJOROS 
Zsuzsanna, F. TÓTH Géza, MÉSZÁROS Károly, 
LÉNÁRT László, VÁRSZEGI Sándor, MOLNÁR 
László, JÓZSÁNÉ FICZERE Magdolna) különbö
ző okok miatt sűrűn váltogatták egymást. Gyakran 
rendeztek előadásokat, klubdélutánokat, országos 
rendezvényeket is szerveztek.

Az MKBT ÉTSZ Országos rendezvényei közé 
tartozott:

„Beszivárgási ankét” 1975. május 12-én (publi
kációval),

„Barlangok védelme” ankét 1976. június 5—6-án 
(társszervekkel, kiállítással, kiadvánnyal), 

országos közgyűlés 1973. november 11-én,
„25 éves a szervezett miskolci barlangkutatás” 

találkozó (annotált meghívóval),
négy országos vándorgyűlés, barlangnap: 1972. 

június 17—18., 1974. június 15—16., 1975. augusztus 
30—31. és 1981. június 26—28.

a „70 éves a magyar szervezett barlangkutatás” 
miskolci rendezvényei 1980. szeptember 13-án 
(ünnepi ülés, a Hermán Ottó Múzeum segítségével 
kiállítás és prospektus),

a Marcel Loubens vándorkupa barlangi bizton
sági-ügyességi versenyeinek kétszeri megrendezése 
az 1975. és 1981. évi barlangnapon, valamint 

a szervezett miskolci barlangkutatás 30. évfordu
lójának megünneplése 1982. augusztus 28—29-én 
(előadással, baráti találkozóval, emléklappal).

1981 végén az ország első természetvédő társula
taként alakult meg a BAZ megyei Természetvédelmi 
Egyesület. Ennek keretében a miskolci, budapesti, 
debreceni barlangkutatók részvételével — több hiva
talos és társadalmi szerv segítségével — a Bükkben 
barlangtisztítási, az Esztramoson pedig barlangi 
komplex régészeti ásatásos, ill. természetvédelmi 
tábort szerveztünk.
Országos tisztségviselők, kitüntetettek

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
tisztségviselői közé az eddigi 9 választáson 12 főt 
12 különböző tisztségre 40 alkalommal választottak 
meg miskolci barlangkutatót. (BÁRSONYOS Jenő, 
BORBÉLY Sándor, F. TÓTH Géza, GERMÁN 
Erzsébet, HEGEDŰS Ferenc, HOLLÓ Elemér,
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JUHÁSZ András, LÁNER Olivér, LÉNÁRT Lász
ló, MAJOROS Zsuzsanna, TÓTH József, VÁR
SZEGI Sándor.)

Az MKBT jól dolgozó tagjait, csoportjait külön
böző jutalmakkal, kitüntetésekkel díjazza. A mis
kolciak az elmúlt 30 év során 1 Hermán Ottó- és 
4 Vass Imre-érmet, 2 Hermán Ottó- és 5 Vass Imre- 
oklevelet nyertek el. A Cholnoky Jenő-pályázaton 
4 alkalommal értek el I—III. helyezést.

Halottaink
A szervezett miskolci barlangkutatás megindulása 

óta a következő kitűnő kutatótársainktól kellett 
búcsút vennünk:
BALOGH Ferenc LANTOS Imre
BALÁS Anna MÉSZÁROS Károly
GYENGE Lajos PODHORSZKY István
KROMPASZKY Géza SZEPESI József

A barlangkutató csoportok barlangfeltárásai
A csoportok legkézzelfoghatóbb eredményei a 

barlangfeltárások. A tényleges feltárók azonosítása 
sok esetben igen nehéz, ismerve a csoporttagság je
lentős mérvű cserélődését. A nehézségek ellenére 
— a jelenlegi és a régebbi csoportok vezetőinek véle
ményét kikérve, ill. az általuk írt kéziratokat fel
használva — az 7. mellékletben a miskolci csoportok 
barlangfeltárásait próbáljuk összefoglalni. Ha egy
szerre, vagy egymás után azonos barlangban több 
csoport dolgozott (dolgozik), azt +  jellel rögzítettük 
a csoportnevek között. Nem részei felsorolásunknak 
az olyan jelentős bükki feltárások, mint például a 
Pénzpataki-víznyelőbarlang, a Hajnóczy-barlang, a 
Diabáz-barlang, de még az István-lápai-barlang új 
feltárásai sem, mivel ezekben a kutatásokban a mis
kolci csoportok nem, vagy csak kis mértékben vettek 
részt.

A felsorolt barlangfeltárások a Bükk barlangjai
nak jelentős részét képezik. Egyesek — például a 
Létrás-tetői-barlang, az István-lápai-barlang — a 
maguk idejében országos mélységrekordot jelen
tettek.

A miskolciak tudományos barlangkutatási 
tevékenysége

Fejezetünkben a szorosan vehető miskolci karszt- 
és barlangkutatók tudományos tevékenységét igye
keztünk áttekinteni. Ahol csak módunk van rá, 
személy szerint nevezzük meg a munkavégzőket, 
elsősorban nyomtatott publikációik alapján.
/. Barlangi geodéziai munkák

A Miskolcon működő csoportok gyakorlatilag 
mindannyian komoly térképézési munkálatokat 
végeztek. A 2. mellékletben 36 bükki nagy (200 m-nél 
hosszabb és/vagy 50 m-nél mélyebb) barlang térké- 
pezettségi állapotát mutatjuk be, megjelölve a mis
kolciakon kívül végzett munkát is.

A Bükk-hegységben mintegy 30—32 km barlang- 
összhosszról tudunk. Körülbelül a negyedrészéről 
van jónak mondható, közel teljes barlangtérkép, és 
hozzávetőleg kétszer annyi részfelmérésről, ill. 
barlangvázlatról tudunk.

A sok barlangtérképező közül háromról emléke
zünk meg. TÓTH József volt az első, aki barlang- 
méréseit, annak megbízhatóságát tudományos ala
possággal vizsgálta, s eredményeit publikálta is. 
KŐHALMY Gábor a Béke-barlang szabatos felmé
résével lehetővé tette JAKUCS László térképének 
helyesbítését, és a jelenlegi szanatóriumi részre való, 
bányászati módszerrel történt rályukasztást. LÉ- 
VAY Tibor új térképábrázolási eljárást mutatott be, 
melynek alapján a barlang minden mérete egyszerre 
levehető a térképről.
2. Barlangi geológiai vizsgálatok

SZABÓ László barlangkutató társaival készített, 
forrásmunka értékű anyagában hazai és nemzetközi 
fórumokon az anizuszi mészkősáv barlangjainak 
geológiai viszonyait igen alaposan elemezte. JU
HÁSZ András a Bükk egyes részeinek karszt- 
geológiai és tektonikai, HEGEDŰS Ferenc és 
SZLABÓCZKY Pál a Miskolctapolcai-tavasbarlang 
vizsgálatairól írt. SIMON Ernő a Fekete-barlang, 
VIRÁG Zoltán az István-lápai-barlang, VERES 
Lajos a Király-zsomboly, MIKLÓS Gábor és VÁR
SZEGI Zsuzsanna a Vesszős-gerinci-barlang geoló
giai viszonyait taglalta. LÉNÁRT László a Létrási- 
vizesbarlang és az Anna-mésztufabarlang részletes 
és több kisebb barlang átfogó földtani kutatását 
végezte el.

3. Geofizikai vizsgálatok
Elsősorban a radiokip-vizsgálatokról kell említést 

tenni. Először MAJOROS Zsuzsanna, majd ÚJ- 
SZÁSZI József és PETHŐ Gábor végzett ilyen jel
legű vizsgálatokat. Előbbi az elektromos penetráci
ós szondát is kipróbálta barlangban munkatársaival.

Ide kívánkozik BORBÉLY Sándor „varázs
vesszős” kutatása is. Az általa kimutatott anomáliák 
több esetben egybeestek a radiokip-módszerrel, az 
előtte és tőle függetlenül kimutatott anomáliákkal.
4. Hidrogeológiai eredmények

A sort BORBÉLY Sándor szerteágazó és nagy 
mennyiségű kutatásának rögzítésével kezdjük. Lyco- 
pódiumos víznyomjelzésekről, a karsztkutatásról, 
általában a bükki karsztvízről több cikket publikált. 
A Miskolctapolcai-tavasbarlangról, a Létrás-tetői- 
(Szepesi-) barlangról és több más barlangról írt 
cikkei szintén forrásmunka értékűek. Kedvelt mun
katerülete volt a víz—kőzet kölcsönhatásának vizs
gálata is.

SZABÓ Gyula az István-barlangból csepegés- 
mérési adatokat közölt. KIRÁLY Lajos, SZIKSZAI 
Gyula, SZLABÓCZKY Pál elsősorban karszt- 
hidrológiai témákat dolgozott fel. SZABÓ László 
már említett munkájában is sok karsztvízzel kapcso
latos kutatási eredmény található.

JUHÁSZ András a csapadéknak és a forrásoknak 
a kapcsolatát sokoldalúan vizsgálta. Vízkémiai, 
karsztos beszivárgási, víznyomjelzési munkái ismer
tek. LÉNÁRT László elsősorban a Létrási-vizes- 
barlangban több éven keresztül végzett és irányított 
csepegésmérések adatait publikálta, de vízkémiai, 
cseppkőnövekedési vizsgálatairól is beszámolt.
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5. Karsztmorfológiai kutatások
A Bükk morfológiai vizsgálatával számos szak

ember foglalkozott. A miskolciak közül jelentősebb 
eredményeket HEVESI Attila tollából ismerünk, 
aki az édesvízi mészkő (mésztufa) képződésével és a 
karsztos felszínfejlődéssel foglalkozott.

6. Barlangi régészeti kutatások
A két világháború között kezdődött SAÁD An

dor kutatási tevékenysége. A Diósgyőri- és a Szeleta- 
barlangban végzett ásatásos kutatásai mellett általá
ban a bükki ősemberkutatással foglalkozott. Idő
rendben MJEGAY Géza, HELLEBRANDT Mag
dolna és TÓTH Lajos kutatásait, leletmentő ásatá
sait kell megemlítenünk. Újabban SIMÁN Katalin 
végez egyre rendszeresebbé váló ásatásokat, például 
az Esztramoson. A barlangkutató csoportok tagjai 
többször vettek részt különböző szervezésű régészeti 
ásatásokban segédmunkásként.

7. Barlangbiológiai adatgyűjtések
LENGYELNÉ BOLDOG Ilona karsztforrások

vízbiológiai viszonyait elemezte. Régi barlangkuta
tók több alkalommal figyeltek meg gyűrűzött dene
véreket. LÉNÁRT László a Létrási-vizesbarlangban 
telelő denevérek egyedszámait rögzítette több éven át.

8. Barlangklimatológiai vizsgálatok
BORBÉLY Sándor számos barlangban mért 

néhány alkalommal víz- és léghőmérsékletet, mely 
eredmények publikálását gyakran más szerzőnek 
engedte át. KORÉNYI Endre és RIMÁNYI Jenő 
a Miskolctapolcai-tavasbarlangban gyűjtött víz- 
és léghőmérsékleti adatokat dolgozta fel.

SZABÓ Gyula az István- és az Anna-barlangok 
hőmérsékletének, páratartalmának, légmozgásának 
vizsgálatával szerzett dokt9ri címet. ADORJÁN 
Barna, BÍRÓ Zsigmond, FÁZOLD Ádám a Béke
barlang klímáját vizsgálta. LÉNÁRT László (rész
ben MAJORÓS Zsuzsannával közösen) a Létrási- 
vizesbarlang víz- és léghőmérsékletét, légnyomását, 
az Anna-mésztufabarlang léghőmérsékletét, légnyo
mását, páratartalmát, portartalmát vizsgálta, vala
mint a Bükk-hegység barlangjaiból szórványosan 
előkerült klimatológiai adatokat gyűjtötte össze.

9. Barlangterápiai kutatások
Barlangjaink közül a Miskolctapolcai-tavasbar- 

langot és a Béke-barlangot, illetve terápiás hatásukat 
vizsgálta igen sokoldalúan BÁRSONYOS Jenő, 
ADORJÁN Barna, KERÉNYI Béla, BÍRÓ Zsig
mond és KELEN Gábor. Rendkívül figyelemre mél
tó eredményeiket nemzetközileg is számon tartják.

10. Közegészségügyi vizsgálatok
BÁRSONYOS Jenő és ANDRIK Péter, TA

KÁCS Sándor a bükki források tisztasági viszonyait 
elemezte számos cikkében.

11. Dokumentációs munkák
Nagyon fontos, hogy a barlangok kutatásával 

kapcsolatos megfigyelések, vizsgálati eredmények

írásban is rögzítésre kerüljenek. A dokumentációs 
munkák terén példamutatóul megemlíthetjük BOR
BÉLY Sándor, KROMPASZKY Géza, GYENGE 
Lajos, KUCHTA Gyula, KOSITZKY József 
VÁRSZEGI Sándor, F. TÓTH Géza, MAJOROS 
Zsuzsanna, MÉSZÁROS Károly, SZEREMLEY 
Szabolcs, LÉNÁRT László, LÉVAY Tibor, 
RANCZ Balázs beszámolóit.

12. Kutatástörténeti feldolgozások
A miskolci barlangkutatás történetének — rend

kívül háládatlan — feltárásával BALÁZS Zoltán 
VÁRSZEGI Sándor, BORBÉLY Sándor és LÉ
NÁRT László próbálkozott több-kevesebb sikerrel.
13. Kataszterezési és bibliográfiai munkálatok

KUCHTA Gyula a csoport által feltárt barlangok
monografikus feldolgozását kezdte meg. Mintegy 
tucatnyiról készült sokszorosított anyag, mely sok 
esetben ma is forrásmunka értékű.

Az MKBT első barlangkataszterezési felhívására 
TÓTH Józsefnek a Soproni-hegységre vonatkozó 
munkássága volt az egyik válasz. Jóval később 
MÉSZÁROS Károly fogott bele egy hatalmas mun
kába, melynek befejeztéig sajnos, már nem jutha
tott el.

LÉNÁRT László több mint 400 címből álló listát 
készített, mely a miskolci barlangkutatók (barlan
gokkal is foglalkozó más szakemberek) tudományos, 
ismeretterjesztő és információs publikációit tartal
mazza 1929-től 1982-ig. Az összeállítást a miskolci 
Hermán Ottó Múzeum e kézirat lezárásakor publi
kálásra elfogadta.

14. Ismeretterjesztő tevékenység
A miskolci barlangkutatással és általában a bar

langokkal kapcsolatosan számosán tartottak külön
böző szintű előadásokat. Az írásos anyagok közül 
az ILLYÉS Bertalan, MEGAY Géza, JUHÁSZ 
András, H. SZABÓ Béla és LÉNÁRT László tollá
ból megjelenteket említjük.

Ünnepi találkozónk
A 30 éves szervezett miskolci barlangkutatás 

tiszteletére 1982. augusztus 28—29-én Létrás-tetőn 
baráti találkozót szerveztünk. A kétnapos össze
jövetelen 100 miskolci (volt) barlangkutató jelent 
meg az ország minden részéből 27 családtag kísére
tében. Rajtuk kívül négy hazai és egy nagyváradi 
barlangkutató csoport, ill. a BMTE tagjaiból álló 
28 fős vendégsereg tisztelte meg jelenlétével ünnep
ségünket.

A találkozón JUHÁSZ András ünnepi megemlé
kezése, valamint e cikk előadása hangzott el. Sokan 
barlanglátogatáson is részt vettek, majd a tábortűz 
mellett emlékeiket elevenítették fel.

A jelenlevők egyhangú kívánságára legközelebb a 
35 éves évfordulóra rendezünk hasonlójellegű baráti 
találkozót.

Lénárt László
Nehézipari Műszaki Egyetem
Miskolc
Földtan-Teleptani Tanszék
3515
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1. melléklet
Miskolci barlangkutató csoportok bükki barlangfeltárásai

Borsodi Szénbányák lg. SE. Természetjáró Szakosztály
Karsztkutató Szakcsoportja
Bányász-barlang
Bronzika-barlang
Betyár-barlang (Lyukas-gerinci-barlang)
Emlékmű-barlang (Kurta-bérci-hasadékbarlang)
Félelmek barlangja
Fenyves-réti I. sz. víznyelőbarlang
Galuzsnya-víznyelőbarlang
Honvéd-barlang
Kalapács-kői-barlang
Kovács-kői-barlang
Kőbányai-víznyelőbarlang (Tapolca)
Kőszűz-barlang 
őz-tebri-barlang 
Petőfi 1 - 2  —3. sz. barlang
Sebes-oldali-barlang
Szirén 1 -2 . sz. barlang 
Szivárvány-barlang 
Vénusz-barlang 
Vörös-lyuk

Nehézipari Műszaki Egyetem Tudományos Diákkör Karszthidroló- 
giai Szakcsoportja (N M E TDK)
Balekina-barlang
Egyetem-töbri-barlang
Fekete-barlang
Király-zsomboly
István-barlang
Szendvics-barlang
Sziklás-töbri-barlang
Szinva-parti-barlang

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Augusztus 20. barlang (Sajt-barlang)
Bányaudvari-barlang (Tapolca)
Cubákos-barlang
Csókás-réti-barlang
Húsvét-zsomboly
Iker-tebri-barlang
Kismogyorós-barlang
Kőlyuk II. sz. barlang (Hillebrand-barlang)
Kőbányai-zsomboly (Tapolca)
Kőbányai-zsomboly (Mexikó-völgy)
Lengyel-barlang
Létrási-vizesbarlang
Nagykőmázsa-völgyi-zsomboly (Nagykőmázsa-völgyi-hasadék- 
barlang)
Savósi-hasadékbarlang
Sólyomkúti-barlang
Speizi-barlang

Spirál-barlang
Szamentu-barlang
Útmenti-barlang
Vesszős-gerinci-barlang
Vfsszős-gerinci-zsomboly

Bükk barlangkutató csoport
Katowice-zsomboly
Lófő-barlang

Borsodi Szénbányák lg. SE. Természetjáró Szakosztály Karszt
kutató Szakcsoportja +  Avas Dél Lakótelepi Sportegyesület 
Hermán Ottó Barlangkutató Szakcsoportja 
Teknős-barlang

Avas Dél Lakótelepi Sportegyesület Hermán Ottó Barlangkutató 
Szakcsoportja
Borókási H., III., IV., V. sz. víznyelőbarlang
Bodzás-oldali II., III. sz. zsomboly
Dorongós-víznyelőbarlang
Fényeskői 1. és 2. sz. barlang
László-zsomboly
Mexikó-völgyi-barlang
Szarvas-kúti-víznyelőbarlang
Sziklafal-alatti-barlang
Szent György-forrásakna
Útmenti-barlang (Csemetekerti-barlang)
Vadas-zsomboly és víznyelőbarlang 
Vadalmás-kúti-zsomboly

Borsodi Szénbányák lg. SE. Természetjáró Szakosztály Karszt
kutató Csoportja +  Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
Bükkös-barlang 
Lilla-barlang (Romvár-barlang)
Lusta-völgyi-zsomboly 
Létrás-tetői-barlang (Szepesi-barlang)

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület +  Avas Dél Lakótelepi
Sportegyesület Hermán Ottó Barlangkutató Szakcsoportja
Bolhási-víznyelőbarlang
Jávor-kúti-víznyelőbarlang
Szeleta-zsomboly
Vártetői-barlang

Avas Dél Lakótelepi Sport egye sülét Hermán Ottó Barlangkutató 
Szakcsoportja +  Nehézipari Műszaki Egyetem Tudományos 
Diákkör Karszthidrológiai Szakcsoportja 
István-lápai-barlang

2. melléklet
A 200 m-nél hosszabb és/vagy 50 m-nél mélyebb bükki barlangok

Név Hosszúság (km) Mélység (m) Befoglaló kőzet

Létrási-vizesbarlang C 2,2 3ooo 90 Anizuszi mészkő
István-lápai-barlang B 2,0 243 Anizuszi mészkő
Fekete-barlang C 1,0 163 Anizuszi dolomit
Létrás-tetői-barlang (Szepesi-barlang) B 1,0 o 166 Anizuszi mészkő
Jávor-kúti-víznyelőbarlang C J r f i  83o Anizuszi mészkő
Borókás IV. sz. víznyelőbarlang D 1,0 102 m ó Ladini fennsíki mészkő
Hajnóczy-barlang (NM) C 1,2 n o 117 Ladini tüzköves mészkő
Bolhási-víznyelőbarlang B i,6 :  o > 125 Anizuszi mészkő
Diabáz-barlang (NM) B 1,0 153 tso Anizuszi mészkő
Viktória-barlang (NM) A 0,8 50 Uo Ladini répáshutai mészkő
Mexikó-völgyi-barlang A 0,7 80 • Ladini répáshutai mészkő
Vénusz-barlang D 0,6 — Ladini kisfennsíki mészkő
Szirén-barlang A 0,5 — Anizuszi mészkő
István-barlang C 0,6 55 Anizuszi mészkő
Kecske-lyuk C 0,4 — Ladini tüzköves mészkő
Kőlyuk I. c 0,4 — Ladini kisfennsíki mészkő
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Név Hosszúság (km) Mélység (m) Befoglaló kőzet

Szamentu-barlang C 0,4 _ Ladini kisfennsíki mészkő
Pénz-pataki-víznyelőbarlang (NM) C 0,3 128 Ladini répáshutai mészkő
Anna-mésztufabarlang D 0,6 — Quarter mésztufa
Soltész-kerti-mésztufabarlang D 0,2 — Quarter mésztufa
Bányász-barlang A 130 Ladini fennsíki mészkő
Kis-kőháti-zsomboly (NM) B — 110 Ladini fennsíki mészkő
Borókási II. sz. víznyelőbarlang A — 110 Ladini fennsíki mészkő
Szeleta-zsomboly C _ 100 Anizuszi mészkő
Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang D — 94 Ladini répáshutai mészkő
Vártetői-barlang D — 90 Anizuszi mészkő
Hársas-barlang (NM) B _ 87 Ladini tüzköves mészkő
Bodzás-oldali II. sz. zsomboly A _ 65 Anizuszi mészkő
Borókási III. sz. víznyelőbarlang D — 60 Ladini fennsíki mészkő
Vadas-zsomboly A _ 60 Anizuszi mészkő
Útmenti-zsomboly D _ 56 Anizuszi mészkő
Nagykőmázsai-zsomboly A — 51 — Ladini répáshutai mészkő
Balekina-barlang C 0,3 89 Anizuszi dolomit
Kurta-bérci-hasadékbarlang
(Emlékmű-barlang) A 50 Ladini fennsíki mészkő
Speizi-barlang C _ 96 Anizuszi mészkő
Szarvastetői-víznyelőbarlang (N M) D — 50 - Z l Ladini répáshutai mészkő

A Publikált térkép nincs
B Publikált rész-térkép(ek) van(nak)
C A barlang túlnyomó része publikált (v. publikálás alatti), térképpel dokumentált 
D A barlang teljes térképe megjelent (vagy megjelenés alatt van)
NM Nem miskolciak térképezték

ACCOUNT OF THE 30 YEARS WORK 
OF THE ORGANIZED SPELEOLOGIST 

OF MISKOLC

In Hungary the organized speleological research 
has commenced in 1910. Its center was Budapest, 
the Capital of the country. Miskolc, presently the 
second largest city of Hungary is built at the eastern 
slopes of the Bükk Mountains, which is constituted 
mainly from limestone. Evén in the early period 
many citizens of the town were participants in the 
research of the caves in the Bükk Mountains, bút 
the first speleological organization in Miskolc was 
established only in 1952. This group belonged to the 
Hungárián Hydrological Society, bút later as a 
result of a rapid development, the local independent 
organization of the Hungárián Speleological Society 
was formed. In the beginning the research-workers 
were occupied mainly with karst hydrological prob- 
lems fór the watersupply of Miskolc, bút later, when 
the professors and students of the local university 
joined in the work, their activity became many- 
sided.

At present 36 great caves are known in the Bükk 
Mountains with 32 kilometres of overall length. 
The greater part of these caves were explored and 
mapped by the speleologists of Miskolc. They 
published about 400 scientific papers during the last 
30 years. They organized several scientific conferen- 
ces. There are four speleo-clubs in the town with 
80—120 permanent members, bút the number of the 
participants in the speleological activity were about 
800—900 in the last 30 years. Following Budapest, 
Miskolc is the second most important speleological 
center of Hungary.

0B 30P  TPMAUATHJIETHEM PAEOTbl 
0PTAHH30BAHHbIX CnEJIEOJIOTOB 

B MHUIKOJIbU

B BeurpHH opraHmoBamiaH AeaTejibHOCTb cne- 
jieoJioroB Hananacb b 1910-om rouy. LfeHTpoM ee 
bbjihjich r. BynaneuiT. M hlukojiu, BTopoií no 
HHCJieHHOCTH HacejieHHB ropou b BeHrpnH, Haxo- 
AHTCH y BOCTOHHblX nOAHOHCHH rop BbIKK, CJIO- 
aceHHbix öoJibmeií nacTbio HiBecTHHKaMH. MHorne 
cpe^H JKHTejieü ropoua yace h b HanaJibHOM nepHoue 
ynacTBOBaJin b HCCJieuoBaH hh nemep rop Bwkk, 
ho nepBan opraHH3auHH no cnejieojiornu. r. M hiu- 
kojiu öbuia co3AaHa TOJibKo b 1952 r. 3Ta rpynna 
paöoTana b paMKax BenrepcKoro FHAPOJiorn- 
necKoro OöiuecTBa. B nepBoe BpeMH HCCJieuoBa- 
TejiH 3aHHMaJiHCb rnaBHbiM oöpa30M npoÖJieMaMH 
rnApoJiornn KapcTa ajih BOAOCHaőaceHHB ropoaa 
Mhuikojiu, no3>Ke — Kor^a b paőoTy aKTHBHo 
BKJlHDHHJIHCb M npenOflOBaTCJlH n CTy êHTbl MeCT- 
Horo yiiHBepcHTeTa — AeflTeJibHOCTb rpynnbi 
CTaHOBnnacb MHorocTopoHHen.

B HacTOflmee BpeMH b ropax Bükk H 3 B e c T n o  
36 őoJTbuiHX nemep, oömen npoTJOKeHHOCTbio 
okojio 32 km. BoJibiuafl nacTb H3 hhx 6biJia pa3Be- 
AaHa h 3aKapTHpoBaHa cnejieo.noraMH r. M huikojiu. 
B TeneHne npouieAuinx 30 JieT hmh öbuio onyŐJin- 
KOBano okojio 400 HayHHbix craTen. Bbuio opraHH- 
30BaH0 HecKOJibKo HaynHbix KOH4>epeHUHH. HeTbipe 
npoAOJi5KHTejibHO paőoTaioiHHX rpynnbi cneneoJio- 
tob ropoAa hmciot 80— 120 nocTObhhbix hjichob. 
3a 30 JieT b cnejieoJiornHecKHx paöoTax ynacTBO- 
BaxiH 800—900 nejioBeK. nocjie By^aneuiTa r. 
M huikojiu BBJiBeTCH H aH Ő O Jiee  3 H a 4 H T e jib H b iM  
ueHTpoM cnejieoJiorHH b BeHrpHH.
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Karszt és Barlang, 1982. évf. I. füzet, p. 29—34., Budapest

Kraus Sándor

A BUDAI-HEGYSÉG HÉVIZES BARLANGJAINAK 
FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE

Ö S S Z E F O G L A L Á S
A budai melegvizek ősi forrásjárataiban jól tanulmányozhatók az üreg képződés fázisai. A barlangi üregek 

képződésével, az utólagos átalakulásokkal és a belőlük levonható következtetésekkel foglalkozik a tanulmány. 
A járatok alakját a befoglaló kőzet szerkezete és a régebbi hévizes hatások erősen befolyásolják. A képződmé
nyek vizsgálatával legalább két felszálló meleg karsztvizes időszak különíthető el, ami a jégkorszak éghajlat- 
változásaival hozható összefüggésbe.

1. Bevezetés
A Budai-hegységben található hazánk legtöbb 

hévizes üregrendszere. Az 1930-ban felfedezett 
Szemlő-hegyi-barlang volt az első, amiről egyértel
műen bizonyíthatónak látszott, hogy a jelenleg a 
Duna partján fakadó langyos és meleg források 
egykori forrásjárataival azonos. Az azóta eltelt 
félszáz év alatt több szakmai és népszerűsítő cikk 
tárgyalta kialakulásuk lehetséges feltételeit, ennek 
ellenére még nagyon kevés szerző foglalkozott a 
barlangban megfigyelhető genetikai jellemzők értel
mezésével. A kutatások kizárólag újabb járatok fel
tárását célozták, míg az ismert szakaszok vizsgálatá
val alig foglalkoztak. Ennek lélektani okait barlan
gászok körében nem kell bővebben magyarázni.

Meggyőződésem, hogy az eddig elmulasztott 
vizsgálatok és megfigyelések pótlása nemcsak az 
üregrendszerek kialakulásának értelmezéséhez, ha
nem annak ismeretében a további feltárásoknál is 
hasznosítható lesz.

2. Nyílt hasadékok jelenlétére utaló nyomok
A budai barlangok többsége eocén mészkőben 

alakult ki, ezért most elsősorban ezekről lesz szó.
Az eocén előtti karsztosodás nyomairól KRIVÁN 

P. (1959) írt részletesen. Cikkében a Róka-hegy nagy 
kőfejtőiben végzett megfigyeléseit ismerteti, de meg
állapításai a Budai-hegység triász képződményeire 
is érvényesek.

A következő üregképző fázist az eocén mészkőben 
látható, több centiméter nagyságú kalcitkristályok- 
kal bélelt hasadékok képviselik. Ezeket a későbbi 
oldás megkímélte, így a fentnőtt kristályok és a 
gyakran telérszerűen kitöltődött repedések anyaga 
a mai barlangjáratokba benyúlik. Ehhez a fázishoz 
tartoznak a Martinovics-hegy híres ikerkristályai is. 
Kialakulásuk — a következő, kovás-baritos fázis
hoz hasonlóan — vastag oligocén agyagtakaró alatti 
„zárt cellájú” anyagáthalmozással történhetett 
(KOVÁCS J.—MÜLLER P., 1980.)

/. kép. ,, Kovásodott ” és ép mészkőben kialakult járat 
a Pál- völgyi-barlangban ( Szeptáriás-fo/yosó ).
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2. kép. A kőzetből ki prepa- 
rálódott vastag kalcittelért 
borsókő vonta be (Szemlő- 
hegyi-barlang )

3. „Kovásodás”
A legtöbb szerző egyetért abban, hogy a miocén 

vulkanizmus hatása a dolomit porlásán kívül a kőze
tek anyagának hasadékok mentén történő kicserélő
dését (metaszomatózisát) is okozta (NAGY B., 
1979.). Ez az átalakulás jól megfigyelhető a Mátyás
hegyi- és a Pál-völgyi-barlangok járataiban. Ugyan
itt az is látható, hogy a „kovás” erek középvonalá
ban néhol fentnőtt baritkristályok telérei vannak. 
A nehezen oldódó barit a későbbi üregesedés során 
mindenhol megmaradt, több helyen a jelenlegi üre
gek falát alkotja ((Ferenc-hegyi-bg., Molnár Já- 
nos-bg.).

A barittelérek alsó felületén néhol az előző fázis
hoz tartozó kalcitkristályok negatívja látszik, ami a 
két kiválás sorrendjét eldönti (Pál-völgyi-bg., 
Francia-bánya bg.-ja).

Az eddig tárgyalt kiválások — bár többnyire 
egykori nyílt hasadékok falán képződtek — a jelen
leg ismert barlangjáratokban csak a régebbi fázisok 
maradékaiként jelentkeznek, járható méretű üreg 
alig ismert bennük.

4. Nyílt cellájú meleg karsztvizes üregképződés
A mai barlangok jóval később, a vízzáró takaró 

lepusztulása után, a pliocén (?) — pleisztocénben 
meginduló karsztvízáramlás hatására keletkeztek. 
A mélybe szivárgó, majd ott felmelegedő karsztvíz 
a vízzáró takaró alól a felszínre került karbonátos 
kőzet peremén törhet felszínre. A különböző repe
déseken, hasadékokon áramló víz a forrás közelében 
keveredik, üregesedést okozva (MÜLLER P., 1974.).

A Budai-hegység nagy-földtani felépítésében az 
utóbbi évmilliókban lényeges változás nem történt, 
így a pleisztocén üregképződés idején már a maihoz 
hasonló vízáramlási irányokat lehet feltételezni.

Ez egyúttal arra is magyarázatot ad, miért a két 
áramlási vonulat találkozásánál, a Szép-völgy— 
Rózsadomb területén vannak a nagyobb barlangok 
(ALFÖLDI L., 1979.).

A kiválásokban gazdag budai barlangokban vizs
gálódva az üregek kialakulásának több lépcsője 
különíthető el. A hévizekből kivált forrásmészkövek 
magasságának és korának összefüggését már tisztáz
ták (SCHEUER GY.-SCHWEITZER F., 1980.), de 
a forrásjáratok, barlangok hasonló jellegű, több 
lépcsőben történt kialakulásának felismerése az 
eddigi szakirodalomban még nem szerepelt.

5. A meleg karsztvizes üregképződés fázisai
Az első üregesedés során a tektonikailag kialakult 

ÉNY—DK és ÉK—DNY irányú vonalakat követte 
a víz. Ezek az irányok több helyen megegyeztek a 
„kovásodott” vonalakkal, de mert az átalakult kőzet 
savakban nem oldódik, a kialakuló üregek többnyire 
a még ép mészkőben keletkeztek. Az ilyen járatok 
jellegzetesen „b” betű alakúak, a magasabb oldalt 
az átalakult kőzet darabjainak leszakadásával kelet
kező, fönt általában szögletes záródású hasadék 
alkotja, míg az alacsonyabb oldal ép mészkőben 
van, az üreg szelvénye erősen lekerekített, felső 
oldala a kőzetrétegek dőlésének megfelelően ferde. 
Ezeknek a járatoknak alját általában agyag borítja, 
amiben — főleg a „kovás” részen — nagyon sok az 
átalakult kőzetanyag (1. kép). A kőzetrétegek dőlése 
egyébként majdnem mindenütt megfigyelhető ha
tással volt a kialakuló üregek alakjára.

A „kovásodott” anyagon és az ehhez kapcsolódó 
baritteléreken kívül a régebben kialakult kalcit- 
telérek is megnehezítették a víz üregképző munká
ját. A több centiméteres kalcitkristályok fajlagos 
felülete nagyságrendekkel kisebb, mint a kőzetet
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felépítő apró kristályoké. Az oldódás a kristály- 
egyedek felületén játszódik le, ezért nem meglepő, 
hogy a kalcittelérek (és a nagyobb ősmaradványok) 
kipreparálódtak a kőzetből. A járatok bővülése 
során a telérek falként helyben maradtak. A később 
kiváló képződmények bevonták ezeket, így a kuta
tók csak a folyosó hirtelen elszűkülését, majd újra 
kitágulását látták. Legismertebb ilyen telér-fal a 
Szemlő-hegyi-barlangban a Tű foka. Ennek a bar
langnak kiépítése során a szűkületeket járható mé
retűvé kellett tágítani, amivel megfigyelhetővé vált a 
felépítésük, érthető lett a kialakulásuk (2. kép).

A kőzet oldási maradéka az üregek alján rakódott 
le. Mennyiségi számítások és ásványtani vizsgálatok 
hiányában jelenleg még nem dönthető el, hogy más
honnan mennyi anyag került ebbe az üledékbe. 
Az „átkovásodott” anyag a mészkőre agresszív víz
ben nem oldódik, viszont Iemállott, szétázott álla
potban térfogata megnövekszik. Másik lényeges 
szempont, hogy az eocén mészkő 5—8 cm vastag 
rétegei közötti— 10 mm vastag agyagrétegek van
nak, sőt az üregek több helyen fölnyúlnak a mész
kőre települő márgába is. Mindezeket figyelembe 
kell venni, ha a barlangokban levő nagy mennyiségű 
agyag eredetét keressük. Ezeken kívül felszínről 
származó üledék is bemosódott néhol, erről azon
ban később lesz szó.

A feloldott mészanyagot a felszínre lépő víz forrás
mészkő alakjában lerakta. Ezeknek a kiválásoknak 
vizsgálata a források működési idejére ad támponto
kat.

6. Felszín alatti kiválások
A pleisztocén során a csapadékban bővebb inter- 

glaciálisok kedveztek a karsztos eredetű hévforrások 
működésének. A jeges időszakok szárazsága miatt a 
források vízhozama lecsökkent, valószínűleg néhá- 
nyuk el is apadt. Ekkor az üregekben a megrekedt, 
vagy nagyon lassan áramló vízben a helyi anyag
áthalmozás jutott túlsúlyba; az eddig a forráson 
távozó oldott mész most helyben vált ki. Az üreg 
felső részén a lecsapódó kondenzvíz a légtérben levő 
széndioxid segítségével állandóan növelte fölfelé az 
üreget (MÜLLER P., 1974.), a feloldott kőzet anyaga 
pedig folyamatosan pótolta a kiváló mészmennyisé- 
get, ami a barlangi „tó” falait és alját is bevonta. 
Ekkor keletkezhettek a jellegzetes „borsókövek” és 
„karfiolok”.

A víz felszínén az eltávozó széndioxid miatt erő
sebben túltelítetté vált az oldat, ezért itt vékony 
mészhártya keletkezett. Ez a legkisebb — például 
buborék felszállása miatt keletkező — hullámzás 
vagy más vízmozgás hatására összetört és a víz aljára 
lebegett le, ahol a további kiválások megvastagítot
ták és összecementálták őket. (KRAUS S., 1978, 
1979.) (3. kép). Az egyre vastagodó kalcitlemez- 
tömeg tehát az egykori fenékszint biztos jelzője.

A „borsókövek” rétegzettségére és a rétegzetlen 
„karfiolok” képződési körülményeire most nem 
térek ki, mivel annak az üregek képződése szempont
jából nincs jelentősége.

3. kép. Az egykori barlangi tó alján felhalmozódott és 
megvastagodott kalcitlemezek mikroszköpi képe 
( Szemlő-hegyi-barlang )

A magasabb részeken, ahova a pára valamiért 
nem juthatott el, megindulhatott a cseppkövesedés.

7. A vízáramlás újraindulása
Az éghajlat enyhébbre és csapadékosabbra válásá

val a forrásműködés újra megélénkült. Az időköz
ben mélyebbre került megcsapolási szint miatt az 
üregesedés is lejjebb folytatódott, de a már meglevő 
üregekben is megjelent az oldóképes melegvíz. Ez a 
régi járatok agyagkitöltésének szélén tudott leg
könnyebben felfelé hatolni, majd az előző időszak 
kiválásait áttörve jutott az üregbe. Ezeknek a fel
törési csöveknek egyikét ismerte fel Kessler Hubert 
a Ferenc-hegyi-barlang felfedezése után (KESSLER 
H., 1961.)

A Ferenc-hegyi-barlangban a „Hévforráscsövön” 
kívül több nagyobb méretű feltörési cső található. 
Egyik legtipikusabb az üregrendszer nyugati részén 
levő „Légvédelmi ágyú” közel két méter hosszú 
csöve (4. kép).

Ebben a barlangban lehet megfigyelni azt is, hogy 
a régebbi kiválások gyakran szivacsszerűen vissza
oldódtak (pl. Bocskai-terem), a borsóköveknek pe
dig csúcsát és néhány rétegét oldotta fel a víz.
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Néhány járat legfölső részén a kivált képződménye
ket a vízmozgás áttörte, és a kialakuló örvényüstök 
a kőzetbe és a borsókövekbe (anyaguktól és szerke
zetüktől függetlenül) egyaránt belemaródtak.

A mélyebb szinteken kialakuló új üregekbe az 
előző időszak fenékszintjét képező agyag leszakadt, 
illetve leiszapolódott. Ez lehet a magyarázata, hogy 
például a Pál-völgyi-barlang új szakaszaiban sok 
helyen a termek alján csak kőtömbök vannak, agyag 
nélkül. Ahol agyag alkotja a járat jelenlegi alját, ott 
is több helyen látható az egykori fenékszint falakon 
visszamaradt törmelékszínlője. Lényeges ebből a 
szempontból a Pál-völgyi-barlang több részén lát
ható kalcitlemez-híd, ami jelenleg a járat főtéjét 
alkotja, pedig összehalmozódása csak az üreg (egy
kori) alján történhetett meg (5. kép).

Néhol már cseppkövek is képződtek, amiket most 
kissé visszaoldott, majd kiválásaival tovább növelt 
az új melegvizes időszak (Róka-hegyi-barlang).

A vízmozgás ismételt csökkenésével az oldás is 
jelentéktelenné vált, kis méretű kiválás indult meg,

4. kép. A megújuló hévízáramlás áttörte a régebbi 
kiválásokat ( „Légvédelmi ágyú” a Ferenc-hegyi 
barlangban )

ennek mennyisége azonban meg sem közelíti az elő
ző időszak termékeit. Valószínűleg ez a fázis hozta 
létre a Róka-hegyi-barlang „koronás borsókövein” 
az áttetsző kalcitkristályokból álló koronát, vala
mint a Szemlő-hegyi-barlang visszaoldott borsó- 
köveire rárakódott kalcit-gallért („rózsa-borsókő”).

Szintén a Szemlő-hegyi-barlang érdekességei a 
hazánkban jelenleg még csak innen ismert „kará
csonyfák” , amiket PANOS V. (1960) a csehszlová
kiai analógiák alapján hévizes gejzíreknek tart.

A Szemlő-hegyi- és néhány Pilis-hegységbeli bar
lang gipsz bevonatát elhelyezkedésük alapján az 
utolsó hévizes fázis zárótagjának kell tekinteni, bár 
kialakulásuk még erősen kérdéses.

8. Hidegvizes hatások
A Budai-hegység barlangjai cseppkövekben arány

lag szegények. Ennek oka valószínűleg az őket be
foglaló eocén kőzetek nagy mennyiségű oldási ma
radéka, ami a repedések gyors eltömődését okozza 
(TAKÁCSNÉ BOLNER K., 1980). Ahol mégis 
cseppkövesedés történik, — főleg ha a képződő 
cseppkövek a dús borsóköveken fejlődnek — párat
lan szépségűvé teszik a barlangot. Sajnos, éppen 
ezért ezek a képződmények „tűntek el” leghamarabb 
a főváros barlangjaiból. A hidegvizes kiválások több 
helyen ma is képződnek még.

A Szép-völgy bevágódása során a Pál-völgyi- és a 
Mátyás-hegyi-barlang néhány járata felszakadt, és a 
beömlő víz a magával hozott hordalékon kívül a 
barlang üledékeiben is erős anyagáthalmozást vég
zett (GYURICZA GY., 1980 és TAKÁCSNÉ 
BOLNER K., 1980). Ezek a hatások, az egykori 
vízfolyások iránya, annak változása még nem eléggé 
ismert, így most részletesebben nem esik róluk szó.

A terület ma is aktív hévizes üregei (pl. Molnár 
János-barlang) a járatok növekedésének állapotában 
vannak, azokban kiválás nem tapasztalható.

Kraus Sándor 
v Budapest
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EVOLUTION
OF THE HYDROTHERMAL CAVES 

IN THE BUDA MOUNTAINS
In Budapest at the riverside of the Danube many 

thermal and subthermal springs are uprushing. These 
heated karstic waters occured in the same region 
even in the geological pást. Their fossile galleries are 
the caves of Buda. Here in the Szép Valley actually 
3 cave-systems are known, surpassing one by one 
the length of 4 kilometres, and a fourth, which is 
almost 3 kilometres. The article summarizes the 
main statements concerning the evolution, derived 
by the research in these caves.

The galleries are the result of dissolution in the 
Eocéné limestone, the process being thermal water 
corrosion. The shape of cavities was influenced 
stronly by “ metasomatosis” (geysirit) along the 
fractures.

In the Pleistocene during the climate-changes the 
discharge of waters diminished. The enlargement of

the cavities was followed by the Chemical rearrange- 
ment. The lime-material deposited by the thermal 
waters covered the walls by concretions reminding 
to bunches of grapes. In the watersurface thin lime 
pellicles were formed, the pi^ces of which descended 
to the bottom, became thicker and joined together 
(calcite-plates).

When the climate turnéd to be more wet, the acti- 
vity of the sources renewed. The cave concretions 
were breaked through, and thermal water tubes 
were formed. Somé layers of the concretions were 
dissoluted once more. The rests of the preceding 
dissolution process ha ve fallen intő the deeper cavi
ties. This is demonstrated by the remnants of the 
original concretions and by the “ bridges” formed 
from jointed calcite-plates.

By the sinking of the base of erosion these cavity- 
systems became dry. As the clay-content of the 
limestone is relatively high, the formation of stalacti- 
tes is rather weak. In somé places surface water and 
debris have got intő the cave.
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HCTOPHfl 0BPA30BAHMH 
rH^POTEPM AJIbHblX ÜEIIJEP

By/iAftCKHX ro p
B EyzjanemTe, okojio /fyHaa MHoro hctohhhkob 

Tenjibix h ropjiHHx boa. 3 th noAorpeTbie xapCTo- 
Bbie BOHbl BMXOAHAH Ha nOBepXHOCTb Ha 3TOÍÍ 
TeppHTopHH yace h b Hê aJieKOM reoJiornnecKOM 
npouiJioM. Éy^aöcKHe nemepbi abajhotch hx 
(jjoccHJibHbiMH xo^aMH. B HacToamee BpeMa b 
AOJiHHe Cen b OöyAa n3BecTHbi 3 cncTeMbi no- 
jiocreft, H3 KOTopwx KaacAafl no oTAenbHOCTH npe- 
BbimaeT AJiHHy 4 km, a oAHa H3 hhx HMeeT AJiHHy 
noHTH 3 km. HacToamaa CTaTba oöoömaeT Bbi- 
BOflbi no HCTopHH oöpa30BaHHH, noJiyneHHbie 
rnaBHbiM o6pa30M npn HCCJieAOBaHHH 3Thx ne- 
mep.

I l e m e p H b i e  x o a m  o ö p a 3 0 B a H b i  b  a o u e H O B b ix  
H3BeCTHBKaX n O A  B JIHflH H eM  K O P P 0 3 H H  T e m ib ix
boa. Ha (J)opMy neujepHbix kopphaopob c H J ib H o e
BJlHflHHe OKa3bIBaeT CHJIHKaTHMH MeTaC0MaT03 
(,,reő3HpHT“), npoHCXOAflüíHÍí no TpemHHaM.

n p H  H3MCHCHHBX K JiH M aT a  b  n j i e ö c T o n e H e  B p e -  
M eH H O  3aM eA JIH J10C b ABH^KeHHe BOÁM . ripO H C X O A fl-

mee ao 3Toro BpeMeHH pacuinpeHHe nonocTeíí 
CMeHHJiocb Ha XHMHHecKoe nepeoTJioxceHHe Ma- 
TepnaJioB Ha MecTe. BbiAejnnomHftcH H3 Tennoö 
BOÁM H 3 BeCTKOBblH MaTepHaJl nOKpblBan CTeHKH 
inapaMH xapaKTepHofi (jiopMbi, HanoMHHaiomHMH 
rpo3Ab« BHHorpaAa. B HeKOTopbix MecTax Ha 
noBepxHOCTH boám o6pa30BaJiacb TOHKaa htbcct- 
KOBaa KopKa. Ee KycKH naAaa Ha aho yTOJmjHJTHCb 
h cponHCb („KaJibUHTOBaa njracTHHa“).

Co CMeHoíl KJiHMaTa Ha öojiee BJiaacHbiíi hctoh-
HHKH B030ÖH0BHJIH CBOKD AeflTeJIbHOCTb. BOAa
npope3ana nemepHbie ocaAKH, o6pa30BajiHCb t .h. 
TpyŐKH TOPHHHX HCTOHHHKOB. HeKOTOpbie CJIOH 
ocaAKOB oépaTHO pacTBopHAHCb. BoJiee ApeBHHe 
OCTBTKH paCTBOpeHHfl npOBaJIHJlHCb B nOJlOCTH, 
o6pa30BaHHbie rjiyöace. 3 to AOKa3biBaK)T oöjiomkh 
cTapbix ocaAKOB, ocTaBiuHxcfl Ha MecTe Ha CTeHKax 
H MOCTbl, CpOCUIHeCH H3 „KaJlbUHTOBblX nJiaCTHH“ .

C oTHOCHTenbHbiM norpyxceHneM 6a3Hca 3po3HH 
CHCTeMbI nOJIOCTefi CTaHOBHJIHCb CyXHMH. M3-3a 
C0Aep5KaHHa rjiHHbi BMemaioiAHX nopoA oöpa3o- 
BaHHe cTanaKTHTOB oHCHb cjiaöoe. B HeKOTopbix 
MecTax noBepxHOCTHbie boám h oöjiomkh nonann 
b nemepy.

V

M in d e n n e m ű  s z p e le o ló g ia i  -  e x p e d íc ió s  -  
g e o ló g ia i  f e l s z e r e lé s e k

Petzl, TSA-Marbach, Troli, Stubai, Bonaiti, Edelweiss — Edelrid — Bluewater gyártmányokból, 
karbidlámpák — fejlámpák — geológuskalapácsok, Jumar, Gibbs, Petzl-karabinerek, 

Maillons-mászókötelek, beülő-bekötőhevederek, önfúróék, bivakmatrac 
— barlangi hátizsák — PVC-overall, alumíniumfólia — szivacs — rugalmas alsóruha stb.

Kapható:
Erika Kittel —Werner Hollender barlangkutató felszerelés üzletében, Bécsben.

A cég illusztrált árjegyzéke a Társulat titkárságán megtekinthető, de kívánságra szívesen küldenek is.

A -1030 Wien, Rasumofskygasse 34/17 Tel.: (0222) 73 29 694

34



■
Karszt és Barlang, 1982. évf. 1. füzet, p. 35—40., Budapest

Kárpát József

A CSERSZEGTO MAJI-KÚTBARLANG

Ö S S Z E F O G L A L Á S
A Keszthely közelében nyíló barlang az elmúlt két évben folytatott intenzív kutatások eredményeként jelentős 

szakaszokkal gyarapodott, így hossza eléri a 2 kilométert. A cikk vázolja a barlang kutatástörténetét, és 
elemzi a dolomit és homokkő települési határán hidrotermális úton létrejött üreghálózat kialakulását, morfo
lógiai jellemzőit. Az eddig csak részben feldolgozott ismeretanyag összefoglalása a barlang további kutatási 
munkáihoz is támpontokat nyújt.

A barlangot Keszthely szomszédságában levő 
Cserszegiomaj község temetőjében, 1930-ban kút- 
ásás során véletlenszerűen fedezték fel, 50 méteres 
mélység elérésekor. A megnyílt, akkor mintegy 
150 m hosszan bejárható üregrendszert elsőként 
Rozlozsnyik Pál (1931) írta le, majd Szentes Ferenc 
(1946), Leél-Őssy Sándor (1951) és Venkovits István 
(1953) végzett benne vizsgálatokat, amelyekben 
részletes topográfiai és morfológiai leírást adtak a 
barlang első szakaszairól.

A további feltárás csak 1965—66-ban folytató
dott. A budapesti Toldy Ferenc gimnázium kutatói 
e két évben több expedíciót is szerveztek, amelyek 
eredményeként a korábbi végpontot képező Heli
kon-teremből kiinduló bontásokkal bejutottak a 
Szürke-terem, Toldy-terem és Szabó Pál Zoltán- 
terem járatrendszereibe — így a barlang hossza 
mintegy 800 m-re nőtt.

A legújabb kutatások 1980-tól az Álba Regia, 
majd 1982 őszétől az Acheron csoportok munkájá
val folytatódtak, a szerző irányításával. Elsőként a 
barlang teljes feltérképezésére fektettük a fő hang
súlyt, azonban e mellett számos új szakasz felderíté
sére is lehetőség nyílt. 1981-ben került feltárásra a 
Kék-vörös-ág, Karácsony-ág és a barlang legna
gyobb termeit rejtő, 300 m hosszt meghaladó Keleti- 
labirintus. 1982-ben a Kormos-ág és a Húsvét-ág 
vált ismertté, hogy csak a jelentősebbeket említ
sük, — a barlang feltárt hossza pedig elérte a 2000 
métert (1. ábra).

Az újabb feltárások nemcsak a barlangrendszer 
térbeli megismerésében jelentettek előrelépést, ha
nem az újabb, még érintetlen, természetes állapotú 
járatrészek lehetővé tették a barlang morfológiai és 
genetikai jellemzőinek behatóbb tanulmányozását is.

A barlang genetikai viszonyai
A barlang feküjében levő fődolomit a triász végé

től a pannon időszakig felszíni karsztos lepusztulás
nak volt kitéve. A pannonban a karsztos denudáció- 
val előkészített, mikrodomborzati formákkal erősen 
tagolt dolomittérszínre települő vastag üledék 
— nagyrészt homokkő — kitöltötte a dolomit mé

lyedéseit, behatolva a legparányibb repedésekbe is.
A két kőzet települési határán meginduló barlang- 

képződésben a pliocén végi hidrotermális tevékeny
ség volt a döntő tényező, melyet Leél-Őssy (1953) 
szemléletesen a mai hévízi forrás hajdani tevékeny
ségével szinkronban mutat be.

A dolomit repedésrendszeréből feltörő hévizek 
az impermeábilis homokkő alsó határfelületét elérve 
a horizontális áramlási zónában (főként a keveredési 
korrózió miatt) fejtették ki koncentráltan barlang
képző hatásukat. A kizárólag a dolomit oldódásával 
képződött üregek boltozatát a homokkő képezi, 
konzerválva a kioldott dolomit fosszilis domborzatá
nak negatív „öntvényét” , lenyomatát (2. ábra).

E formakincs lefelé keskenyedő, fatörzsekre emlé
keztető homokkőoszlopok, belógó, nyelvszerű, 
többméteres tarajok alakjában jelentkezik. A for
mák egyediségére jellemző, hogy a barlangot 1931- 
ben megtekintő Hans Schneiderhöhn freiburgi egye
temi tanár a gótikus benyomást keltő oszlopok, 
boltozatok láttán az üregeket mesterséges eredetű, 
ősi kazamatáknak vélte!

A fenti homokkőalakzatokat Szentes karros for
máknak tekinti, Venkovits pedig a dolomitban ki
alakult forrástölcséreket kitöltő anyagként kezeli. 
Véleményünk szerint az első feltevés valószínűbb, 
mivel a formaegyüttes valóban inkább egy trópusi 
karros felszín negatívjára utal. (A környéken levő 
okkerbányákban e fosszilis karrformák festékföld
del kitöltve szintén feltárultak.)

A falakat képező homokkő, a hévizek kovasav- 
tartalmának hatására — jelentős vastagságban — 
átkovásodott, igen kemény kvarcittá alakult. (A ko- 
vásodás feltehetően egy még a barlangképződést 
megelőző hévizes fázis eredménye.)

A fentiek értelmében a barlang morfológiai arcu
lata önmagában nem igazolhatja a hidrotermális 
eredetet, mivel formakincsét elsődlegesen a fedő 
kőzet alsó határfelületének alakzatai képezik. így 
nem érthetünk egyet Leél-Őssy vei, aki az eredet 
igazolására a főtében gömbfülkéket említ. Ugyanígy 
a járatok szövevényes alaprajza sem közvetlenül a 
tektonikus preformációra vezethető vissza, hanem 
a fosszilis karsztfelszín mikrodomborzatára. Az üre-
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gek tektonikus irányítottságának hiányát a járat
irányok statisztikus eloszlását bemutató kördia
grammunk szemlélteti (3. ábra).

A hidrotermális kialakulásra a homokkő kováso- 
dása, a porló dolomit és a környéken tanulmányoz
ható hajdani hévízfeltörési helyek (Dobogó-hegy, 
Biked-hegy) alapján következtethetünk.

Az erózióbázis süllyedése folytán a hévízfeltörési 
helyek is alacsonyabb szintre helyeződtek át, a 
barlang inaktív, pusztuló barlanggá vált. E folya
mat lassú, mivel a felszínnel kontaktusban nem levő 
üregrendszer akkumulációjában csak az autochton 
omlásos törmelék jut szerephez.

Morfológiai jellemzők
Az üregrendszer térbeli helyzetét a rétegtani vi

szonyok határozzák meg. A fődolomit és homokkő 
vízszintes települési határát követő járatok 122, ill. 
133 m tszf. magasság között húzódnak, míg a kút 
oldalában levő bejárat 131 m-en nyílik.

A szövevényes, hálózatos alaprajzból eredően a 
nagy összhosszúság ellenére a barlang ismert hori
zontális kiterjedése sem nagy, K—Ny-i irányban 
146, É—D-i irányban pedig 114 méter.

A járatok szel vényméretei erősen változóak ; a 
központi és E-i zónára a szűkebb kuszodák jellem
zőek 0,5—1,0 m szélességgel és 0,4—1,5 m magas
sággal, míg a DK-i szakaszokon 5—18 m átmérőjű 
2—3,5 m magas termek láncolatával találkozunk.

Az üregek alakját, morfológiai jegyeit a fosszilis 
dolomitfelszín lenyomatát őrző homokkő boltoza
tok határozzák meg. A homokkő falfelülete a maga
sabban fekvő zónákban mikroformákkal erősen 
tagolt, sejtes, lemezes felületet mutat, ami a ki
oldódott dolomit repedéseinek, breccsájának lenyo
mata. E jelenség legjobban a Helikon-terem, Szürke
terem és az É-i labirintus térségében tanulmányoz
ható.

A mélyebb részeken (Keleti-labirintus, Kék-vörös- 
ág) a fenti mikroformák nem jelentkeznek, ami fel
tehetően a hajdani térszín mélyedéseiben felhalmo
zódott üledék hatásának tudható be.

A járatok talpát nagy vastagságban borítja a hé
vizes működésre utaló porló dolomit, — szálkő 
aljzat sehol nem található. Az üledékben számos

teremben kráterszerű, 1—3 m mély, 3—8 m átmérő
jű szimmetrikus tölcséreket találunk, amelyek dolo
mitban kioldott mélyebb szintű kavernák berogyásai 
is lehetnek (Helikon-terem, Tölcsér-terem, Közép
terem stb.).

A barlang legnagyobbrészt teljesen száraz, azon
ban a közelmúltban feltárt 5—9 m mélyen levő Kele
ti-labirintus és Kék-vörös-ág nyirkos járataiban, 
a talpat vastag, kiszáradási repedésekkel tagolt 
(szeptáriás) agyag borítja, 5—10 m2-es medencék
ben. A repedés-sokszögek átmérője 1 cm-től 1 m-ig 
változik. A levelesen elváló, finoman rétegezett 
üledék (mely itt minden leomlott kövön fellelhető) 
karsztvízszint-ingadozásból eredő, holocén, szaka
szos elárasztásokra utal. A stagnáló vízszinteket jel
ző vonalak a mélyebb zónákban a falakon is meg
figyelhetők.
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Felszakadozó rétegek 
a Szürke-terem főtéjében

élénkvörös udvar övezi. Kraus Sándor szakvélemé
nye alapján a vizsgált ásvány hematit és hidrohema- 
tit, ami a kiszáradás során kialakuló orientált kris
tályszerkezet miatt látszik kékes színűnek. Előfordu
lásuk csak a mélyebben fekvő szakaszokra korláto
zódik (Keleti-labirintus, Kék-vörös-ág), képződésük 
szintén a pirít oxidációs folyamataiból vezethető le. 
A mélyzónákra jellemzőek a nagy felületet bevonó, 
bársonyos fekete mangános kiválások is.

A Toldy csoport (1965) által jelzett barittal ez- 
idáig sehol nem találkoztunk.

A kitöltés elemzése során említést kell tennünk a 
szokottnál magasabb értékű széndioxid-feldúsulásról 
is. A COj egyértelmű jelentkezését a Kék-vörös-ág, 
majd a Keleti-labirintus feltárása munkáinál tapasz
taltuk. Értékét számos ponton mértük Dráger- 
pumpával (Lásd: táblázat).

A C 02 feldúsulásának okai a következőkben 
kereshetők:
1. A barlangot befoglaló kőzetben levő pirít bomlási 

folyamatai széndioxidot termelnek, mellyel egy 
időben oxigénelvonás is jelentkezik.

2. A barlang szellőzése mikrőlitoklázisrendszeren 
keresztül nem biztosított, mivel a fedő kovás 
homokkő és agyag 50 méteres üledéke ezt meg
akadályozza.

3. A bejáraton keresztül történő légcsere a gyakorla
tilag résmentes lezárószerkezeten keresztül, csu
pán a barlang látogatásakor történő felnyitás
nál, évente mindössze néhány napon át érvénye
sülhet.
A legnagyobb C 0 2 értékeket a szellőzési nehézsé

gek miatt a bejárattól távol eső zónákban tapasztal-

A finomszemcsés üledék mellett számos helyen 
felhalmozódik a rideg, kovás homokkő törmeléke, 
éles peremeivel kényelmetlenné téve a kúszást. E tör
melék és mennyezetomladék egyes helyeken (pl. a 
Toldy-teremben, Húsvét-ágban) a kizárólagos ki
töltést képezi, az omlásos fel harapózással eltüntetve 
az üregek eredeti morfológiai arculatát.

A barlangban cseppkő és más hidegvizes mész
kiválás a fedő kőzet nem karbonátos jellege miatt 
sehol nem található.

Az ásványok közül legszembetűnőbb a szinte 
mindenütt megtalálható gipsz, amely szálas, csava
rodott kristálycsoportokban, vagy lapokban jelent
kezik. Képződése a pirittartalmú kőzet oxidációs 
folyamataiból vezethető le, tehát nem tekinthető a 
barlanggal szingenetikus, hévizes ásványkiválásnak.

A gipszképződés jelenleg is folyik. Gyakran meg
figyelhető, hogy a vékony iszappal borított homok
kőtömbökön növekvő kristályok az üledéket fel
szakítva magukról hogyan taszítják le, vagy a falak 
vékony kőzetlemezei hogyan repedeznek le a kris
tályok által, — még felnyíló könyvlaponként he
lyükhöz kötődve. Igen szép gipszkristályhalmazok 
az agyagban is találhatók.

A barlang mélyebb szakaszaiban a falakon igen 
érdekes, színes ásványbevonatokat figyelhetünk 
meg, amelyek 2—10 cm átmérőjű, vörös és kék fol
tokként jelentkeznek. A kék elszíneződéseket mindig

Táblázat
A Cserszegtomaji-kútbarlangban 

mért C 0 2 értékek

ápr. 10. szept. 25. okt. 15.

ÉSZAKI ZÓNA
Lovassy-terem — 0,1% 0,8%
Elosztó 0,8% — 1,1%
Toldy-terem — 0,3% —
Kis-tölcsér 0,7% 0,6% —
Nyák-terem M % 1,0% —
Borotva 1,0% 1,6% —
Homokvár 1,6% — —
Északi-labirintus 0,5% — —
Karácsony „A” 1,5% —
Karácsony „B” — 1,6% —

DÉLI ZÓNA
Homokozó 0,8% — —
Szabó P. Z.-terem 0,4% —
Holt-tó — 0,4% —
Pikkelyes-terem 2,4% — —
Ferde-terem 3,5% — —
Álba Regia-terem 4,1% —
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iuk, melyek egyben a barlang legmélyebb szakaszait 
is képviselik (4. ábra). Az É-i és D-i zónában a be
járattól való távolság függvényében a növekedés el
térő, ami a D-i szakasz iszappal erőteljesebben akku
mulálódott járatainak korlátozottabb légcseréjéből 
ered.

Bár a tapasztalt értékek a lent tartózkodókra 
nézve veszélyt nem jelentenek, célszerű lenne a kút- 
akna fedlapját olyan ajtóra cserélni, amely a lég
cserét biztosítaná. így a barlang légösszetételében 
feltétlenül javulást remélhetnénk.

A barlang várható térbeli kiterjedésének kérdései
Elsősorban a feltáró kutatások kapcsán merül fel 

az üregek vertikális, ill. horizontális kiterjedésének 
problémája.

Mint vázoltuk, az üregrendszert hidrotermális 
eredetű réteghatárbarlangként kezelhetjük, amely 
csekély szintkülönbségű vízszintes hálózatot produ
kál. Nem vonhatunk analógiát a hazai klasszikus 
hévizes barlangok térbeli kifejlődésének tekinteté
ben, mivel genetikai jellemzői és erős akkumulált- 
sága nem teszi valószínűvé mélyebb szintű járatok 
létezését, — mint azt az eddigi feltárási eredmények 
is igazolják. Szemléletesen fogalmazva minden bi
zonnyal lényegében „kétdimenziós” , a vízszintes 
településű réteghatárt tendenciálisan követő bar
langgal állunk szemben.

A járathálózat horizontális kiterjedésének csak a 
hévizes tevékenység területe és a geológiai viszonyok 
szabnak határt. A kialakulását meghatározó réteg- 
tani struktúra a kútbarlang környezetében nagy 
távolsásgig kedvező a barlangképződéshez, ugyan
így a hidrotermális zóna is több négyzetkilométerre 
kiterjed, mint ezt Dornyai és Leél-Őssy alapos vizs
gálatai is kimutatták.

Mivel a genetikai feltételek nagy területen adot
tak, valószínűleg kiterjedt, az eddig ismert szaka
szok többszörösét kitevő, összefüggő barlangháló
zatot tételezhetünk fel, amelynek lehetőségére Szen
tes már 1947-ben is utalt. Bizonyítékul a Cserszeg

Részlet az Északi-labirintusból 
( Hazslinszky T. felvételei)

1. jelzésű fúrást említette, ahol a kútbarlangtól ÉK- 
re 450 m-re, hasonló mélységben üreget harántolt a 
fúró, de a közelben levő piritbányák a homokkő 
feküjében is több kavernát tártak fel. A barlangtól 
ÉNY-ra 850 m-re 1957-ben ásott Birkás—Kovács
féle kút szintén megnyitott egy átkutatlan barlang- 
járatot, amit azonban rögtön befalaztak.

Mint az eddigi tapasztalataink is alátámasztják, 
a kútbarlang további kutatására mindenképp figyel
met kell szentelnünk, mind további feltárására, 
mind egyedülálló morfogenetikai jellemzőinek to
vábbi vizsgálata terén.

Kárpát József 
Budapest 
Pusztaszeri út 5/b 
1025
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Kőzetminta elemzési eredmények a Cserszegtomaji-kútbarlangból 
(MTA Geokémiai Kutatólaboratórium)

homokkő
(Homokvár)

szivacsos homokkő 
(Szürke-t.)

dolomitliszt
(Homokvár)

fekete bevonat 
(Tarka-t.)

vörös, repedezett 
iszap (Pikkelyes-t.)

Si02 93,35 95,18 8,05 5,35 26,11
TiO, 0,09 0,09 0,04 0,13 0,35
A1,0, 0,62 1,33 1,61 4,62 8,82
r F e 233 4,25 0,15 2,11 24,50 31,95
MnO 0,16 ny. ny. 29,85 0,08
MgO 0,32 0,07 15,64 1,06 1,00
CaO 1,28 0,26 20,67 5,83 1,28
KjO 0,06 1,62 0,09 0,14 1,12
NazO 0,10 0,17 0,08 0,14 0,13
h 2o 0,13 0,00 0,00 8,80 1,20
P ,o s 0,01 0,01 0,04 1,00 3,95
izz. V. 0,60 0,88 51,05 19,39 11,61

100,97% 99,76% 99,38% 100,81% 87,60%

THE WELL-CAVE AT CSERSZEGTOMAJ
The cave was found by chance in 1930, during the 

sinking of a well in a depth of 50 metres in the ce- 
metery of Cserszegtomaj, a viliágé in the vicinity 
of Keszthely. The actual length of the galleries — as 
a result of a continuous research work — is about 
2000 metres.

The cave was formed by hydrothermal activity 
in the contact zone of Triassic dolomité and Pannon 
sandstone, with the dissolution of the dolomité. The 
dolomité was originally in the surface, and the sand
stone was settled on later. Thus the sandstone filled 
the depressions in the dolomité, and the actual ceiling 
of the cave shows the negative imprint of the fossile 
dolomité surface.

The cave is situated in a subhorizontal level, its 
biggest vertical dimension is only 13 metres. The 
cavities are completely dry, only in the deepest zones 
can be found small basins fiiled with wet, cracked 
silt. In the basement of the galleries we can observe 
pulverised dolomit and rubble of sandstone. Among 
the minerals the most common is the gypsum, which 
occurs in the form of fibreous, turnéd crystals. Its 
origine can be explained, by the Chemical decompo- 
sition of the pirít in the sandstone. Similar is the 
origin of the limonit, giving red coatings, and of the 
haematit, which paints blue spots in the walls. As 
the air current in the cave is poor, the C 0 2 concen- 
tration is higher than usual. Its value is generally
0.5—2.0%, bút in the galleries far from the en- 
trance we have measured even a 4% value.

The conditions of cave formation are the same 
over a large area in the contact zone of the two 
rock-facies, therefore the possibility of exploring 
further galleries is given.

nEIUEPA B KOJIOAUE B HEPCETTOMAft

Flemepa Ha KJiaaŐHme noc. HepcerTOMaő b6hh3h 
r. KecTxeü őbuia oŐHapyxceHa cJiynaŐHO b 1930-om 
rony npw npoxozuce KOJioaua, Ha rjiyŐHHe 50 m. 
B pe3yjibTaie CHCTeMaTHnecKHX HccneziOBaHHft 
.zuiHHa ceroaTofi chctcmm xoaob jjocTHraeT 2000 m.

Flemepa oöpa30BaJiac rHapoiepMajibHbiM nyTeM 
Ha rpaHHue BepxHeTpnacoBbix aojiomhtob h naH- 
hohckhx necnaHHKOB, nyTeM pacTBopeHHa aojio- 
MHTa. 3aJieraiomHe BnocjieflCTBHH Ha o6pa3yiomHe 
paHee noBepxHOCTb aojiommtm, necnaHHKH 3anoJi- 
hhjih yrJiyéjieHHH b AOJiOMHTax, tbkhm oöpa30M 
(JjopMbi H3 necnaHHKOB oőpa3yiomHe cbow  pac- 
TBopeHHbix noJiocTeő npeacTaBJiaioT coőoő otph- 
uaTejibHbie omenaTKH CTaporo pejibe(J)a aojio-
M HTOB.

Flemepa npoTarHBaeTca nonTH b ropH30HTaJib- 
hoő nnocKocTH, HaHÖoJibinaíi BbicoTa ee Bcero 13 m. 
IIojiocth noJiHocTbio cyxue, TOJibKo b caMbix rny- 
öokhx 30Hax mo>kho HaŐJiio,aaTb cbipwe, pacTpe- 
CKaBIHHeCH BBHHbl HJia. noaOIUBbl XOAOB ÖOJIbUieÖ 
nacTbio oőpa30BaHbi H 3 aojiomhtoboö MyKH h 
oŐJioMKOB necnaHHKa. Ü3 MHHepanoB HaHŐonee 
nacTbiö 3to rnnc, KOTopbift BCTpenaeTca b BHae 
BOJlOCHCTblX, 3aKpyneHHbIX KpHCTaJIJlOB. OÖpa30-
BaHHe erő oőbacHaeTCH xhmhhcckhm pa3JioxceHHeM 
nHpHTa, npwcyTCTByiomHM b necnaHHKax. TaKHM 
)Ke nyTeM nponcxo^HT jihmohht, oőpa3yiomHÍí 
KpacHyio Kopxy Ha CTeHax h reMaTHT, c o c T a B J u n o -  
mHÜ roJiyőbie naTHa. BcjreztCTBHe orpaHHneHHoro 
npoBeTpHBaHHa nemepbi oöorpameHHe c C 0 2 B b irn e  
neM o6mhho. B cpe^HeM cocTaBJiaeT okojto 
0,5—2,0%, ho Ha HanőoJiee y a a n e H H b ix  ot B x o a a  
ynacTKax HaÖJiioaaJiocb h 4 %.

ycjioBHH oöpa30BaHHa nemepbi HMeioTca Ha 
3HaHHTeJlbHOÍÍ TeppHTOpHH, TaKHM oőpa30M, Ha 
rpaHHue 3thx aByx nopoa ecTb B03MoxcHOCTb asm 
oTKpbiTHa cHCTeMbi nemep 3HanHTenbHoro pac- 
npocTpaHeHHH.
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Takácsné Bolner Katalin

A HARZ-HEGYSÉG DÉLI ELŐTERÉNEK GIPSZKARSZTJA

Ö S S Z E F O G L A L Á S
Az NDK Kulturbundjának Karszt- és Barlangkutató Szekciója 1981-ben első ízben rendezett nemzetközi 

találkozót fiatal barlangkutatók számára. A résztvevők többek között megismerkedhettek a Harz-hegység déli 
előterében található gipszkarszttal is, melyhez az NDK legnagyobb barlangjai kapcsolódnak.

A cikk ismerteti a terület földtani viszonyait, s a gipszbarlangoknak a mészkőbarlangokétól lényeges elemek
ben különböző genetikai kérdéseit. Az érdekesebb felszíni és felszínalatti karsztjelenségek mellett részletesen 
tárgyalja a fontosabb nagy barlangokat: a mélykarsztban levő, 5 km-es hosszával listavezető Wimmelburger 
Schlottét, a kiépített monumentális Heimkehlét és a bizarr szépségű Barbarossa-barlángot, valamint a mindig 
változó Schuster-barlángot.

A felső perm ún. Zechstein-rétegsor — melyhez 
e karsztjelenségek kapcsolódnak — a Harz-hegység 
NDK-beli részének D-i peremén mintegy 45 km 
hosszú, 1—5 km széles sávban bukkan felszínre, 
s Zechstein-kibúvások szegélyezik a Harz D-i elő
terében emelkedő kisebb Kyffháuser-hegységet is 
(1. ábra).

E rétegsor sekélytengerben rakódott le, amely 
csak időszakosan volt kapcsolatban az óceánnal. 
Az elzáródási szakaszokban a felső perm száraz, 
sivatagi klímája mellett fokozatosan bepárlódott, 
s különféle sókőzetek, ún. evaporitok váltak ki 
belőle. Itt, a Harz D-i előterében három-négy bepár- 
lódási ciklust dokumentálnak az ismétlődő, jelleg
zetes felépítésű rétegcsoportok (lásd a földtani szel
vényt, 2. ábra). A sekélytengeri üledékképződés 
a mezozoikumban is folytatódott, a Zechstein- 
összlet közvetlen fedője az alső triász Buntsandstein 
(tarka homokkő), melynek alsó tagozataira túl
nyomórészt az agyagos kifejlődés jellemző.

A karsztosodás folyamata — a kréta—tercier 
kéregmozgásokat követő lepusztulással széles sáv
ban felszínre vagy felszínközeibe került, jól oldható

evaporitokban — a neogénben indult meg a be
szivárgó csapadékvíz és a talajvíz hatására. A leg
könnyebben oldódó kősórétegek a kibukkanástól 
számított több km-es zónában teljesen kioldódtak, 
s az oldódást kísérő rétegtömörülés következtében 
jellegzetes kioldódásos süllyedékvölgyek (Auslau- 
gungstal) alakultak ki a felszínen. A Zechstein-össz- 
letet így a kibúvások tágabb körzetében is gyakor
latilag vastag anhidrittömeg képviseli, melyet csak 
vékonyabb dolomit- és agyagpala-padok tagolnak.

A Harz DK-i előterében két nagyobb mezozós 
medence található: a Sangerhauseni- és a Mansfeldi- 
medence. E medencék vastagabb, teljesebb Zechstein- 
rétegsorát 100—400 m vastagságban triász és tercier 
üledékek borítják. A sókioldódás folyamata e me
dencékben jelenleg is tart, az ún. oldási front 
fokozatosan halad előre a medencék közepe felé. 
A természetes folyamatot itt a Zechstein bázisán 
található rézpalára irányuló évszázados bányászat 
kiterjedt tárnahálózata és jelentős vízkiemelése is 
gyorsítja. A mindenkori oldási front felett gyakoriak 
a süllyedések és az azt kísérő beszakadások; 
így például a Mansfeldi-medence egyik központjá-

1. ábra. Az ismertetett karsztobjektumok elhelyezkedése a Harz déli előterében 
1 =  Mooskammeri rogyásvidék, 2 =  Ankenberg-nyelő, 3 =  Dinsterbach-nyelő, 4 — Periodischer See, 

5 = Himmelreich-barlang, 6 =  Hirschweghöhle-akna, 7 =  Wimmelburger Schlotte,
8 = Barbarossa-bar láng, 9 =  Spatenberghöhle, 10 = Heimkehle, 11 = Schuster-bar láng.
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2. ábra. Vázlatos földtani szelvény a Kyffháusertől a Harz déli pereméig.
(A kirándulási ismertetők felhasználásával szerkesztette Takácsné Bolner Katalin.)

bán, Eislebenben az utóbbi időkben egész negyede
ket kellett kiüríteni az épületkárosodások miatt.

Az adott földtani viszonyok mellett a Harz D-i 
előterében a szulfátkarszt különféle típusai alakul
hattak ki: a kibúvások területén a fedetlen-, a ki
búvások általában Buntsandsteinnel takart peremén 
a fedett-, míg a medencékben a bányászati feltárások 
jóvoltából a mélykarszt-típusok tanulmányozhatók. 
E szulfátkarszt képződményei túlnyomórészt gipsz
ben alakultak ki, mert az eredetileg ugyan anhidrit- 
ként lerakódott üledékek a reliefet követő több 
10 m-es zónában, valamint a nyitott törészónák 
mentén vízfelvétellel elgipszesedtek (CaS04-* 
-C a S 0 4-2H 20).

A gipsz és az anhidrit jól, a mészkőnél mintegy 
százszor jobban oldódik vízben. így megfelelő hidro
lógiai viszonyok mellett, azaz oldásképes, telítetlen 
vízutánpótlás és az oldott anyag elszállításának 
lehetősége esetén — mely elsősorban a fácieshatáro- 
kon és a tektonizált zónák repedésrendszere mentén 
adott — a gipszkarszt igen gyorsan fejlődik. A mész- 
kőkarsztokhoz szokott látogatónak meglepő e gyor
saság: a kőfejtők friss feltárásain néhány év alatt 
kialakulnak a karrbarázdák, egyes mesterséges víz
folyások járható méretű aknákat oldanak ki hóna
pok alatt, s a berogyások (Erdfall) több ezerre 
tehető száma évente újabbakkal egészül ki. E be
rogyások a felszín alatti kioldódás következménye
ként törvényszerűen jönnek létre a mészkőnél 
kevésbé állékony szulfátkőzetekben, s a gipszkarszt 
felszíni képének éppoly meghatározói, mint a dolo
mitsapkák alatt kialakuló gipszkúpok. (A berogyá

sok bizonyos mértékig analógok a mészkőkarszt 
töbreivel, de genetikai és morfológiai eltérések 
indokolják a megkülönböztetést.)

Különösen erőteljes rogyásos morfológia jellemzi 
a morungeni süllyedékvölgy D-i szegélyén húzódó 
Mooskammer-magaslatot (lásd az /. ábrán az 1-es 
számnál). Itt a felszínközeiben levő vízzáró rétegek 
frontális vízbeszivárgást tesznek lehetővé a Zechstein 
alsó rétegeiben, s a széles pásztára kiterjedő fel
szín alatti kioldódás a berogyások egész rendszerét 
hozta létre. Számos önálló berogyás mellett — me
lyeknek méretei néhány m-től akár 100 m-ig terjed
nek — olyan berogyáscsoportok is megfigyelhetők, 
melyek ún. rogyásvölggyé (Erdfalltal) olvadtak 
össze. Mooskammer középső részén tíz, 300 m 
hosszúságot és 50 m szélességet elérő rogyásvölgy 
található, irányítottságuknál kimutatható a tek
tonikai preformáció. E rogyásvölgyeket — s szinte 
minden meredeken leszakadó gipszfalat — áltekto
nikus hasadékbarlangok szegélyezik. Ezeket az alá
mosott falak repedések menti elválása hozza létre, 
ismeretesek 300 m hosszúságban és 20—30 m 
mélységig bejárható hasadékok is.

A gipsz és az anhidrit csekélyebb állékonysága 
ellenére e karsztvidéken jelentős méretű barlangok 
is találhatók, sőt itt van az NDK két leghosszabb 
barlangja és legnagyobb barlangterme is. A régebbi 
felfogások a gipszbarlangok keletkezését kizárólag 
sólencsék kioldódásának vagy az anhidrit átalaku
lása miatti felboltozódásnak tulajdonították. Két
ségtelen, hogy ezek a tényezők is hozhatnak létre 
gipszbarlangokat, de járható méretű duzzadásos
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3. ábra. A Barbarossa-barlang alaprajza (A. Berg 
nyomán )

levő, megközelíthetetlen Himmelreich-barlang is 
(1. ábra, 5). A hatalmas, 170 m hosszú, 80 m széles, 
15 m magas terem egy vasúti alagút építésekor 
tárult fel a múlt században, a barlang létezéséről 
korábban nem is tudtak. Benne a Wieda folyócska 
vizének egy része talál közvetlen összeköttetést 
az anhidritvonulat túlsó oldalán folyó, befogadó 
Zorgéval.

Nemcsak a természetes vízfolyások, hanem a mes
terségesek is hamar utat találnak a mélybe e vidéken. 
Szemléletes példa erre a Hirschweghöhle-akna 
(/. ábra, 6) Steigerthal falu határában. Itt egy 
1906-ban létesített víztározó túlfolyója nyelődött el 
a gipszben egy repedés-kereszteződés mentén, s azt 
csupán 60 év alatt 3—6 m átmérőjű, 25 m mély 
aknává tágította! A víz felszín alatti munkáját nem
sokára a faluban is mély beszakadások jelezték, 
a folyamat leállítására csak a víztározó megszünte
tése volt a megoldás. A ma már száraz akna impo
záns képet nyújt függőleges falaival, melyeket 
orgonasípokként szabdalnak a karrbarázdák (2. 
kép).

A gipszbarlangok többségét azonban ún. kilúgo- 
zásos oldásbarlangnak (Laughöhle) tartják, melyek 
alapvetően két csoportba oszthatók. Az első cso
portba sorolhatók azok, melyek egy vízvezető réteg 
kontaktuszónájában (általában a Zechstein-mészkő 
vagy „büdöspala”) alakultak ki. E barlangok füg
getlenek a felszíni befogadó (Vorflut) szintjétől, 
sőt többnyire az alatt helyezkednek el. Az oldás
barlangok második csoportja a kőzet repedésrend
szeréhez kapcsolódik.

gipszüreg a Harz NDK-beli részén egyáltalán nem 
ismeretes, és a rétegvizsgálatok kimutatták a barlan
gok többségénél azt is, hogy kősó eredetileg sem 
volt befoglaló rétegsorukban, helyette sóekvivalen
sek települtek. E gipszbarlangok karsztos folyama
tok eredményei, bár kialakulásuk általában lényeges 
elemben különbözik a mészkőkarsztok barlangjai
tól. Éppen a gipsz nagyfokú oldhatósága miatt 
ugyanis nem szükséges eróziós hatás nagyméretű 
üreg létrehozásához, azaz a lassan szivárgó víz 
korróziós hatása is megfelelő barlangképző tényező 
ebben a kőzetben.

Természetesen itt is vannak víznyelőhöz kapcso
lódó földalatti patakmedrek. A térségben mintegy 
60 víznyelőben bújik rövidebb-hosszabb időre a föld 
alá a nemkarsztos területekről érkező patakok vize. 
Néhány víznyelőbarlang rövid távon bejárható: 
Ankenberg-nyelő 12 m (1. ábra, 2), Dinsterbach- 
nyelő 30 m (/. ábra, 3), és a felszíni formák az üreg- 
rendszerek folytatódására utalnak. A Breitungen 
térségében levő Glasbach víznyelője azzal a saját
ságával hívja fel magára a figyelmet, hogy kapaci
tása csak a patak átlagos vízmennyiségét bírja el. 
így szabálytalan időközönként a nyelő körzetében 
levő poljeszerű mélyedésben hatalmas tó alakul ki. 
E 400x100 m vízfelületű, 12 m mély Periodischer 
See (/. ábra, 4) akár napok alatt is feltöltődik, 
leszívódása viszont hónapokba telik (1. kép).

Aktív patakos barlang az NDK legnagyobb bar
langtermét magába foglaló, de sajnos határzónában

Sztratigráfiailag preformált barlangok
E csoportba tartoznak elsősorban a medencék 

mélykarsztjának jellegzetes barlangrendszerei, a 
„Schlotte”-k. Ezeknek a felszín alatt akár több
száz m mélységben elhelyezkedő barlangoknak ter
mészetes bejáratuk nincs, a rézpalabányászat során

1. kép. A Periodischer See déli, meredeken letörő 
anhidritfalát mély hasadékok szabdalják



tárultak fel. A 18—19. századi okiratok 22 ilyen 
üregrendszer felfedezéséről számolnak be, ezek akkor 
nagyrészt vízzel töltöttek voltak, és több vízbetörést 
is okoztak a bányában. Sajnos a barlangkutatók 
a bányaterület objektív és szubjektív megközelítési 
nehézségei miatt eddig még csak háromba, a Wim- 
melburger-, az Elisabeth-Scháchter- és a Segen 
Gottes-Schíottéba juthattak le.

Közülük a legnagyobb a Mansfeldi-medence 
DNy-i szélén található Wimmelburger-Schlotte 
(/. ábra, 7), mely jelenleg ismert 5 km-es hosszával 
az NDK leghosszabb barlangja. A hatalmas rend
szer kezdeti üregeit a fekü Zechstein-mészkövében 
szivárgó víz oldotta ki a határfelület síkjában, 
ezeket a mennyezet alá zárt, vízgőzzel telített „lég
párnák” kondenzvíz-korróziója jellegzetes kupola
labirintussá tágította. Az egyes kupolák magassága 
eléri a 8 m-t, 10 m átmérő mellett, s falaikon az egy
kori vízszintmagasság is megfigyelhető. A labirintus
jelleget fokozzák a körbeoldott, függő kőzetblokkok 
(óriáspendantok), melyek a barlangi üledékbe mé
lyen benyúlva „álfalakat” képeznek.

Legnagyobb teremsorainak kialakításában — a 
nyílt törészónák mentén — a keveredési korrózió 
játszott szerepet. A felszakadozás itt tovább növelte 
az üregek méretét, egyes dómok magassága eléri 
a 30 m-t is. A barlangot befoglaló Werra-anhidrit 
fedőjében települő mészkőlencsék jóvoltából néhány 
helyen még a gipszbarlangokból egyébként termé
szetesen hiányzó cseppkőképződmények is megta
lálhatók.

Hasonló keletkezésű a Kyffháuser-hegység D-i 
peremének fedetlen karsztjában levő Barbarossa- 
barlang is (/. ábra, 8), mely e vidék leglátványosabb 
kiépített barlangja. Természetes bejárata ennek 
sincs, felfedezését — 1865-ben — egy rézpala-kutató 
tárónak köszönheti (3. ábra).

E rendszer a hegy mélyén, szintén Werra-anhidrit- 
ben alakult ki, az anhidrit feküjében levő Zechstein-

mészkőben szivárgó freatikus vizek hatására. É—D-i 
irányítottsága a rétegek dőlésirányának felel meg. 
A rétegmenti kioldásra visszavezethető elliptikus 
szelvények lenyűgöző, 30—40 m fesztávolságú lapos 
boltozatokat képeznek, melyeket a felszakadozás 
csak néhány helyen módosított. A legnagyobb fel
szakadás az „Olymp” , ahol a 11 m magas omladék- 
kúp felett a mennyezet 28 m magasságban van. 
A barlang felett a felszínen itt egy berogyás is talál
ható, s a rendszerben egyedül itt észlelhető csepegő 
víz.

E barlang látványosságát voltaképpen befoglaló 
kőzetének köszönheti. Maga a Werra-anhidrit 
„mutatós” kőzet: benne 4—5 m-es tagokban válta
koznak a fekete-fehér sávos laminitek (bitumenes 
dolomittal szennyezett és tiszta anhidritrétegecskék 
dobostortaszerű halmaza) és a vastagabb, hullámos 
rétegzettségű kifejlődések. A rétegsor legfelső, sötét 
színű tagja gyermekfejnyi, hófehér alabástrom- 
szemektől foltos (3. kép).

Tektonikusán preformált barlangok
A szulfátkőzetek repedései mentén akár a le- 

szivárgó csapadékvíz is kialakíthat kisebb barlan
gokat, de jelentősebb rendszerek általában csak ott 
keletkeznek, ahol a felszíni vízfolyások elszivárgó 
vize is hozzájárul a korrózióhoz. E korrózió a fel
színi befogadó szintjének többé-kevésbé megfelelően 
jellegzetes szelvényű barlangokat hoz létre, közel 
vízszintes mennyezetekkel és ferde oldalfalakkal, 
hiszen az igen lassan áramló vízben a csökkent 
oldóképességű, telített, nehezebb vízrétegek alul 
helyezkednek el.

A csekélyebb állékonyságú kőzetben egy bizonyos 
fesztávolságot meghaladva szükségszerűen elkezdő
dik az inkázió (beszakadásos feltöltődés) a repedé
sek és réteglapok mentén. Bár a törmelék egy részét 
a víz képes feloldani, idővel az aljzaton felgyülemlő
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omladék eléri a vízszintet, és a barlang részben 
szárazzá válik. A felszakadozás szélső esetben 
a barlang teljes összeomlásához, esetleg felszínre 
nyílásához vezethet. A földtani viszonyok követ
keztében a barlangpusztulásnak a fedett karsztok 
esetében még egy összetevője van. A fedő Buntsand- 
stein málladéka ugyanis szívós, vörös agyag, mely 
a repedések mentén bemosódva erőteljesen tölti fel 
a járatokat. A felszíni befogadó mélyebbre vágódá- 
sával inaktívvá váló barlangok tehát törvé^szerűen 
összeomlott-feltöltött barlangroncsok lesznek.

A Harz és a Kyffháuser peremi Zechstein- 
kibúvásaihoz százszámra kapcsolódnak kisebb bar
langok és üregek, melyekről feltételezhető, hogy 
egykori tágas rendszerek maradványai. A fosszilis 
barlangoknak sajátos típusai az ún. Máriaüveg- 
barlangok. Ezeket az egykori üregeket teljesen ki
töltötték, benőttek a több dm hosszú, áttetsző 
gipszkristályok (ez a máriaüveg), melyek pangó, 
túltelített vízből váltak ki igen lassú kristályosodás
sal. E barlangok bejárható részei voltaképpen 
a kristálykitöltésbe vájt mesterséges üregek, melyek 
a középkorban ezen üveg helyett használt ásványok 
kitermelése során keletkeztek. Ilyen kristálybarlan
gok egész sora található pl. az Alté Stolberg-hegyen, 
közülük a leghosszabb a Spatenberghöhle, 400 m-es 
tárnalabirintusával (/. ábra, 9).

A jelenleg is vizes oldásbarlangok közül mintegy 
10 olyan ismert, melynek hossza meghaladja a 400 
m-t. A legnagyobb a Thyra völgyében, Uftrungen 
községtől ÉNy-ra nyíló Heimkehle (/. ábra, 10), 
amely 2 km-es hosszával az NDK második leg
hosszabb barlangja. A völgy itt a Zechstein-rétegsor 
felső tagozatait tárja fel, ezeket D felé egyre vas
tagodó Buntsandstein-fedő borítja. A barlangot, 
melynek hatalmas, 50 m fesztávolságú természetes 
bejárata egy beszakadás oldalában nyílik, már 
1357-ben említik az okiratok, de kutatása csak 
e század elején indult meg. Egy része 1920 óta, 
majd a második világháborút követően — a háborús 
hadiüzem felszámolása után — 1954 óta látogatható, 
kiépített.

A barlang három, egymás mellett ferde síkban 
elhelyezkedő alagútból áll, közülük a felső nagy
részt már összeomlott, csak egyes szakaszai járha
tók; a középső a száraz szint, míg az alsó teljesen 
víz alatt van, ennek feltárása a búvárok feladata. 
A Heimkehlére jellemzőek a széles, szabályos bolto
zatok, melyek helyenként lenyűgöző méretűek: 
a 20 m széles, 150 m hosszú ,,Riesentunnel” szinte 
metróalagút benyomását kelti (4. ábra és 4. kép). 
A felszakadozás hatalmas termeket alakított ki, 
a „Nagy Dóm” 60x50 ni alapterületű, magassága 
28 m.

A középső barlangszinten számos szűk, vízzel 
töltött mély hasadék mellett 5 nagyobb tó is talál
ható. A Heimensee szifonjában a búvárok eddig 
60 m hosszúságban tudták a vízalatti rendszert fel
tárni, előrehatolásukat pengeéles oldásformák és 
a rendkívül gyorsan felkavarodó gipsziszap nehezíti. 
A Thyrasee-ből vízalatti átjáró vezet a felső alagút
hoz, amely a múlt században még önálló természetes 
bejárattal, külön barlangként volt ismert. A Heim-

2. kép. A mintegy 60 év alatt kialakult Hirschweg- 
höhle aknája

kehle vize a közeli Entensee-ből származik, s igen 
lassú szivárgással a Thyra-völgy üledékei felé távozik 
el. Bár a rendszer 4—5 m-rel fekszik mélyebben 
a felszíni befogadó szintjénél, a Thyra áradásai 
csak bizonyos mérvű vízszintemelkedést okoznak 
a barlangban.

A Heimkehle ÉK—DNY-i irányítottságú, az ösz- 
szefüggés a kőzetrések és a kioldódás között jól 
felismerhető. É-i végpontján hatalmas omladékkal 
megközelíti a hegyoldalt, DNY-i végét omladék 
és vastag agyagkitöltés zárja. A felszíni formák 
itt a barlang folytatódását jelzik, de a feltárómunka 
a híg, nehezen kitermelhető agyagban lassan halad.

Lényegesen kisebb, de híres-hírhedt gipszbarlang 
a Schusterhöhle (/. ábra, 11) a Kyffháuser-hegység

3. kép. Egykori vízszinteket dokumentáló szinlök az 
Elisabeth-Scháchter-Schlotte egyik, alabástromsze- 
mes Werra-anhidritben kialakult termében



É-i peremén. Időszakosan aktív barlang, melynek 
egyes szakaszairól lehetetlen pontos térképet készí
teni, hiszen az intenzív kioldási és feltöltődési folya
matok szinte minden leszálláskor új képet tárnak 
a kutatók elé. Az aktív időszakok a Wolweda-patak 
áradásainál következnek be, mikor is hirtelen nagy 
tömegű víz jut a rendszerbe, mely újra meg újra 
átrendezi az üledékeket.

A jelenleg mintegy 400 m hosszúságú barlang 
járatirányai a térség jellemző törésrendszereit köve
tik, természetes bejáratát egy három törésvonal 
találkozásánál kialakult hatalmas felszakadás ké
pezi. A rövid bejárati szakasz már évszázadok óta 
ismert volt, a rendszer nagyobb részét 1964-ben, 
egy eltömődött kuszoda kibontásával sikerült fel
tárni. A barlang itt szép oldásszelvényeket mutat, 
jellegzetes kagylós oldásformákkal, egykori vízszin
teket jelző színlőkkel és nagy fesztávolságú bolto
zatokkal, de a rendszert helyenként már teljesen 
feltöltötte a fedőből bemosódó agyag, mobilis 
kuszodalabirintussá változtatva az egykor tágas 
járatokat.

A hidrológiai kapcsolatok kimutatására 1973-ban 
a patak megfestett vizét a barlangba vezették, 
s az 50 óra múlva a 12 km-re K-re levő Artern 
városka forrásában jelentkezett. E gyors vízmozgás 
arra utal, hogy a további vízvezető itt a Kyffháuser 
hatalmas ÉK-i peremtörése. Valószínű, hogy É felé 
még jelentős járatrendszer húzódik, de ennek fel
tárása sziszifuszi munka: a 40 m hosszban már 
járhatóvá tett folyosó néhány áradás után ismét 
teljesen fel volt töltve agyaggal!

A Schuster-barlang recens jelenségei közül azon
ban talán a legszemléletesebb az a folyamat, mellyel 
a közeli víztározó időszakos túlfolyása újabb 
és újabb kapcsolatokat teremt a rendszerrel. 1978- 
ban például a 40 1/perc hozamú vízfolyás csupán 
hat hét alatt 15 m mély, 60 cm átmérőjű aknát 
nyitott meg! Magunk is tanúi lehettünk egy kürtő 
„születésének” : egy repedésből patakként elő- 
csorgó víz és tekintélyes méretű felszíni kavicsok 
— melyeknek vezetőink szerint két hete még 
nyomuk sem volt — jelezték az ismét működő túl
folyás „találékonyságát” .

Takácsné Bolncr Katalin
Budapest
Attila u. 111.
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THE GYPSUM-KARST 
IN THE SOUTHERN FOREGROUND 

OF THE HARZ MOUNTAINS

In the Southern foreground of the Harz Moun- 
tains — belonging to the GDR — in the sur- 
face or near the surface can be found the Upper 
Permian Zechstein-serie consisting of thick layers 
of anhydrite and gypsum. The evolution of varied 
karstic phenomena can be observed in that region.

The gypsum and the anhydrite is more soluble 
than the limestone, and that is the reason that the 
development of the sulfate-karst is more rapid as 
of the limestone-karst. The bigger solubility appears 
in the formation of caves: most of them is nőt an 
underground stream-bed, bút a so-called solution- 
cave, formed by the corrosion-effect of infiltrating 
waters along the fractures and layer-limits o f the 
rock. As the stone is less solid, collapsing is an 
essential factor of the cavity-formation, which often 
results in enormous cave-halls.

The biggest cave of the GDR is the Wimmelbur- 
ger Schlotte, belonging to the sulfate-karst of the 
Mansfield Basin, the dome-labirinth of which is 
actually known in a length of 5 kms. Its forma
tion — similarly to the built-in Barbarossa Cave — 
was a result of the infiltrating waters in the contact- 
zone of the Werra-anhydrite and the Zechstein 
limestone.

The alsó built-in Heimkehle, near Uftrungen is a 
tectonically preformated solution-cave, having a 
two kilometres long monumental tűnnél.

Among the smaller caves the Schusterhöhle 
— situated in the northern bordér of Kyffháuser — 
draws attention by its recent, intensive solution and 
filling-up processes.

ru n C O B b lf l  KAPCT lO'/KHblX OTPOTOB 
TOP TAPU

MomHbie aHraapHTOBue h rnncoBbie tojiiuh  
BepxHenep.MCKHX UexiiiTeftHCKHX o6pa3OBaHH0, 3a- 
jieraiomiix Ha noBepxHOCTH hjih  b 6 jih 3h noBepx- 
hocth  b mHpoKoő nonoce y KOKHbix oTporoB rop 
Tapu, oTHocjnuHxca k TÁP, co3naioT b o 3m o* -  
HOCTb (JíOpMHpOBaHHH pa3HOOÖpa3HbIX KapCTOBWX 
HBJieHHfi.

CaMaa öoJibniaa nemepa I7 JP , 3TO Bhmmcji- 
őyprep IÜJioTTe, CBjnaHHaa c r jiy6hhhmm cyjib<t>aT- 
HbiM KapcTOM őacceftHa MaHCtjíiiJm, coBeo6pa3Hbiö 
JiaŐHpHHT KynOJIOB KOTOpOÖ H3BeCTeH noxa npOTB- 
xceHHOcTbio 5 km. Oőpa30BaHHe erő , Kax h ŐJiaro- 
ycTpoeHHoft nemepbi Bapőapocca, oőbacHaeTCJi 
fleHTeJIbHOCTbK) (JípeOTHHeCKHX boa (JmJibTpyiomHX- 
ca b UexmTeftHCKHX H3BecTHBKax, 3aJieraiomHX 
HHBce BMemaiomHX nemep Beppa-aHTHflpHTa. Mo- 
HyMeHTaJibHbift 2-XKHJioMeTpoBbift TyHHenb TefiM- 
xejie, TaKxce ŐJiaroycTpoeHHbift, b6jih3 Y4)TpyHreH 
BBJiaeTCB TeicTOHHHecKH npet|)opMHpoBaHHoft ne- 
mepoö. H3 MeHuiHx nemep yaocTOHT BHHMaHHB 
nemepa IIIycTep Ha ceBepHoő oxpaHHe K híJmJ)- 
xay3ep CBOHMH HHTeHCHBHbIMH CBe*HMH npo- 
ueccaMH pacTBopeHHB h 3anonHeHHB.
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Karszt és Barlang, 1982. évf. I. füzet, p. 47—50., Budapest

Dr. Szentes György

A KUBACHI-KRISTÁLYBARLANG

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A nyugat-németországi Hessen tartományban, Weilburg város környékén a helyi lakosság emlékeiben élt 
még egy nagy barlang, amelyet a bányászat tárt fe l  véletlenül a múlt században, de később nyoma veszett. 
1973-ban a barlang felkutatása céljából geofizikai méréseket végeztek, majd ezek nyomán lefűrtak a kőzetbe. 
A fúrás nagy üregeket haránt olt. A fúrólyukon keresztül speciális fényképezőgépet eresztettek le, és felvételeket 
készítettek az ember még nem látta cseppkőbarlangról. Amikor sikerült pontosan megállapítani az üregek 
elhelyezkedését, ember számára is járható aknát mélyítettek, és így fedezték fe l  a Kubachi-kristálybarlangot. 
Az NSZK-ban ez az első olyan barlang, amelyet modern tudományos eszközökkel tártak fel.

Kubach — Weilburg városka része — kb. 50 km- 
re fekszik Frankfurttól ÉNY-i irányban a Taunus- 
hegység ÉNY-i előtéreben (I. ábra). A 250—300 
m tszf. magasságú, enyhén hullámos dombvidéket 
mélyen bevágódott patakvölgyek szabdalják fel. 
A helyi erózióbázist a Lahn és a Weil folyók 
képezik 150 m körüli tszf. magassággal. A Lahn- 
medencének nevezett térszín élesen elüt a 800 m 
fölé emelkedő Taunus-vonulattól, melyet jórészt 
metamorf palák építenek föl.

A terület túlsúlyban levő földtani képződményei 
a variszkuszi geoszinklinális üledékei: fillit, glauko- 
nitpala, zöldpala, kvarcitpala és arkóza, melyek 
folyamatosan húzódnak a belga határtól a Rajnai- 
palahegységen, az Eifel-hegységen és a Taunuson 
keresztük Siegerlandig. Ez a kambriumtól a középső 
devonig tartó monoton üledékképződés a középső 
devon idején megváltozik. A középső és felső devon 
sekély tengeréből a palák és a homokkövek közé 
jelentős vastagságú korall mészkő ülepedett le. 
E szürkésfehér, néhol nagy mennyiségű ősmarad
ványt tartalmazó mészkő E-on megszakítás nélküli 
övben jelentkezik a Rajnai-palahegység és a Ruhr- 
medence között, s ez építi fel a Sauerland karsztos 
hegyvidékét.

Déli irányban, a Lahn-medencében, a mészkövek 
csak tektonikailag gyűrt, kisebb övék mentén mutat
koznak, nagyrészt EK—DNY-i tengelyirányú pik
kelyes feltolódások formájában. A szerkezet alap
elemei már a variszkuszi hegységképződés során 
kialakultak, mint ÉK—DNY-i tengely mentén 
húzódó antiklinális és szinklinális sorozatok, ame
lyeket a fiatalabb hegységképződések töréses ele
mekkel bonyolítottak. A feldarabolódott, kis mész
kőfennsíkokat vastag talajtakaró fedi, és csak 
a meredek völgyoldalak tárják fel a gyengén kar- 
rosodott mészkövet. (Szemben a Sauerland látvá
nyos felszíni karsztformáival és közismert barlang
jaival.) Karsztforrás és víznyelő a környéken nem 
ismert. A mészkőkibúvásoknál egy-két jelentéktelen 
üreg kivételével barlang nem található. A középső 
és felső devon időszakban foszforitos és vaskarbo-

/. ábra. A Kubachi-kristálybarlang földrajzi elhe■ 
lyezkedése

nátos üledékek is képződtek. Ezek jó részét kisebb 
bányaműveletekkel már teljesen kibányászták.

A kubachi lakosság régóta emleget egy cseppkő
barlangrendszert a Weilburg—Kubach között hú
zódó mészkővonulat alatt. Az alapot erre a foszforit- 
bányászok elbeszélései szolgáltatták, akik 1880-ban 
a bányaművelés közben nagyméretű barlangrend
szert találtak, ahol földalatti tó, cseppkövek és csil
logó kristályokkal borított fal tarkította a 36 m 
magasságot is elérő járatrendszert. Sajnos később 
senki sem tudott felvilágosítást adni a rejtélyes 
barlang hollétéről.
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2. ábra. A Kubachi-kristálybarlang vázlatos alaprajza

1972- ben Karl-Heinz Schröder kubachi tanár 
elhatározta, hogy megszervezi a barlang újra
felfedezését. Ennek első lépéseként a barlang léte
zését igazoló dokumentumokat gyűjtötte össze, 
hogy megpróbálja a barlangrendszer közelítő hely
zetét kinyomozni.

1906-ban a helyi Weilburger Tageb lati közölt 
riportot egy csodálatos, csillogó cseppkőbarlangról, 
amelyet néhány bátor bányász járt be. A lap fel
hívta a figyelmet a barlang megmentésére, mivel 
ez volt az egyetlen ilyen jellegű természeti jelenség 
Hessenben. Sajnos a magas földbérleti költségek 
miatt a bányatulajdonos még abban az évben fel
töltette a barlanghoz vezető 70 m mély aknát. 
Dr. Kari Becker, a Frankfurti Barlangkutató Tár
sulat elnöke 1925-ben és 1927-ben is említette 
a barlangot. Még 1907-ben megkísérelték a szüksé
ges anyagiak összegyűjtését, hogy új akna nyitásá
val elérjék a barlangot, azonban a szükséges pénznek 
csak töredéke gyűlt üssze, és az aknanyitásból nem 
lett semmi, a barlang létezése és helye pedig foko
zatosan feledésbe merült.

1973- ban megalakult a Kubachi Barlangkutató 
Egyesület azzal a fő célkitűzéssel, hogy újra fel
fedezze az említett barlangot, és feltárja a terület 
további ismeretlen barlangjait. Különféle tudomá
nyos intézmények támogatását megnyerve a mészkő
felszínen geofizikai méréseket hajtottak végre. 
Elektromos ellenállás és mikroszeizmikus vizsgála
tok után precíziós gravimetrikus felvételt készítettek.

A számítógépes értékelésekben mutatkozó „rend
ellenes” területek jöhettek számításba, mint amelyek 
alatt üregrendszer húzódhat. A javasolt pontokon 
100 m mélységig fúrásokat mélyítettek. Ezeket a fúró- 
vállalatok reklám céljából nagyrészt ingyen végezték.

Már az első fúrás 13 m mélységben egy 4 m át
mérőjű üreget haránt olt, melyet követtek a többi 
fúrás eredményei. Az üregekről speciális fényképező
gép segítségével felvételeket készítettek, amelyek 
összeállításakor szépen kirajzolódtak a földalatti 
járatrendszer egyes részletei. 60 m mélységben egy 
6 m átmérőjű járatot fényképeztek. A felvételen jól 
kivehetők voltak a cseppkőképződmények. Az üreg- 
rendszer méreteire jellemző, hogy a további, sötétbe 
vesző részéről még egy második, különleges halogén
lámpákkal felszerelt fényképezőgép segítségével 
sem sikerült felvételeket készíteni.

Már nem volt kétséges a jelentős kiterjedésű bar
lang létezése, a kérdés csupán az volt: hogyan jut
hatnak be oda. A további tárgyalások eredménye
ként az August Göttker fúróvállalat egy 60 cm 
átmérőjű aknát mélyített, amely 13 m mélységben 
elérte az első 15 X 13x9 m-es barlangüreget. A járat 
folytatását lágy iszap töltötte ki, és több hónapos 
bontómunka ellenére is csak 15 m-t sikerült a kuta
tóknak továbbjutniok a 45°-os szögben lejtő hasa- 
dékban, a D felé húzódó, már lefényképezett 
nagyobb járatrendszer felé. A további bontás kilá
tástalannak látszott, ezért újabb akna fúrását hatá
rozták el, amely 1974 októberében 40 m mélységben 
elérte a mérések által kimutatott, és már lefényképe
zett fő üreget.

A Kubachi-kristálybarlang bejárati tárója (Szentes 
Gy.felv.)
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Az eredmény minden várakozást felülmúlt. 
Az aknába leereszkedő kutatók egy 200 m hosszú, 
10—12 m széles és néhol 30 m magas járatot talál
tak, melynek falait valószínűtlenül csillogó kalcit- 
kristályok borították, különböző méretű cseppkő- 
formációkkal tarkítva. Hamarosan kiderült, hogy 
a barlangban soha azelőtt még ember nem járt, 
tehát nem azonos a bányászok által leírt barlanggal, 
hanem teljesen új felfedezésről van szó.

1975-ben határozták el az új barlang kiépítését. 
Első lépésként 1976-ban egy 150 m hosszú lejtaknát 
vágtak a rendszerhez, amelyet az utak, a lépcsők 
és a világítás kiépítése követett. A barlang 1981 
tavaszán nyílt meg a közönség számára. A kutatók 
természetesen a további járatrendszerek és a fele
désbe merült „csillogó cseppkőbarlang” feltárásán 
tevékenykednek.

Tony Oldham, a „British Caver” szerkesztője 
társaságában látogattam meg a barlangot H. K. 
Schröder vezetésével. A kényelmesen kiépített tárón 
lefelé haladva 80 m után értük el a „Kápolnát” , 
ahová a kutatók az I. sz. aknán keresztül először 
bejutottak (2. ábra). A terem É—D-i irányú, 
a tárót is keresztező törés mentén keletkezett. An
nak ellenére, hogy nagy része törmelékkel van ki
töltve, rögtön szembetűnnek a terem jelentős mére
tei és a szépen kifejlett oldási formaelemek. É-i 
irányban a hasadék elkeskenyedik és laza törmelék 
tölti ki. Ezt a járatot is folyamatosan bontják, 
és már csak néhány méter választja el egy nagyobb, 
mélyfúrások által kimutatott és lefényképett bar
langrésztől.

A barlangrendszer e felső emeletén nem sok 
képződmény figyelhető meg. További 70 m után 
a táró eléri a fő járatot. Az ugyancsak É—D-i 
csapású törésrendszer mentén imponáló méretű 
járatrendszer alakult ki, amelyet akadálytalanul 
követhetünk D-i irányban, több mint 200 m hosszan. 
Néhány méter után elérjük a 23 m magas „Dóm”-ot, 
melynek a K-i falától indul ki a felső szinthez vezető, 
agyaggal kitöltött kürtőrendszer. Itt csatlakozik be 
a barlangot először megnyitó II. számú akna is 
(3. ábra ).

A „Dóm” , valamint az ezt követő járatok falain 
víztiszta és vörösesbarna árnyalatú kalcitkristályok 
képződtek. A tűs és borsóköves képződmények 
méretei a néhány mm-től a cm-es nagyságrendig 
terjednek. Különösen érdekesek a borsóköveken 
nőtt több mm-es, szépen kifejlett kalcitkristályok.

A Kubachi-barlang falait borsóköveken nőtt csillogó 
kristályok borítják
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A barlang egyik impozáns, húsz méter magas hasadék- 
folyosója

A járat meglehetősen gazdag cseppkőképződmé
nyekben is.

Mintegy 20 m szintkülönbség után jutottunk a D-i 
barlangszakaszba. Az aljzatot lágy agyag borítja, 
mely felett esős időszakban 3 m mély tó keletkezik. 
Ezután még egy lapos terem következik, majd puha 
agyag tölti ki teljesen a járatot.

A rendszer genetikája igen összetett. S. Rietschel 
professzor a barlangot tektonikus eredetűnek 
találta, amelyet az eróziós hatás tágított tovább, 
mivel szerinte a barlang kb. 2 millió év óta vezeti le 
a mészkőterület csapadékvizét a helyi erózióbázist 
képviselő Weil völgyébe. A jelentős méreteket, 
az eltérő szelvényeket és a fosszilis felső emeletet 
a fiatal mozgásokkal kapcsolatos, gyors erózióbázis
süllyedés eredményének tartja. Ugyanakkor meg
állapítja azt, hogy a barlang képződése során 
hosszabb ideig víz alatt volt, és ennek következtében 
jöttek létre a falakat borító kristályok és az oldási 
formaelemek.

A barlangban szembetűnő a tektonikus prefor- 
máció hatása, viszont az eróziós eredet ellen szól 
a jelentős felszíni vízgyűjtő, a hordalék és a patakos 
barlangokra jellemző formaelemek hiánya. A víz 
oldó hatásának nagyobb jelentősége lehetett a jára
tok formálásában, melyeket az utólagosan, a kisebb 
vízbefolyások által okozott eróziós hatás tovább 
tágított. Feltehető, hogy a mélyből feltörő melegvíz 
is szerepet játszott az üregek kialakításában.

Dr. Georg Szentes 
Alté Frankfurterstr. 22/b 
6368 Bad Vilbel 
NSZK
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THE KUBACH CRYSTAL CAVE

The existence of the cave was based on the 
enthusiastic descriptions of the phosphorite miners 
who discovered a “ splendid stalactite cave” during 
their mining work in 1880. Unfortunately, nobody 
had any idea of its exact position, since the shaft 
wich led to the cave, has been filled up and the 
people forgot about the cave.

In 1973 geophysical prospecting was carried out 
in order to indicate the suspected location of 
the cave and at the recommended points boreholes 
were drilled. The drillings penetrated through 
several caves and passages, wich could be photog- 
raphed with a borehole camera. In 1974 two 60 cm 
diameter shafts were sank to establish acceses 
to the vaces. The main cavern is 200 m long, 
10—20 m wide and nearly 30 m high. The walls 
are covered with glistening crystals and a large 
number of stalactites and stalagmites.

The cave has formed in middle Devonian lime- 
stone. Its development is the result of tectonic 
preformation, corrosion and partly the erosion 
of karstwater, with the possible influence of a higher 
water temperature.

DÉR KUBACHER KRISTALLHÖHLE

Auf Grund dér euphorischen Berichte von 
Bergleuten des Phosphatbergbaus, die angeblich 
im Jahre 1880 eine ,,grossartige Tropfsteinhöhle” 
entdeckt hatten, wurde die Existenz dér Kubacher 
Höhle vermutét. Náhere Hinweise auf die Lage 
und den Zugang zűr Höhle Iagen nicht vor, da dér 
ursprüngliche Schacht verschüttet wurde und die 
Existenz dér Höhle in Vergessenheit geraten war.

lm Jahr 1973 wurden geophysikalische Unter- 
suchungen in dér Umgebung von Kubach durchge- 
führt und verschiedene Bohrungen niedergebracht. 
Dabei wurden mehrere Höhlen und Gangé durch- 
bohrt und mit Hilfe einer Bohrlochkamera fotog- 
raphiert. Um einen Zugang zűr Höhle zu schaffen 
wurden zwei Scháchte angelegt, die beide einen 
Zugang zűr Höhle erlaubten. Dér zweite Schacht 
mundete im Hauptgang dér Höhle in ca. 40 m Tiefe.

Dér Hauptgang dér Höhle ist etwa 200 m láng, 
10 bis 20 m breit und ca. 30 m hoch. Die Wánde 
sind mit unzáhligen glitzemden Kristallen und 
zahlreichen Tropfsteinformationen überzogen. Die 
Höhle ist im mitteldevonischen Kalksteinen ent- 
standen. Sie ist das Ergebnis von tektonischen 
Verformungen, Korrosion und partieller Erosion 
des Karstwassers, wobei vermutlich erhöhte Wasser- 
temperaturen eine Rolle gespielt habén.
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S Z E M L E

BARLANGOK SZALLER GYÖRGY ÁLLAMISMÉJÉBEN (1796)
Tudománytörténeti adalék

Magyarországról az első földrajzi leírások latin 
vagy német nyelven jelentek meg. Csak a XVIII. 
század vége felé akadtak néhányan, akik megkísérel
ték az országról gyűjtött ismereteiket magyar nyel
ven kinyomtatni. Az első ún. államismék sok érdekes 
adatot szolgáltatnak Magyarország akkori föld
rajzi viszonyairól, az ország lakóiról és gazdálkodá
sukról. A szpeleológia számára sem elhanyagolan- 
dók ezek a régi írások, mivel információkat találunk 
bennük az akkor ismert barlangokról.

Az első földrajzi államismék egyikét Szaller 
György írta. Idézem könyve címoldalának teljes 
szövegét, mert az — a kor szokása szerint — minden 
lényegeset elmond a mű tartalmáról és írójáról:

MAGYAR ORSZÁG’ 
F Ö L D L E Í R Á S Á N A K  

RÖVID FOGLALATTYA 
egygy hozzá tartozandó újon

nan rajzoltt mappával egygyütt.
Kibotsátotta 

német nyelven-is 
S Z A L L E R  G Y Ö R G Y ,  
földmérő és vízépítő mester ’s 

egyszersmind a’ n, magyar nyelvnek és 
literatúrájának r. k. tanitója a’ Pozso

nyi fő-gymnáziomban.
Pozsonyban. Schauff János betűivel, 1796.

A 250 oldal terjedelmű könyv első részében 
„Magyar Országnak természetes Állapottyát” ismer
teti összefoglalóan. Ebben a 9. § címe így hangzik: 
,,A’ jeles tulajdonságú Vizek és Barlangok.” A vizek
ről (forrásokról) szóló részt nem ismertetem, szó 
szerint idézem viszont az ország akkor ismert bar- 
langairól szóló összefoglalót (15—16. oldal):

„Jelesebb Barlangok Magyar Országban az Ok- 
nói, Szentiványi, ’s több egyebekkel egygyütt, 
a* Deménfalvai Barlangok. Némellyek még a’ 
forró Nyárban-is fagyosak, úgymint Szelitzén 
és Fanutzán ’s más Helyeken Túrótz és Gömör 
Vármegyékben. Ezekről-is bővebben emlékezem 
tulajdon Vármegyéjében.”

Lapozzuk fel azokat az oldalakat, ahol a fenti 
barlangokról bővebben olvashatunk.

Liptó Vármegye. A 71. oldal alján ez a mondat áll:
„Tsudálatos nagy Tsontok találtatnak a* Demény

Falvai Barlangban, ’s egyebekben-is, mellyeket 
a’ köz Ember Sárkány Tsontoknak vél.”

Túrótz Vármegye. Idézet a 79. oldalról:
„Jegyzést érdemlenek e’ Tartományban . . .  a* 

Mazarna és Dupna Barlangok. Ez a* Rutka* 
Hegyétől fogva egész Rajetzig tart Trentsén Vár
megyében; amaz pedig a’ Tlefla Hegyben három 
kisebb Barlangokra oszlik, ’s az előbbenyivel 
’s más egyebekkel egygyütt jeles Természetű, 
a ’ többi köztt az első tejes Vizet tsepeg-le Falairól, 
melly Kővé válik, kiváltképen a’ szabad Levegőben.”

Gömör Vármegye.
„Nevezetes Dopschau (Dobsina. Szerk.) Hegyén 

Barlangja, mellynek Falairól letsepegő Víz Kővé 
változik, ’s Kőtéjnek hívatik, melly szép Fejérsége 
miatt a’ Képírónak Festék gyanánt szolgál, külöm- 
ben pedig gyógyittya a* beteg Marhákat.” (186. 
oldal.)

„A’ Pelsőtzi Hegy rakva van mindenféle jó 
Fával. Közepette ennek egygy Barlang nyílik, 
mellynek Neve Csergő Lyuk, 8 Ölnyi széles és kere
kes szájú Mélység, mellyet Fenekéig lehetetlenség 
kitanúlni.”  (189. oldal.)

Torna Vármegye.
„Szádelő, Szelitz és Berzova Barlangok neveze

tesek e’ Tartományban; az elsőnek fél Mélyföldre 
( — mérföldre, szerk.) tart Hézagsága ’s találtatnak 
benne mindenféle Állatoknak Tsontyai. A’ Szelitzi 
Télen meleg ’s Nyáron hideg, 18 Öl nyíre Hoszszú 
a’ Szája, Szélessége-is annyi; bellebb 50 Öl-is van 
Hoszsza és fél annyi Szélessége. Mélysége ésmeret- 
len, mint hogy senki se veti arra Fejét: hogy bellebb 
visgálná a ’ síkos jege miatt. A’ Berzovai jeges Bar
langot még nehezebb megvizsgálni az előbbenyi- 
nél, ’s azért-is keveset tudhatunk róla.” (193. oldal.)

Az ismertetett barlangok mindegyike a mai hatá
rainkon kívül fekszik. Nem tesz említést Szaller 
György az „Agteleki” barlangról, pedig az ő idejé
ben ez már ismert volt. Hosszan ír róla például 
Korabinsky is az 1786-ban német nyelven meg
jelent földrajzi-történeti lexikonában. Szaller egyet
len barlangot sem említ a Bükkből, a Bakonyból 
és a Mecsekből. Nyilván könyvének szerény keretei 
is akadályozták abban, hogy több szót ejtsen 
a barlangokról.

Balázs Dénes
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Külföldi hírek /

AUSZTRIA LEGHOSSZABB ÉS LEGMÉLYEBB BARLANGJAI

Az Osztrák Barlangkutatók Szövetségének tudo
mányos folyóirata, a Die Höhle immár 32. éve 
jelenik meg változatlan külalakban és mindenkor 
színvonalas tartalommal. Érdekes híranyagából mi 
is többször merítettünk. Ez alkalommal Theo Pfarr 
cikkét ragadjuk ki, mely a lap 1981. évi 2. füzetében 
jelent meg. Az írás az osztrák barlangkutatás utóbbi 
másfél évtizedes sikereivel foglalkozik. Jogosan álla
pítja meg a szerző, hogy ebben az időszakban 
Ausztria az európai szpeleológia valóságos játék
tere („Playground”) lett, hiszen sehol máshol 
annyi új barlangot nem tártak fel a hazai és az oda- 
sereglő külföldi kutatók, mint Ausztriában. Legjobb 
példa ennek illusztrálására a zsombolykutatás. Míg 
1966-ban Ausztriában összesen 18 kétszáz méternél 
mélyebb barlangot ismertek, addig 1981-ben már 
84 ilyen barlangot tartottak nyilván.

Miben rejlik az ausztriai barlangkutatás sikerei
nek a titka? — teszi fel a kérdést a cikk írója. 
Úgy véli, hogy a jó eredmény elsősorban a mászó
technika rohamos fejlődésének köszönhető. A mo
dern felszerelésekkel viszonylag könnyen, gyorsan, 
kis létszámú kutatóegységek is mélyen be tudnak 
hatolni a Föld gyomrába. (Hadd tegyem még hozzá: 
nemcsak jó felszerelés és kutatói lelkesedés kell 
hozzá, hanem olyan jó geológiai adottságok is, 
mint amilyenekkel az osztrák kutatótársaink 
az Alpokban rendelkeznek!)

A cikk írója egyben közzétette Ausztria leg
hosszabb és legmélyebb barlangjainak sorrendjét is 
a kutatások 1981 márciusi állása szerint. Csak 
a 2000 méternél hosszabb barlangokat sorolja fel, 
ezekből 46-ot tartanak nyilván Ausztriában. A leg
mélyebb barlangok listáján 84 név szerepel, vala
mennyi 200 méternél mélyebb.

A Karszt és Barlangban már közöltünk adatokat 
Ausztria leghosszabb és legmélyebb barlangjairól 
(1969. I. 36., II. 69.). Ezúttal is a 15 leghosszabb 
és legmélyebb barlangot soroljuk fel az 1981. évi 
állapot szerint, de melléírtuk a 12 évvel korábbi 
méretüket is, amennyiben az a rendelkezésünkre állt. 
(A hiányzó adatok helyére kérdőjelet tettünk.) 
A számok egybevetése jól érzékelteti, hogy milyen 
mértékben növekedtek a barlangok megismert 
részei ebben a rövid periódusban. (A vezető barlan
gok listáján csupán egy olyat találtunk, mely nem 
növekedett, hanem „összement” : a Frauenmauer- 
Langsteinhöhle 12 évvel ezelőtt az osztrák mélységi 
listán még a 2. helyet foglalta el 610 méteres mély

ségével, azóta — nyilván a pontosabb felmérés kö
vetkeztében — mélysége 580 m-re csökkent, és ez 
nem volt elég ahhoz, hogy a mostani jegyzéken 
az első 15 közé kerüljön. Ezzel szemben dicséretesen 
megnövekedett a barlang vízszintes hossza.)

A leghosszabb barlangok
1969 1981
m m

1. Eisriesenwelt 42 000 42 000
2. Dachstein-Mammuthöhle 20 250 35 825
3. Tantalhöhle 16000 30 600
4. Raucherkarhöhlensystem 13 151 29 214
5. Berger-Platteneck-System
6. Frauenmauer-

11 948 26 000

Langsteinhöhlensystem 10 923 19 343
7. Lamprechtsofen 9 100 14 000
8. Jágerbrunntrogsystem ? 9 452
9. Langstein-Eishöhle 3 200 8 750

10. Hirlatzhöhle 7000 8 478
11. Gruberhornhöhle 6 200 6 700
12. Eiskogelhöhle
13. Almberg-Eis-

4 600 6 500

und Tropsteinhöhle ? 6 293
14. Feuertalsystem ? 6 200
15. Frauenofen 3 400 6 080

A legmélyebb barlangok
1969 1981
m m

1. Schneeloch ? 1111
2. Lamprechtsofen 521 1024
3. Berger-Platteneck-System 698 915
4. Feuertalsystem ? 913
5. Hochlecken-Grosshöhle ? 896
6. Dachstein-Mammuthöhle 381 883
7. Trunkenboldschacht 9• * 859
8. Gruberhornhöhle 710 854
9. Wieserloch 7 730

10. Raucherkarhöhlensystem 530 727
11. Bretterschacht 7 705
12. Jágerbrunntrogsystem 7 647
13. Burgunderschacht ? 614
14. Ahnenschacht 395 607
15 Salzburgerschacht 7 606

Balázs Dénes
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Barlangkutatás Venezuelában
Dél-Amerikában a tudományos barlangkutatás 

Venezuelában érte el a legjelentősebb eredményeket. 
Ennek tárgyi oka, hogy Venezuela viszonylag sok 
karsztos területtel rendelkezik. Kedvezőek a sze
mélyi adottságok is, mivel a Venezuelai Szpeleoló- 
giai Egyesület ( Sociedad Venezolana de Espeleologia) 
keretében igen aktív kutatógárda dolgozik. Az egye
sület tudományos folyóirata a Boletin, melynek 
1982-ben jelent meg a 10. kötete több füzetben. 
Gazdag szpeleológiai könyvtárral is rendelkezik 
az egyesület, amelynek külön kiadványsorozata 
az El Guácharo.

Az El Guácharo 1981. szeptemberi 21. száma 
közli Venezuela leghosszabb és legmélyebb barlang
jainak jegyzékét.

A leghosszabb barlangok listáján 90 olyan barlang 
szerepel, amelynek a hossza meghaladja a 200 mé
tert. Valamennyi barlangot részletesen feldolgozták 
a venezuelai barlangkataszterben. Itt csak az öt 
legjelentősebbet soroljuk fel:
1. Cueva dél Guácharo, Caripe,

Monagas 10 200 m

2. Cueva Alfredo Jahn, Birongo,
Miranda 4 292 m

3. Cueva de la Segunda Cascada,
Humocaro Alto, Lara 3 014 m

4. Cueva la Peónia, Barbacoas, Lara 2 514 m
5. Cueva Grande de Anton Goering,

Mata de Mangó, Monagas 2 340 m
A legmélyebb barlangok listája 68 nevet tartalmaz, 

valamennyi mélysége meghaladja az 50 métert. 
Itt is csak a jegyzék élén szereplőket említjük név
szerint:
1. Sima Mayor de Sarisarinama,

Alto Caura, Bolivár 314 m
2. Sima de Guarataro, Curimagua,

Falcón 305 m
3. Sistema de Sabana Grande Bocas,

San Luis, Falcón 260 m
4. Sima Menor de Sarisarinama,

Alto Caura, Bolivár 248 m
5. Sima los Gonzales, Mata de Mangó,

Monagas 240 m
Balázs Dénes

A képen látható nyíl a Guácharo-barlang bejáratára mutat. A fénykép a szemben nyíló barlang szódájából 
készült. (Balázs D.felv.)
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I NNEN — O N N A N
Franciaországban, az NSZK-ban és Japánban már 
több barlangász edzőterem működik. E speciális 
létesítményekben az alapvető kötél- és mászás
technikai ismeretek elsajátítása mellett (5—15 m 
magasak) lehetőség nyílik a csőszerű idomokból 
összeállított „műjáratokban” történő előrehaladás 
gyakorlására is.

SUBTERRA 
(1981. 88—89., 29—32. o.)

„Cubamagyar” a neve Kuba legmélyebb barlang
jának. A Kubai Barlangtani Intézet és a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem klubjának tagjai néhány 
nap alatt tárták fel a 390 m mély barlangot.

FREE PRESSE 
(1981. 07. 07.)

A „Sneznaja” a Szovjetunió legmélyebb barlangja. 
Hossza 9400 m, mélysége 1320 m, üregtérfogata 
1,4 millió m3.

Die GRŐTTÉ 
(1981. 4. évf. 3. sz.)

A szovjetunióbeli Kamcsatkán, a Tolbacsik-vulkán 
területén (Primorszk mellett) új barlangot fedeztek 
fel. A lávabarlang falai üvegszerűek, hasonlójellegű 
barlangot eddig a világon Izlandon, Ausztráliában 
és a Hawaii-szigeteken tártak fel. Mélysége 153 m, 
a járatok magassága 6 m, szélessége 24 m átlagosan.

THE BRITISH CA VER 
(1982. 85. évf. 2. sz.)

Az Osztrák Barlangkutatók Szövetségébe 1981. de
cember 31-én 18 barlangkutató egyesület és 13 ide
genforgalmi barlangkezelőség tartozott. Ezek együt
tesen 15 kiépített barlangot gondoznak. A barlang- 
kutató egyesületekbe tömörült kutatók száma 
összesen 1502, ami rekordnak számít Ausztriában.

DIE HÖHLE 
1981. 4.

Franciaországban a barlangi búvárok merülési 
rekordját érte el Jochen Hasenmayer a Vaucluse- 
forra^ban 1981. szeptember 21-én. Segítőcsapat 
és a telszínnel való kapcsolattartás nélkül Hasen
mayer túljutott a korábbi —106 méteren és egészen 
145 méter mélységig úszott le. Egy másik francia 
búvár, Claude Touloumdjian 1981. október 11-én 
újabb rekordot állított fel: ő 153 méter mélységet 
ért el. A vízzel kitöltött üreg tovább folytatódik 
lefelé.

DIE HÖHLE 
1981. 4.

A jugoszláviai Szlovéniában a barlangkataszterben 
szereplő barlangok száma 1981-ben elérte az 5000-et. 
1953-ban még csak 1000 barlangot tartottak nyilván,

D I E  H Ö H L E
Z E ITJC H R IF T  FÓR K A R IT -  U N D  HOHLENKUNDE

1960-ban érték el a 2000-et, 1966-ban a 3000-et, 
1974-ben a 4000-et és most már az 5000-et is. 
Évente átlagosan mintegy 140 barlangot kutattak át 
és dolgoztak fel Szlovéniában!

Az 5000. barlang az Idrija mellett felvő Divje 
jezero (Vad-tó) víz alatti üregrendszere. A tóba 
torkolló barlangi vízfolyást a búvárok mintegy 
200 m hosszan követték, és a tó felszínétől számítva 
83 m mélységig ereszkedtek le. A vízzel kitölöttt 
barlang a 330 m mély Habeckov brezen nevű bar
langaknával áll hidrológiai összefüggésben (Crni 
vrh-fennsík).

Dr. Francé Habé 
UIS BULLETIN 
1981. 1—2. (21)

Latin-Amerika leghosszabb barlangrendszere a Ku
bához tartozó Isla de la Juventud (Pinos) szigetén 
található: Sistema de los Perdidos (Az elveszettek 
barlangrendszere), hossza 26 km. Dél-Amerika leg
hosszabb barlangja a brazíliai Goias államban, 
Sáo Domingos közelében nyílik: Conjunto Sáo 
Mateus-Imbira, hossza 20 540 m.

Dél-Amerika jelenleg ismert legmélyebb barlangjai 
Peruban vannak. Első helyen áll a Sima de Rocas 
Marca (Palcamayo) mélysége 405 m, követi a Tra- 
gadero de San Andrés (Cajamarca), 334 m. A sor
rendben két venezuelai zsomboly („sima”) követ
kezik, mely lapunk másik cikkében is szerepel 
(Sarisarinama, Guarataro). Az 5. helyen álló Hoyo 
dél Aire (Santander) Kolumbia legmélyebb bar
langja (280 m).

EL GUACHARO 
21. sz., 1981. szept.

Sz. P. és B. D.
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HAZAI
E S E M E N Y E K ______________

MEGALAKULT A KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZET 
BARLANGTANI OSZTÁLYA

Még jó l emlékszünk arra, hogy 1979-ben, 
amikor a 4 évvel korábban az OTvH kere
tében létrehozott Barlangtani Intézetet át
szervezés címén megszüntették, lapunk 
1979. I—II. számának hasábjain Társula
tunk kiemelkedő személyiségei milyen egy
öntetűen foglaltak állást a karszt- és bar
langkutatás állami bázisának, s ezzel elis
merésének szükségessége mellett. Elnök
ségünk levélben fordult ez ügyben dr. Gonda 
György államtitkár, az OKTH elnökéhez, 
aki ígéretet tett arra, hogy a szervezés 
alatt álló Környezetvédelmi Intézet keretei 
között helyet kap a karszt- és barlangtan 
ügye is. Az alábbiakban eme ígéret meg
valósulásáról számolunk be.

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal 1981. január 1-ével Környezetvédelmi Inté
zetet alapított, melynek keretében Barlangtani 
Osztály alakult.

Az Osztály feladatait az OKTH az alábbiakban 
határozta meg:

— nyilvántartja az ország barlangjait, valamint 
ellátja a karszt- és barlangkutatási tevékenységgel 
kapcsolatos feladatokat (kataszter összeállítása, 
vezetése, kiegészítése kutatási jelentések alapján, 
adatszolgáltatás, tájékoztatás stb.),

— feltárja a barlangokkal és a barlangokhoz 
tartozó felszíni karsztokkal kapcsolatos természet- 
védelmi problémákat és javaslatokat tesz ezek meg
oldásának lehetőségeire,

— javaslatokat tesz a barlangok hasznosítására, 
ennek módjaira és programjaira az OKTH-nak,

— javaslatokat tesz a természetvédelmi szem
pontból jelentős barlangok körének módosítására 
az OKTH-nak,

— ajánlásokat dolgoz ki a természetvédelmi 
szempontból jelentős barlangok és felszíni karsztok 
kutatási programjára,

— ajánlásokat dolgoz ki a barlangokkal kapcso
latos élet- és vagyonvédelmi intézkedésekre,

— szakvéleményt ad a karsztokkal és barlangok
kal kapcsolatos kérdésekben,

— barlangkiépítési és -hasznosítási tervet készít 
a barlangra vonatkozó hatósági előírások figyelem- 
bevételével a barlang üzemeltetője részére,

— koordinálja — az MKBT bevonásával — 
az ország területén folyó amatőr barlangkutatási 
tevékenységet,

— kapcsolatot tart a karsztokkal és barlangokkal 
is foglalkozó állami szervekkel és társadalmi szer
vezetekkel.

A Barlangtani Osztály feladatköre elsősorban 
abban tér el a volt Barlangtani Intézetétől, hogy 
nem tartozik hozzá a hatósági tevékenység; ezt 
az OKTH területi természetvédelmi felügyelőségei 
gyakorolják.

Az Osztály — jelenlegi létszáma (3 fő) mellett — 
fentebb felsorolt feladatoknak csak egy részét tudja 
művelni. Súlyponti feladata az országos barlang- 
kataszter felállítása, a karszt- és barlangvédelemmel 
kapcsolatos javaslatok, szabályozások kidolgozása 
és vizsgálatok végzése, továbbá szakvéleményezési 
tevékenység.

H. T.

Eszter hás István:

VASS IMRE SÍRJA 
SÁROSPATAKON

A magyar barlangkutatás kiemelkedő alakjának, 
Vass Imrének a sírja a sárospataki református 
temetőben található feleségének hantja mellett.
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A sírok a temetői főút keleti oldalában, eléggé 
elhanyagolt környezetben, elburjánzott, elvadult bozó
tosban vannak. Feliratuk csak nehezen olvasható. 
Lehet, hogy a teljes pusztulás előtt másoltam le. 
Álljon itt minden további kommentár nélkül a sírkő 
teljes szövege:

I T T  N Y U G S Z I K  
V Á S S  I M R E

Gömör megyei és 48-as hadifőmérnök 
Agteleki barlang feltalálója és ő 
készítette a Dorozsmai sánczot 

É L T  68  É V E T
M E G H .  1 8 6 3  M Á R C Z I U S  2 0 - Á N  

B é k e  h a m v a i r a  
Emeltette szerető leánya Ilka 1906

D i t t r i c h  A.  K i s p e s t
A szerkesztő megjegyzése:

Több barlangkutató csoportunk elhunyt nagy 
magyar tudósok, szpeleológusok nevét vette fel. 
Jó lenne, ha ezek a csoportok nemcsak hivatalos 
elnevezésükben viselnék a nagy előd megtisztelő 
nevét, hanem szeretettel ápolnák névadójuk hagyo
mányait, tudományos örökségét. Ennek egyik módja 
lenne az is, hogy — ha szükséges — gondoznák

sírját, s legalább az évfordulók napján friss virágokat 
helyeznének rá. Ilyen kezdeményezésről szívesen 
megemlékeznénk lapunkban is.

Vass Imre sírja a sárospataki református temetőben 
(Eszterhás I.felv.)

K ü ld ö ttk ö z g y ű lé s

Dr. Bogsch László köszönti a közgyűlés résztvevőit 
( Hegedűs Gy.felv.)

Társulatunk 1982. március 26-án tartotta küldött- 
közgyűlését a MTESZ székházában. A küldött- 
közgyűlés fő napirendje a dr. Láng Sándor elnök 
halála, továbbá dr. Jánossy Dénes társelnök le
mondása folytán megüresedett tisztségek betöltése 
volt. A 124 küldött közül megjelent 78, a közgyűlés 
résztvevőinek száma pedig 100 fő volt.

Dr. Bogsch László, a Társulat tiszteleti elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Hazslinsz- 
ky Tamás főtitkárt, hogy ismertesse a küldötteknek 
írásban megküldött 1981. évi főtitkári beszámoló 
és az 1982. évi munkaterv kiegészítését. Az el
hangzottakat a résztvevők egyhangúlag elfogadták.

A főtitkári beszámolót követően került sor 
a mandátumvizsgáló bizottság jelentésére, majd 
dr. Bogsch László felkérte a küldötteket a szavazás 
megkezdésére.

A szavazatok összeszámlálása alatt Sohár István 
gazdasági titkár a Társulat 1982. évi költségvetését 
terjesztette a közgyűlés elé, majd dr. Szathmáry
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Sándor, a Számvizsgáló Bizottság elnöke tartotta 
meg beszámolóját.

A következőkben Maucha László, a szavazat- 
számláló bizottság elnöke ismertette az időközben 
összesített szavazás eredményét. A szavazás ered
ménye alapján a közgyűlés a megüresedett tisztsé
gekre 1986-ig az alábbiakat választotta meg: 
Elnök: Dr. Fodor István
Társelnök: Dr. Balázs Dénes

Dr. Böcker Tivadar
Elnökségi tag: Eszterhás István

Gádoros Miklós
A választás eredményének ismertetése után 

dr. Bogsch László felkérte dr. Fodor István elnököt 
az elnöki szék átvételére.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
jóváhagyólag tudomásul vette az 1981. évi társu

lati munkáról szóló főtitkári beszámolót, a Szám- 
vizsgáló Bizottság jelentését, valamint az 1982. évi 
munkatervet és költségvetést;

elfogadta a Társulat Környezetvédelmi Bizottsága 
létrehozására vonatkozó javaslatot;

tudomásul vette az egyéves időtartamra szóló 
Műszaki Bizottság megalakulását;

Dr. Roda Istvánt a Társulat tiszteleti tagjává 
választotta;

elfogadta a különbizottságok előterjesztését ki
tüntetésekről és jutalmakról, melyeknek átadására 
a közgyűlésen került sor.

F. N.

TISZTELETI TAGSÁG
A választmány javaslata alapján az 1982. március 

26-i küldöttközgyűlés Ph. Mr. Roda Istvánt (Cseh
szlovákia) a Társulat tiszteleti tagjává választotta.

Roda István a csehszlovák barlangkutatás nem
zetközileg is elismert, kiváló szakembere. Jelentős 
szerepet tölt be a Nemzetközi Szpeleológiai Unió 
barlangterápiai bizottságában. Számos szlovákiai 
barlangban, ill. karsztforrásnál folytatott hidro- 
kémiai kutatásokat. Nemzetközi szinten említésre 
méltóak a montmilch keletkezéséről és szerkezetéről 
végzett analízisei.

Mint a csehszlovák barlangkutatás egyik kiemel
kedő egyénisége, mindig nagy odaadással dolgozott 
a csehszlovák és magyar barlangkutatók tudomá
nyos együttműködésén.

Sokirányú tudományos tevékenységének egyik 
jelentős eredménye a szerzői kollektívában készített 
„Moznosti speleoklimatickij therapie v gombaseckej 
jaskyni” könyve, amely a szpeleoterápia tudomá
nyos megalapozásának nemzetközi tekintélyű mun
kája.

A tiszteleti tagságról szóló oklevél átadására 
a novemberben Keszthelyen megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Szpeleoterápiai Szimpóziumon kerül 
sor. F. N.

Dr. Fodor István, a Társulat új elnöke (Hegedűs Gy. 
felv.)

TÁRSULATI
KITÜNTETÉSEK

A Társulat érembizottságának javaslatára az 1982. 
március 26-i küldöttközgyűlés a Társulat érdekében 
hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi mun
káért adományozható Hermán Ottó éremmel tün
tette ki

dr. Jánossy Dénesi,
aki 1966 óta vesz részt aktívan a Társulat vezetésé
ben. Először szakbizottság vezetőként működött, 
1969 óta elnökségi tag, majd 1978 óta társelnök, 
megtartotta azonban szakbizottságvezetői funkció
ját is. Jelentős szerepe van abban, hogy — élő kap
csolatot tartva a kutatócsoportokkal — Társula
tunkban az őslénytan területén kimagasló ered
mények születtek. Tevékenységének kiemelkedő ál
lomása „A magyarországi pleisztocén tagolása 
a gerinces faunák alapján” c. könyve, melyben 
a hazai barlangi lelőhelyeket foglalta rendszerbe.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy más irányú 
elfoglaltsága miatt lemondott a társelnöki tisztéről. 
Reméljük azonban, hogy az őslénytani szakbizottság 
vezetésével továbbra is támogatja Társulatunk szak
mai tevékenységét.
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A magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét 
szolgáló kimagasló kollektív munkáért adományoz
ható Hermán Ottó-emléklappal a

Baradla Barlangkutató Csoportot
a tudományos és megbízásos munkák eredményes 
végzéséért,

a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív mun
káért adományozható Kadié Ottokár-emléklap- 
pal a

Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoportot
a Bakony-hegységben végzett tudományos és doku
mentációs munkáért,

a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló kollektív eredménye

kért adományozható Vass Imre-emléklappal az
Álba Regia Barlangkutató Csoportot

több barlangban végzett eredményes feltáró kuta
tásaikért tüntette ki a közgyűlés.

Az elnökség dicséretben és 500 forint pénzjuta
lomban részesítette:

Gyebnár János, Hír János, Kraus Sándor, Kubas- 
sek János, Móga János, Puskás Sándor, Salamon 
Gábor és Takácsné Bolner Katalin tagtársakat.

Az elnökség a csoportvezetők javaslata alapján 
könyvjutalomban részesítette:

Böröcz Mária, dr. Cser Ferenc és Kakuszi Zoltán 
tagtársakat.

F. N.

BARLANGKATASZTEREZÉSI PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

és az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal által 1980-ban meghirdetett harmadik 
„Barlangkataszterezési pályázat” 1981 novemberé
ben lezárult.

A pályázaton részt vehetett minden MKBT tag, 
egyéni vagy kollektív (csoportos) munkával. 
A pályamunkákban a kiírásban szereplő egy-egy 
kiemelt jelentőségű barlangot kellett a megadott 
szempontok szerint feldolgozni.

A pályázatra mindössze két pályamunka érkezett 
be. A bírálóbizottság értékelve a dolgozatokat, 
az alábbi döntést hozta:

megemelt összegű I. díjban (7000 Ft) részesítette 
Karip Gyula „ Pál-völgyi-barlang” című pálya
munkáját; pénzjutalomban (1000 Ft) részesítette 
Lénárt László „ A lillafüredi István-barlang és ku
tatástörténete 1914—1981 között” című pálya
munkáját.

F. N.

CHOLNOKY JENŐ-PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Elnöksége és az Országos Környezet- és Természetvédelmi 

Hivatal annak érdekében, hogy elősegítse a Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási tevékenysé
get, főként a kutató és feltáró munka megfelelő szintű dokumentálását, az elért eredmények összefoglalását, 
valamint ezek értékelését, évenként ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett pályázatot ír ki.

Az 1981. évi pályázatra a kiírásban megjelölt határidőn belül 9 pályázat érkezett be.
Az OKTH támogatásával együtt rendelkezésre álló pénzösszegből a bizottság a pályaművek bírálata után 

egy I., két II. és három III. díjat adott ki.

/. díj:
Álba Regia Barlangkutató Csoport 6000,— Ft 92 pont

II. díj:
HŐSE Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport 5000,— Ft 89 pont
Vértes László Barlangkutató Csoport 5000,— Ft 75 pont

III. díj:
FTSK Barlangkutató Szakosztály 4000,— Ft 66 pont
Mecseki Karsztkutató Csoport 4000,— Ft 41 pont
Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 4000,— Ft 37 pont

Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra a Társulat XXVII1. vándorgyűlésén, 1982. június 19-■én 1Sódva-
szilason került sor.

F. N.
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A z  M K B T  X X V I I .  o r s z á g o s  v á n d o r g y ű lé s e

Társulatunk vándorgyűlését június 18—20. kö
zött tartotta az Alsó-hegyen, Bódvaszilas központ
tal. A rendezést a KPVDSZ Vörös Meteor TE 
25 éves jubileuma alkalmából az Egyesület Barlang- 
kutató Szakosztálya vállalta.

A résztvevők már péntek reggel gyülekeztek 
a Vörös Meteor bódvaszilasi kutatóháza melletti 
táborhelyen. A közel 200 regisztrált résztvevő pénte
ken és szombaton több felszíni és felszín alatti túra 
keretében ismerkedhetett az Alsó-hegy barlangjaival 
és zsombolyaival.

A hivatalos program szombaton délután 16 óra
kor dr. Dénes György, a VMTE Barlangkutató 
Szakosztálya elnökének megnyitójával kezdődött. 
Társelnökünk köszöntötte az Elnökségben megjelen
teket, köztük is dr. Adolfo Eraso professzort, 
a Nemzetközi Szpeleológiai Unió elnökét, aki 
a Vörös Meteor TE meghívására látogatta meg
rendezvényünket.

A megnyitóbeszédet követően került sor a 
Cholnoky Jenő-pályázat díjainak átadására (az 
eredményt lapunk más helyén tesszük közzé), vala
mint ünnepélyesen kiosztották a Kinizsi Kupa 
nyerteseinek okleveleit. Továbbiakban két szak
előadás hangzott el Szentbe István: Az Alsó-hegy 
geológiája és dr. Dénes György: Az Alsó-hegy hidro
lógiai viszonyai címmel.

Ezt követően a csoportbeszámolók sorában 
8 csoport adott számot elmúlt évi munkájáról 
és eredményeiről (Álba Regia, Bekey Imre Gábor, 
FTSK, KTE Myotis, Papp Ferenc, Vass Imre, 
VMTE Foton, VMTE Központi). A beszámolókat 
vetített képek kísérték. A csoportbeszámolók után 
Sófalvy István, a nagyváradi Chrysis barlangkutató 
kör tagja a romániai Mikula-barlangban végzett 
kutatásokról, dr. Kosa Attila pedig az alsó-hegyi 
Rejtek-zsombolyban elért eredményekről tartott 
vetítettképes előadást.

Szombaton délelőtt került lebonyolításra a Marcel 
Loubens Kupáért kiírt barlangverseny, melynek 
első helyét a BEAC csapata (Bordács Péter, 
Csepregi István, Simon Béla) szerezte meg a KTE 
„Acheron” és „Myotis” vegyes csapata (Albert 
László, Károly Gábor, Lengyel János), valamint 
az FTSK Delfin csapata (Kalinovits Sándor, 
Lipcsei Tibor, Nagy Sándor) előtt.

Az eredményhirdetésre és a Marcel Loubens 
Vándorkupa átadására az esti tábortűznél került 
sor.

A vándorgyűlés befejező napján ismét felszíni 
és felszín alatti túrákat tehettek a résztvevők.

F. N.

KINIZSI KUPA ’82
A Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Barlang

kutató Szakosztálya 1982. május 22—23-án a Re
mete-szurdokban rendezte meg a „Kinizsi Kupa 82”
országos barlangászversenyt, 
nevezett be.

A versenyre 16 csapat

A verseny végeredménye:
1. BEAC I. 596 pont
2. BEAC II. 582 pont
3. FTSK Delfin 572 pont
4. Pannónia 525 pont
5. VMTE 6-os 501 pont
6. Acheron 434 pont
7. Álba Regia 304 pont
8. Metró-Foton 283 pont

9. BEAC-Acheron 268 pont
10. SZIKKTI 242 pont
11. Nyíregyházi Honvéd 138 pont
12. BSE 125 pont
13. Három város 109 pont
14. Marcel Loubens I. 65 pont
15. Marcel Loubens II. 29 pont
16. Marcel Loubens III. 9 pont

A verseny rendhagyó módon való megrendezése
módot adott az ismeretszerzésre, tanulásra. Remél
jük, hogy a résztvevők megelégedésére lezajlott ver
seny kellemes színfolttal gazdagította a barlangászok 
életét.

Vidics Zoltánné

MEGALAKULT A PLÓZER ISTVÁN BÚVÁRKÖNYVTÁR
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

könyvtára, a Bibliotheca Spelaeologica Hungarica 
keretén belül, de önálló nyilvántartással megalakult 
a Plózer István búvárkönyvtár. Alapítója, dr. Nóg- 
rády György, a Kanadában élő magyar származású 
mikrobiológus orvos.

Nógrády György személyesen nem ismerte Plózer 
Istvánt, de mint aktív búvár és a barlangkutatás 
iránt érdeklődő ember, figyelemmel kísérte a ma
gyar barlangi búvárok tevékenységét. így figyelt fel 
a kimagasló aktivitású, szervezőképességű, tehetsé
ges fiatalemberre. Úgy gondolta, hogy búváriroda-
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lom küldésével segíti Plózer István munkáját és rajta 
keresztül a magyar búvárokat is. Az első küldemény 
azonban már későn érkezett.

E gondolat továbbvitele lett a könyvtáralapítás 
terve. Célja már nemcsak a külföldi búvárirodalom 
magyarországi közkinccsé tétele, hanem hogy méltó 
emléket állítson egy olyan kutatónak, aki minden 
erejével a magyar barlangi búvártevékenység előbbre 
vitelén dolgozott, és aki életét e munka közben vesz
tette.

Nógrády György először a könyvtár létrehozásá
nak javaslatát a Testnevelési Főiskola könyvtárához 
juttatta el, gondolván, hogy az anyag ott több ér
deklődő számára lesz hozzáférhető. A búváranyag 
önálló kezelését — ami az alapító egyik kikötése 
volt — azonban a TF könyvtára biztosítani nem 
tudta. így személyes kapcsolat és az 1981-ben 
Bowling Green-ben megtartott Vili. Nemzetközi 
Szpeleológiai Kongresszuson folytatott megbeszélés 
után, a könyvtáralapítási javaslat a Társulat elnök
sége elé került. Az elnökség azt — a kérelemben 
foglaltak szerint — egyhangúlag elfogadta.

Az alapítás óta eltelt időszakban Nógrády György 
75 édesvízi, sósvízi és barlangi merüléssel, búvár
technikával és általános búvártevékenységgel fog
lalkozó könyvet, folyóiratot és egyéb nyomdatermé
ket küldött a könyvtár számára.

A Plózer István búvárkönyvtár könyveiben sze
replő ex librist, az alapító tervei alapján Schubert 
Péter szekszárdi grafikus kivitelezte. Az ex libris 
felnagyított fotó másolata látható volt a VIII. Nem
zetközi Szpeleológiai Kongresszus művészeti be
mutatótermében, Plózer István életéről és munkás
ságáról szóló szöveges ismertetővel együtt.

Sz. K.

n . Ú Z I ' K I S I T A X

A  S Z P E L E O L Ó C U S  
K Ö N Y V E S P O L C A

Jeskyné a propasti v Ceskoslovensku 
(Csehszlovákia barlangjai és szakadékai)

Kucera, B.y Hromas, /., Skrivánek, F.:
Academia Praha, 1981. 252 oldal

Az ismeretterjesztő — összefoglaló mű a cseh
szlovákiai barlangkutatás 1977-ig terjedő idő
szakának eredményeit tárja az olvasó elé.

A bevezetőben a barlangkutatás és a kapcsolódó 
tudományterületek vázlatos bemutatása mellett fel
hívja a figyelmet arra, hogy a Csehszlovákiában 
nyilvántartott 2500 barlang közül 25 a nagyközön
ség számára megnyitott (!), ezzel Európában máso
dik helyet foglalnak el Franciaország után.

A második fejezet az ember és a barlang kapcso
latát tárgyalja, ismertetve az ősemberi kultúrák 
feltárásában elért eredményeket.

A harmadik fejezet a karsztok és barlangok terü
leti elhelyezkedését mutatja be, a karsztterületek 
és azok jellegzetes barlangtípusainak ismertetését 
a Cseh-masszívum, a Kárpátok, pszeudo-karszt- 
barlangok és mesterséges üregek csoportosításában.

A negyedik fejezet az idegenforgalmi céllal ki
épített 25 barlang leírását tartalmazza, a barlangok
kal kapcsolatos tudnivalókkal (megközelítés, kuta
tástörténet, látogatottság stb.) kiegészítve.

Az ötödik fejezet a jellegzetes karsztos szakadé
kokat ismerteti, vázolva keletkezésük körülményeit, 
formakincseit.

A hatodik fejezet a karszt- és barlangvédelem 
helyzetét és célkitűzéseit, eredményeit foglalja össze.

A hetedik fejezet a csehszlovákiai barlangkutatás 
szervezeteit, ezek hazai és külföldi tevékenységét 
ismerteti.

A kötetet 177 színes és fekete-fehér fotó teszi 
teljessé; angol, német és orosz nyelvű kivonataival 
és ábraszövegeivel, 167 címszavas irodalomjegyzéké
vel, bőséges név- és tárgymutatójával nemzetközi 
elismerésre tarthat számot.

Szablyár Péter
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DR. LÁNG SÁNDOR 
(1913- 1982)

Megdöbbenéssel és mély megrendüléssel fogadták 
a magyar barlangkutatók elnökünk, Láng Sándor 
professzor 1982. január 6-án bekövetkezett váratlan 
halálának hírét.

Nehéz elhinni, hogy ez az örökké tevékeny, 
a terepen is mindvégig annyira mozgékony és szel
lemi alkotóképességének teljében levő ember nincs 
többé. Alig fél évvel előbb, 1981 nyarán az Egyesült 
Államokban megrendezett Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszuson nemcsak előadott és élénken vitat
kozott, de nagy túrákra is vállalkozott; ősszel lel
kesen tevékenykedett egy országos barlangi verseny 
zsűrijében, és utána példát mutatott a fiataloknak 
a vidám nótázásbán. Az utolsó napig aktívan irá
nyította Társulatunk életét és elnökségünk mun
káját.

Láng Sándor 1913-ban Budapesten született. 
Érdeklődése korán a természeti földrajz felé fordult, 
18 éves korában már az országos középiskolai föld
rajzi tanulmányi verseny első helyezettje volt. Tanul
mányait a budapesti egyetemen folytatta, ahol 
1936-ban kitűnő eredménnyel földrajz-természetrajz 
szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, majd 
1938-ban földrajz-földtan-ásványtan szaktárgyakból 
kitüntetéssel nyerte el az egyetemi doktori fokozatot.

Tanári pályáját az egri Dobó István Gimnázium
ban kezdte, majd 1944-ben a budapesti tudomány- 
egyetem Földrajzi Intézetében tanársegéd lett. 
1944—45-ben egyetemi magántanári képesítést szer
zett és 1946-ban intézeti tanárrá nevezték ki. 
Közben sorra jelentek meg kutatási eredményeit 
publikáló dolgozatai, a felszabadulás után tan
könyvei is. 1955-ben nyerte el a földrajztudományok 
kandidátusa tudományos fokozatot, majd egyetemi 
docensként tanított a budapesti, utóbb a szegedi 
tudományegyetemen. 1963-ban a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Általános Természeti 
Földrajzi Tanszékének vezetője lett. 1964-ben el
nyerte a földrajztudományok doktora akadémiai 
tudományos fokozatot. 1965-ben tanszékvezető 
egyetemi tanárrá, az ELTE Földrajzi Tanszék- 
csoportjának vezetőjévé nevezték ki, és ezt a munka
kört nyugdíjba vonulásáig betöltötte.

A roppant széles horizontú földrajztudós egész 
tudományos életútját, széleskörű terepi kutató
munkáit, gazdag publikációs tevékenységét, egye
temi oktatói és tudományszervező munkásságát 
végigkísérte a karszt iránti legmagasabb szintű 
szakmai érdeklődés, a karsztosodás, a karszt
morfológia és a komplex karszttudomány iránti 
alkotó vonzalom. Könyvei, értekezései, tanulmá
nyai, publikációinak szinte végeláthatatlan sora 
vizsgál, elemez és old meg karsztos problémákat 
— a karszthidrológia, a karsztmorfológia és -gene
tika, a legszélesebb értelemben vett szpeleológia, 
a karszt- és barlangtudományok szinte minden 
területén.

De az elmélet nála sohasem volt öncélú. Alapelve 
volt, hogy a ma tudománya a holnap gyakorlata 
lehet. Ezt az elvet tudományos munkásságában 
mindvégig megvalósítani törekedett.

Publikációinak hiánytalan jegyzéke még nem 
készült el, de könyveinek, szakcikkeinek, egyetemi 
jegyzeteinek, szakvéleményeinek, bírálatainak és 
egyéb szakmai dolgozatainak száma megközelíti 
vagy talán meg is haladja a 300-at.

A tudományos és oktató munka mellett fontos 
és jelentős volt szervező tevékenysége számos tudo
mányos társaságban, köztük súllyal a karszt- 
és barlangkutatás területén. A szakmai elkötelezett
ség természetes következménye volt, hogy a föl
szabadulás után újjászerveződő karszt- és barlang- 
kutatás hivatott vezetőinek egyike lett. A Magyar 
Földrajzi Társaság 1952. évi újjáalakulásakor ott 
a Karsztkutató Bizottság elnöke, majd amikor 
1958-ban újjászerveződött a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat, Karsztmorfológiai Szak- 
bizottságunk vezetője, 1962-től a Társulat elnökségi 
tagja és 1966-tól elnöke lett. Több mint másfél év
tizeden át állt Társulatunk élén. Ez alatt a fél 
emberöltő alatt személye szorosan összeforrott 
a Társulat életével, amelynek szinte minden meg
mozdulását tevékenyen irányította.

A nagyszámú tudományos elismerés közül, amiket 
kiérdemelt, hadd emeljem ki, hogy nagy értékű 
karszttudományi munkásságáért elnyerte a Kadic 
Ottokár érmet, Társulatunk élén végzett hosszú 
és eredményes tudományszervező munkásságáért 
pedig MTESZ-díjjal tüntették ki. A sok külföldi 
tudományos elismerés közül is csak azt említem meg,
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Gyászolók sokasága kíséri utolsó útjára az MKBT elhunyt elnökét a Farkasréti temetőben (Hegedűs Gy.felv.)

amelyet kifejezetten a karszt- és barlangtudományok 
nemzetközi szintű előbbreviteléért kapott, amikor 
1973-ban, a VI. Nemzetközi Szpeleológiai Kong
resszus alkalmával az olomouci Palácky Egyetem 
Tudományos Tanácsa tiszteleti diplomával és arany
éremmel, valamint a 400 éves egyetem jubileumi 
érmével tüntette ki. De a kitüntetésekben meg
nyilvánuló elismeréseknél értékesebb az a szívből 
jövő tisztelet, megbecsülés és szeretet, amely őt 
oly széles körben körülvette.

Láng Sándor váratlan halálával a földrajz- 
és társtudományok, különösképpen a szpeleológia, 
a karszt- és barlangtudományok kiemelkedő műve
lőjét, földrajzos nemzedékek elhivatott oktatóját 
és nevelőjét, Társulatunk tapasztalt, megfontolt, 
bölcs vezetőjét alkotóereje teljében veszítettük el. 
Nehéz lesz nélkülözni széleskörű tudományos kuta
tói és szervezeti vezetői tapasztalatait, hiányozni 
fog mindnyájunknak mély humánuma, meleg ember
sége, baráti segítőkészsége, és hiányozni fognak 
széles látókörű, bölcs tanácsai, szakmai és emberi 
útmutatásai.

Platón, a nagy görög gondolkodó szerint halha
tatlanok azok az alkotók, akik nemcsak szert 
tesznek újabb ismeretekre, de amit szellemükben 
kimunkáltak, azt közre is adják, embereket, nemze
dékeket oktatnak, nevelnek a tudásra, a szépre, 
a jóra. Láng Sándorra mindenben érvényesek 
Platón e gondolatai.

Ars longa, vita brevis. Az élet rövid, de a mű 
maradandó. Csak a testétől búcsúzunk most, 
a szelleme köztünk él tovább. Szakmai munkásságá
nak eredményei, beépülve a magyar és egyetemes 
tudományba, annak — idővel már majd személy
telenül — alkotórészét képezik, amelyre nemzedékek 
sora épít tovább. Derűs és mélyen emberi egyénisé
gét pedig a magyar karszt- és barlangkutatók egész 
nemzedéke zárta szívébe.

De Láng Sándor alakját és munkásságának ered
ményeit nem csupán a barátok, a kutatótársak, 
meg a tanítványok ezreinek múló emlékezete tartja 
fenn, hanem maradandó életműve azt a távoli 
korokig megőrzi.

Dr. Dénes György

DR. LÁNG SÁNDOR
KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁRGYÚ TUDOMÁNYOS MUNKÁI

1. Felvidéki karsztok. — Földr. Közl.% 1937. 6 —7. sz.
2. Az imókői forrásbarlang bejárata. — Hidr. Közi., 1941.
3. Újabb adatok a Szilicei jégbarlangról. — Hidr. Közi., 1941.
4. Karsztforrásokra vonatkozó mérések 1940 —42-ből. — Hidr. 

Közi., 1942.
5. A karsztvíz szerepe Budapest székes-főváros vízellátásában. — 

Hidr. Közi., 1943.

6. Karszthidrológiai megfigyelések a Gömör-Tornai karszt- 
ban. -  Hidr. Közl.,1943.

7. Karszttanulmányok a Dunántúli Középhegységben. — Hidr. 
Közi. 1948. 1 - 4 .

8. Geomorfológiai és hidrológiai tanulmányok Gömörben. — 
Hidr. Közi., 1949. 1 - 2 . ,  5 - 6 . ,  9 -1 0 . sz.

9. Geomorfológiai-karsztmorfológiai kérdések. —Földr. Ért.,1952.
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10- Általános karsztmorfológia és karszthidrológia. — Egyetemi 
jegyzet* 1953.

II. A Pilis geomorfológiája. — Földr. Ért., 1953. 3.
12* Hidrológiai és morfológiai tanulmányok a Bükkben. — Hidr. 

'K özi., 1954.
13. Geomorfológiai tanulmányok az aggteleki karsztvidéken. —

’ Földr. Ért., 1955.
14. A Központi Gerecse morfológiája. — Földr. Ért., 1956.
1 5 * a karsztvíz a Budai-hegységben. — In : Budapest természeii 

képe, 1958.
16 A Budai-hegység morfológiája. — In: Budapest természeti 

' képe, 1958.
17. Bulgária karsztjelenségei és karsztvidékei. — Karszt- és 

Barlangkutatód Tájékoztató, 1958.
18. A Bakony morfológiai képe. — Földr. Köz!. 1958.
19. A Bakony geomorfológiai vázlata. — Karszt- és Barlang

kutatási Tájékoztató, 1962.
20. Az Észak-Borsodi Karszt geomorfológiai vázlata. — Karszt- 

és Barlangkutatási Tájékoztató, 1963.
21. A Dunántúli-középhegység keleti részének geomorfológiai 

vázlata. — Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1963.
22. A Bükk geomorfológiai vázlata. — Karszt- és Barlangkutatási 

Tájékoztató, 1964.
23 Jugoszlávia dinári karsztjainak fejlődése. — Karszt és Barlang, 

' 1967.1 - I I . ,  1968.1- I I .
24. Entwicklungsprobleme des tropischen Karstes. — Abhandlung 

Sec. Morphologie des Karstes. 14 (1 — 14) 4. Stuttgarti Nem
zetközi Szpeleológiai Kongr. 1969.

25. Beszámoló az V. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusról. — 
Karszt és Barlang, 1969. II.

26. A hazai karsztok és környékük lepusztulásának egyes kérdé
sei. — Karszt és Barlang, 1971. 1.

27. A hordalékszállitás szerepe kisebb vízfolyásainkon, főleg a 
karsztfolyókon. — Annales Univ. Sci. Bp., Sec. Geogr. V ili. 1973

28. Karst-hydrological Probléma of Hungary’s Transdanubian 
Central Mountains. — 6th Intern. Congr. o f  Speleology. 
Olomouc, CSSR., 1973.

29. Karsztvízforgalom a Dunántúli-Középhegységben. — M KBT  
évk., VII. kötet, 1973.

30. Karsztvízforgalom és karsztvízháztartás a Dunántúlon. — 
Földr. Közi., 1975. p. 305.

31. Landmarks in thehistory of Hungárián karst and speleological 
research. — Karszt és Barlang, 1977. Special issue.

32. A Karsztos és nem karsztos környezet mennyiségi változásai
nak kérdéseihez. — Elnöki megnyitó a MTESZ-ben rendezett 
nemzetközi karsztkonferenciár. 1976. Kézirat.

33. The influence of Quaternary climatic changes upon karst 
corrosion processes. — X. 1NQUA Congr., Birmingham, 1977.

34. Setting of karstic denudation in the global denudation on the 
Earth’s Surface. — 7th Intern. Speleological Congr., Abstracts 
o f papers. Sheffield, 1977.

35. A földfelszín lepusztulása homogén körülmények között. — 
Elnöki megnyitó a M K BT 1978. ápr. 29-i közgyűlésén. — 
Kézirat.

36. A Pilis-hegység karsztmorfológiája. — Előadás a M KBT  
Országos Vándorgyűlésén, Pilisszentkereszten, 1978. jún. 17. — 
Kézirat.

37. Nemzetközi Karszthidrológiai Szimpózium. — Elnöki meg
nyitó. 1978. — Kézirat.

38. Az ázsiai monszunvidékek hidrometeorológiai és felszín- 
fejlődési folyamatainak évszakos változásai újabb megvilágí
tásban. — Hidrológiai Tájékoztató, 1982. ápr., p. 39 — 42.

39. Elnöki megnyitó a MKBT 1979. évi közgyűlésén. — Kézirat.
40. Bevezetés a „70 éves a szervezett magyar karszt- és barlang- 

kutatás” c. kötethez. — 1980.
41. Megnyitó beszéd a „Szervezett magyar barlangkutatás 70. év

fordulóján” . 1980. -  Kézirat, 1980.
42. Elnöki megnyitó a MKBT közgyűlésén, 1980. — Kézirat.
43. Elnöki megnyitó a MKBT tisztújító küldöttközgyűlésén, 1981. 

— Kézirat.
44. Elnöki megnyitó a MKBT országos vándorgyűlésén, 1981. — 

Kézirat.
45. Jelentés a Nemzetközi Szpeleológiai Unió (U.I.S.) VIII. 

kongresszusán való részvételről. 1981. — Kézirat.
46. Quaternary Climatic Change and Speleostratigraphic Deve- 

lopment. — Proceedings o f the Eighth International Congress 
o f Speleology. Bowling Green, 1981. p. 448 — 450.

*  *  *

Szerkesztői megjegyzés: Láng Sándor irodalmi munkásságának 
feldolgozása még nem fejeződött be, ezért az itt közölt biblio
gráfia sem teljes. Különösen azok a munkák hiányozhatnak, ame
lyeknek a címéből nem tűnik ki, hogy az írás karszt vonatkozású 
részeket is tartalmaz.

DR. SÁNDOR LÁNG 
(1913—1982)

The 6th of January, 1982 Dr. Sándor Láng, pre- 
sident of the Hungárián Speleological Society un- 
expectedly deceased.

Sándor Láng was born in Budapest, in 1913. His 
interests early led him to the geography, and at the 
end of the secondary school he was winner of the 
national geographical competitions. He continued 
his studies in the University of Budapest, where 
— Iater — he alsó became professor of the geogra
phical faculty. He was appointed as leader of the 
chair in 1965 and he performed the duties of this 
sphere until he retired.

His scientific activity was very wide-ranging. His 
monographies concerning of the Hungárián hilly 
regions are representing a permanent value. He 
studied in detail the geomorphology and hydro- 
geology of the karstic regions of Hungary, first 
of all in the vicinity of Aggtelek, and in the Trans
danubian Mountain Rangé. After the second World 
War he played an active role in the reorganization 
of the Hungárián Speleological Society. He was 
elected as president of the Society in 1966 and he 
fulfilled his duties with great enthusiasm until his 
death.

JXp. UIAH^OP J1AHT 
(1913—1982)

6-ro AHBapa 1982-ro rojia HeoacHaaHHO yMep 
ap. lUaHíiop JlaHr, npeacejiaTejib BeHrepcKoro 
OömecTBa no MccjiejioBaHHK) KapcTa h Öemep.

Illamiop JlaHr pojuuica b 1913-om roay b By/ia- 
nemTe. Erő yxce b pamieM B03pacTe 3anHTepeco- 
Bana reorpa(J)Hfl, b 18-th jicthcm B03pacTe oh 
BbiwrpaJi I-oe MecTo Ha rocyztapcTBeHHOM yneŐHOM 
copcBHOBaHHH no reorpa<J)HH. Cbokj yneőy oh 
npoflOJDKHJi b öyjjaneujTCKOM yHHBepcHTeTe, a 
no3xce TaM ace Ha Ka^eupe reorpa(j)HH caM cTan 
npenoaaBaTeJieM. B 1965-om ro,ay oh noJiyHHJi 
3BaHHe npo(J)eccopa, 3aBe,ayiomero Ka(|)eijpoH h 
3aHHMan 3Ty .aoJDKHocTb no CBoero yxojta Ha 
neHCHio.

Erő HayHHaa íieaTejibHOCTb 6bi/ia AOBOJTbHO
OŐUIMpHOH. n p e jJ C T a B  JUHOT Ö OJlbUiyiO  IteHHOCTb 
e r ő  M O H orpa(j)H H , n a n H c a u H b ie  o B eH repcK H X  
XOJIMHCTblX MeCTHOCTJlX H OÖJiaCTHX CpeflHHX TO p. 
Oh n o íip o Ő H O  H 3 y n aJi reoM op<J>oJiorH K > h n m p o -  
r e o J io r H io  B eH repcK H X  K apcT O B bix  o ő / i a c T e ő ,  b 
n e p B y io  o n e p e / ib  icapcT O B biíí p a f io H  b A rrT e J ie K  h 
K apcT O B bie ynacT K H  3aA yH aíícK H x  cpejiH H X  r o p .  
r io C J ie  BTOpOH MHpOBOÖ BOÜHbl OH H rp a JI  aKTHBHyK) 
p o J ib  b n e p e o ö p a 3 0 B a H H H  B e H re p c x o f t  o p ra H H 3 a u H H  
no H C C JieaoB aH H io K p acT B a h n e m e p .  B 1966-om 
ro z iy  e r ő  H 3Ö paJiH  n p e a c e j ja T e j ie M  B e H r e p c x o r o  
O ö u je c T B a  no M ccJieA O B aH H io K a p c T a  h I l e m e p ,  
h 3T y jjoJUKHOCTb oh H cnoJiH H Ji c ö o J ib u io í i  n p e -  
AaHHOCTbK) 210 CBOett CM epTH.
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A szemközti oldalon: Az Aggteleki-barlang rajza Kozma Gyula 1906-ban megjelent Képes Földrajzi Atlaszá
ban. — On the opposite side: Drawing o f the Aggtelek Cave in the Geographical A tlas edited by Gyula Kozma 
in 1906

Fénykép a hátsó borítón: Cseppkövek eldorádója a Meteor-barlangban. — Photo on the back cover: Magni- 
ficient decorated chamber in the Meteor Cavet North Hungary. (Photo: Borzsák—Prágai, Budapest)
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