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A D É L I - B Ü K K  K A R S Z T J A

I. RÉSZ: DÉLKELETI-BÜKK

Dr. Hevesi Attila

Ö S S Z E F O G L A L Á S
A Bükk-fennsíkot dél, délkelet felöl körülfogó Déli-Bükk kőzet felépítése és formakincse alapján Dél

nyugati- és Délkeleti-Bükkre\ osztható\ Az előbbit a nemkarsztos, az utóbbit a karsztos kőzetek — főleg 
középső és felső triász, alsó jura ( ?) mészkövek — túlsúlya jellemzi. A szerző tanulmányának első részében 
a Délkeleti-Bükk karsztos formakincsét ismerteti.

A Déli-Bükk a Középső-Bükk legnagyobb kistája 
(1. ábra), Ny—K-i kiterjedése 36, az É—D-i A— 13, 
átlag 9—11 km. Területén Balogh K. (1964) szerint 
négy fő, D felé átbuktatott redőboltozatot és ugyan
ennyi, de szélesebb redőteknőt lehet megkülönböz
tetni, sőt ÉK-i részére a Garadna-völgyből a hegy
ség fő boltozattengelye, a Nagy-fennsík felől fő redő- 
teknője is áthúzódik. Mindezek főleg a Délkeleti- 
Bükkben követhetők, a Délnyugati-Bükkben a pa
lákból álló, „többszörös redőkbe szedett boltoza
tokénak „keskeny pikkely szalagokká” szűkült 
mészkő teknőkkel szemben mutatkozó többsége 
miatt (Balogh K. 1964) kevésbé ismerhetők föl. 
A legújabb vizsgálatok (Bállá Z., Csontos L., 
Havas L., Horváth Á. 1985) alapján úgy tűnik, hogy 
a fennsíki mészkő a Délnyugati-Bükkben is megvan, 
s redőhátak formájában bukkan felszínre, túlnyomó 
— redőteknőket alkotó — részét azonban jura idő
szaki palaösszletek takarják.

Bár a Déli-Bükk egésze főleg pala és mészkő- 
sorozatokból áll, a szarvaskői diabáz ( =  bazalt, 
Bállá Z. 1983) és gabbró, a bükkszentlászlói por- 
firit, diabáz, porfirit- és diabáztufa tömegek, a D-i 
szegélyén gyakori eocén tarkaagyagok, márgák és 
mészkövek, valamint a belsejében szétszórtan meg
maradt miocén üledék- és tufafoszlányok révén 
kőzetfölépítése változatos.

Ny-i felét a palák, K-i felét a mészkövek túlsúlya 
jellemzi. Mivel e két kőzet formakincsében is lénye
ges különbségeket okoz, ennek alapján Délnyugati- 
és Dél keleti-Bükkre osztható (Láng S. 1953, 1954, 
1964, Bulla B. 1962, Pinczés Z. 1968, Udvarhelyi K. 
1968, Hevesi A. 1977a, 1978). Magam e két kis

tájrész közötti határt korábban a Hór-, majd a Balla- 
völgyön át a Zsérci-Nagy-Dél-hez meghúzni tartot
tam a legszerencsésebbnek (1977a). Mivel azonban 
a karsztos mészkőtérszínek K-ről Ny felé a Balla- 
völgyön túl is folytatódnak, Tóth G-val (1983) egyet
értésben helyesebbnek látom azt a Hór-völgyből 
a Hosszú-völgyön át a Rakottyás-fertőhöz, onnan 
a Lök- és Hór-völgy vízgyűjtőterületének választó- 
vonalán a Három-kő tövéhez megvonni (1. ábra).

1. Délkeleti-Bükk

Fölépítését karsztos és nemkarsztos kőzetpászták 
váltakozása jellemzi (2. ábra). Ezért, és mert a nem- 
karsztos térszínekről induló vízfolyások java a mész
kőterületek felé tart és azokon át — többnyire 
a „belsejükön” keresztül — hagyja el a Délkeleti- 
Bükköt, kihantolt nyílt vegyes nem önálló karszt jel
lege1 sokkal határozottabb, mint a Bükk-fennsíké 
(Hevesi A. 1986a, 1986b).

1.1 A Délkeleti-Bükk karszt ja
A Délkeleti-Bükk legnagyobb összefüggő karszt

területét a tekintélyes répáshutai (nori-alsóliász?) 
mészkősáv — szerkezetileg Balogh K. (1964) balla- 
bérc — nagy-bodzás — elő-galyai redőteknője — 
hordozza, amelynek Ny—K-i kiterjedése kb. 21 km, 
legnagyobb szélessége 8 km, az átlagos 3—5 km.

1 A tanulmányban használt karsztfajták elnevezésének értelme
zése a Földrajzi Értesítő 1986. évi 3. számában jelent meg.



/. ábra. A Bükk-vidék táj tagolása

--------------d

Jelmagyarázat:

a =  középtájcsoport határa 
b =  középtáj határa 
c =  kistájcsoport határa 
d =  kistáj határa 
e =  kistájrész határa

A számok magyarázata:

1. Bükk
1.1. Középső-Bükk
1.1.1. Bükk-fennsík
1.1.1.1. Nagy-fennsík
1.1.1.2. Kis-fennsík
1.1.2. Északi-Bükk
1.1.3. Déli-Bükk
1.1.3.1. Délnyugati-Bükk
1.1.3.2. Délkeleti-Búkk
1.2. Bükk-hát
1.2.1. Parasznyai-medence
1.3. Hevesaranyos-Mikófalvai-medence
1.3.1. Hevesaranyos-Szúcsi-medence
1.3.2. Mikófalvai-medence
1.4. Bükkalja
1.4.1. Tárkányi-medence
1.4.2. Cserépfalui-medence
1.4.3. Kisgyőri-medence
2. Upponyi-hegyhát
2.1. Upponyi-hegység
2.1.2. Upponyi-medence
2.2. Csokvaományi-medence

E kőzet kovapala és tűzkő tartalma Ny-ról K felé 
csökken (Balogh K. 1964), karsztosodásra való al
kalmassága ezzel párhuzamosan nő.

Karsztjának jellege ugyancsak Ny-ról K-re válto
zik. A Hollós-hegyektől (Hollós-tető 660, Vivrát- 
hegy 689, Nagy-Ivács 712 m) Ny-ra eső fele, a továb
biakban: Répáshutai-mészkőhátság, a Hór-völgy és 
fő forráságának, a Gyertyán-völgynek hajdani víz
gyűjtőterülete. Jellegét tekintve eredetileg nyílt, majd 
eltemetett vegyes, nem önálló karszton kialakult, kis 
részben fedett nem önálló karszt, amelyen belül ma 
a kiihantolt nyílt vegyes nem önálló karsztok sajátos 
sága vannak túlsúlyban. É-ról és D-ről egyaránt pala
fogja közre, ahonnan állandó és időszakos vizű völ
gyek érkeznek mészkőtérszínére. Ezek csermelyeinek 
és patakjainak többsége karsztperemi víznyelőben 
tűnik el: Balla-völgyi-, Diós-pataki (Kövesváradi)-, 
Pénz-pataki-, Kajla-pataki-, Dél-sári-, Hollós-tetői-, 
Rókafarmi-, Ilona-kúti-víznyelő. A Pénz- és Diós
patak az egész hegység legbővizűbb és leghosszabb 
1,2, ill. 1,6 km) búvópatakja. Csupán a Bállá- és 
a Pazsag-völgy patakja, továbbá — a Szarvas-kúti- 
Csúnya-völgyön át — a Rejteki-patak vizének egy 
része jut le heves esőzés, erős, hosszantartó olvadás 
után a Hór-, ill. a Gyertyán-völgybe. Az utóbbi 
ilyenkor eléri a Gyertyán-völgyi-víznyelőt (Kopor-

sós-barlang), amelyben többnyire eltűnik; április- 
májusban azonban, mint természetes földalatti táro
zórendszer túlfolyója (Egerer F.—Nemesánszky K. 
1980), a nyelő öblös garatja forrásként működik, 
így a Bükk egyetlen igazi váltózsombolya, azaz 
katavotrája (l.fo tó ).

A Gyertyán-völgy felső szakaszának forráságai 
közül a Ménes-lápa kialakítását, mélybe-fejeződése 
előtt, a Hollós-kút, a Dorongos-völgyét a Rókafarm 
csermelye is segítette. A Dorongos-völgyet a Lófő- 
tisztástól elválasztó, bizonytalan futású völgyi víz
választó (3. ábra) valószínűsíti, hogy korábban 
az utóbbi, pontosabban az a Bükkszentkereszt 
DNy-i szélétől induló völgy, amelynek kiszélesedő 
része a Lófőtisztás, szintén a Dorongos-, így a 
Gyertyán-Hór-völgyrendszerhez tartozott, amelytől 
a Lator-patak völgyrendszeréhez kapcsolódó 
Bekeny-völgy hódította el.

A mészkőtérszínek kihantolódása következtében 
a nemkarsztos kőzetekről érkező vízfolyások mély- 
be-fejeződési pontjának hátrálása a Délkeleti-Bükk- 
ben napjainkra többnyire befejeződött; nyelőik köz
vetlenül a kőzethatár szomszédságában nyílnak (2. 
ábra). E hátrálás remek szemléltetői a Diós-pataki- 
víznyelő alatt sorakozó „ravaszlyukak” . A Balla- 
völgy visszafolyóinak bejáratát, a legalsó, mestersé-
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anizuszi feher mészkő 

ladini répáshutai mészkő 

<>] ladmi "fennsiki mészkő' 
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Közepesen -  gyöngép 
karsztosodó

E Z  an«*usj| *?úrN dolomit

tflckoves. szürke mészkő

— — E j tetsóeocén mészkő, meszmarga

Nemkarsztos kőzetek

alsótriász homokkő, agyagpala

^ * | anizuszi porfirit,diabáz és tufáik

H ladmi sötétszürke palaosszlet 
J  tuzkoves mészkő v kova palabe településekké

, + J  ladmi diabáz, porfirit,
1 + + J kvarcporfir- tufáik
P-V'S*'! €OC*n ^zérazfoldi tarkaagyag,

' l homok, kavics

J j kózépsőmtocén nolittufa

D -  Diós-kúti-víznyelő 
I -  llona-kuti-víznyelő 
K -  Kajla-pataki-víznyelő 
P — Pénz-pataki-víznyelő

bővizű hideg-,langyos és 
** mclcgvizu karsztforrások

2. ábra. A Délkeleti-Bükk kőzet fölépité se > víznyelői (Balogh K. 1964 térképe nyomán)
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3. ábra. A Dorongós, a Lófö-tisztás és szomszédságuk felszínalaki térképe

gesen kibontott kürtő kivételével, hordalék és hul
ladék dugítja és takarja el, nyelőképességük, részben 
emiatt, kicsi, áradáskor az idősebbeknek is jut víz, 
de tömődöttségük következtében gyakran nem győ
zik torokkal. Helyüket száraz és patakos meder
szakaszok váltakozása sejteti. Azt, hogy a nagy
vizek teljes elnyelésére a bizonytalan helyű vissza- 
folyók nem képesek, azt a Balla-völgyböl a Hór- 
völgybe nyomuló, „élő” hordalékkúp is igazolja, 
amely mögött a Hór-patak legfölső szakasza el
bizonytalanodva lelassul, s tétova vizével mocsár
rétet táplál.

Állandó helyű, jellemző alakú és a nagyvizek tel
jes befogadására képes nyelő a Pazsag- és a bele 
balról torkolló Pokol-völgy mészkőszakaszán sem 
alakult ki, ami különösen a Pazsag-völgy esetében 
furcsa, mert patakjának vízmennyisége a Pénz

patakéval vetekszik. Annak magyarázatát, hogy 
a mészkősávra érkező patakok többsége teljesen, 
kisebb hányaduk csak részlegesen nyelődik el, főként 
mélybe-fejeződési helyük tszf.-i magasságának kü
lönbözőségében és a karsztvízszint ingadozásában 
kell keresni. A jellegzetes alakú ravaszlyukakban 
teljesen eltűnő patakok nyelőbejáratai lényegesen 
magasabban helyezkednek el, mint a csak részben 
mélybe-fejezett patakokat megcsapoló völgysza
kaszok :

a) határozott alakú és helyű ravaszlyukak
Diós-pataki-víznyelő 520 m
Pénz-pataki-víznyelő 525 m
Kajla-pataki-víznyelő 490 m
Dél-sári-víznyelő 530 m
Rókafarmi-víznyelő 540 m
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l.fotó. A katavotraként működő Gyertyán-völgyi- 
víznyelő

b) bizonytalan helyű, eltakart nyelőszakaszok 
Pazsag-völgyi nyelőszakasz 435—430 m
Balla-völgyi nyelőszakasz(ok) 450—385 m
Szarvas-kúti-Csúnya-völgy

nyelőszakasza 475—400 m
Mivel a Gyertyán-völgyi-víznyelő tszf.-i magas

sága 385 m, valószínű, hogy április-májusban, ami
kor többnyire túlfolyóként működik, a karsztvízszint 
emelkedése miatt a bizonytalan nyelőhelyű völgy
szakaszok szűk karsztjáratai is megtelnek vízzel, 
s a rajtuk átfutó patakokat csak alig, vagy egyálta
lán nem képesek megcsapolni.

A legfölső, jelenleg működő víznyelők kialakulása 
előtt a palákról érkező vízfolyások keresztülfutottak 
az egész, korábban többé-kevésbé még fedett Répás- 
hutai-mészkőháton, és felszínébe belevésték a Hór- 
völgy felső szakaszát képező Gyertyán-völgyet s an
nak legnagyobb oldalvölgyeit (Bállá-, Kövesváradi- 
Csúnya-, Szarvas-kúti-Csúnya-völgy, Ménes-lápa, 
Hársas-völgy).

E völgyek közül a Balla-völgy és a Kövesváradi- 
Csúnya-völgy összeszájadzó, valamint a Szarvas- 
kúti-Csúnya-völgy torkolati szurdokszakasza való
színűleg egymással párhuzamos barlangfolyosók 
— kis esésű víznyelőjáratok — össze- és fölszakadá
sával keletkezett. A Balla-völgyi-szoros bal oldalán 
egyértelműen bizonyítja ezt az a kb. 2 m hosszú, 
0,5—1 m átmérőjű alagút, amelyen át nagy vízkor 
napjainkban is átfut a patak. A szurdokok felső be
járata vízfolyásuk mélybe-fejeződésének korábbi 
helyét jelzi.

Ellentétben a fennsíki mészkőtérszínek völgyeivel, 
e palasávokról származó vízfolyások mészkövön 
folytatódó, mélybe-fejezett völgyeiben nincs víz- 
nyelotöbörsor. Csupán ezek teljes hosszukban mész
kőre jutó oldalvölgyeiben fordul elő néhány kisebb,

fejletlen töbör, nagy ritkán 2—3 tagú töbörsor.
A völgyközi bérceket hasonló töbörszegénység jel
lemzi. így a Répáshutai-mészkőhátságon — a bérce
ken, gerinceken, szurdok peremeken itt is elterjedt, 
rétegfőkbe mélyülő ördögbarázdák mellett — a karszt- 
peremi víznyelőkben végződő, búvá patakos vakvöl
gyek és a barlangok a legjellemzőbb karsztformák.

A barlangok jelentős hányada a palasávról eredő 
patakok jelenlegi vagy hajdani víznyelőbarlangja. 
Legtermetesebb közülük a Pénz-pataki-víznyelő 
221 m hosszú, 128 m mély és a Hársas-barlang 104 
m hosszú, 87 m mély járatrendszere (2. fotó).
A Szarvas-kúti-Csúnya-völgy torkolati szakaszának 
jobb oldalán, a völgytalp fölött kb. 2—3 m magas
ságban ugyancsak hajdani víznyelő termetes kürtő
barlangja nyílik, rétegfejek lépcsőzte völgylejtőjének 
felső harmadán 1980-ban találtam rá az azóta 
kb. 40 m mélységig bejárt, 60 m összhosszúságú 
Kajla-zsombolyra (3. fotó). A Balla-völgy mindkét 
oldalában jelentékeny barlangjáratok húzódnak 
(Varangy-barlang, Poros-lyuk, Balla-völgyi-szikla- 
üreg). A Kövesváradi-Csúnya-völgy felső szakaszá
nak jobb oldalát számos kisebb-nagyobb kürtő, 
nyelő- vagy forrásszájszerű barlang lyuggatja, torko
lati szurdokának jobb oldalában két, kb. 20 m hosszú 
forrásbarlang és a látványos mészkőívű Kapu- 
barlang (4. fotó) található. *

A Pazsag-völgy bal oldalát a Pokol-völgy torko
lata alatt tagoló, 10—20 m magas, helyenként függő- « 
leges, egymás fölött lépcsőzetesen emelkedő, sajt- 
szerűen lyuggatott mészkőfalakon 1982-ben féltucat, 
néhány m-es, hajdan nagyobb barlangrendszerekről 
tanúskodó üreg — forrásszáj, hasadékodú, hasadék- 
járat, kürtőcsonk — között kb. 30 m hosszú, 
könnyen járható, két bejáratú forrásfolyosóra buk
kantam („Pazsag-völgyi-barlang”).

2. fotó. A Hársas-barlang bejáratát rejtő szikla- 
kibúvás
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3. fotó. A Kajla-zsomboly bejárata

A Balla-bérc és a Kövesvárad (Pongor-lyuk-tető) 
kivételével a bérceken és tetőkön említésre méltó 
barlangok nincsenek. A hatalmas szádájú Balla-bérci 
Balla-barlang — a bejárata fölötti mészkőhomlok
zat öblös örvényüstjeiből ítélve — hajdan nagyobb 
barlangrendszer egyetlen megmaradt csarnoka.

A Pongor-lyuk-tetőnek nevet adó Pongor-lyuk 
elaggott, erősen föltöltött, átjáróvá csonkult forrás- 
barlang-maradványában 1982, 1983, 1984 és 1985 
nyarán Hír Jánossal és Ringer Árpáddal ásatást 
folytattunk. Négy m-re mélyített kutatógödrünkből 
eddig két kultúrszint — késő bronzkori (kieticei- 
kiétei kultúra), ill. késő őskori (pilisszántói kul
túra) — edény, ill. eszközkeleteit, valamint az itt 
igen nagy vastagságban (1,2 m-től 4 m-ig) előforduló, 
egyébként hazai és Kárpát-medencei viszonylatban 
ritka, riss jégkorszaki barlangüledékekből a soly-

4. ábra. A Kajla-zsomboly kifejtett hossz-szelvénye (KVI—BTO 1984. Kárpát J.)
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mári szakasz jellegzetes — és szintén ritka — gerin
ces maradványait sikerült felszínre hoznunk (Hevesi 
A.—Hír J.— Ringer Á. 1983, Hír J. 1983). Az ásás
sal egyidejűleg a tető oldalaiban 7 kisebb-nagyobb 
járat helyét rögzítettük, amelyek közül a beomlott 
bejáratú, két tágas, felszínre nyíló kürtő világította 
„Három-lyuk” és a szomszédos „Boksás”- vagy 
„Kövesváradi-barlang” szintén nagyobb, idős bar
langrendszer maradványa. Ezekben az elaggott, ro
mosodó üregekben a hóolvadást követően igen 
hatékony, szinte szemmel látható barlangi tej 
(montmilch) képződés kezdődik. Felszínhez rend
kívül közeli (2—3 m) mennyezetük repedésein át 
ilyenkor mésszel telített, tejszerű „lé” csöpög jól 
szellőző járataik erősen feltöltött padozatára, ahol 
az e folyadékból kiváló mészből hófehér, kelvirág- 
szerű cseppkőképződmények jönnek létre. A hóié 
elfogytával aztán a gyorsan száradó folyosókban 
ezek is hamar kiszikkadnak, s nyárra porló, lyuka
csos, föltűnően könnyű alakzatokká változnak.

A Répáshutai-mészkőhátság legegyedibb karszt
formája a Dorongos karsztvápája (3. ábra). Erede
tileg a Dorongos-völgy teljes hosszában répáshutai 
mészkövön futó oldalvölgye volt, fejlődése azonban, 
időszakos vízfolyásának mélybe-fejeződése miatt, 
megakadt. A Dorongos-völgytől, annak talpához 
viszonyítva 15 m magas, keskeny völgyi vízválasztó 
nyereg különíti el, Ny-ról a Nagy-Bodzás (667 m), 
K-ről a Bükkös-Mátra (659 m) bérce fogja közre, 
D-ről széles, lapos nyereg függetleníti a Lator- 
patak völgyrendszeréhez tartozó Kőris-völgytől, 
amelynek egyik forrásága átvágással fenyegeti (3. 
ábra). A vápa fenékszintje 50 m magasan függ 
a Kőris-völgy négy legészakibb forráságának talál
kozási talppontja (494 m) fölött, amelytől mind
össze 500 m-re van. Szélessége 300—650 m, hossza 
1050 m. Vörösagyagos málladékkal lapossá föltöl
tött feneke É-róI D felé 548 m-ről 530 m-ig eresz
kedik. É-i végében időszakosan működő víznyelő 
(Dorongosi-víznyelő-barlang), fölötte korábbi mély- 
be-fejeződés helyén kibontott kürtő; DK-i sarkában 
6—8 m átmérőjű, töbörszerű mélyedésben sekély 
időszakos tó. A Ny-DNy felől ide folyó olvadék- 
és csapadékvizek java DNy-i részének kezdetleges, 
alig bemélyedő víznyelőiben tűnik el, amelyek, tovább 
megőrizve a havat, egyidejűleg oldással is mélyülnek.

A répáshutai mészkősáv Hollós-hegyektől K-re 
fekvő fele — a továbbiakban Kisgyőr-Tapolcai- 
mészkőhátság — jellegét tekintve olyan, eredetileg 
nyílt, majd eltemetett, vegyes, nem önálló karszton 
kialakult, kihant olt-kihantolódó, kisebb részben fedett 
nem önálló karszt, amelynek immár fedetlen hányada 
nyílt vegyes nem önálló és kihantolt nyílt önálló karszt- 
egységekből áll össze. Arculatát — ellentétben 
a Répáshutai-mészkőhátsággal — az eltemetett, 
majd kihantolt karsztokra jellemző, átöröklött viz- 
nyelőtöbör-soros völgyek határozzák meg. Területét 
csak két nemkarsztos térszínről eredő völgy, a Bükk- 
szentlászló felől érkező Óhutai (Tatár-árki)-pataké 
és a Bükkszentkeresztről induló, időszakos vizű 
Csókás-völgy szeli keresztül. Ezeken kívül vala
mennyi völgye „bennszülött” , víznyelőtöbör-soros 
karsztvölgy, amelyek csaknem minden sajátosságu-

4. fotó. A Kapu-barlang pusztuló sziklaive (fotó: 
Hevesi A.)

kát tekintve a Bükk-fennsík karszt völgyeit másolják. 
A különbség mindössze annyi, hogy kitüntetett, 
a többi völgyet összeszedő, fő tengelyvölgyek itt 
nincsenek, s a töbörsoros völgyek jelentős hányada 
nemkarsztos kőzetekből álló térszínek vízmosásos 
völgyeiben, aszóiban folytatódik (5. ábra). E „ve
gyes” völgyek egy részének mészkőre jutó szakasza 
— a karsztos és nemkarsztos völgyfél eltérő tovább
fejlődése miatt — teljesen elkülönülve, függő, töbör
soros völgytorzókká alakult. Legjellegzetesebb kö
zülük a kisgyőri Nagy-árok-lápa fölé függesztett 
Lukas-teber, és a Vadalmás-völgytől függetlenedett 
Hársas-teber csoportja (6. ábra).

Nagyságukat, ikresedésüket, továbbműködésü- 
ket tekintve a soros töbrök tagjai a fennsíkiakkal 
vetekszenek. A Lófő-tisztáson, a Nagy-Kőmázsa 
környékén, a Lukas- és a Hársas-teber csoportjában 
egyaránt előfordulnak 150—200 m átmérőjű töbrök. 
Jelentős részük rendelkezik akkora önálló víz
gyűjtőterülettel, hogy az onnan lefutó csapadék 
és hóié táplálta időszakos vízfolyások elég erősek 
a töbrök alakjának megnyújtásához, helyenként 
nyelőkürtőik nyitvatartásához (Lófő-barlang, Nagy- 
Kőmázsai-víznyelőbarlang).
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5. ábra. Töbörsoros „felső szakaszú” völgyek folytatódása nem karsztos térszínen Újdiósgyőr Ny-i szom
szédságában

A Kisgyőr-Tapolcai-mészkőhátság K-i felén a 
töbörsoros völgyek mellett a bércek is a Nagy-fenn- 
síkot idézik. Tetőiken vagy azokhoz egészen közel 
1—3, többnyire tekintélyes termetű függőtöbröt hor
doznak (6. ábra), ezek átmérője gyakran meg
haladja a 60, nem ritkán a 100 m-t (Nagy-Bodzás, 
Bükkös-Mátra, Galuzsnya-tető, Kőlyuk-galya); 
a Nagy-Sánc egyik, több mint 150 m-es nagyátmé
rőjű töbrébe a bükkszentlászlóiak kerteket telepí
tettek. Környékükhöz viszonyított méreteiket, ör
dögbarázdáikat tekintve az itteni és a fennsíki bércek 
között szintén nincs lényeges különbség. Terjedel
mes, rétegfőkön kialakult ördögszántás-mezői miatt 
a kisgyőri Ásottfa-és Galya-tető érdemel külön emlí
tést. Á mészkőhátság kisebb területe következtében 
viszont belső és peremi bércek itt nem különböztet
hetők meg. A fennsík-peremi bércek hosszú, mere
dek külső lejtőinek csak a Teber-tető—Nádas-tó- 
galya—Kőlyuk-galya vonulat D-i oldalán akad 
párja, ahol helyenként 500—700 m hosszú, 24—25°- 
os lejtők futnak le a vonulat előterében húzódó 
keskeny agyagpalasávra.

A Kisgyőr-Tapolcai-mészkőhátságot átszelő völ
gyek közül az Óhutai-patak Nagy-Sánc (457 m) 
és Vásárhely (468 m) közötti, 1,3 km hosszú szorosa 
— az ún. Tatár-árok (Mexikó-völgy) — igazi mész
kőszurdok. Felső peremei 300—500 m-es távolság
ban kísérik egymást, mélysége 130—170 m, bal olda
lát 25—70, jobb oldalát 20—30 m magas, csaknem 
függőleges mészkőfalak kísérik. Legszűkebb és leg

mélyebb szakasza számos olyan formaelemet, he
lyenként cseppkőmaradványokat hordoz, amely bar- 
langfölszakadásos keletkezésre utal. Patakjának 
medrében jelenleg is két működő „ravaszlyuk” nyeli 
a vizet, s a szurdok mindkét oldalán számos barlang
üreg — köztük forrásszáj-szerű folyosók, cseppkő
vel elzárt rombarlang, sziklakapuk, csőszerű, a patak 
medrével párhuzamos átjáró — sorakozik (Tatár- 
árki- v. Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang, Kőszáli- 
átjáró, Tatár-árki-, Nagysánc-oldali-barlang).

A Csókás-völgy Nagy-Som-tető (645 m) — Csó
kás-hegy (468 m) — Csókás-tető (404 m), ill. 
Szögszék-tető (675 m) — Eresztő-galya (528 m) 
közé mélyülő szorosa a répáshutai mészkősáv leg
keskenyebb részét vágja át. Igazán szurdoknak 
csak a Csókás-hegyig mondható. E kb. 1,4 km 
hosszú szakaszon mindkét oldala meredek; gyakran 
10—25 m magas, rétegfejeken kialakult, ördög
bordaszerű, függőleges, de barlangokban, barlang- 
maradványokban szegény mészkőfalak szegélyezik. 
A Csókás-hegytől föltűnően felemás keresztmet
szetű. Jobb, Eresztő-galya felőli oldala menedékes; 
a Csókás-hegy felőli bal továbbra is meredek, 
függőleges mészkőfalakkal tagolt, amelyekben két 
kisebb barlang (forráskürtő?) és két átjárószerű 
sziklakapu (járatmaradvány) található. A Csókás
tető alatt, néhányszáz méter hosszan ,bal oldalának 
alsó harmada is meredekebb, s talpa közelében 
szép víznyelőbarlang nyílik (Erzsébet-barlang,
5. fotó).
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6. ábra. A Hársas-, Lukas-teber és környékük felszina/aki térképvázlata

A Tatár-ároktól és a Csókás-völgytől eltekintve 
a Kisgyőr-Tapolcai-mészkőhátság barlangüregek
ben szegényebbnek tűnik. Karsztjáratainak döntő 
hányada völgyi töbörben nyíló víznyelőbarlang 
(Lófő-barlang, Nagy-Kőmázsai-víznyelőbarlang, 
Csengős-tebri-víznyelőbarlang), vagy bérc oldalán, 
tetejének közelében található zsomboly (Galuzs- 
nya-tetői-zsomboly). A nagyobb forrásbarlangokat 
mindössze a hévizek által is formált, részben fürdővé 
alakított Görömbölytapolcai-tavasbarlang képviseli. 
A korábbi, kiemelt forrásbarlang-nemzedék hiánya 
minden bizonnyal lepusztulással magyarázható, erre 
utalnak a Kőlyuk-galya (720 m) törmelékes tetején 
talált cseppkőkéreg-darabok is. Mivel a Délkeleti- 
Bükk az egész hegység legkevésbé átkutatott része, 
lehetséges, hogy nyomaikra csak ezután fogunk rá
bukkanni. Valószínű továbbá, hogy a bércek, vala
mint a töbrök tüzetesebb, egyenkénti átvizsgálása

az ismert víznyelőbarlangok és zsombolyok számát 
is gyarapítani fogja.

Az összefüggő répáshutai mészkősávtól É—ÉNy- 
ra a kőzet, a Nagy-fennsík D-i peremétől alig 100 m 
széles palacsíkkal csak részben elválasztva, még egy, 
de lényegesen kisebb karsztterületet hordoz. Ennek 
egyetlen bérc-vonulata a Kis-Kő-hát (939 m) D-i 
tövétől K felé húzódik: Kő-hát (757 m), Bánya
hegy-tető (816 m), Bánya-hegy (726 m). Réteg
fejeken ördögbarázdált tetői többnyire 10—20 m 
magas, függőleges falakkal tekintenek D-i, lényege
sen alacsonyabb pala szomszédságukra. A Bánya
hegy, Bállá Z. szóbeli közlése szerint (1981), igazi 
olisztolit: óceáni lejtőn a mélytengerbe legurult 
sekély tengeri mészkőtömbökből áll, amelyeket 
szomszédságuktól a kőzetminőséghez igazodó le
pusztulás különített el. A Kő-háttól K-re e vonulat 
és a Kis-Kő-hát peremlejtője közé kétágú, víznyelő-
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7. ábra. A Kő-háti-barlang alaprajza és metszetei (KVJ — BTO 1983. Kárpát J.)

töbör-soros völgy mélyül, amely vízfolyásának 
mélybe-fejeződése előtt, éppúgy, mint a fennsík
peremi György-tető, Bánya-hegy-tető, Bánya-hegy 
közrefogta, szintén mélybe-fejezett, két töbrű völgy 
— a „Farkaslyuk” —, a Nagy-Pazsag-völgy É-i for- 
ráságai közé tartozott.

Mint a víznyelőtöbrök is jelzik, területéhez képest 
a kő-háti—bánya-hegyi mészkőfolt karsztjelenségek-

5. fotó. Közvetlenül az út mellett nyíló kékmezői 
Erzsébet-barlang

ben gazdag. A Kő-hát DNy-i sziklahomlokzatát 
szeli át a két bejáratú Kőháti-barlang, amelynek 
felső kapujából alsó bejáratához 60 m hosszú folyosó 
vezet át (7. ábra). A Kő-hát ormától DK-re, • 
a mészkővonulat D-i lejtőjén nyílik a kb. 30 mély 
Kő-hát-alji- vagy Tölgyes-ormi-zsomboly. A K-i 
szomszédságában húzódó, kétlépcsős mészkőfal tör
meléklejtős pihenőjén 1981-ben cseppkőkavicsot 
találtam, amely hajdani, napjainkra fölismerhetet- 
lenné romosodott barlang utolsó hírmondója.

A répáshutai mészkő térszínein kívül a Délkeleti- 
Bükkben a jól vagy közepesen karsztosodó mészkö
vek csak keskeny csíkokban és kisebb foltokban 
vannak felszínen. A sávtól É—ÉK-re, a Fehér-kőtől 
a diósgyőri Vár-tetőig húzódó, 5 km hosszú, 500—
1600 m széles mészkőcsík (fehérkői mészkő formá
ció, ladini?) kis területéhez képest jelentős karszto
sodásával tűnik ki, ami főleg tisztaságával s nem
karsztos, vízrekesztő szomszédságával (pala, diabáz, 
porfirit, kvarcporfir) magyarázható. Nagy, hosszú 
völgyek nem férnek el rajta, de a Fehér-kő-lápa-tető 
(590 m) É-i tövéből a Mély-völgy bal, DNy-i forrás
ágához töbörsoros völgyecskét indít; a Szinva felől 
hátravágódó völgyek számottevő hányadának fejét 
keletebbre is megüli egy-egy víznyelőtöbör. A Mély
völgy fejének jobb oldali sziklafalán nyíló üregek 
az elaggott forrásbarlangokat, a Vadas-nyelő és Vár- 
tetői-barlang az időszakosan működő ravaszlyuka
kat képviselik, zsombolyból pedig több van itt, mint 
az egész répáshutai mészkősávon (Gulicska-, Vad- 
almás-kúti-, Vadas-, Vár-tetői-zsomboly, Bodzás- 
oldali- és Csemetekerti-víznyelők).

A répáshutai mészkősávval É-on érintkező, ill. 
tőle D-re tekintélyes területet elfoglaló tűzköves,
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dolomit pados szürke mészkő viszont karsztjelensé
gekben rendkívül szegény. A tetőit, bérceit és völ
gyeit helyenként tagoló tarajok többnyire ördög- 
bordaszerűen kiálló rétegfejek. Erős aprózódásuk 
miatt szomszédságukat kisebb, kőtengerszerű tör
melékmezők, törmeléklejtők jellemzik (Miklós-lyuk- 
tető, Vasérc-hegy, Alsó-Kecske-vár, Borostyán-kő, 
Szarba-lápa). Kivétel csupán az átjáróbarlangjairól 
nevezetes, D-i, DNy-i oldalán 15—20 m magas, 
függőleges sziklaoromzatokkal ékes Gábor-kő 
(Vész-verő) és a Füzér-kő. Az utóbbi Hór- és 
Hosszú-völgyre tekintő oldalát 70—150 m hosszú, 
10—50 m magas, helyenként túlhajló mészkőfalak 
alkotják, amelyeken több számottevő barlang, szik
laüreg nyílik. Leglátványosabb a Füzérkői-átjáró 
és a meredek, öblös kürtőjű Füzérkői-Kis-átjáró, 
amely egykor minden bizonnyal a Hosszú-völgy 
patakjának torkolati szakaszát, vagy annak egyik 
ágát bujtatta át a Hór-völgybe.

Az ún. „bervai mészkő” (nori?) foltjain és az eze
ket egymással szinte összekötő eocén (bartoni) mész- 
köpásztákon a Hór-völgytől Kisgyőrig a Délkeleti- 
Bükk D-i szegélyén is sajátos karsztkarima jött 
létre. Töbörsoros völgyei ugyan nincsenek, s töbre is 
csak kettő; nori (?) mészkövön a Hór-völgybe jobb
ról betorkolló Ökör-ütő-völgyben, eocén mészkövet 
fedő lejtőhordalékban a kácsi Nagy-Szoros-völgy 
egyik jobb oldalvölgyének fejében („Földszaka
dás” ). Barlangokban viszont viszonylag gazdag. 
Az utóbbiak — a Kecskés-galyai-barlang (Vörös- 
kő-völgyi-átjáró) remek romcsarnokát és néhány

7. fotó. A Füzér kői-Kis-átjáró

6. fotó. A Farkas-kői-sziklaüreg

jelentéktelen üregecskét kivéve — az említett karszt- 
karimát É-ról D felé átöröklött szurdokkal keresz
tező völgyek valamelyikének oldalában találhatók. 
A Hór-völgy bal oldalán emelkedő, bervai mészkő
ből felépített Perpác (341 m) Ny-i lejtőin a kőfejtés 
számos kisebb-nagyobb üreget tárt fel: Perpáci- 
sziklaodú (Tardi Gyurka lyuka), Perpáci-szikla- 
üreg, Perpáci-barlang, Perpáci-kőfülke (Kadic O. 
1940), Hórvölgy-bányai-barlang (Jánossy D. 1979). 
(Közülük a Perpáci-barlang és kőfülke ma már 
nincs meg.) A Szár-völgy Kis- és Nagy(Alsó)- 
Farkas-kő közé, szintén bervai mészkőbe mélyülő 
szorosának jobb oldalán, a Kis-Farkas-kő 20 m 
magas, K-re néző sziklafala rejti a rombarlangszerű 
Farkas-kői-sziklaüreg (6. fotó) 17 m mély zsombo
lyát és 6 m hosszú, 3—4 m széles, 2—3 m magas 
odúját. A Kács É-i határában futó Kis-szoros-völgy 
alsó, eocén, majd triász mészkőbe vésett szurdoka 
Fölött, a völgy bal oldalának felső peremén 5—6 m 
átmérőjű kútként nyílik a Zsendice-lyuk, amelynek 
kb. 17 m mély, zsombolyszerű ürege az egész Bükk 
legnagyobb eocén mészkőben kialakult barlangja.

Terjedelmes mészkőtérszínei és számos működő 
víznyelője ellenére a Délkeleti-Bükk édesvízi mészkő 
felhalmozódásokban szegény. Csupán a felszálló hé
vizekkel keveredő Diósgyőri-forrás és a Latorúti- 
Vízfő forrásai alatt képződött jelentős mennyiségű 
„darázskő” (Hevesi A. 1972).

A tanulmány befejező részét a 
Karszt és Barlang 1986. II. számá
ban közöljük. (Szerk.)

Dr. Hevesi Attila 
Budapest 
Kecske u. 22.
1034
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8. fotó. A Zsednice-lyuk (a fényképek — 4. kivételé
vel — a Barlangtani Intézet kataszteréből származ
nak, Hazslinszky T. felvételei)
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THE SOUTH-BÜKK KARST I.
SOUTHEAST BÜKK MOUNTAINS

The Southwest of the South-Bükk Mountains is 
overwhelmingly non-karstic, while the southeast 
part is characterized by mostly karstic rocks. The 
limestone surfaces of the Southeast-Bükk, alternate 
with those of shales, porphyrite and diabase (Fig. 2). 
Most o f the mountain part is exhumed open mixed 
allogenic karst (Hevesi A. 1986). The largest 
continuous karstic block is associated with a Norian- 
Lower Liassic (?) limestone beit of cca 21 km length 
and, on the average, 3—5 km width. Its W, NW 
parts are crossed by relatively large streams from 
N and S. Therefore, the blind valleys with resurgent 
streams ending in karst-margin ponors are the most 
typical karst features (Fig. 2). These ponors are 
located at 490 to 540 m altitude. From the N, somé 
streams arrive here at 385—475 m above sea level 
and during floods usually run across it, bút at other 
times the water disappears at depth along somé 
sections without any defined sinkhole. The reason is 
the marked rangé of karst water levels. This in alsó 
confirmed by the intermittent activity of the swallow 
hole in the Gyertyán Valley.

Apart from the ponors along the karst margin, 
old swallow and spring caves above the karst water 
table and limestone gorges, probably remnants of 
breached former cave sections and tunnels provide 
the features of the west of the limestone beit. 
A beautiful karst feature is the Dorongos, resem- 
bling to a karst polje (Fig. 3).

Among the landforms of the E part of the Norian- 
Lower Liassic (?) limestone beit epigenetic valleys 
with swallow doline rows are predominant; they are 
typical of exhumed allogenic karst. Similar to 
the Bükk plateau, the peaks show spacious hanging 
dolines close to summit position (Fig. 3, 5). Among 
the gorges here, the Tatár-árok, densely dissected 
by cave passages may have formed by the opening 
of limestone tunnels in several stages.

The other minor limestone surfaces of the 
Southeast-Bükk are composed of pure limestone 
and, consequently, they are rich in swallow and 
spring caves. The grey cherty limestone with 
dolomité banks cover more extended areas and 
poor in karst features.
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