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NYOLCVAN ÉV AZ ALSÓ-HEGYEN 
(Még egy szó a zsombolyokról)

Dr. Kosa Attila

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Nyolcvan éve, 1912-ben jelent meg első alkalommal tudományos igényű leírás az akkori Abaűj-Tonia vármegyei 
-  ma részben Szlovákia területére eső -  Alsó-hegy függőleges barlangjairól, a zsombolyokról. A zsombolyok szánm 
1992-ig kilecvenkettőre gyarapodott, ezek valamennyi fellelhető, legújabb és történelmi térképeit tartalmazza az 
évfordulón megjelent „Alsó-hegyi zsombolyai lasz ”. A feltárt zsombolyok száma az évtizedek alatt egyre szaporodott 
és nyilván ezután is nőni fog. Keletkezésük és fejlődésük kutatóink számára mindvégig izgalmas talányt jelentett 
A számos megfigyelésből és ötletből a szerző összeállított egy „ mozaikképet ”, amely hasonlíthat az igazira Eszerint 
az alsó-hegyi zsombolyok minden bizonnyal tisztán a leszivárgó vizek korróziójámk a termékei, bánni közük 
valamely nagy vízszintes barlanghoz (sajnos) nem valószínűsíthető.

1992 júliusában megjelent az „Alsó-hegyi zsomboly- 
atlasz**. Összeállításának az volt a célja, hogy az Alsó
hegy százfelé szerte heverő adatát, információját egybe- 
gyűjtse részben azok elkallódásának megakadályozása 
érdekében, részben a sport- és feltáró barlangkutatók és 
a szpeleológia tudományának művelői használatára. A 
kötet tényeket (térképeket, irodalomjegyzéket, stb.) tar
talmaz, és mint ilyen, nem adhat helyet vitatható -  és 
vitatott -  gondolatoknak, elképzeléseknek vagy elméle
teknek, amelyek a zsombolyok kialakulásának a folya
matait illetik. Ha a „tény-kép” tekintetében az atlasz 
megjelentetésével összegző vonalat húztunk 1992-ben, 
akkor meg kell ezt tennünk a kapcsolódó elméleti 
vonatkozásokban is. Ahogyan a zsombolyok feltárása a 
jövőben folytatódik, valószínűleg kiderül, hogy számuk, 
méreteik lényegesen nem fognak változni. Ugyanígy 
igaz lehet, hogy a zsombolyok keletkezésével kapcsola
tos kutatómunka ma megfogalmazható eredményei sem 
fognak alapvetően megdőlni a jövőben, ezért kutatási 
irányvonal mutatása, vagy akár a céltábla szerepének 
betöltése érdekében a szerző érdemesnek tartja ezeket 
itt közreadni.

Tények a zsombolyokról

Az Alsó-hegy triász mészkövében keletkezett zsom
bolyok különleges függőleges barlang-típust képvisel

nek, amelyekkel azonosat a világon még sehol sem írtak 
le. Hasonlót természetesen igen és mint látni fogjuk, ez 
okozott is némi gondot.

-  A zsombolyok kis területen nagy sűrűségben fordul- 
nak elő, a zsombolyatlasz durván 3 km2 területen 92-t 
tart nyilván, de ismerünk itt számos olyan felszíni forrnál 
is, amelyek minden valószínűség szerint elpusztult 
eltömődött, vagy fel nem nyílt zsombolyokhoz kapcso- 
lódnak.

-  Valamennyi zsomboly erőteljes tektonikus jelleget 
mutat, egy vagy több. hasadék mentén kialakult aknából 
áll.

-  A zsombolyoknak ismert folytatása nincs, a bejárati 
aknák fenekén törmelék, omladék van, a felszínre nem 
nyiló aknák alja többnyire agyagos kitöltésű.

-  F.gv zsomboly sem működik víznyelő gyanánt, de a 
mélység függvényében határozott nedvesedés tapasztal
ható.

-  Csaknem valamennyi zsomboly töbrökfelső hamut- 
dában nyílik.

Elgondolások a zsombolyok keletkezéséről

Az Alsó-hegy zsombolyainak 1911 ó,a tartó kutatása 
során számos elmélet született ezeknek az aknabarlan- 
goknak a keletkezéséről:
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Az Almási-zsomboly bejárati aknája 
Entrance shaft o f Almás Shaft-cave

-  Néhány év felfedező munkája után KESSLER Hű
ben (1932) arra a következtetésre jutott, hogy a zsombo
lyok a mélyben húzódó barlangok („anyabarlangok”) 
nagyméretű termeinek felszakadásával keletkeztek és az 
aknák fenekén a törmelék a vízszintes barlangot elzárta. 
Vélekedését olyan jól ismert esetekre alapozta, mint a 
franciaországi Padirac-barlang. Elméletét erőteljesen tá
madták közzététele időpontjában is. Többek között 
Schőnviszky László is a zsombolyok kizárólagosan 
korróziós eredete mellett foglalt állást.

-  Az Alsó-hegy kutatását a Budapesti Vörös Meteor 
T.E. kezdte újra az ötvenes évek második felében és 
széleskörű térképezési munkát folytatott. A hatvanas 
évek végére a tények már erősen ellentmondtak a 
felszakadásos elméletnek. A néhánytól 240 méter mély
ségig lehatoló feltárások végül aztán kizárták az „anya- 
barlang” elméletét.

-  Kartográfiai, morfológiai és hidrológiai adatokra 
támaszkodva 1968-ban a Szerző jelentette ki, hogy a 
zsombolyok a hasadékok mentén beszivárgó csapadék
víz hatására keletkeznek. A beszivárgó víz tágítja a 
hasadékot, amíg olyan széles nem lesz, hogy a mechani
ka erői veszik át a szerepet és a főte beszakad, a zsomboly

a felszínre nyílik. Az elméletet olyan zsombolyáknál 
felfedezése, amelyeknek a felszínnel nem volt közvetít 
kapcsolatuk és amelyeknek a fenekén nem volt törmelék, 
valamint kisebb berogyásokban kibontott új zsombolya 
támasztották alá. Ha már egyszer felnyíltak, a zsombo- 
iyok fokozatosan feltöltődnek, miközben bejárataik egy 
re szélesednek.

-  SÁRVÁRY István és MÜLLER Pál 1973-ban publj. 
kált újabb elmélete szerint a zsombolyok tiszta korróziós 
folyamatok eredményei és kifejlődésük szervesen össze, 
kapcsolódik a töbrökével. Meggyőző számításokat vé
geztek, amely szerint a „hiányzó mészkőtömeg”, vagyis 
az üregek térfogata a földtörténeti lég fennállott csapa, 
dékviszonyok mellett eróziós hatás nélkül valóban eltűn
hetett. Az elmélet ott kevéssé meggyőző, hogy a zsonv 
boly-töbör együttes fejlődésének bizonyos fázisait a2 
Alsó hegyen nem lehet megtalálni és a felhozott példák 
magashegyi jellegű barlangokat mutatnak be, ahol a 
klíma jellege lényegesen eltérő.

-  Egy előadásában SZENTIIE István (1971) kifejlet 
te, hogy a zsombolyok ősi víznyelők, amelyek egy ma 
már foltokban sem létező, vízzáró piroklasztikus réteg 
visszahúzódó szélein keletkeztek. A gondolatot mind 
össze néhány töbör és zsomboly kitöltésében nyomokban 
talált piroklasztikum támasztja alá.

-  Érdekes módon a szlovák oldal kutatói nem nikkol- 
tak ki saját elméletekkel.

További tények a zsombolyokról

MÜLLER Pál (1971) mutatta ki felszíni és zsombo- 
lyok-beli vizsgálódásai alapján, hogy az Alsó hegy 
mészkő-rétegei az élükön állnak egy gyűrődés következ
ményeképpen, vagyis a réteglapok függőlegesek.

Négy' alkalommal történt víznyomjelzés az Alsó
hegyen, kétszer a magyar oldalon 1969-ben (SÁRVÁRT 
1971) és kétszer a szlovák oldalon (VITUKIIMAUCHA 
1976) a fennsík közepén, többek között a legmélyebb 
Vecsem-bükki-zsombolyban. A nyomjelzést tankautók
ban a fennsíkra szállított vízzel végezték. Máig is sokan 
vitatják a nyomjelzések észlelésének és értékelésének 
érvényét, annyi azonban bizonyos, hogy az eredmény ek 
váratlanok voltak. A zsombolyokba öntött nyomjelző 
anyagok a hegy lábánál egynél több karsztforrásban 
jelentek meg, sőt két zsomboly testvériesen elosztotta a 
vizet a magyar és szlovák források között. További 
nyomjelzési vállalkozás a magas költségek miatt aligha 
várható a belátható jövőben, ezért az eddigiekből el kell 
fogadjuk, hogy a zsombolyok, mint vízvezető járatok, 
nem tanoznak feltétlenül egyetlen konkrét forrás víz
gyűjtő területéhez.

Egyes zsomboly-kitöltések paleomagnetikus vizsgá
lata azt mutatta ki, hogy a zsombolyok a legrégebbi 
karsztos üregek az Aggteleki-karsztotu már a pliocénban 
is léteztek.
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A jelen ismeretek értelmezése

A fenti tények és elméletek elsorolása után próbáljuk 
kiszűrni, hogy mi nem lehet a zsomboly, így közelebb 
juthatunk ahhoz, hogy mi is lehet valójában.

-  A zsombolyok nem a mélyben húzódó nagy patakos 
barlangokfelszakadásai Az aknák vízszintes szelvényei 
nem kerekek, hanem elnyújtottak, hasadékjellegűek. A 
zsombolyok túl mélyek ahhoz, hogy a kőzetmechanika 
szabályai szerint kialakult felszakadások lehessenek. Az 
eddigi kutatásokat végigkísérte a vágy és a törekvés a 
„nagy továbbjutásra”, de a legjelentősebb eredmények 
is csak újabb zsombolyaknák, illetve azok fenekén 
agyagdugók voltak. Summázatképpen annyit még némi 
szakszerűtlenséggel, hogy a felszakadásos elmélet elve
téséhez „elég egy pillantás” pl. a Szabó-pallagi- vagy a 
Tektonik-zsombolyok legújabb felméréseire (BEAC 
1992, KÓSA 1992).

-  A zsombolyok nem ősi víznyelők, hiszen rengeteg a 
felszínnel egyáltalán nem érintkező akna. Még fontosabb 
azonban a víznyomjelzés eredménye. A víznyelők rend
szerint kizárólag egy forrásba vagy forráscsoportba 
szállítják a vizet. A zsombolyok, amelyek egyidejűleg 
két-három forrással is kapcsolatba hozhatók, nem víz
nyelők és nem is lehettek soha azok.

-  Az alsó-hegyi típusú zsombolyok szorosan kötőd
nek a töbrökhöz, mint ahogyan az alpesi típusú függőle
ges barlangok is. Az Alsó-hegy éghajlata viszonylag 
enyhe, kontinentális jellegű, nincs nagy hó-akkumuláció 
a töbrökben, ami az alpin jellegű víznyelők kialakulásá
ért felelős. A zsombolyoknak semmi közük a magashegyi 
barlangokhoz.

Az ismertetett elméletek ugyanakkor magukban hor
dozzák a jelenleg összegezhető kép részleteit:

-  Kessler Hubertnek igaza volt abban, hogy a zsom
bolyokat végül is mechanikus erők nyitják a felszínre.

-  Müllemek és Sárvárynak igaza volt, amikor számí
tásaikkal kimutatták, hogy a zsombolyok kialakulásához 
nem kellett koncentrált víznyelés, hanem elegendő volt 
a beszivárgás kétmillió éven keresztül.

-  Szenthe Istvánnak igaza volt, amikor a felszín 
denudációjának eddig hiányzó elemét bevezette.

-  Végül e sorok írójának majdnem igaza volt 1968- 
ban, mert az akkori véleményét követő számítások, 
nyomjelzések és felfedezések sem bizonyítottak egye
bet; de nem volt igaza, amikor bizonyos felismert 
elemeket nem jól rakott össze és kifelejtette a felszíni 
lepusztulás tényét és ezen belül a töbrök szerepét. Hadd 
próbálja meg még egyszer!

A mellékelt folyamatábra a zsombolyok kifejlődésé
nek lényeges fázisait mutatja be C, répa-elmélet ”). Meg
jegyzendő, hogy valamennyi elemre külön-külön számos 
példa található.

A) A kiindulási helyzetet képviselő függőleges hasa- 
dék az ősi felszínnel, amely a későbbiekben egyre 
alacsonyabb szintre pusztul le.

2. ábra. A Tektonik-zsomboly térláttatós térképe (BEAC 
felmérése, Nyerges A rajza, 1991)
Fig. 2. The 3-dimensional map o f Tektonik Shaft-cave
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B) A leszálló vizek komolyabb mennyiségben 50-60 
m mélységben gyűlnek össze, ahol megkezdődik és 
változó mélységig folytatódik az üregképződés a hasadé- 
kok mentén. A feltételezett mélységet az a megfigyelés 
támasztja alá, hogy a zsombolyokban számottevő vízve
zetés e szint felett nem észlelhető.

C) Az oldás szélesíti a hasadékot és finomszemcsés 
kitöltés rakódik le a fenékre. Ezt a fejlődési fázist a 
felszínre nem nyitott alsó zsomboly-aknában figyelhet
jük meg. A zsombolyok nem csak szélességükben, 
hanem hosszúságukban is növekszenek a hasadékok 
mentén és ilyen módon találkozhatnak többlépcsős, 
esetleg komplex rendszert alkotva (pl. Szabó-pallagi-, 
Rejtek-zsomboly, stb.). A hasadékok ilyen jellegű talál
kozását igazolja, hogy a legszűkebb terek az aknák 
találkozásánál alakultak ki. A C fázisban a zsomboly 
vízszállítása megállhat a felszín szintjének a csökkenése 
miatt

D) A felszín lepusztulása miatt elég közel kerül az 
üreg ahhoz, hogy a kőzetmechanikai és egyéb külső 
hatások miatt felnyíljon. A kutatók számos ilyen fázisban 
lévő zsombolyt nyitottak fel (Cickány-, Gőte-, Búbánat-, 
Lófüle-, stb. zsombolyok).

E) A felnyílás befejeződik, a dugó beomlik, a fenéken 
törmelékkúp keletkezik. A felszíni erők tágítják a bejára
tot. A barlangot a lepusztuló felszín eredeti főtéje alatt 
metszi. Gyakorlatilag az összes korábban ismert alsó
hegyi zsomboly ebbe a fázisba tartozik, tulajdonképpen 
ez kapta a „zsomboly” elnevezést a helybeliektől.

Kb. két millió év

3. ábra. Az alsó-hegyi zsombolyok fejlődésének tipikus 
fázisai a felszín lepusztulásának fig)'c lem be vételé \ 'el 
Fig. 3. Typical phases o f development o f the Alsó-hegy 
potholes with simultaneous surface denudation

A „90-es” akna a Vecsem-bükki-zsombolyban 
(Nyerges A  felvételei)
The ”90 m eters” shaft in Vecsem-bükk Shaft-cavc 
(Photos by A  Nyerges)

F) A lepusztulás és a felszíni eredetű anyagok feltöltik 
a zsombolyt, amely tágas, sekély „beszakadássá” válik.

Amíg a hegy áll, mélyében üregek keletkeznek, 
tágulnak, egymással kapcsolódnak, utóbb felnyílnak és 
feltöltődnek, lepusztulnak. A függőleges réteglapoknak 
köszönhetően a zsombolyok mélyek és nagy számúak. 
Keletkezésükért egyedül a leszivárgó vizek felelősek. 
Hidrogeológiai szerepüket tekintve némi túlzással kü
lönleges méretű karr-barázdáknak tekinthetők.

A felszín lepusztulásáról szóltunk, de ki ne hagyjuk 
ismét a töbrök szerepét. A kézenfekvő megoldás az, 
hogy a lepusztulás nyilvánvalóan a töbrökben a leginten
zívebb és ezért itt fejeződnek le tömegével a zsomboly- 
hasadékok. A valóság minden bizonnyal nem ilyen 
egyszerű. A zsombolyok bizonyára nem a töbrök tartozé
kai, hiszen ez utóbbiak a világ bármely karsztján kifej
lődnek -  zsombolyok nélkül.

A -  nem csak az Alsó-hegyen -  igen erősen vitatott 
genetikájú töbrök és a zsombolyok találkozása feltehető
en véletlenszerű, hiszen a töbrök nagy többségében nincs 
(feltárt) zsomboly, de a konkrét találkozás esetén bizo
nyos tektonikai jellegű szabályosságok is megfigyelhe
tők (KOSA 1967). Ez utóbbiak nem feltétlenül a töbör
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és a zsomboly közvetlen összefüggését jelentik, hanem 
tükrözhetik pusztán a mindkét karsztjelenséget befolyá
soló tektonikai szerkezet jelenlétét

Az Alsó-heg)’ további kutatása 
„Még egy szót" lehetett szólni az Alsó-hegyről, de 

utolsó szót nem. A fentiekben vázolt folyamat kutatási 
tényeken, számításokon, kizáráson és egyéb spekuláción 
alapul és állomásnak tekinthető egy még reálisabb kép 
kialakításához. A feltárásban számos eredményt hozott 
az utóbbi években és várhatóan hoz is még a korszerű 
hegymászó technika alkalmazása. Ebben a tekintetben 
a szlovák oldalon talán több várható, itt ugyanis a 
„kimászások" még nem kezdődtek meg. Kevesebb re
mélhető a felszíni felnyitásoktól, hiszen a nyilvánvaló

4. ábra. Az Almási-zsombo ly vetített hossz-szelvénye 
(Borka P., Fodor S., Rose Gy. felmérése, 1989)
Fig. 4. Vertical section o f Almás Shaft-cave

együtt és azokon túl az intenzív térképezési, geodézai 
és tektonikai feldolgozás a haladás iránya. A zsombolyt 
és töbrök, ezek csoportjainak összefüggő felmérése, a 
kitöltések vizsgálata (fúrások), ismételt víznyomjelzé. 
sek, stb. csiszoltabb eredményeket hozhatnak az Alsó- 
hegy titkainak a felfedezésében, különösen a töbor 
zsomboly összefüggés kérdésében. A felsorolt rendkívül 
költséges kutatási műveletek végrehajtása és egyéb 
bonyodalmak (pl. az országhatár) nem ígérnek gyorj 
előrelépést, ezért a szerző reménye szerint a jelen 
helyzetjelző összefoglaló a zsombolyatlasszal együt: 
nem bizonyul hiábavalónak.

Kása Attila 
Budapest 

Kövér Lajos u. 46.
1149
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EIGIITY YEARS ON THE AI5Ó-HEGY 
(Lower Hill)

It happened 80 years ago that the first publication of 
scientific value was publishcd about the vertical caves, 
„potholes" of the Alsó hegy (Lower Hill), situated now 
in Northern Hungary and Slovakia. An Atlas was 
published in 1992 commemorating the 80 years of 
explorations containing all available maps -  historic and 
recent -  of the 92 potholes hitherto discovered. Ibe 
origin and development of the potholes have ever bcen 
an exciting riddle to the explorers. Putting together froni 
numerous observations and ideas the author composed 
a „ghost image”. By all evidences the potholes arc 
resulted solely by the corrosive effects of percolating 
meteoric waters and (a pity) they have no anticipaied 
relations to horizontal caves in the depth. (A version of 
the full text can be found in English in Kosa, 1989.)
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