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ÚTMUTATÓ A „KARSZT ÉS BARLANG” SZERZŐI SZÁMÁRA

A Karszt és Barlang csak eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó (magyar nyelven 
még meg nem jelent) közleményeket fogad el. Eseti megítélés alapján a szerkesztőbizottság 
összefoglaló jellegű cikkek közléséhez is hozzájárulhat.

Elsődleges cél a hazai karszt- és barlangkutatással foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú 
cikkek megjelentetése. A szerkesztőbizottság elfogadhatja közlésre magyar vagy külföldi szerző 
külföldi tárgyú cikkét is. A kézirat ajánlott terjedelme 10 nyomtatott oldal (+ ábrák). Hosszabb 
tanulmányok a szerkesztőbizottsággal történő előzetes egyeztetés esetén jelentethetők meg. A 
tömör fogalmazás és az állításokat alátámasztó adatszolgáltatás alapkövetelmény. A kézirat lehet: 
értekezés, rövid közlemény, vitairat, szemle, rövid hír, könyvismertetés.

A folyóirat nyelve magyar, magyar és angol nyelvű összefoglalással. (Idegen nyelven történő 
megjelentetéshez a szerkesztőbizottság hozzájárulása szükséges).

A szerkesztőbizottság három lektort jelöl ki. A felkért lektoroknak 3 hét áll rendelkezésükre a 
lektoráláshoz. Egy pozitív és egy negatív vélemény esetén a harmadik lektor kapja meg a 
kéziratot. A szerzőtől a szerkesztőbizottság lektorálás után 3 héten belül várja a javított változatot. 
Késedelem esetén a cikk hátra sorolódik.

A kéziratot minden esetben három példányban kell a szerkesztőhöz eljuttatni. Előnyt élveznek 
a lektorálás és javítás után mágneslemezen visszaküldött kéziratok. A lemezhez egy kinyomtatott 
példányt kell mellékelni, amelyen a szövegszerkesztő programmal le nem írható jelek, ékezetek, 
egyenletek egyértelműen jelölve vannak.

Jelenleg IBM-kompatibilis személyi számítógépen bármely szövegszerkesztőből ASCII 
kódban (DOS Text Only) kimentett változat nyújtható be, de elsősorban a Word változatok 
használata javasolt (legfeljebb Microsoft Office 97 Word). A lemezen fel kell tüntetni a 
szövegszerkesztő program típusát és verziószámát.

A Karszt és Barlang nem alkalmaz az alcímek esetében sem decimális, sem abc-s megjelölést. 
Az alcímek nem lehetnek három fokozatnál nagyobbak.

Az illusztrációs anyag nyomdakész rajz, vagy ezzel azonos minőségű fénymásolat, ill. fényes 
felületű, kontrasztos fénykép legyen. A rossz minőségű nyomtatványok kiküszöbölése érdekében a 
számítógéppel készített, különböző fokozatú rasztert alkalmazó ábrák elfogadhatatlanok, a raszter 
jól megkülönböztethető sraffozással helyettesíthető.

Az ábrákat arab, a táblázatokat és fényképtáblákat külön-külön római számokkal jelöljük. A 
végleges méretre történő kicsinyítés után az ábrák betűmérete legalább 1,5 mm, a vonalvastagság 
0,1 mm legyen. Kívánatos, hogy az ábra eredeti mérete legalább 30%-kal haladja meg a közlés 
méretét. A fényképtáblákat kartonra ragasztva, a végleges tükörméretben (140x180 mm) kell 
elkészíteni. Kihajtós táblázat nem, kihajtós térkép, vagy ábra is csak indokolt esetben, a 
szerkesztőbizottság döntése alapján fogadható el. Színes térkép vagy fényképtábla csak a szerző 
költségén közölhető. A cikk elfogadása esetén a nyomdakész rajzok előállítása a szerző feladata.

Az irodalomjegyzékben csak a hivatkozott irodalom szerepelhet. A irodalomjegyzékben 
szerepelnie kell a hivatkozott irodalom szerzője nevének, keresztnév-kezdőbetűvel, a megjelenés 
évszámának, a tanulmány címének, ha folyóiratban jelent meg a folyóirat nevének, évfolyam és 
füzetszámának valamint az oldalszámnak.

Az előírásoknak meg nem felelő kéziratokat a technikai szerkesztő a szerzőnek visszaküldi.
A kéziratokat a következő címre kérjük beküldeni:

Dr . P iros O lga 
Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
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Karszt és Barlang, 1993. évf. / - / / .  füzei, p. 3-8., Budapest

OLÁH MIKLÓS (1493-1568) 
MAGYARORSZÁGI KARSZTFORRÁSOKRÓL ÉS 

A BUDAI VÁRHEGY ÜREGEIRŐL

Dr. Dénes György

Ö S S Z E F O G L A L  Á S

Ötszáz esztendővel ezelőtt 1493-ban született Nagyszebenben Oláh Miklós, Mátyás király unokaöccse, 
utóbb esztergomi érsek és királyi helytartó, aki Magyarország földrajzáról Brüsszelben írt, 1536-ban 
befejezett, Hungária című úttörő munkájában hazánk több jelentős karsztförrásáról is ír, és elsőként tesz 
említést a budai Várhegy nagy kiterjedésű üregeiről, ezzel a magyar karszt- és barlangtani irodalomba is 
beírva a nevét.

I.

Hunyadi Jánosnak, a török verő hadvezérnek és 
Magyarország kormányzójának, Mátyás király 
édesapjának egyik nötestvére, Marina, a havasalföl
di, ahogy akkor mondták oláhországi fejedelemnek a 
felesége lett. Idősebb fia, Stancul követte apját a 
fejedelmi trónon, kisebbik fia, István, még fiatal 
korában menekülni kényszerült Oláhországból, 
amikor bátyját vetélytársa, Dragula vajda megölette. 
Mátyás magyar király szeretettel fogadta be unoka- 
testvérét, az oláhországi fejedelemfit, és gondosko
dott további sorsáról. István egy ideig Mátyás híres 
hadának, a fekete seregnek egyik főtisztje volt, majd 
az erdélyi szászok királybírájává nevezte ki a király. 
Oda is költözött, és az erdélyi Szászföldön, a 
Vajdahunyadtól nem távol fekvő Szászvárosban 
telepedett le. Mátyás többször is felajánlotta unoka- 
testvérének, hogy haddal segíti vissza apja, illetve 
bátyja fejedelmi trónjára, de ő nem vágyott az 
öldöklő, véres hatalmi harcokkal együttjáró fejede
lemségre, inkább maradt Erdélyben. Magánember
ként annak az országnak nevét vette fel, amelynek 
ősei nemzedékek során fejedelmei voltak. Oláh 
István néven magyar lányt vett feleségül, Huszár 
Borbálát. Házasságukból született 1493. január 10-

én, Nagyszebenben, az erdélyi Szászföld fővárosá
ban, Oláh Miklós.

Az éles eszű, ígéretes tehetségű fiú 1505-ben, ti
zenkét éves korában Nagyváradra, a váradi püspök 
jó hírű káptalani iskolájába került. Abban az évben 
változott ott a püspök személye: Váradról a pécsi 
püspöki székbe került a kor kiváló főpapja és állam- 
férfia. Szatmári György, aki püspöki rangja mellett 
buda-felhévízi prépost és királyi titkos kancellár is 
volt. Ő bizonyára már ismerte az iskolájába beirat
kozó előkelő származású ifjút, de útjaik akkor — 
Szatmári Pécsre távozása miatt — rövidesen elváltak 
egymástól. Helyébe az új váradi püspök, a páduai 
egyetemen végzett és akkor már nagy hírű, tudós 
humanista és kiváló diplomata, Thurzó Zsigmond 
lett, aki azután személyesen gondoskodott Mátyás 
király unokaöccsének magas szintű oktatásáról és 
humanista szellemű neveltetéséről. Utóbb könyvé
ben nagy tisztelettel ír a püspökről és nevelőjének 
nevezi őt Oláh Miklós, aki tanulmányait 1512-ben 
befejezve, 19 évesen búcsúzott el Váradtól.

Ez után néhány évig az előkelő fiatal urak életét 
élte, nagyobb részt valószínűleg Budán, a királyi 
udvarban, talán Bornemissza János gróf budai vár
nagy és pozsonyi főispán, a tíz éves gyermekként 
trónra került II. Lajos király nevelőjének palotájá-
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bán, aki Oláh Miklós édesapjának Mátyás király 
seregében tiszttársa volt és jó barátja. Mint második 
apjáról, úgy ír róla Oláh Miklós, és soraiból úgy 
tűnik, hogy nemcsak Bornemissza gróf budai udva
rában, de a pozsonyi várban is vendégeskedett nála.

Oláh Miklós ekkor már nemcsak előkelő szár
mazású, de kivételesen tehetséges, sok nyelven 
beszélő fiatal férfi is volt, aki Thurzó Zsigmond 
váradi püspök keze alatt széles látókört és magas 
szintű, sokoldalú, humanista szellemű műveltséget, 
Bornemissza gróf mellett jó fellépést és magabiztos
ságot, a királyi udvarban pedig diplomáciai tárgya
lókészséget szerzett. Nem véletlen, hogy Szatmári 
György pécsi püspök, aki mint királyi titkos kancel
lár gyakran megfordult Budán a királyi udvarban, 
nemcsak felfigyelt Oláh Miklósra (akit talán még 
Váradról ismert és számon tartott), de most már 
igyekezett is megnyerni a maga számára. Rávette, 
hogy személyi titkára legyen, egyben kanonoki 
rangot és az ezzel járó javadalmakat ajánlotta fel 
neki. Oláh Miklós ez után Pécsre költözött, ahol még 
élt Janus Pannonius püspök, a nagyszerű költő és 
tudós humanista szelleme. Az új kanonokot 15ló
ban, huszonhárom évesen pappá szentelték. Gyorsan 
megtalálta helyét Szatmári György, az ambiciózus 
főpap és kiváló államférfi oldalán, akit 1521-ben az 
ország főkancellárjává nevezett ki, majd 1522-ben 
az esztergomi érseki székbe emelt a király. A főpap 
nagy tehetségű és addigra már számára nélkülözhe
tetlen fiatal titkárát is magával vitte Esztergomba, 
ahol ugyancsak kanonoki rangot és illő javadalmakat 
biztosított számára. Az érsek, mint az ország 
főkancellárja az év jelentős részét a királyi udvar
ban, Budán töltötte és vele együtt titkára. Oláh 
Miklós is.

Az ifjú király, II. Lajos nemcsak megismerte és 
egyre inkább nagyra becsülte, de hamarosan meg is 
szerette Oláh Miklóst, a nála csupán tizenhárom 
évvel idősebb, nagy műveltségű és kivételes 
tehetségű fiatal papot, akit megismert és megkedvelt 
az ifjú királyné, Habsburg Mária is. Szatmári érsek 
és főkancellár halála után Lajos király felkérte Oláh 
Miklóst, hogy az ö személyi titkára legyen. O el is 
vállalta ezt a megtisztelő bizalmi feladatot, és Budá
ra, a királyi udvarba költözött.

Röviddel utóbb, 1526. augusztus 29-én II. Lajos 
király a szerencsétlen kimenetelű mohácsi csatában 
életét vesztette. A mindössze huszonegy éves öz

vegy királyné, Habsburg Mária, előbb Pozsonyba 
menekült, majd úgy határozott, hogy az országban 
bekövetkezett zűrzavaros viszonyok elől visszatér 
saját családjához. Támaszt keresve rábeszélte el
hunyt félje titkárát, hogy álljon mellé, legyen ezután 
az ő titkára, és kísérje őt el szülőhazájába. Oláh 
Miklós, aki őszinte híve volt az ifjú II. Lajos király
nak, kötelességének érezte, hogy annak özvegyét 
gyámolítsa, és mindenben támogassa. 1527-ben el
kísérte Máriát, a megözvegyült magyar királynét 
Németalföldre, szülővárosába, Brüsszelbe, majd a 
bátyja, V. Károly német-római császár és spanyol 
király udvarába.

A császár, fölismerve húgának uralkodói képes
ségeit, kinevezte Magyarországi Máriát (mert neve 
így került be a történelembe) Németalföld — nagy
jából a mai Belgium és Hollandia együttes területe 
— helytartójává, kormányzójává. Mária pedig 1531- 
ben magával vitte brüsszeli udvarába Oláh Miklóst 
is, aki ott nemcsak titkára és gyóntatója, de hivatalo
san is legfőbb tanácsadója volt, több mint egy évti
zeden át, az uralkodónönek. A bigott császár szék
helyén, Spanyolországban ekkor tombolt az inkvizí
ció, lobogtak az ártatlan emberek alatt a máglyák, 
üldözték a humanizmust, a szabad gondolkodást. 
Németalföld történetében ugyanakkor ez az évtized 
a nyugalom, a béke és a jólét időszaka volt. Hogy 
Németalföldre a középkori sötétség, a szabadság és 
gondolkodás üldözése ez időben nem törhetett be, az 
nemcsak Magyarországi Mária uralkodói bölcsessé
gén, de minden bizonnyal Oláh Miklós befolyásán is 
múlott. Ő brüsszeli évei alatt kapcsolatot, sőt barát
ságot épített ki a nyugat-európai humanisták leg
jobbjaival, köztük Rotterdami Erasmusszal is. Oláh 
maga is jelentős irodalmi tevékenységet fejtett ki 
Brüsszelben, több történelmi meg vallásos tárgyú 
prózai müvet, valamint számos költeményt is írt. 
Attila (Athila) címen terjedelmes müvet alkotott 
Magyarország történetéről, és — amint az a huma
nista történetírók számára szinte kötelező volt — 
leírta előbb a történeti műben tárgyalt terület, tehát 
Magyarország földrajzi képét is Hungária címen. 
Brüsszelből is állandó kapcsolatot tartott hazájával, 
rendszeresen levelezett az akkori Magyarország 
számos jelentősebb személyiségeivel.

Brüsszeli évei alatt nemcsak Németalföld bölcs 
kormányzásában játszott szerepével, meg az ott 
virágzó humanista irodalomban hagyott Oláh Miklós
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maradandó nyomot maga után, de — úgy tűnik — 
még képzőművészeti alkotások létrejöttére gyakorolt 
befolyásával is. Az ö idejében, 1534-38-ban alkotta 
meg Barend van Orley, a kor nagy művésze, a 
brüsszeli Szent Mihály székesegyház kereszthajója 
csodálatos szépségű festett üvegablakainak képeit. A 
kereszthajó déli szárnyának üvegablakán Magyaror
szági Mária királyné és férje, II. Lajos magyar király 
látható védöszentjeik, Szűz Mária és Szent Lajos 
társaságában; a kereszthajó északi szárnyának üveg
ablakáról pedig V. Károly császár és felesége, Por
tugál Izabella tekintenek le ránk a birodalomalapító 
Nagy Károly császár és Magyarországi Szent Erzsé
bet társaságában. A két uralkodópár, meg a védő
szentek ábrázolása és a nagy császári elődé —, akit 
ugyan nem kanonizáltak, de az utódok szentként 
tiszteltek — kézenfekvő, de Arpádházi Szent Erzsé
bet képének megjelenítését a brüsszeli székesegy
házban aligha lehet másként magyarázni, mint az 
uralkodónő magyar lelki atyjának és főtanácsadó
jának sugallatát, aki nemcsak szeretett hazája egyik 
legnépszerűbb, és német földön sem ismeretlen 
szentjének tiszteletét igyekezett meggyökereztetni 
ezzel a távoli Németalföldön is, de talán tágabb 
családja, a Hunyadi-ház nagyasszonyának. Mátyás 
király édesanyjának. Szilágyi Erzsébetnek, saját 
nagynénjének is emléket állíthatott így, védőszent
jének alakján keresztül.

Oláh Miklós 1542-ben, V. Károly császár és 
Mária magyar királyné testvérének, Habsburg Ferdi- 
nánd magyar királynak (aki 1556-tól német-római 
császár is lett) kérésére és hívására hazatért Magya
rországra, ahol 1543-ban zágrábi, 1548-ban egri 
püspök, 1553-ban esztergomi érsek lett, aki székvá
rosában, Nagyszombatban főiskolát alapított. Mint I. 
Ferdinánd király kedvelt bizalmi embere 1543-tól az 
ország kancellárja, emellett 1560-tól Hont vármegye 
főispánja, 1562-től pedig a Bécsben székelő császár 
és király magyarországi helytartója is volt. 1568- 
ban, hetvenöt éves korában hunyt el.

II.

Oláh Miklós Hungária című, latin nyelvű 
művének a szerző által saját kezűleg javított kézira
tos kódexét Bécsben az Osztrák Nemzeti Könyvtár 
kézirattára őrzi Cod. lat. 8739, saec. XVI. jelzet

1. ábra. Oláh Miklós arcképe és címere 
(Hübschmann Donát rézmetszete, 1560)

alatt. A kódex első oldalának bal felső margójára 
saját kezével feljegyzett sorai szerint a művet a 
szerző Brüsszelben, 1536. május 16-án fejezte be. A 
Hungária a XVI. századi Magyarország földrajzi 
leírását tartalmazza. E müvében Oláh Miklós az 
ország fővárosában, Budán, a Duna partján emel
kedő Várhegy nagy kiterjedésű üregeiről is.

Szemben a Magyarország földrajzi viszonyairól 
néhány évtizeddel korábban író Petrus Ransanusszal 
és Antonio Bonfinivel, akik mindketten olaszok 
voltak, és az országot kevéssé ismerték, Oláh Miklós 
nemcsak itt született és nevelkedett, de mozgalmas 
életútja során az ország majd minden városát és 
vidékét bejárta és megismerte. Otthon volt Erdély
ben, hisz Nagyszebenben született, apja, majd fivére 
Szászváros királybírái voltak, és mint Hunyadi- 
rokon bizonyosan többször is megfordult Vajda- 
hunyadon és környékén is; hét esztendeig diákosko- 
dott Nagyváradon, majd évekig élt Budán, de köz
ben többször megfordulhatott Pozsonyban is; aztán 
évekig Pécsett, majd további éveken át Esztergom-
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2-3. ábra. Oláh Miklós Hungaria-jának két lapja a bécsi kódexben. Oláh saját kezű javításaival

bán volt kanonok, hogy azután Budán töltsön újabb 
éveket az érsek-főkancellár, majd a király titkáraként 
a királyi udvarban, ahonnan azután a kor szokásá
nak, vagy inkább követelményének megfelelően, a 
királlyal és az udvar foembereivel együtt évről-évre 
körbeutazza az országot, vagy legalábbis bejárja 
évente annak egy-egy jelentős részét. Németalföld
ről hazatérve Zágrábban, majd Egerben volt püspök 
éveken át, azután az esztergomi érsekeknek a török 
megszállás miatt Nagyszombatba áthelyezett szék
helyén élt másfél évtizedig; ma is áll Nagyszombat
ban az általa építtetett érseki palota. Aligha élt abban 
a korban bárki is, aki oly alaposan ismerte volna az 
ország minden részét, mint Oláh Miklós; Magyaror
szág földrajzi leírását tehát jórészt személyes ta
pasztalataira, valamint a királyi kancellárián szerzett 
ismereteire alapozhatta.

III.

A Hungária V. fejezetében leírja a szerző, hogy 
az ország fővárosától, Budától délre igen magas és

meredek szírt emelkedik, amelyet az ott mártíromsá- 
got szenvedett Szent Gellért püspökről neveztek el. 
„Ennek lábánál, a Duna partjáról mintegy 20 lépés
nyi távolságra hévizek buzognak fel, amelyek a testi 
betegségben szenvedők számára nagyon jók.” 
Odább fakadnak mások is, „azokat Király fürdőnek 
nevezik, mert ott a király számára fürdőmedencéket 
alakítottak ki, amelyekben akár úszni is lehet.” (A 
Mátyás király korabeli Király fürdő a Gellért-hegy 
északi lábánál, a mai Rác fürdő helyén állt.)

Budától északra, a Duna mentén fekszik „Szent- 
háromság városa, melyet .magyarul Felhévíznek 
neveznek, ez hőforrásairól híres, amelyek fölé szép 
fúrdöházakat építettek. Ugyanott a szabad ég alatt is 
vannak hőforrások, három vagy négy helyen, mind 
csodamód gyógyító erejűek. Némelyek közülük a 
Duna-parttól alig tíz lépésnyire található a szabad ég 
alatt, ezekben szoktak fürödni a földművesek és 
szőlömunkások úgy, hogy csak a fejük és válluk 
látszik ki a vízből.” (Felhévíz a középkorban a mai 
Lukács fürdő és Császár fürdő forrásai körül kiala
kult település neve volt.)
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Ezek az Oláh Miklós által említett, Buda várától 
délre és északra fakadó, bővizű, meleg karsztforrá- 
sok a magyar főváros ma is híres gyógyfürdőit táp
lálják.

A Hungária VII. fejezetében Esztergom meleg- 
vizű karsztforrásairól olvashatunk; „A Duna partján 
sziklaszirt emelkedik, amely a folyó felé eső oldalán 
roppant meredek. Erre építették a várat, az érsek 
székhelyét. A vár lábánál, a Duna-part szélén erős 
torony állt, ezt Vízi-bástyának nevezik, ott a 
hőforrások olyan erővel törnek fel, hogy malmot 
hajtanak. A vártól a város kb. 400 lépésnyi távolság
ra van, ott is hévforrások fakadnak.”

A VIII. fejezetben a Pécs fölötti hegyoldal 
bővizű karszt forrásáról, a Tettye-forrásról ír a 
szerző, bár nevét nem említi: „Van egy püspöki kert 
a várostól északra, a Mecsek oldalában, ahol bővizű 
forrás buzog, melynek patakja a város felé haladtá
ban mintegy 40 malmot forgat sorjában.”

A XVIII. fejezetben a szerző visszatér a hév
forrásokra, hangsúlyozva, hogy „Magyarországon 
sok van különböző helyeken, és néhol olyan 
erővel törnek föl, hogy gabonaörlö malmokat 
hajtanak. Ezek csaknem minden betegség gyó
gyítására igen jók,” — és itt több más mellett 
újból kiemeli Oláh a Budán fakadó melegvizű 
karsztforrásokat is.

IV.

Barlangokról ugyan külön nem ír müvében Oláh 
Miklós, de az V. fejezet végén Buda várának és 
városának leírásánál megemlíti a Várhegy mélyén 
húzódó üregeket. Ő úgy véli, hogy ezeket a város 
lakói vájták ki borospincéknek. De olvassuk az ő 
sorait: „A szirtbe, amelyen a város áll, borospincéket 
vájtak, úgy, hogy az egyes házak alatt annyira nyúl
nak az üregek a szikla belsejében, amennyi épületet 
fenn látsz.”

Vizsgálataim szerint a budai Várhegy üregeinek 
egy része a hegy platóját alkotó forrásmészkö táblá
ban, illetve annak alján, a feltörő karsztos eredetű 
hévizek által kialakított természetes barlang. Ezekre 
az üregekre a hegy lakói a korai középkorban vagy 
talán még korábban, kutak ásása során bukkantak rá, 
majd a telkekről a barlangokba lépcsős lejáratokat 
építve, pincéknek használták azokat. Utóbb bőví

tették, átjárók kialakításával összekötötték, illetve a 
felszíni telekhatároknak megfelelően elfalazták a 
természetes üregeket. Valószínű, hogy a telektulaj
donosok a középkorban építkezéseikhez, a termé
szetes üregekből kiindulva, követ is fejtettek mélyen 
a házak alatt, ezáltal is növekedhetett ott az üregek 
száma és terjedelme.

Négy évszázaddal Oláh Miklós után, a második 
világháború előtt, alatt és után a Várhegy barlang- 
rendszerében légoltalmi óvóhelyeket és egy szük
ségkórházat is kialakítottak. Ez további változáso
kat okozott az üregrendszer képén. így ma már 
végképp nem lehet mindenütt teljes bizonyossággal 
megállapítani, lehatárolni, hogy mely üregrészek 
lehetnek természetes és melyek mesterséges ere
detűek.

Oláh Miklósnak sem vethetjük a szemére, hogy 
az általa már ifjú korából jól ismert (hányszor bo- 
rozgathatott ott barátaival!) és müvében később leírt 
üregrendszer genezisét nem vizsgálta, nem tanulmá
nyozta, és a már akkor is sok helyütt mesterségesen 
bővített és borospincéknek használt üregekről úgy 
vélte, hogy azokat a lakosság vájta ki.

A karszt- és barlangtudományok, a karszt- és 
barlangtani irodalom, meg a tudománytörténet szem
pontjából az a lényeg, hogy hazánk számos karszt- 
forrását, valamint a magyar fővárosban, a Duna 
partján emelkedő budai Várhegy összességében több 
kilométeres üreglabirintusát, amelyet ma Vár-bar
langnak nevezünk, Oláh Miklós 1536-ban, Brüsszel
ben írt Hungária című földrajzi munkája említi 
először az irodalomban. Ezért méltán emlékezünk 
mi is a kiváló humanista tudósra, főiskola alapító 
főpapra és kiemelkedő államférfire tisztelettel és 
megbecsüléssel születésének félezredik évforduló
ján.

Dr. Dénes György 
Budapest, 
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Karszt és Barlang, 1993. évf I-II.Juzet, p. 9-15., Budapest

A BARLANGI ÁLLÉKONYSÁGVIZSGÁLATOK MÓDSZERE ÉS
TAPASZTALATAI

Dr. Szunyogh Gábor

Ö S S Z E F O G L A L  Á S

A barlangi állékonyságvizsgálatok egyrészt feltárják a balesetveszélyes területeket, megadják a veszélyel
hárításhoz szükséges intézkedéseket, és megalapozzák a barlangokat felügyelő szervek jogi védelmét előre 
nem látható balesetek esetére. A veszély elhárítási tevékenység az állékonysági vizsgálattal kezdődik, mely 
magába foglalja a veszélyesnek tűnő területek felkutatását és térképi ábrázolását, a tényleges veszély fennál
lásának bizonyítását, valamint az omlás várható folyamatának prognosztizálását. A biztosítószerkezetek 
megtervezése egyedileg kell, hogy történjen, igazodva a tönkremenetelt kiváltó igénybevételekhez. Ha a kőzet
mozgások még zajlanak, akkor engedékeny biztosító szerkezeteket kell alkalmazni, ha viszont már állan
dósultak, akkor merev biztosítási módok (ragasztás, alátámasztás, csavarozás) is szóba jöhetnek. A boltívek 
összeomlását kulcselemük stabilizálásával, ill. a boltívelemek közötti rés kitöltésével lehet megakadályozni. 
Ha a főte megerősítése reálisan nem valósítható meg, akkor az üreget be kell tömedékelni egy, a közlekedést 
szolgáló járóosztály kiépítésével.

A cikkben a szerző beszámol 16 barlangi állékonysági- és biztosítástervezési tapasztalatáról.

Bevezetés

A Környezet- és Területfejlesztési Minisztérium 
Barlangtani Osztályának megbízásából az elmúlt tíz 
évben számos barlangi állékonysági vizsgálatot és 
biztosítási tervet készítettem. Minthogy a barlangi 
biztosítások sok tekintetben eltérnek a földalatti 
üregek szokásos megerősítési módjától, ezért alább 
összefoglalom az állékonyságvizsgálatok általam 
kidolgozott, és több esetben sikerrel alkalmazott 
módszereit.

A barlangi biztosítások célja

A barlangi állékonyságvizsgálatok három külön
féle cél elérését szolgálják. Egyrészt feltárják az élet- 
és balesetveszélyes területeket a biztonság eléréséhez 
szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 
Másrészt a természetvédelem (barlangvédelem) érde
kében kijelölik a barlangok (vagy képződményeik) 
pusztulását előidéző veszélyforrásokat, és megadják

azok elhárítási módjait. Az állékonyságvizsgálatok 
harmadik feladatköre a barlangokat felügyelő szervek 
jogi védelmének megalapozása.

Az élet és balesetvédelem szempontja nyilván
való, külön magyarázatot nem igényel. A barlang
védelem azért emelendő ki, mert az — bizonyos 
esetekben — az elsődleges céllal ellentétes lehet: az 
omlásveszély felszámolása nem ritkán a védendő 
objektum megsemmisülését vonná maga után, ezért 
a hagyományos (a mélyépítési és bányászati gya
korlatban elfogadott) biztosítási módokat felül kell 
vizsgálni a barlangvédelem érdekeinek figyelembe
vételével.

Jogi védelemre azért van szükség, mert a barlan
gok (akárcsak a sziklafalak, szakadékok stb.) olyan 
természeti környezetet képeznek, melyek viselkedé
se előre ki nem védhető balesetekhez (földcsuszam
láshoz, omláshoz, lavinákhoz stb.) vezethet. Töké
letes biztonságra csak mesterséges létesítményeknél 
lehet törekedni. Ilyen körülmények között a barlan
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gok kezelőjének kötelessége megfelelő gondosság
gal eljárni, és az ésszerűség határain belül mindent 
elkövetni egy esetleges baleset elhárítása érdekében. 
A jogi védelem előkészítése alatt tehát olyan intéz
kedéseket kell érteni, amelyekkel egy-egy barlang 
felelőse bizonyíthatja, hogy az esetleg bekövetkezett 
baleset valóban váratlan természeti katasztrófa volt, 
nem pedig emberi mulasztás vagy hanyagság ered
ménye. Sajnos Magyarországon e jogi szempontokat 
nem veszik megfelelően figyelembe: egyrészt nincs 
kidolgozva megfelelő kettős ellenőrzési rendszer 
(azaz a barlang kezelőjének és a tőle független fel
ügyeleti szerveknek ellenőrzési rendszere) és nincs 
megfogalmazva a kötelező gondosság bizonyítását 
szolgáló naplózási rendszer sem. (Minden egyéb 
földalatti tevékenységgel kapcsolatban a bányaható
ság szigorú naplózási kötelezettségeket ír elő.)

A biztosítási munkálatok főbb mozzanatai

A veszély-elhárítási tevékenység az állékonysági 
vizsgálattal kezdődik, mely magába foglalja a ve
szélyesnek tűnő területek felkutatását, a tényleges 
veszély (vagy veszélytelenség) fennállásának bizo
nyítását, és az omlás várható folyamatának prog
nosztizálását.

Az állékonysági vizsgálat nyomán megterve
zendők a szükséges intézkedések, és azok alapján a 
biztosítások kivitelezendők.

Végül a tervezéssel egyidejűleg meghatározott 
gyakoriság szerint ellenőrzendő a biztosítás előírt 
működése.

A barlangi omlásokat kiváltó okok főbb típusai

Omlásveszélyt előidézhet a korábban egyen
súlyban lévő kőzetösszlet mesterséges megbontása 
(pl. feltárások során). A bontás révén bizonyos 
kőzetdarabok labilis állapotba kerülhetnek, vagy 
elvesztve alátámasztásukat leomolhatnak.

Valamely üreg fötéjének stabilitása akkor is meg
gyengülhet, ha meglazul az alátámasztását jelentő, 
korábban még teherviselő boltív. Ennek többféle oka 
lehet: a boltívelemek beágyazását képező tömítő anyag 
kipereg, kihullik, kimosódik, vagy a boltívhatást bizto
sító kulcselem kibillen, esetleg a boltozat pillérei, pl. 
tektonikus mozgások miatt, megsüllyednek (1. ábra).

0 5m
1 ---- 1----- 1-----1-----1---- 1

1. ábra. Omlásveszély a boltív-hatás esetleges meg
sérülése miatt (Béke-barlang)

Földalatti folyosók beomlása bekövetkezhet a be
foglaló kőzet töredezettsége és fellazulása következ
tében is. Különösen jó példa erre a Ferenc-hegyi- 
barlang üregeinek fokozatos összeszűkülése (2. ábra).

Végül az omlások legveszélyesebb okozói a je
lenkori közetmozgások (3. ábra). Ezek előadódhat
nak a vetők ill. nagy repedések mentén zajló tektoni
kus elcsúszások miatt (mint pl. a Ferenc-hegyi- 
barlangban), a befoglaló kőzet mechanikai igénybe
vételeinek következtében (pl. a lillafüredi Anna- 
barlangban) vagy szeizmikus hatásokra (pl. az aktív 
kőbánya udvarán található Beremendi-kristály- 
barlangban és a Siklósi-barlangban).

Az omlásveszélyesnek tűnő területek felkutatása

Első lépésben a repedések helyzetéről egy álta
lános képet kell kialakítani. Fel kell mérni a bar
langban előforduló összes repedést, feljegyezve 
csapás- és dőlésirányukat, dölésszögüket, résmére-
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2. ábra. Omlásveszély a befoglaló töredezett kőzet 
fellazulása révén (Ferenc-hegyi-barlang)

tűket, valamint a repedések egyéb (geológiai, kőzet
mechanikai, szpeleológiai stb.) jellemzőit. A felmé
réssel egyidejűleg térképen ábrázolandó a repedé
seknek a barlangüreggel alkotott nyomvonala (csa
pás- és dőlésirányuk feltüntetésével). Ennek ered
ményeképpen egy ún. repedéselem-térképet kapunk, 
melynek alapján (már a külszínen, irodai munkafo
lyamatként) megszerkeszthetjük a repedések rend
szerének regionális térképét, melynek elemzésével 
áttekintést kapunk a barlang egészének mechanikai 
állapotáról (4. ábra).

A regionális repedéstérkép felhasználásával kijelöl
hetők a barlang omlásveszélyes körzetei, ill. az egyes 
járatszakaszok osztályozhatók veszélyességi fokoza
tuk szerint. Ezen osztályozás szerint kell megválasz
tani a szükséges biztonsági intézkedések típusát.

A repedések regionális térképének elemzésével 
feltárható a repedések hierarchikus rendszere.

Elsődlegesek, azaz a legmagasabb fokozatba so
rolandók a barlang tönkremeneteli arculatát alap-

0 1 2m1 ------------ 1------------- 1

3. ábra. Omlásveszélyhez vezető kőzettönkremenetel 
a repedések menti elvonszolódás következtében 
(Siklósi-barlang). U: A jelenleg is zajló kőzet
mozgások iránya; y  — a kőzetmozgás mértéke

vetően meghatározó, a befoglaló kőzetet hosszan 
átvágó, viszonylag sok járat felületét megtörő repe
dések. Ezek gyakran egybeesnek a barlang járatai
nak fő szerkezeti vonalaival (mint a Ferenc-hegyi- 
barlang esetében) vagy igazodnak a területre 
jellemző regionális kőzetfeszültség-irányokhoz (pl. 
az Anna-barlangban).

A másodlagos repedések az elsődleges repedé
sek által körülhatárolt területre terjednek ki, azaz 
csupán két-két, szomszédos elsődleges repedés 
közötti közettartományt érintik, és legfeljebb néhány 
járatot harántolnak.

4. ábra. A repedések rendszerének regionális térképe 
(Ferenc-hegyi-barlang)
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A harmadlagos repedések a másodlagosaknál is 
kisebb körzetben foglalnak helyet, rendszerint csak 
egy-egy járatban figyelhetők meg. Eredetüket ille
tően általában összefüggnek a másodlagosakkal.

Végül a regionális repedéstérképen izoláltan 
előforduló repedéselemek vagy repedéscsoportok 
helyi jellegű feszültség-koncentrációkkal magyaráz
hatók, és ennek megfelelően értékelendők tovább.

A repedések hierarchikus rendszerének feltárása 
alapvető az omlásveszély megítélése és a szükséges 
intézkedések megtervezése szempontjából.

Az omlásveszélyes területek feltárásának másik 
fő  mozzanata a barlang felületének aprólékos átvizs
gálása. Ez a munkafázis magába foglalja a veszé
lyesnek tűnő közetfelületek alapos szemrevételezé
sét és nézeteken, metszeteken történő grafikus ábrá
zolását, valamint a repedésekkel már körbevágott 
kőzetdarabok rögzítettségi állapotának értékelését, 
és a törések „korának” meghatározását. Ez utóbbit a 
repedések felületét boritó por-, agyag- vagy csepp- 
köbevonat vastagsága, esetleg friss kőzetforgácsok 
jelenléte alapján ítélhetjük meg.

Különös figyelmet kell fordítani a harmadlagos 
repedésekkel megtört felületekre, mert — tapasztala
tom szerint — ezek okozzák a legnagyobb veszélyt.

Adott esetben egyéb ismérvek (pl. rendszeres 
kőzethullás, apró kőzetpergés, friss hajszálrepedések 
megjelenése stb.) is felhasználhatók a veszélyességi 
fokozatok meghatározásához.

Mindezen tényezők (megfelelő jelkulcs beveze
tésével) a barlang veszélyeztetettségének regionális 
térképén ábrázolandók.

A repedésrendszer térképének, a veszélyeztetettség 
regionális térképének és a részletes felmérések eredmé
nyeinek együttes analízise nyomán dönthető el, hogy 
egy-egy adott helyen jelenleg fennáll-e az omlásveszély.

A tényleges omlásveszély létének 
(vagy hiányának) bizonyítása

Mindenek előtt el kell dönteni, hogy jelenleg is 
folytatódik-e az a folyamat, amely a tönkremenete
lekhez vezetett. Ennek érdekében megvizsgálandó, 
hogy a befoglaló kőzet napjainkban is igénybe van-e 
káros mértékben véve (pl. viszonylag nagy sebes
ségű, tektonikus mozgások, a befoglaló kőzetösszlet 
lassú csúszása, suvadása vagy közeli bányászati

robbantások révén). Különböző kísérő jelenségekre 
támaszkodva megállapítandó, hogy megszünt-e már 
a közettömbök egymás melletti elcsúszása a repedé
sek mentén vagy nem. A törések aktivitására utal, pl. 
a barlang felületét már korábban beborított cseppkő- 
kéreg friss sérülése, tiszta (nem porosodott, beagya- 
gosodott) kőzetforgács felhalmozódása a repedések 
alatt, vagy a tört zónából lehullott, de rendszeresen 
eltakarított kőzettörmelék újratermelődése.

A repedések aktivitásának (és egyben a kőzet
mozgások irányának) megállapítását nagyban segíti 
a repedések oldalai közé ékelődött kőzetdarabok 
helyzetvizsgálata. Ha azt találjuk, hogy a repedések
be hullott kövek feszesen be vannak ékelődve, akkor 
joggal feltételezhetjük, hogy a repedés két oldalát 
alkotó közettestek egymáshoz képest elcsúsznak, 
mert a szóban forgó kőzetdarabot egymás között 
„görgetik” (5. ábra).

Ismerve a repedésmenti közetmozgás irányát, 
eldönthető, hogy a repedéssel leválasztott kőzet
darab omlásveszélyes helyzetben van-e vagy sem. 
Ha a további mozgás csupán eltávolítja egymástól a 
kőzeteket, akkor újabb törés nem várható, de ha a 
közetmozgás miatt növekszik a kőzetek belső fe
szültsége, akkor omlásra lehet számítani.

Gyakori veszélyforrást képeznek a lógó kövek. 
Állékonyságuk szempontjából fel kell tenni a kér
dést: milyen erők biztosítják jelenlegi nyugalmi 
helyzetüket, (azaz miért nem omlottak le már ed
dig), és meg kell vizsgálni, hogy ezek az erők a 
jövőben (figyelembe véve a repedésmenti 
kőzetmozgásokat) nem fognak-e veszélyes mérték
ben lecsökkenni (6. ábra). Megkeresendő ezért

5. ábra. Lehullott törmelékdarab befeszülésének 
magyarázata. 1t, U— jelenleg is zajló 
kőzetmozgások iránya; y  — a kőzet süllyedésének 
mértéke; a — a törmelékdarab kényszerű elfordulá
sa; F  — a befeszülés m iatt fellépő kényszererő
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6. ábra. „Lógó kövek ” egyensúlyának kritikus 
pontjai (lillafüredi Anna-barlang). í t , U—jelenleg 
is zajló kőzetmozgások iránya

rögzítésüknek „leggyengébb láncszeme” (kritikus 
pontja), amely — szükség esetén — mesterségesen 
megerősítendő.

Ha a repedezett közetösszletet a boltívhatás 
tartja egyensúlyban, akkor feltárandó a boltív kulcs
eleme, és eldöntendő, hogy fennáll-e a kulcselem 
kifordulásának veszélye. Ha igen, helyzete rögzí
tendő. A boltív-vizsgálatokhoz célszerű megrajzolni 
a boltozat szerkezetének (statikai szempontból se
matizált) vázlatát, feltüntetve a ható erők irányát. 
Ennek alapján, mechanikai számításokkal dönthető 
el, hogy a boltív egyensúlya stabilis-e vagy labilis.

A jelenleg is zajló mozgások — szükség szerint 
— műszeres mérésekkel mutathatók ki. Erre a célra 
ajánlatos ezredmilliméteres leolvasási pontosságú, 
folyamatos regisztrálásra alkalmas (öníró) mikro
métereket alkalmazni, mert csak így deríthető ki, 
hogy egy-egy csúszásnál-ugrásnál milyen mértékű 
az elmozdulás. Ismerve (a statikai vázlat alapján 
szerkesztett) stabilitás-tartalékot, prognosztizálható 
az omlás bekövetkezésének várható időpontja, va

lamint megtervezhető a szükséges ellenőrzések idő
ütemezése.

Az omlásveszély jellegének és a várható omlás 
mechanizmusának feltárásával megtervezhetők az 
egyes biztosítások.

A barlangi biztosítások tervezési szempontjai

Tapasztalataim szerint a biztosítások tervét egye
dileg, és lehetőség szerint „in situ” körülmények 
között (azaz a barlangban) kell elkészíteni.

Kerülni kell a kopogózást. Egy-egy közettömb 
eltávolítása sok esetben megbontja az egész összlet 
egyensúlyát, ill. megváltoztathatja a barlang eredeti 
arculatát. Csak akkor érdemes ehhez a veszély el
hárítási módhoz fordulni, ha már más ésszerű meg
oldás nem lehetséges. Törekedni kell az omlásve
szélyes kőzetdarabok helyzetének rögzítésére.

A biztosítás igazodjon a tönkremenetelt kiváltó 
igénybevételekhez. Ha pl. a repedezett összlet kis
mértékű fellazulása (azaz a repedések résméretének 
növekedése) várható, akkor engedékeny biztosító 
szerkezettel kell megoldani a rögzítést. Amennyiben 
repedésmenti elmozdulások a jövőben már nem 
várhatók, (de a kőzet instabil állapotban van), akkor 
az egyensúlyozás alátámasztással, ragasztással (7. 
ábra) vagy kicsiny kőzetcsavarok alkalmazásával 
oldandó meg (8. ábra).

A boltívek összeomlásának veszélye úgy szün
tethető meg, hogy kulcselemük kimozdulását me-

0 1 2m1 ----------------- •------------------ 1
7. ábra. Rakott kőfallal biztosított, repedezett főte 
(Béke-barlang)
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8. ábra. Idomköves támfalból és kőzethorgonyos 
megerősítésből álló biztosítás (Baradla-barlang)

10. ábra. A veszélytelen közlekedés biztosításának 
sémája omlásoktól nem mentesíthető teremben, 
védötömedékben kialakított járóosztállyal 
(Beremendi-kristálybarlang)

chanikailag megakadályozzuk. Ha a boltív tönkre
menetelét előidézhetik az elsődleges és másodlagos 
repedések mentén napjainkban is zajló mozgások, 
akkor engedékeny boltívet kell kialakítani a boltív-

9. ábra. Engedékeny boltív-szerkezet kialakítása a 
boltív-elemek közötti rés plasztikus, de teherviselő 
kitöltésével (Pál-völgyi-barlang)

elemek közötti rés teherviselő, de ugyanakkor kép
lékeny alakváltozásra is képes mügyantás kitöltésé
vel (9. ábra).

Ha valamely terem biztosítása szpeleológiai ér
tékeihez viszonyítva túl költséges lenne, akkor az 
ilyen üreget célszerű betömedékelni, elkerülve a 
terem összeomlását kísérő, a barlang többi, értékes 
részében kárt okozó dinamikus hatásokat. A közle
kedés ilyen betömedékelt teremben egy, a tömedék 
anyagába ágyazott teherbíró acélcsövön keresztül 
oldható meg (10. ábra).
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METHODS AND EXPERIENCES OF 
CAVE STABILITY ANALYSES

Stability analyses reveal dangerous cave sec- 
tions, define the necessary security measures, and 
provide a base fór legal defence of authorities super- 
vising the caves in case of unpredictable accidents. 
The first step of securing activity is the stability 
analysis, that involves detecting and mapping the 
zones seeming to be dangerous, verification of ac- 
tual existence of hazard, and prognostication the 
expectable process of breakdown. Securing devices 
must be designed individually, in accordance with 
the forces that generate the destruction. If the 
movement of rocks is still active, yielding security 
devices must be applied, whereas in case of steady- 
state conditions rigid securing methods (adhesives, 
supports, rock anchors) can alsó be taken intő con- 
sideration. Collapse of vaults can be avoid by stabi
lisadon of their key element or by filling the gap 
between the fragments. If reinforcing of the ceiling 
cannot be realised, the chamber must be fiiled and a 
built-in transit passage must be created. The paper 
summarises the author’s experiences in stability 
analyses and security design of 16 caves within the 
pást ten years.
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A JÁSPIS-BARLANG FELTÁRÁSA, KUTATÁSI EREDMÉNYEI

Ferenczy Gergely

Ö S S Z E F O G L A L  Á S

A Jáspis-barlangot 1993-ban a miskolci Mar cd  Loubens Barlangkutató Egyesület tagjai tárták fel. A barlang a 
Bükki Nemzeti Park területén, a Nag\>-fennsík E-i peremén, a Szárclóka-hegy északi oldalán nyílik. Bejárata porjirit 
(Szentistvánhegy’i Porjirit Formáció, középső-triász) mészkő (Hámori Dolomit Formáció Nyavalyást Mészkő 
Tagozata, középső-triász) határán nyílik. A barlang mélysége 190,2 méter, felmért hossza 626,6 méter, fel nem mért 

járatainak hossza körülbelül 200 méter. Ezek alapján Magyarország 4. legmélyebb és 26. leghosszabb barlangja.

Bevezetés

A hazai barlangkutatás 1993-as évének egyik 
legjelentősebb eredménye, a Jáspis-barlang feltárása 
volt. A barlang a Bükki Nemzeti Park területén, 
porfirit-mészkö határon nyílik, járatrendszere be
nyúlik a még napjainkban is művelt Nyavalyás
hegyi dolomit külfejtés bányatelkébe, csakúgy, mint 
a közeli fokozattan védett Balekina-barlang.

Kutatástörténet

A Szilfás-nyelőt az Marcel Loubens Barlangku
tató Egyesület jogelődjei a 70-es évek elején már 
bontották, ekkor azonban a töbör mélypontján léte
sített akna alján talált nagyméretű köveken nem 
tudtak áttörni. A feltárást abbahagyták, pedig leírá
suk szerint ekkor is erős huzat tört fel a kövek közül.

A barlang feltárása 1993 augusztusában történt 
meg, a csoport nyári táborán. A bontást nem a mély
ponton, hanem néhány méterrel följebb, egy réteglap 
alatt kezdte meg négy fiatal kutató (Apró Zoltán, 
László Róbert, Liksay László, Lipták Roland), és 6 
nap alatt sikerült a bejárati eltömődést eltávolítaniuk. 
Aznap egyikük a Nagy-akna tetejéig jutott, azonban 
a végpontot kötél hiánya miatt csak a bejutást követő 
második túrán tudták elérni. Az első bejáróknak az a

ritka szerencse adatott meg, hogy a közel 200 méter# 
mélységű végpontig szabad volt a járat, eltömődés 
nem állta útjukat.

A barlang feldolgozása, dokumentálása azonnal 
megkezdődött, s 1994 júniusáig, a Dzsenga-folyosóban 
történt omlásig intenzíven folyt. A vesztett-pontos fel
mérést követően 1993 decemberében — a Bükki Nem
zeti Park Igazgatósága felkérésére — az egyesület elvé
gezte a pontos geodéziai mérést. Ez alapján a barlang 
mélysége 190,2 méter, felmért hossza 626,6 méter, fel 
nem mért járatainak hossza körülbelül 200 méter. 
Hazánk 4. legmélyebb és 26. leghosszabb barlangja.

Ezen túlmenően elkészült a barlang természeti 
állapotának felmérése, a fotódokumentálás a jelleg
zetes képződményekről, a fokozottan védetté nyil
vánítási kérelme, ezen kívül a barlang ideiglenes 
lezárása. Az omlást követően megszűnt a barlang 
intenzív kutatásának lehetősége. A biztonságos 
járhatóság, esetleges életmentés érdekében szüksé
ges műszaki beavatkozások csak nagy összegű 
beruházással oldhatók meg.

A barlang leírása

A barlang bejárata 585 m tszf. magasságban, 
egy rövid patakmeder végén lévő kisméretű töbör- 
ben, egy lezökkent réteglap alatt található. Ez a

16



I. ábra. Jáspis-barlang, Biikk-hegység, alaprajz 
poligonmeneíe (Felmérte: MLBE, 1993. december)

rész szűk volta és a mozgó, labilis kőzettömbök 
miatt a barlang egyik kritikus szakasza. 20 méter 
mélységig labilis állapotú réteglapok, kövek között 
lehet lejutni a több tagból álló Nagy-akna első 8 
méteres tagjához. Az első 12 méteres járat szű
kületekkel (Szűkület) nehezített, s csak kevesek 
számára járható.

A Nagy-akna rézsútos — a rétegdőlésnek 
megfelelően — kb. 60°-os lejtésű. Jellegéből adódó
an számos nitten kell átszerelni, míg a közel 30 
méteres szintkülönbséget leküzdve -48 méterre 
érünk. Itt elérjük a barlang foteomlással kialakult 
termeinek egyikét (Ében-terem), ahonnan az első, 
erősen emelkedő (40°) 40 m-es oldalág nyílik. A 
terem alját a plafonról lepergett közettömbök és a 
patak által szállított hordalék alkotja. A terem mély
pontján található szűkületen áthaladva elérjük a 15 
m hosszú Dzsenga-folyosót, amely átlag 50° 
meredekségü, s a 15 m mély Kis-aknába torkollik. A 
folyosó járószintjét nagy mennyiségű patakhorda
lékba ágyazott törmelék alkotja. Ezen a szakaszon 
csapadékos időszakban 30-50 1/perc hozamú patak 
folyik keresztül, mely a törmelék állékonyságát még 
inkább rontja. A folyosón történő áthaladást nem 
ritkán kisebb-nagyobb arányú közetomlások követik, 
mely az alatta található aknában közlekedőkre nézve 
életveszélyes. Egy bejárást követően egy nagyobb 
közetomlás az Ében-teremben percekig hallható 
volt. Ekkor a Kis-akna bejárata labilis helyzetű, 
nagyméretű kőzetdarabokkal beboltozódott. Ez a 
szakasz a sorozatos omlások miatt a barlang legkri
tikusabb része.

A Kis-aknába leereszkedve 73 méter mélység
ben kezdődik a barlang kötél nélkül járható, 
lépcsőzetesen haladó, helyenként nehéz mászással 
leküzdhető, átlag 50° lejtésű szakasza. -90 méter 
mélységben érjük el a 2 oldalágat, mely 32 m-t 
emelkedik, 55 méter hosszban. Néhány méterrel 
lejjebb a leghosszabb oldalág, az ún. Lechuguilla-ág 
nyílik, mely különösen a Fő-ágba torkollása közelé
ben igen cseppköves. Hossza közel 120 méter, a 
felszínt a bejárathoz viszonyítva 53 méterre közelíti 
meg. Ez a szakasz nehezen járható, szűkületei és 
átlag 60° meredeksége miatt. Aktív, vizet vezető 
járat. Érdekes, hogy átvágódott mésztufagátak talál
hatók benne, a végponton pedig megfigyelhető egy 
3 m magas, 20 m hosszú patakhordalékból álló fal. 
A végponton egy szűk repedésből érkezik a víz egy 
kb. 4 méteres vízeséssel.

103 méter mélységben egy újabb oldalág — az ún. 
Fa-ág — nyílik, mely az elején található k. 1,5 m ma
gas, 80 cm átmérőjű kidőlt, vízszintes helyzetű csepp
kőről kapta nevét. Az oldalág nem tér el a többitől: 
nagy meredekségü, kb. 60 m hosszan nyúlik felfelé.

110 méter mélységben egy kisebb teremben el
érjük a Gambik Atyját, mely egy nagyméretű plafon
ról lehasadt közettömb elnevezése (méretei kb. 
12x8x10 méter). Itt ismét kettéválik a járat. A Fő-ág 
a tömb alatt folytatódik. Ha azonban a nagy kövön 
átmászunk, a Fő-ág kerülőjébe érkezünk, mely 
gyakorlatilag egyetlen omladékos terem, ahol a 
járattalpat több m -es kövek alkotják. A termen 
áthaladva visszaérkezünk a Fő-ágba.

128 méter mélységben egy kis oldalágban talál
ható a barlang egyik kuriózuma a HBM-terem, ahol 
egy 6 méter magas, falhoz támaszkodó hófehér 
sztalagmit látható.

156 méter mélységben elérkezünk a barlang legér
dekesebb részére, az ún. Heliktites-terembe. Ezt kö
vetően egy omladékos aknán lejutva eljutunk a barlang 
végponti zónájába, mely már kevésbé lejt. A végponton 
egy szűk keresztmetszetű szifon állja utunkat.

Földtani, vízföldtani viszonyok, morfológiai 
jellemzők

A Jáspis-barlang a Nagy-fennsík É-i peremén, a 
Szárdóka-hegy északi oldalán nyílik, a Szilfás-nye
lőként ismert víznyelő töbörben. Bejárata porflrit
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/. fotó. A HBM-terem bejárati szakasza

(Szentistvánhegyi Porfirit Formáció, középső-triász) 
mészkő (Hámori Dolomit Formáció Nyavalyási 
Mészkő Tagozata, középső-triász) határán nyílik. 
Vizét a porfiritből fakadó időszakos forrásokból 
kapja. A források feltehetően a nem karsztos kőzet 
felszínközeli repedezett rétegéből kapják utánpótlá
sukat, ugyanis az esőzéseket, hóolvadást követően 
viszonylag gyorsan (kb. 1 hónap) elapadnak. Felszí
nen jelentkező maximális hozamuk összesen kb. 60 
1/perc. (A barlang végpontja környékén a patak 
hozama ennek többszöröse.)

A két forrás egymástól kb. 10 méterre a dózerút 
két oldalán, a harmadik ezektől 40 méterre található. 
Vizük néhány méter után a nyelőhöz vezető patak
mederben eltűnik, és a barlang Ében-termében, 
illetve a Lechouguilla-ágában jelenik meg. Feltétele
zett vízgyűjtő területük nem éri el az 1 km2-t.

A források és a barlang között egy kb. 50 m 
hosszú, időszakos patakmeder vezet, mely gyakorla
tilag inaktivizálódott. A barlang feltehetően felszíni

törmelékes-agyagos zónán keresztül kapja vizét, 
mely kellőképpen megszűri ahhoz, hogy megaka
dályozza a szervesanyag-bemosódást, s, hogy vízi 
élőlények (gőte, béka) ne kerüljenek a barlangba.

A barlang négy 40-100 méter hosszú oldalága 
csapadékos időszakban vizet vezet, így a végponton 
a Fő-ág vezette patak hozama olykor 200-300 1/perc 
is lehet. A barlang kb. 60°-os meredekségü esése 
következtében ez a vízhozam méteres nagyságú, 
vízgyűjtőről származó porfirit- és föte-omlásból 
származó mészkőtömböket képes szállítani a bar
langban, amit elősegít a bükki viszonyok közt jelen
tősnek számító járatszelvény is. A barlang jelenlegi 
alakulásában az oldás, kőzetleválás mellett szerepet 
játszik az erózió is. A barlang kitöltése eszerint 
nagyméretű porfirit, mészkő tömbök és finomabb 
szemű patakhordalék, mely a járattalpat gyakorlati
lag végig elfedi. A hordalékban koptatott porfirit, és 
belőle származó hidrokvarcit (jáspis) található,

2. fotó. A HBM-terem bejáratát cseppkőoszlopok 
jelzik
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3. fotó. 12-15 cm hosszúságú, villás végződésű 
aragonittűkből álló heliktit-csokor, a Heliktites-terem 
mennyezetén

néhány kg-os méretben is. A barlang ennek elő
fordulásáról kapta végleges nevét.

A járatok egyes szakaszain megfigyelhetők a 
patak által lerakott osztályozott hordalékból álló

4. fotó. Az örvös-cseppkő, a HBM-terem bejáránál

5. fotó. Cseppkőzászló (drapéria) a szakaszos 
fejlődés eltérő színű sávjaival

falak (Ében-terem, Lechuguilla-ág). Ez utóbbi végén 
egy kb. 4 méter magas, 20 m hosszú törmelékfal 
látható a szálkő mentén, a patakmeder mellett.

A barlang végponti szifonja egy törmelékkel fel- 
töltött, igen szűk járat, mely kb. 6 méter hosszan 
követhető egyes kutatók számára. A végén törmelék 
zárja el az utat. A szifonban elnyelődött víz a Ga- 
radna-völgyben láthat napvilágot, mely a fennsík eme 
részének erózióbázisa. A szűk járat valószínűleg a 
völgy holocénra tehető feltöltödése miatt keletkezett, 
az eredeti, nagyobb szelvényű, mélyebben húzódó 
eltömődött járat kerülője, árvízi túlfolyója.

A barlang befoglaló kőzete változatos, sötét
szürke karbonát. Főleg a bejárati részre jellemző a 
kőzet inhomogenitása: a sötétszürke mészkőből 
kipreparálódott mái lőtt felszínü $-20 cm vastag do
lomitrétegek váltakoznak, melyek az oldásosan ala
kított falakon kipreparálódott rétegfejekkel szembe
szökő formákat mutatnak. A dolomitos rétegek mál-
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lási terméke világosbama-világossziirke, így színé
ben is eltér a mészkőtől.

A bejárati szakasz utáni sötétszürke, helyenként 
márgás mészkőben agyagpala és tűzkő rétegek, 
kalciterek láthatók kipreparálódva, körülbelül 40 m 
mélységben pedig a fötén néhány m2-es, pár cm-es 
ősmaradványok (ammonitesz, csiga- és kagylótöre
dékek) díszítik.

A barlangra a bejárati szűk, omladékos szaka
szon és a helyenként ép fotéjü szükebb szakaszokon 
kívül viszonylag nagy keresztmetszetek jellemzőek. 
Ennek oka a másodlagos járatalakulás, a réteglapok 
mentén bekövetkező föteomlás. A nagy szelvényű 
járatok fotéjén kezdeti oldásnyomok nem figyel
hetők meg, egyes helyeken teljesen sík, a járat talpát 
nagyméretű lehasadt tömbök alkotják (legjellegzete
sebb a Kerülő-ág terme). A barlang szükebb szaka
szain, a plafonon megtalálhatók a kezdeti járatala
kulás nyomai, a mennyezeti csatornák, ill. a tektoni
kus preformáció jelei. Ezeken a szakaszokon a kőzet 
állékonyabbnak mutatkozik.

A járatok a kőzetdőlést követik (kb. 60° dőlésű, 
130-310 csapású) egy-két kisebb lejtésű szakasztól 
eltekintve. A végponti szifon járható része nem éri el 
a dolomitsávot.

Ásványkiválások

Említésre érdemesek a barlang cseppkőképződ
ményei is. Az ún. Heliktites-teremben érdekes, ágas- 
bogas heliktitcsokrok láthatók, melyek 50-150 mm 
hosszúságú és sugarasan egy központból (repe
désből) szerteágazóan nőnek ki. A heliktitek anyaga 
a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani tanszéke 
röntgendiffrakciós vizsgálatai alapján aragonit, 
illetve a töveknél réteges eloszlásban kalcit-aragonit 
váltakozva. Ez a tény azért érdekes, mert a barlang 
genetikáját tekintve hidegvizes eredetű, az aragonit

viszont főként melegvizes barlangokban képződő 
kiválás. Az aragonit hideg vízből való képződése 
ritka, csak bizonyos katalizátorként ható ritkafémek 
jelenléte esetén történik meg (elsősorban stroncium). 
Magyarországon eddig nem írtak le efféle képződ
ményt, csak a Felvidéken (Ochtinai-kristálybarlang). 
A Heliktites-terem alján egy kb. 4 méter magas, több 
tonnás cseppkőoszlop magasodik, mely saját súlyá
tól megcsúszott a törmelékes talpazaton, cseppkő
kérge megsérült.

Az ún. HBM teremben az előbb említettnél fino
mabb heliktitcsoportok (néhány mm vastag, pár cm 
hosszú) találhatók. A járattalpon pedig hófehér, kép
ződő cseppkőlefolyás látható, mely egy kb. 6 méter 
magas, 70 cm vastagságú falhoz támaszkodó stalagmit- 
ból indul ki, mely színében és formájában bükki vi
szonylatban egyedülálló. A barlang egyéb szakaszain is 
jellemzőek a fiatal, képződő cseppkövek és lefolyások. 
Nem ritkák a több méteres, fél méternél vastagabb 
állócseppkövek. A barlang egyes szakaszain barlangi 
gyöngyök is előfordulnak.

Ferenczy Gergely 
Miskolc, 

Decér-völgy 9t).
3535

DISCOVERY AND INVESTIGATION RE- 
SULTS OF JÁSPIS CAVE

Jáspis (Jasper) Cave, situated within the Bükk 
National Park, on the northern rim of the Great 
Plateau, was discovered by the members of Marcel 
Loubens Cave Research Association in 1993. Its 
entrance opens at the contact of Middle Triassic 
porphyrite and limestone. The depth of the cave is 
190.2 m, its surveyed length is 626.6 m, whereas the 
estimated length of further passages is about 200 m. 
By these dimensions it is the 4lh deepest and 26th 
longest cave of Hungary
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Karszt és Barlang, 1993. évf. 1-11. füzet, p. 21-28., Budapest

EGY TOTES GEBIRGE-I NAGY KARRVÁLYÚ 
KIOLDÓDÁSTÖRTÉNETI VÁZLATA
Készült a T. 24162 sz. OTKA pályázat támogatásával

Veress Márton

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Egy tót esi nagy karrvályú morfológiáját vizsgáljuk. A mélységi lefejéződést, ill. a teraszképződést 
alkalmazva értelmezzük a vályú különböző formáinak genetikáját, majd felvázoljuk a fejlődését. A vályúban 
felismert folyamatok módot adnak a karrosodás jobb megértéséhez.

1. Bevezetés

Az a terület, amely a vizsgált karrvályút hordoz
za, a Totes Gebirge-hegység (Ausztria, Salzburgi- 
Alpok) egy glaciális eredetű völgytalpán, a Wiesen- 
lacke-tó közelében helyezkedik el (1. ábra). A jég 
által egyenetlenné formált térszín ma már karsztosán 
fejlődik. A zömmel réteglapos felszínek (amelyeket 
rétegeket elmetsző felületek, küszöbök különítenek 
mozaikokra) önálló karros egységek. Ezen mezo- 
karsztos egységek (SZABÓ L. 1995) továbbfejlődve 
LECHNER, I. (1953) által féldolinának (Halbdoli- 
nen) nevezett többé-kevésbé zárt karsztos formává 
fejlődnek.

A vizsgált karrvályú is egy ilyen DK-nek dőlő ré
teglapos térszínen képződött (2. ábra, 1. fénykép). A 
vályú ÉNy-DK-i irányú, 6 m hosszúságú, alsó részén 
0,8 m, felső részén kb. 1,6 m szélességű képződmény. 
Mélysége alsó részén 1 m-nél nagyobb, felső részén 
fokozatosan 0,5 m alá csökken. Felső részén egyébként 
villaszerűén kettéágazik. Környezetében több méter 
szélességben a karros formák hiányoznak.

2. Karrvályúk morfológiai elemei és az azokat 
kialakító oldódási folyamatok

A lejtőn áramló (lefolyó) oldószer vályúkat 
hoz létre vonalas oldással (VERESS M. 1995). A

vályúk kialakulását fedetlen térszíneken turbulens 
vízáramlással magyarázzák (GLEW, S. R.-FORD, 
D. C. 1980). A kisebb méretű és kiékelő vályúk 
szinonimái a következők: Rille-k (BÖGL1, A. 
1976) rille-k (JENNING, J. N. 1985), TRUDGILL,
S. 1985), gravitációs karr (JAKUCS L. 1971) 
rovátka (BALÁZS D. 1991), esőbarázda (VERESS 
M. 1992). A nagyobb méretüeké pedig az alábbi
ak: Rinne-k (BÖGLI, A. 1976), runnel (JEN- 
NINGS, J. N. 1985, TRUDGILL, S. 1985), barázda 
(BALÁZS D. 1990), oldódási csatorna (VERESS 
M. 1992). Utóbbiaknak több változatát is elkülö
nítik. így a kisebbeket flutes, rain solution run- 
nelnek (JENN1NGS, J. N. 1985), az egymásba 
kapcsolódókat Horton-típusú runnelnek (FORD, 
D. C.-WILLIAMS, P. W. 1989) a lekerekített 
gerincűeket Rundkarmak (BÖGLI, A. 1976) hív
ják. A magányos nagy méretű barázdák (szélessé
gük és mélységük akár m-es nagyságrendű is 
lehet) a nagy vályúk (VERESS M. 1995). A nagy 
vályúk talpának lejtése kisebb a hordozó térszín 
lejtésénél.

A vályúk keresztmetszetük szerint egyszerűek és 
összetettek lehetnek (VERESS M. 1995). Az össze
tett vályúk fő vályújában (I. típusú vályú), decimé- 
temél kisebb szélességű (II. típusú vályú), majd az 
utóbbiban, vagy az I. típusúban, egy még kisebb, 
néhány cm-es szélességű és mélységű (III. típusú 
vályú) helyezkedhet el.
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1. ábra. A kutatott terület a hegységben
Jelmagyarázat: I. gleccservölgy; 2. hegycsúcs; 3. tó; 4. turistaút; 5. siút; 6. turistaház; 7. a kutatott terület

A belső vályúk valószínűleg akkor alakulhatnak 
ki, amikor a fö vályúban kevesebb (II. típusú vályú), 
ill. még kevesebb (III. típusú vályú) oldószer áramlik.

A II., de különösen a III. típusú vályúk gyakran 
mutatnak — hasonlóan a vízfolyások völgyeihez — 
regressziót. (Itt azonban a regresszió a vályúban 
áramló oldószer oldóhatására megy végbe).

Regresszió ott játszódik le, ahol az I. típusú vályú
talpon a magasságkülönbség helyileg megnövekszik, 
tehát adott vályú regressziós és nem, vagy kevésbé 
regressziós szakaszokra különül. Regressziós helyek 
lesznek a vályútalpak kürtői mögötti vályú aljzatok. A 
regresszióra utal, hogy a kürtöktől távolodva a vályú 
mélységek gyorsuló ütemben csökkennek.

A vályúkban gyakoriak a vályúvég, ill. a vályú
talp kürtők, valamint a kis lejtésű vályútalp marad
ványok, a karrteraszok (VERESS M. 1995).

A kürtők vályúkon kívül is előforduló néhány dm- 
es szélességű, közel kör keresztmetszetű néhány m-es 
függőleges helyzetű lefelé keskenyedő zárt csatornák. 
(A vályúkon kívül gyakran olyan sűrűséggel jelennek 
meg, hogy önálló karrtípust alkotnak.) A vályúvég

kürtők a vályúk végében, ezek peremi szintjében kép
ződtek. A vályútalp kürtők a vályúk talpán nyílnak. 
(Tehát előzőek a vályúval egyidősek vagy idősebbek, 
az utóbbiak annál jóval fiatalabbak.) Azok a vályútalp 
kürtök, amelyek talajjal kitöltöttek és láthatólag nem a 
vályúk vizeinek elvezetöi kisebb szélességüek és ott 
alakulnak ki, ahol a vályúkat oldódásos hasadék 
metszi (vak kürtő). A vályútalp kürtők másik típusába 
tartozók talajtalanok, szélességük nagyobb, a vályúk 
vizét a mélybe vezetik (lefejezödéses kürtő).

Karsztterületek epigenetikus völgyeiben gyakran 
játszódik le mélységi lefejeződés, víznyelőképző
déssel (JAKUCS L. 1968, 1971, HEVESI A. 1978, 
1984). A lefejeződés JAKUCS L. (1971) szerint akkor 
következik be, ha a karsztot fedő üledékek kevésbé 
vízzárók, míg HEVESI A. (1984) szerint akkor, ha a 
karsztvízszint a mészkő felszíne alatt 2 m-nél nagyobb 
mélységben húzódik és a kőzetben az oldásos eredetű 
résrendszer megfelelően fejlett. A lefejezödési hely 
hátrálása következtében (JAKUCS L. 1971) újabb 
víznyelők képződnek, a korábbiak víznyelő töbrökké 
alakulnak (JAKUCS L. 1978, HEVESI A. 1980).
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Sok megfigyelés bizonyítja, hogy karros térszí
nek vályúiban is végbemegy a mélységi lefejezödés. 
A mélységi lefejezödés során kürtök ill. karrvályii 
barlangok képződnek (VERESS M. 1995).

Lefejeződési helyek a vályútalpakon a fentebb 
felsorolt okok miatt nem alakulhatnak ki, mivel fe
dőüledékek hiányában kőzethatár, áramló karsztvíz
öv hiányában résrendszer nem fejlődik ki.

Megfigyeléseink szerint a vályútalpak kisesésű 
részein alakulhatnak ki kürtök. A vályútalpú kürtök 
kialakulásának pontos mechanizmusa nem ismert. 
Feltehetően, kisebb vályútalp lejtés esetén, a vályútal
pat harántoló törésekbe — a lassúbb vízáramlás miatt 
— több oldószer kerülhet, ami kedvezhet a kürtő 
kialakulásának, a vályú regresszió eredményeként a 
vályútalp ellankásodása az alsó vályúvégtől a felső 
vályúvég felé megy át, ami a lefejeződési hely hátrá
lását (újabb kürtők kialakulása) eredményezheti.

A már kialakult kürtők is elősegíthetik újabb és 
újabb kürtők képződését. WILLIAMS, P. W. (1985) 
szerint karsztterületeken kialakult kürtőkhöz mind 
nyomásminimumos helyekhez áramlik a kőzetben 
tárolódott víz. Feltehetően valamely vályú már kia
lakult kürtői a vertikális irányú mozgás mértékét fo
kozzák, ami további kürtők kialakulásának kedvez.

A karrteraszok olyan kis lejtésű vályútalp marad
ványok (a vályú belseje és alsó vége felé lejtenek) 
összetett vályúk belsejében, amelyek kifelé fokozato
san mennek át a vályú oldal lejtőjébe, míg befelé éles 
peremmel folytatódnak egy alsóbb helyzetű vályú 
meredek oldalában. Teraszok nem csak vályúkban 
fordulhatnak elő. BAUER, F. (1953) dachsteini ma
dáritatókból említ teraszokat. A teraszok utólagos 
oldódás következtében teraszroncsokká különülnek. 
Esetleg teljesen leoldódhatnak, ilyenkor a hordozó 
vályú oldalában az eltérő meredekségü oldal lejtők 
metsződésénél élek nyomozhatok. Gyakran az élek is 
élroncsokká különülnek. Előfordulhat, hogy e 
képződmények a vályúnak csak egyik oldalában 
nyomozhatok (páratlan teraszok, ill. élek).

Teraszok akkor alakulhatnak ki, amikor a II. 
vagy III. típusú vályú növekedése gyorsabb, mint a 
hordozó vályú szélesedése. Ugyanis, ezáltal a belső 
vályú szélesedése következtében a hordozó vályú
talpnak csak keskeny sávjai maradnak meg. Ennek 
előfeltétele a széles vályútalp. A vályútalp marad
vány (terasz) kialakulásának több oka is lehet, ame
lyek az alábbiak (VERESS M. 1995):

2. ábra. A nagy karrvályú domborzatrajzi és morfo
lógiai térképe
Jelmagyarázat: I. szintvonal helyi rendszerben: 2. műszer 
álláspontja; 3. nagy vályú pereme; 4. kürtő; 5. B je lű  
kürtő; 6. III. típusú vályúk; 7-8. különböző magasságú 
teraszroncsok; 9-10. különböző magasságú élek (terasz
maradványok); 11. terasz; 12. képződő terasz

— A hordozó vályú elveszíti a vízgyűjtőjét, így a 
vályúban folyamatosan csak annyi oldószer 
áramolhat, amely II. ill. III. típusú vályú növe
kedését teszi lehetővé (3. ábra).

— A hordozó vályú olyan méretűvé nőhet, hogy a 
vízgyűjtőről származó oldószer csak részben 
tölti ki (3. ábra).

— A vályútalpon mélységi lefejezödés történik. A 
lefejeződési helytől újabb belső vályú, ill. vályúk 
képződnek, amelyek regressziójuk során részben 
felemésztik a hordozó vályú talpát (4. ábra).
A vályúk korróziós teraszai genetikailag a fo

lyóvízi, de főleg a glaciális eredetű teraszokkal 
rokon képződmények.
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/. kép. A karrvályú képe É felől (háttérben a Wiesenlacke-tó körüli növényzet látható)
Jelmagy>aráizat: I. a vályú zárt vége; 2. A jelű  kürtő; 3. B jelű  kürtő; 4. C je lű  kürtő; 5. D jelű  kürtő; 6. E  je lű  kürtő; 7. B jelű  
kürtő II. típusú vályúja; 8. B jelű  kürtő III. típusú vályúja; 9. I. sz. teraszroncs; 10. 2. sz. teraszroncs; 11. a vályú baloldali 
mellékága; 12. a vályú jobboldali mellékága

3. A nagy karrvályú morfológiája

A nagy karrvályú (a továbbiakban vályú) kürtői 
jellegzetes lefejeződéses (vízelvezető) típusú vályútalp 
kürtök. A, B, C, D, E jelű kürtök esetében a lefejeződést 
bizonyítja, hogy belső vályú talpán, illetve végében 
képződtek. A vízelvezetést a kürtőktől visszahátráló III. 
típusú vályúk kifejlődése bizonyítja. Esetleg az A jelű 
kürtő — vagy ennek elődje — lehetett vályúvég kürtő. 
Ez már teljesen elvesztette aktivitását, miután nem 
vezet hozzá sem II. sem III. típusú vályú. (A jelű kürtöt 
akkor lehetne biztosan vályútalp kürtőnek tekinteni, ha 
belső vályúk talpán képződött volna, ill., ha belső vályú 
folytatódna a kürtön túl is.)

A lefejezödési helyek hátrálása történt, mivel a 
kürtök mérete az alsó vályúvég felől a felső irányába 
csökken.

A nagy vályú (fő vályú) talpán a belső vályúk 
két típusa különíthető el. Az egyik típust egy II.

típusú vályú képviseli, mely a B jelű kürtő idősebb, 
regressziós vályúja (továbbiakban B jelű kürtő II. 
típusú vályúja). A másik típusba III. típusú vályúk 
tartoznak. A II. típusú vályú a fő vályú talpának 
jelentős részét foglalja el, de részben C, D, E jelű 
körtők által roncsolódott, ill. részekre tagolódott. A 
III. típusú vályúk B, C, D, E jelű kürtőktől visszahát
ráló képződmények a már említett II. típusú vályú 
talpán.

Teraszroncsok a vályúban a B és C jelű kürtők 
között két szintben nyomozhatok. (A felső, 1. sz. 
terasz a vályú déli oldalán E jelű kürtőig húzódik.). 
A teraszroncsok néhány cm-es szélességűek. (A 
vályú északi lejtőjén azonban az alsó, 2. sz. terasz 
szintet képviselő vályútalp maradvány dm-es széles
séget is meghaladja.).

Az 1. sz. terasz a vályútalp (nagy vályú) marad
ványa, a 2. sz. terasz A jelű kürtőhöz vezető II. 
típusú vályú talpának maradványa. A és B jelű kürtő
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között a vályúoldalban már a teraszroncsok is hiá
nyoznak. Mindössze helyenként ismerhetők fel 
élroncsok ugyancsak két szintben.

Lényegében A és B jelű kürtök között a teraszok 
teljes egészében felemésztődtek. Ebben szerepet 
játszhatott B kürtő kialakulása, illetve a vályú pere
mek felőli oldószer beáramlás. Újabb vályú vagy 
vályúk A jelű kürtőtől már nem alakulhattak ki, 
mivel a kürtő vízgyűjtője B jelű kürtő kialakulása 
után ehhez túlságosan kicsinek bizonyult.

Nagy biztonsággal állítható azonban, hogy az 
említett teraszroncsok és élek két terasznak a marad
ványai. Ugyanis e maradványok peremeire a vályú 
mindkét oldalán 2-2 egyenes illeszthető. E teraszo
kat kialakító vályúk a nagy vályú alsó végén túl nem 
mutathatók ki, továbbá a felső teraszroncsok és élek 
peremeire illeszthető egyenesek A jelű kürtőt érintik. 
Mindezek arra utalnak, hogy a teraszokat adó, ill. az 
azokat kialakító vályúk A jelű kürtőtől annak kiala
kulása után képződtek. Ez ugyancsak azt bizonyítja, 
hogy A jelű kürtő képződése a vályú kialakulása 
után kezdődött. Ebben az esetben a nagy vályú már 
kialakulását követően fokozatosan lefolyástalan, 
vakon elvégződé úgynevezett vak-karrvályúvá (ha
sonlóan a karsztterületek vakvölgyeihez) fejlődött.

B jelű kürtökhöz vezető II. típusú vályú kiala
kulása újabb terasz kifejlődését eredményezte, ill. 
eredményezi. Ez a 3. sz. terasz, amely az A jelű 
kürtőhöz vezető III. típusú vályú talpának a marad
ványa. Látható, hogy az idősebb teraszok roncsainak 
hiányában csak lokálisan fejlődik ki, ill. a B jelű 
kürtő felé közeledve a annak II. típusú vályújának 
elvégződése miatt nincs is lehetőség A és B jelű 
közötti szakaszon a kifejlődésére. A terasz terasz- 
ronccsá fejlődése is megfigyelhető a vályú déli 
oldalán B és C jelű kürtő közötti szakaszon. Ez arra 
vezethető vissza, hogy B jelű kürtő II. típusú vályú
oldala szélesedve egy rövidebb szakaszon elérte az 
A jelű kürtő III. típusú vályújának oldalát.

B jelű kürtő II. típusú vályújának talpából fo
lyamatban van a 4. sz. terasz képződése.

4. A vályú fejlődéstörténete

Kifejlődik a vályú, majd A jelű kürtője (5/a, 6/a 
ábrák). Feltehetően a vályúnak felszíni lefolyása 
nem alakult ki.

3. ábra. Teraszképződés az I. típusú vályú növekedé
se vagy vízhozam csökkenés esetén (Veress M. 1995. 
nyomán)
Jelmagyarázat: a-b. a különböző vályúk hasonló ütemű 
növekedése: c-d. a fiatalabb vályúk gyorsabb ütemű növe
kedése: /., //.. Hl. vályút ipusok; 1. az a -b  fejlődési szakasz 
ideje alatt képződő vályúk; 2. a c -d  fejlődési szakasz idején 
képződő vályúk: 3. terasz
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4. ábra. Teraszképződés mélységi lefejeződés esetén 
(Veress M. 1995. nyomán)
Jelmagyarázat: a. lefejeződések előtti fejlődési szakasz; b. le
fej eződések utáni fejlődési szakasz; b/l. első lefejezödési hely 
utáni inaktív vályúszakasz; b/2. második lefejezödési hely utáni 
inaktív vályúszakasz; c. felülnézet /., //., Hl. vályútípusok (ke
resztmetszeteken); t. terasz (keresztmetszeteken); l. 1-1. vályú 
pereme; 2. 2-11. vályú pereme; 3. 2-111. vályú pereme; 4. terasz, 
teraszroncs; 5. kürtő; 6. szelvény helye az alaprajzon; 7. vályú
talp lejtésiránya
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Az A jelű kürtőhöz vezető II. típusú vályú hát
rálása és szélesedése a nagy vályú talpát jelentős 
részben felemésztve eredményezte az 1. sz. terasz 
kialakulását. Az A jelű kürtő III. típusú vályújának 
kialakulásával kezdetét veszi a 2. sz. terasz kialaku
lása. Ezt követően kialakul B jelű kürtő, majd ennek 
II. típusú vályúja (5/b, 6/b. ábrák).

E II. típusú vályú szélesedése a 3. sz. terasz 
kialakulását eredményezi, miután növekedése 
során részben felemészti az A jelű kürtő III. típu
sú vályújának talpát. B jelű kürtőtől újabb vályú 
(III. típusú vályú) kialakulása kezdődik el. Vég
bemegy az 1. és 2. terasz teraszroncsokká külö- 
nülése, egyes helyeken a roncsok élekké formáló
dása (5/c, 6/c. ábrák).

Ezután mélységi lefejeződések során előbb C 
jelű kürtő alakul ki, majd újabb kürtök képződnek 
(D, E jelű), B jelű kürtő II. típusú vályújában. (A 
3. sz. terasz fejlődése valószínűleg megakad 
miután B jelű kürtő II. típusú vályújába az újabb 
kürtők kialakulása miatt nem, vagy csak kevés

6. ábra. A karrvályű fejlődéstörténete alaprajzban 
Jelmagyarázat: l. a nagy vályú pereme: 2. kürtő: 3. B je lű  
kürtőhöz vezető II. típusú vályú: 4. III. típusú vályúk pere
mei 5. I. sz. terasz, teraszroncs (nagy vályú aljzatának ma
radványa); 6. él (l. sz. terasz maradványa); 7. 2. sz. terasz, 
teraszroncs (A je lű  kürtő II. típusú vályújának aljzat ma
radványa); 8. él (2. sz. terasz maradványa); 9. 3. sz. terasz 
(A je lű  kürtő III. típusú vályújának aljzat maradványa);
10. kifejlődő, 4. sz. terasz (B je lű  kürtő II. típusú vályújá
nak aljzat maradványa) / 1. szelvény helye

oldószer jut.) Kialakulnak C, D, E jelű kürtök III. 
típusú vályúi (5/d, 6/d. ábrák). A III. típusú vá
lyúk kifejlődése újabb, a 4. sz. terasz (B jelű II. 
típusú vályújának talpából) kialakulásának kez
detét jelenti. Ez azonban már kezdetben sem 
egységes, miután négy, kürtők által elkülönített 
III. típusú vályú szélesedésére vezethető vissza 
kialakulása. (Valószínűleg a képződési kor is 
eltér: B jelű kürtő III. típusú vályúja mentén a 
legidősebb, míg E jelű kürtő III. típusú vályújánál 
a legfiatalabb.)
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Úgy tűnik a vályú fejlődéstörténetébe a terasz 
kialakulás akkor illeszthető be ellentmondásmente
sen, ha ennek okát mélységi lefejeződésre vezetjük 
vissza.

Az oldallejtők egységes (felületi) leoldódása 
eredményeként a vályú peremek legömbölyödnek, a 
teraszok teraszroncsokra különülnek, majd élekké 
formálódnak. A vályú oldalak oldódása főleg a 
vályú alsó részén jelentős. Mindez azzal lehet kap
csolatban, hogy a hordozó terület lejtése következté
ben környezetéből a vályú alsó része több oldószert 
kap, mint a felső része.

Valószínű, hogy az oldalról beáramló oldószer 
annak alsó részén már nem szélesíti számottevő 
mértékben a vályút. Ezt az látszik alátámasztani, 
hogy a legidősebb teraszroncsok pereme, illetve 
élek távolsága a vályúpermekhez képest közel 
megegyező, ugyanakkor a vályúoldalak itt mere- 
dekebbek, mint a vályú felső részén. Itt a vályú
oldal leoldódás az egyenetlenségek (teraszok) 
felemésztödésében és a vályú lejtő alsó részének 
oldódásában nyilvánul meg. A vályú felső szaka
szán szélesebb és az oldallejtök kevésbé merede
kek. Itt a vályúoldalaknak valószínűleg a felső 
része oldódik. (Mindez csak úgy lehetséges, ha a 
határoló felszín is nagyobb mértékben oldódik, 
mint a vályú alsó részének környezetében. Ez arra 
utal, hogy a hordozó térszín felületi leoldódás 
eredményeként egyre kisebb lejtöszögü lesz.) A 
vályú felső szakaszán a vályúoldal kisebb mér
tékű leoldódását jelzi, hogy az 1. sz. terasz itt 
kevésbé oldódott le.

5. Eredmények

A megfelelő morfológiai jegyek felismerésével és 
azok genetikájának értelmezésével egy-egy karros 
forma fejlődéstörténete megrajzolható. Úgy tűnik, 
ezek a formák karrvályűk esetében a teraszok és a 
kürtők.

—  A teraszok helyzete, esetleges megszakadása, 
kimaradása alapján következtetni lehet a hordo
zó vályú oldallejtöinek oldódásos fejlődésére 
(lejtő hátrálás).

— A példaként bemutatott karros vályú számos 
oldási folyamat eredményeként alakult ki. A ki
alakuló kis- vagy részformák újabb folyamatokat

gerjesztve lehetővé tették további formák kép
ződését.

— Egy-egy nagy vályú kialakulása önmagukat 
erősítő folyamatok eredménye, ha a kezdeti 
feltételek kedvezőek. Réteglapos felszínen 
kifejlődő vályú környezetéből az oldószert 
magához vonzza. így a környezetben a 
vályúfejlödés elakad, vagy el sem kezdődik, 
ami a már kialakult vályú további, még gyor
sabb fejlődését eredményezi.

—  Réteglapos felszínek vályúkkal történő felta
golódásának két módja lehetséges. Sok kisebb 
vályú, vagy egyetlen, vagy néhány nagy vályú 
kialakulása játszódik le. Ez utóbbi esetben a 
kifejlődő vályú vízgyűjtő területét egyre na
gyobb területre terjeszti ki, belsejében egyre 
differenciáltabb fejlődés megy végbe.

Veress Márton 
BDF Természetföldrajzi Tanszék, 

9700 Szombathely. Károlyi G. tér 4.
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SCHEMATIC DISSOLUTION HISTORY OF 
A LARGE RINNENKARR IN THE TOTES 

GEBIRGE

Authors investigated the morphology of a large 
(6 m long, 0.8-1.6 m wide and 0.5-1 m deep) rin- 
nenkarr in the Totes Gebirge, Austria. Applying the 
models of vertical piracy and terrace formation, they 
interpret the genesis of the different forms within the 
runnel and outline its evolution history. The proc- 
esses recognize here enable a better understanding of 
karr formation.

28



Karszí és Barlang, 1993. évf / - / / .  füzet, p. 29-38., Budapest

RITKA KARBONÁTKIVÁLÁS-TÍPUSOK

0
Takácsné Bolner Katalin

Ö S S Z E F O G L A L  Á S

B arlangjainkban több olyan karbonát kiválás-típus tanulmányozható, amelyek világviszonylatban is 
m eglehetősen ritkának számítanak. A cikk ezen képződmények: a „peremek ”, kalcitlemez-kúpok, apadási 
szinlők és boxwork-szerkezetek kialakulásmódjára és magyarországi előfordulásaira vonatkozó 
m egfigyeléseket összegzi; s részben irodalmi adatok alapján további ritka, hazánkban jobbára ismeretlen 
kiválási fo rm á ka t mutat be.

Bár a világ különböző barlangjaiból eddig már 
mintegy 185 olyan ásványt írtak le, amelyeknek 
barlangi körülmények között, azaz az üregkép
ződéshez képest utólagosan történő keletkezése 
bizonyított; a barlangok ásványkitöltésének túl
nyomó (95%-ot meghaladó) részét a karbonátok, 
pontosabban azokon belül is csupán két ásvány: a 
kalcit és az aragonit alkotja. A barlangi ásvány
kiválásokat eddig a legátfogóbban tárgyaló munka, 
HILL és FORTl (1986) „A világ barlangi ásványai” 
c. könyve, a karbonátkiválások 25 morfológiai és 
genetikai alaptípusát különbözteti meg, amelyek 
jelentős része (így a függő- és állócseppkövek, 
lefolyások, bekérgezések, cseppközászlók, cseppkő- 
medencék, barlangi gyöngyök, cseppkődobok, 
cseppköszínlök, heliktitek, mésztufagátak, mont- 
milch, borsókövek, aragonitbokrok és a kalcit 
fennőtt pátkristályai) hazai barlangjainkból is köz
ismertek. A fennmaradó tíz karbonátkiválás-típus az 
eddigi feldolgozások szerint az egész világon 
meglehetősen ritkának számít, bár ebben közrejátsz
hat e kiválási formák viszonylagos ismeretlensége is. 
Az alábbiakban részben irodalmi adatok, részben 
önálló megfigyelések közreadásával ezen képződ
ményekre szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen 
többségük hazai barlangjainkban is előfordul vagy 
előfordulhat.

A legritkább barlangi karbonátkiválás-típusnak 
minden bizonnyal a „gejzírkúpok” (geysermites) 
tekinthetők, amelyek a típuslelöhelyet képviselő

Zbrasovi-aragonitbarlangon (Csehország) és az an
nak szomszédságában lévő Hranicei-beszakadáson 
kívül jelenleg csupán két kubai és egy brazíliai 
barlangból ismeretesek. E képződmények megjele
nésükben és bizonyos fokig keletkezésmódjukban is 
a valódi gejzírekre emlékeztetnek: jellegzetes for
májú, általában pár dm magasságú, belül üreges 
kúpok, amelyek központi „csatornája” a barlang 
aljzatában is folytatódik. Bár aktívan fejlődő példá
nyok egyetlen barlangban sem találhatók, elhelyez
kedésük és alulról felfelé épülő jellegük alapján 
kialakulásukat feltörő termálforrásokhoz (ill. a kubai 
barlangok esetében az aljzatból felemelkedő freati- 
kus vagy vadózus vizekhez) kapcsolják.

Típuslelőhelyük, a Zbrasovi-aragonitbarlang a 
Bohémiai-masszívum EK-i részén, a Becva-fo- 
lyócska völgyében, ma is aktív melegvízfeláram
lással jellemzett körzetben található. Az 1 km 
összhosszúságú, részben az idegenforgalom számára 
is megnyitott rendszer karfiolos-kalcitlemezes- 
apadási színlős-aragonitos-magnéziumkarbonátos 
kiválásegyüttese hazai hévizes barlangjainkra emlé
keztet; mélypontjait 30%-os C 0 2-koncentrációt is 
elérő „gáztavak” töltik ki. A hírneves gejzírkúpok 
eredeti településben jelenleg öt helyen vizsgálhatók; 
három további publikált lelőhelyük (KUNSKY, 
1957) az említett gáztavak alján csak légzőkészü
lékkel lenne megközelíthető.

A tanulmányozott gejzírkúpok két, meglehe
tősen eltérő jellegű típust képviselnek. Többségük
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(beleértve a túraútvonalak mentén elhelyezett, nyil
ván a kiépítés során elmozdított példányokat is) 
széles talapzatú és rücskös felületű, belső csatorná
juk — amennyiben az egyáltalán felismerhető — 
keskeny, legfeljebb pár cm átmérőjű és erősen ta
golt, kanyargó. Ezek 10-60 cm közötti magasságú
ak, aljzatukat inhomogén, porózus limonitos anyag 
(„vasokker”) alkotja; az eredeti helyükön lévő pél
dányok környezetét kalcitlemez-lerakódások borít
ják. E típus egy elmetszett képviselőjének belsejében 
a lerakodott fehér mészanyag barnás-fekete, vasas- 
mangános zónákkal váltakozik, s a kiválás-rétegek 
szerkezete, ha nem is magas nyomás alatt feltörő, de 
egyértelműen kifolyó vízre utal (1. kép).

1. kép: Feltörő víz által létrehozott gejzírkúp met
szete a Zbrasovi-aragonitbarlangból (Salamon G. 
felvétele)
Photo 1. Vertical section o f a geyser cone created by 
upwelling water, Zbrasov Aragonite Cave (photo by 
G. Salamon)

A másik típus képviselői karcsúbbak, helyenként 
szinte szivar-alakúak és általában magasabbak; 
központi csatornájuk az előzőknél jóval szélesebb, s

szabályos, virágszirmokra emlékeztető metszetet 
eredményező hosszanti barázdákkal tagolt. Anyagu
kat látszólag tiszta kalcium-karbonát alkotja, amely 
két előfordulási helyen a környező közetfelületeket 
borító, karfiol- és felhőszerü kalcitbevonatok foly
tatásának tűnik; a harmadik előfordulásnál pedig — 
ahol egy törésfelületen a porózus mészkiválással 
teljesen eltemetett példány metszetben tárul fel — a 
kúp fele magasságáig meredeken álló kalcitlemez- 
kékböl épül fel. Ezek a kúpok inkább vízalatti gáz- 
feltörési pontoknak tűnnek, ahol a csőszerű üreget 
körbezáró kalcitkiválást illetve a kalcitlemezkék 
irányított lerakódását a feltörő buborékok mozgása 
befolyásolhatta. Kunsky leírásában egy további, 
„széles, viszonylag alacsony, összecementálódott 
göröngyökre emlékeztető, igen durva szerkezetű 
kúpokéként jellemzett típus is szerepel, ezek jelen
léte azonban a bejárt szakaszon nem tűnt fel.

Hazánkban hasonló képződmények egyedül a 
recski ércbánya mélyszintjén ismeretesek, amelynek 
aktívan fejlődő forráskúpjai a 30 cm magasságot is 
elérik (FÜGÉD/—NÁDOR—SÁSDI, 1990.).

Hasonlóképpen világritkaságként tartják számon 
a mindeddig csupán öt Egyesült Államokbeli (Ari
zona, Dél-Dakota, Új-Mexikó) barlangból, valamint 
az ausztriai Dachstein Mammuthöhléböl ismert hid- 
romagnezit-ballonokat (cave balloons). A névadó 
luftballonokra emlékeztető, gázzal kitöltött, szaba
don függő zacskószerü képződmények (2. kép) bor
sókövek és montmilch társaságában fordulnak elő; 
gyöngyházfényü, hártyavékony (csupán 0,02-0,1 
mm vastagságú) faluk rendszerint tiszta hidro- 
magnezitből [Mg5(C03)4(0H)2 4H20] áll. E töré
keny, kiszáradásra rendkívül érzékeny kiválástípus 
legnagyobb ismert képviselője mintegy 5 cm 
átmérőjű; leggazdagabb lelőhelyük a dél-dakotai 
Jewel Cave, ahol kéttucat jól fejlett és több száz 
kisebb példányuk található.

Kialakulásmódjuk nem kellően ismert, felfúvó
dásukat egyesek a 40% körüli víztartalom mellett 
igen plasztikussá váló montmilchnek nyomás alatt 
szivárgó vizek hatására, mások a montmilch képző
déshez kapcsolódónak feltételezett baktérium- 
működés során keletkező gázok hatására történő 
tágulására vezetik vissza. Esetleges hazai elő
fordulásuk a fentiek alapján leginkább a borsókö- 
ves-hidromagnezit-montmilches ásványtársulást tar
talmazó üregrendszerekben (így például a József- 
hegyi-barlangban) képzelhető el.

A „barlangi hólyagok” (cave blisters) bekér- 
gezések, cseppkölefolyások, cseppkövek vagy a bar
langfalak felületén tömegesen is megjelenő, általá-
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2. kép: Hidromagnezit-ballon a Jewel Cave-ből 
Photo 2. A hydromagnesite balloon in Jewel Cave

bán néhány cm átmérőjű, félgömb alakú „dombocs
kák”. Belsejüket — amint az a felrepedt példányo
kon látható — agyag, iszap, homok, vagy különféle 
ásványi anyagok (pl. gipsz, kalcedon) töltik ki; 
hátoldalukon, ahol azok a fal- vagy cseppkő
felülethez tapadnak, egy kis tápcsatorna található. 
Kialakulásukat kapilláris vizekhez kapcsolják: a 
nyomás alatti folyamatos vízutánpótlás a kiváló 
ásványréteget egyre jobban eltávolítja az aljzattól, s 
a kialakuló üregecskében a tápláló oldat egészének 
elpárolgása miatt a kalcittal együtt az egyéb oldott 
anyagok is lerakódnak.

E képződménytípust eddig csupán Bermuda, 
Franciaország, Jamaica és az Egyesült Államok 
(Kalifornia, Nevada, Ohio) egyes barlangjaiból 
ismertették; esetleges hazai előfordulásuk elsősorban 
azokban a barlangokban feltételezhető, ahol nyomás 
alatt álló kapilláris vizek jelenlétére utaló egyéb 
kiválástípusok (pl. heliktitek vagy cseppkődobok) is 
találhatók.

Az előző két típushoz hasonlóan légtérben 
képződő, ritka kiválási formát képviselnek a pere
mek (rims). Ezek korrodált alapkőzethez (ritkábban 
korrodált cseppkőképződményekhez) csatlakozó, 
gallér- vagy legyező-szerű kiválások, melyek rend
szerint hirtelen szelvényméret-változásoknál jelen
nek meg — például ahol szűk járatocskák egy na
gyobb teremhez csatlakoznak. Alakjuk és sima belső 
faluk az általuk szegélyezett formát követi, külső 
felületüket borsókőszerü kiválások alkotják. Maxi-

\
mális leírt magasságuk 60 cm, átlagos vastagságuk 5 
cm körüli; anyagukat többnyire aragonit vagy kalcit 
alkotja, de ismeretesek gipsz anyagú peremek is. 
Kialakulásukat kondenzációs-korróziós folyamatok
hoz kapcsolják: a felemelkedő, meleg, nedves 
levegő lehűlése során a széndioxid-felvevő képesség 
növekedése révén egyre agresszívebbé válik, s a 
kőzet- vagy egyéb felülettel érintkezve korrodálja 
azt; majd a légáramlással továbbszállított, telített 
kondenzvízből a légáramlás hirtelen lecsökkenése 
helyén kalcium-karbonát rakódik le.

Az Egyesült Államok nyugati részén (Dél- 
Dakota, Új-Mexikó, Texas, Arizona és Colorado) 
kívül eddig csak kubai barlangokból azonosított 
kiválástípust hazánkban elsőként az 1994-ben meg
nyílt Nagyharsányi-kristálybarlangban sikerült fel
ismerni*, ahol az eddigi, közel sem teljes feldolgozás 
alapján legalább hat jól fejlett példányuk található. 
Itteni előfordulásaik teljes mértékben megfelelnek 
a fent leírtaknak: a hófehér, 50 cm magasságot és 
1 m átmérőt is elérő, többnyire félkör alakban 
húzódó, 5-8 cm vastagságú kiválásperemek a bar
lang legmélyebb szintjeire vezető, puhára korrodált 
falú kis csőjáratok torkolatait övezik (3. kép); sőt 
megfigyelhetők a különböző szintben elhelyezkedő 
termeket összekötő szűkebb, kürtőszerü járatszaka
szok tetején is. Külső — azaz a tágabb térség felé

3. kép: A Nagyharsányi-kristálybarlang 
„ szellőzőkürtőit ” övező peremek hazánkban koráb
ban ismeretlen kiválástípust képviselnek (Salamon 
G. felvétele)
Photo 3. The rims o f Nagyharsány Crystal Cave are 
the first Hungárián representatives o f  this 
speleothem (photo by G. Salamon)

* A tárgyalt ritka kiválástípusok magyarországi előfor
dulásainak átfogó közreadása érdekében a Szerkesz
tőség a tárgyévet követően ismertté vált adatok közlé
sét is indokoltnak tartotta.
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néző — felületüket laza borsóköves-tükristályos 
kiváláshalmaz alkotja, belső felületük tömeges 
kifejlődésü. Jelenlétüknek akár a barlang továbbku- 
tatása szempontjából is jelentősége lehet, hiszen 
keletkezésük értelmezése magába foglalja a levegő 
nedvesség utánpótlását biztosító közeli víztömeg 
feltételezését is. Egy régebbi megfigyelés alapján e 
kiválástípus embrionális formában való előfordulása 
valószínűsíthető a Kórház-barlang tavához vezető 
akna fölött; s 1995-ben újabb lelőhelyük vált is
mertté a felsöpetényi agyagbánya tárójával harántolt 
egyik barlangban, ahol széndioxidos gázbeszivárgá
sokhoz kapcsolódva 10 cm-ig terjedő magasságú, 
gipsz anyagú kis peremek fejlődtek ki.

A barlangi tavak felszínén kiváló mészhártyák 
— melyeket az angol nyelvű szakirodalom „barlangi 
tutajokénak (cave rafts), a magyar szaknyelv pedig 
a budai barlangokból származó leírások (pl. KRA US, 
1982) nyomán kalcitlemezeknek nevez — valójá
ban hazánkban sem számítanak a ritka kiválástípu
sok közé. A megvastagodva az aljzatra süllyedt és 
összecementálódott lemezekből álló lerakódások 
számos hévizes eredetű barlangunkban ismertek, sőt 
több helyen (így például a Gellérthegyi forrásbar
langokban, a Tapolcai-tavasbarlangban és Kórház
barlangban, valamint a Rákóczi 2. sz. barlangban) 
recens képződésük is megfigyelhető.

A kiválástípus egy sajátos, pontszerű felhalmo- 
zódási forma-változatát képviselő „kalcitlemez- 
kúpok” (cave cones) azonban már jóval ritkábbak; 
melyek a nagyvilágból eddig csupán néhány dél
afrikai, Egyesült Allamok-beli (Uj-Mexikó), spa
nyolországi (Mallorca) és olaszországi barlangból 
kerültek ismertetésre. Képződésüket az úszó 
lemezkéknek egy-egy mennyezeti csepegés miatt 
állandóan azonos ponton történő lesüllyedésével 
majd összecementálódásával magyarázzák. A víz
szint süllyedésével szárazra került példányokat a 
lecsepegö víz aragonitbokrokkal „koronázhatja”, 
vagy telítetlen víz esetében lyukakat vájhat azok 
csúcsába („vulkán” kúpok). A legnagyobb ismert 
kúpok az olaszországi, hévizes Grotta di Giusti-bán 
találhatók, ahol magasságuk meghaladja a 3,5 m-t; e 
különösen meredek, csupán 20-25°-os kúpszögü, 
szinte tömören illeszkedő lemezekből álló kúpok 
kialakulását a víz magas hőmérséklete (35 °C) miatti 
gyors cementációra vezetik vissza.

A hazánkban népszerűén karácsonyfáknak ne
vezett, hosszú időn át vitatott kialakulásmódú 
képződmények első magyarországi lelőhelye a 
Szemlö-hegyi-barlang volt, ahonnan KESSLER 
(1931) a feltárásról szóló első publikációk egyikében

„gyöngykövekkel borított stalagmit”-ként említi 
őket. Később PANOS (1960) a Zbrasovi-aragonit- 
barlangban található gejzírkúpokkal azonosította e 
formákat; valós besorolásukat (TAKÁCSNÉ— 
KRAUS, 1989) a kiépítés során elmetszett példány 
tette lehetővé, amelyen egyértelműen látható a 
kalcitlemezkékből álló belső szerkezet. Második 
magyarországi előfordulási helyük a József-hegyi- 
barlang, ahol a Vulkánok-termében és a Vár
teremben 0,5-2 m magasságú, borsókőkiválás nél
küli példányaik jelennek meg (ADAMKO—LEÉL- 
ÖSSY, 1984); s ismeretes egy erősen pusztuló kal- 
citlemez-kúp az esztramosi Rákóczi-táró egyik 
kisebb barlangüregében is. E képzödménytípus 
negyedik hazai lelőhelyét a Pál-völgyi-barlang 
1994-ben feltárt nyugati zónája képviseli. Az itt 
található 13 kúp többségét a Szemlö-hegyi-barlang 
karácsonyfáihoz hasonlóan borsókőkiválások borít
ják (4. kép); de van köztük két, apró sztalagmitokkal

4. kép: Borsókővel borított kalcitlemez-kúp a Pál- 
völgyi-barlangban (Kiss A. felvétele)
Photo 4. Popcorn-covered cave cone in Pál-völgy 
Cave (photo by A. Kiss)
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koronázott példány is, egy harmadik csúcsába pedig 
a ,vulkán”-változat szerinti cseppvájta lyuk mélyül. 
Magasságuk 0,2 m-töl l,2m -ig terjed, s két kivé
teltől eltekintve meglehetősen meredekek, 25° és 
40° közötti kúpszögekkel. Egyikük térségében az 
aljzati törmelékkitöltést borító kalcitlemez lerakó
dáson olyan kalcitlemezke kupacok is találhatóak, 
melyek karácsonyfaembrióknak tűnnek: a maximum 
10 cm magasságú halmocskák némelyikét csupán 
pár, sátorszerüen egymásra boruló lemezke alkotja.

Az angol szaknyelvben folia-nak nevezett, ha
zánkban pedig „apadási színlő” néven leírt (KRAUS, 
1990), ugyancsak vízszintjelzö kiválástípus legin
kább egymás alatt sorakozó hullámfodrokra vagy 
fordított tetarátagátakra emlékeztet (5. kép), amely a 
barlangok mennyezetén vagy áthajló falain jelenik 
meg jellemzően kalcitlemezek és víz alatt képződő 
bevonatok társaságában. Az egyes kiválásbordák 
vastagsága átlagosan 1 cm-ig, szélessége 5 cm-ig 
terjed; felületük néhány fok lejtésű. Keletkezésüket a 
barlangi tavak vízszint-ingadozásához illetve a 
vízszint süllyedéséhez kapcsolják: a víz felszínén 
kiváló kalcitfilm enyhe vízszintemelkedés (hullám
zás?) hatására keskeny gerinc formájában marad 
vissza az áthajlás felületén, s lassan süllyedő vízszint 
esetén a kiváló anyag folyamatosan adódik hozzá 
annak alsó széléhez. Egy borda fejlődése mindaddig 
tart, amíg a felületi feszültség fel bírja „húzni” az 
anyagot annak pereméig. Ezt követően újabb borda 
keletkezése indul meg, de ismételt magasabb vízál
lások) esetén a korábban kialakult bordák is tovább 
növekedhetnek.

A nyolcvanas évek közepéig az USA nyugati 
államainak (Arizona, Új-Mexikó, Nevada, Colorado) 
egyes barlangjain kívül csak a már említett Grotta 
Giusti-ból és egy kubai barlangból publikált kivá
lástípust több hazai barlangunkból ismerjük, de 
megtalálható a kirgiziai Szjurpriz-barlangban (TA- 
KACSNÉ— KRAUS, 1990) és a Zbrasovi-aragonit- 
barlangban is. Legjellegzetesebb magyarországi elő
fordulásai a Pál-völgy i-barlangban vannak, ahonnan 
elsőként 1983-ban került leírásra (KARPÁT-TA- 
KACSNÉ, 1983), az akkor még számunkra ismeret
len kialakulásmódú kiválási formára a „bordásfal” 
megnevezést használva. Az itt jelenleg ismert 11 
előfordulás mindegyike a barlang fő kioldási szint
jének megfelelő, 150-165 m tszf. közötti zónában 
helyezkedik el, jellemzően kalcitlemez lerakódá
sokhoz kapcsolódva; ám e szint kiterjedt kalcitlemez 
előfordulásait nem kísérik következetesen apadási 
színlők. A színlőkkel borított legnagyobb felület 
mintegy 15 m2; a kiválások függőleges kiterjedése

4 m-ig, az egyes bordák maximális szélessége 3 cm- 
ig terjed. A legfejlettebb bordák 10-45° dőlésű 
áthajló felületeken helyezkednek el. A felület hajlás
szögének meghatározó szerepe egyértelműen látható 
a gömbüstökkel tagolt falakon megjelenő apadási 
színlőknél: az áthajlásban még jól fejlett, több cm 
szélességű bordák az üstök közötti nyergen max. 0,5 
cm szélességű „hurkák” vagy körömnyi „laskák” 
formájában folytatódnak, majd a szomszédos üst 
aljába érve teljesen kisimulnak, s helyettük itt vé
kony feltapadt kalcitlemezkék figyelhetők meg. A 
mennyezeti üstökben az is egyértelműen látható, 
hogy a bordák zárt kupolában nem fejlődtek ki: az 
első megjelenő borda az üst oldalirányú kapcsolódá
sának, „szellőzőnyílásának” szintjét övezi.

A Budai-hegységben e kiválástípus előfordul to
vábbá a Fazekas-hegy i-barlangban, a Rácskai- 
barlangban, a Mátyás-hegy Keleti-kőfejtőjének egyik 
kis üregében, sőt aktív hévizes barlangokban is: a 
Gellérthegy lábánál fakadó Mátyás-forrás üregében 
közvetlenül a jelenlegi, 43 °C hőmérsékletű vízszint 
felett húzódik néhány jellegzetes bordácska; s minden 
bizonnyal ez a képződmény került leírásra a jelenleg 
23 °C vízhőmérsékletü Molnár János-barlangból is 
(SCHAFARZ1K— VENDL—PAPP, 1964). Egy továb
bi aktív hévizes barlangban, a Miskolctapolcai- 
tavasbarlanghoz tartozó egyik vízadó forráskürtöben 
(vízhőmérséklet: 30 °C) való előfordulásukat a Deb
receni Búvárklub 1977. évi jelentésében közölt fény- 
képfelvétel bizonyítja. Kevésbé jól fejlett
előfordulásai találhatók Esztramoson a Rákóczi- 
barlangban, ahol a második tó előtti erkély térségé
ben, mintegy 15 m-rel a 12 °C hőmérsékletű karsztvíz

5. kép: Apadási színlőkkel borított felület a Pál- 
völgyi-barlangban (Kiss A-Siklósi E. felvétele) 
Photo 5. Fólia deposit in Pál-völgy Cave (photo by 
A. Kiss and E. Siklósi)
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jelenlegi szintje felett több ponton ismerhetők fel a 
bordák kezdeményei; valamint — feltehetően egykori 
visszaduzzasztáshoz kapcsolódva — a Meteor
barlang Majmos-termében.

A sekélyvizü medencék felszínén, gáz- ill. lég- 
buborékok felületén történő karbonát-kiválás révén 
keletkező, üreges „barlangi buborékok'' (cave 
bubbles) jelenségét elsőként egy melegforrás- 
medencéből majd egy bányából írták le a negyvenes 
években; s ezt követően sorra ismerték fel azokat 
angliai, franciaországi, Egyesült Államokbeli (Vir
ginia, Nevada, Missouri, Alabama), kanadai (Onta
rio) és olaszországi (Szardínia) barlangokban is. 
Mindezen lelőhelyeken a buborékok nyugodt, se
kélyvizü medencékben fordulnak elő mésztufagátak 
és kalcitlemez-kiválások társaságában; a 0,2-1 cm 
átmérőjű, 0,2 mm-nél kisebb falvastagságú, rendsze
rint gömbölyű vagy tojásdad képződmények egy 
része a vízfelszínen lebeg, mások a medencék olda
lához tapadnak vagy túlsúlyossá válván az aljzaton 
hevernek. Anyagukat általában kalcit, ritkábban ara- 
gonit alkotja; belső felületük sima, a külső finom 
kristálykákból áll. Szabályos alakjukat a buborék 
„tetőnehéz” fejlődése (azaz a buborék felső részén 
történő erőteljesebb mészkiválás) miatti lassú for
gással magyarázzák.

Hazánkban hasonlójellegű kiválásokat csupán a 
recski ércbánya mélyszintjéről írtak le (FÜGEDI- 
NÁDORSÁSDI, 1990), ezek azonban nem szabadon 
lebegő, hanem a sekély vízmedencék aljzatán vagy 
egyéb kiválásain megtapadó gázbuborékok körül 
alakulnak ki, csövecskéket vagy gömböket formálva. 
Barlangi előfordulásuk esetleg az aktív kalcitlemez 
kiválással jellemzett meleg-langyosvizü barlangja
inkban (Gellérthegyi forrásbarlangok, Tapolcai-ta- 
vasbarlang, Kórház-barlang stb.) feltételezhető.

Az egykor szintén ritka kiválástípusnak tartott, 
ma azonban már számos (francia, görög, olasz, 
koreai, dél-afrikai, német és Egyesült Államok-beli) 
barlangból ismert „barlangi kelyhek” (cave cups) 
üreges, általában negyed- vagy félgömb-, ritkábban 
szabályos tálalakú, jellemzően 10 cm körüli 
átmérőjű, kalcit anyagú kiválások; amelyek gyér, de 
állandó utánpótlásű, sekély barlangi vízmedencék
ben találhatók. Különleges változatuk a csúcsára 
állított, háromszög-alapú üreges gúlát formázó 
egykristály-kelyhek, az ún. „piramisok” (6. kép)\ 
amelyek akár 20 cm-es magasságot is elérhetnek.

Keletkezésüket kristálytani okokra vezetik visz- 
sza: túltelített vízből történő gyors kiválás esetén, a 
medence peremén összefüggő színlőpárkány helyett 
a leggyorsabb növekedési irányt képviselő alap-

6. kép: Vázkristály- ",kelyhek ” a franciaországi 
Grotte d'Aguzou-ban (Cser F. felvétele)
Photo 6. Monocrystal cups in Grotte d'Aguzou, 
Francé (Photo bv F. Cser)

romboédemek megfelelő kristályos rácsozat, vagy 
(valószínűleg Mg-ionok jelenlétében) apró kristály
kákból álló ívek alakulnak ki; s minthogy e gerincek 
megakadályozzák a víz behatolását a körbezárt 
térségbe, a további kristályosodás elsősorban azok 
külső oldala mentén folytatódik, szabályos vázkris
tály vagy kúpszerű formákat hozva létre. Első hazai 
előfordulásukra 1998-ban, a Pál-völgyi-barlang egy 
újonnan feltárt járatában sikerült rábukkanni, ahol 
sekély cseppkőmedencékben a gúla-változat 4 cm 
élhosszúságot is elérő példányai találhatók.

A szó szerinti fordításban leginkább „doboz
szerkezetűnek megfelelő boxwork vékony, kristályos 
anyagú lemezek szinte szabályos hálózatából álló 
képzödménytípus, amely — eltérő keletkezésmóddal 
— a barlangfalakon, az aljzaton vagy csepp- 
köképzödményeken egyaránt megjelenhet. Anyagát 
általában kalcit alkotja, de ismeretes gipsz-, goethit- 
és kova anyagú boxwork is. A kőzetfelületekhez 
kapcsolódó alaptípus lemezeiben kristályos központi 
„ér” húzódik, amely egyenes folytatása a kőzet repe
déskitöltéseinek. Keletkezésük hagyományos magya
rázata az alapkőzetet behálózó kalcit- (vagy egyéb 
anyagú) erecskék kipreparálódása az üregfejlődés 
során; ezen erecskék kialakulásának, illetve a barlan
gon belüli megvastagodásuknak az okait illetően 
azonban már megoszlik a szakemberek véleménye 
(részletesebben 1. TAKACSNÉ, 1992.). E típus leglát
ványosabb előfordulási helyén, a dél-dakotai (USA) 
Wind Cave-ben a boxwork-hálózatok hatalmas felü
leteket bontva több dm-re nyúlnak ki a barlang oldal
falaiból és mennyezetéből. Hasonló szerkezet — 
ún. „szeptária-boxwork” — alakulhat ki az aljzati 
üledékek belsejében keletkező finom repedésekben
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történő utólagos mészkiválással; míg a cseppkő- 
képződményeken megjelenő, s az alpesi barlangokban 
viszonylag gyakori változat kialakulását fagyhatásra 
képződő repedésekben történő, gyakorlatilag egyidejű 
kalcitkiválással értelmezik.

Az alapközethez kapcsolódó boxwork kisebb 
előfordulásai hazánkban is ismeretesek. Jelenlétüket 
elsőként KOVÁCS és MÜLLER (1980) ismertette a 
Sátorkő-pusztai-barlángból, ahol a kipreparálódott 
kalciterek alkotta „dobozkák” mélysége az 5-10 cm-t 
is eléri; de megtalálhatók a Gerecse néhány bar
langjában (Öreg-kői I. sz. zsomboly, Lábaílani Sár
kány-lyuk, Babál-barlang, Veres-hegyi-barlang — 
TAKACSNÉ, 1994 ), a Beremendi- és a Nagy- 
harsányi-kristálybarlangban, továbbá a Pál-völgyi- 
barlang 1994-ben feltárt nyugati járatrendszerében 
is. E képződmény egy sajátos változata tanulmá
nyozható a Cserszegtomaji-kúíbarlangban: a karsz
tosodott triász dolomit és a fedő alsó-pannon ho
mokkő réteghatárán kialakult üregrendszer falain 
megjelenő szerkezetek a kioldódott egykori dolomit- 
breccsa finomszemü homokkő-kötőanyagának ma
radványaként értékelhetők (7. kép). Az aljzati üledé
kekhez kapcsolódó altípus egy speciális változatának 
tekinthetők ugyanakkor azok a sokszögidomokat 
közrefogó — hajdani száradási repedéseket kitöltő 
— mészbordák, amelyek a Pál-völgyi-barlang egyes 
kalcitlemez-hídjainak alsó felületén tárulnak fel 
(KISS—TAKACSNÉ, 1987).

Végül a „cseppkőtornyocskák” (coral pipes) 
nagy valószínűséggel nem annyira különleges felté
telekhez kötött kialakulásmódjuk, mint inkább az 
aljzati üledékformák felé átmenetet képező, nem 
egyértelműen önálló kiválástípusnak tűnő jellegük 
miatt tartoznak az eddig csupán néhány, Egyesült 
Államokbeli (Kalifornia, Nevada, Arizona, Colora
do, Uj-Mexikó) barlangból leírt képződmények 
közé. A leírások szerint e 20 cm-ig terjedő magassá
gú és pár cm átmérőjű oszlopocskák csoportosan, a 
meredeken lejtő aljzaton vagy falfelületeken jelen
nek meg; belsejüket puha iszap, sőt helyenként 
denevérguanó vagy montmilch alkotja, melyet vé
kony, hullámos-göröngyös felületű kalcithéj borít. 
Kialakulásukat a laza anyag csepperóziós, részleges 
elhordódásával, s az így keletkező oszlopocskák 
egyidejű felületi átkalcitosodásával magyarázzák — 
azaz ezek lényegében az üledéktomyok egy speciá
lis, bekérgezett változatának tekinthetők, amely ér
telmezést a kialakulási fokozatok teljes skálája és az 
egyes oszlopok tetején megfigyelhető, keményebb 
anyagból álló „védösapkák” is alátámasztanak.

7. kép: A Cserszegtomaji-kút barlang boxwork-szer- 
kezeteit a kioldódott dolomitbreccsa homokkő-kötő
anyaga alkotja (szerző felvétele)
Photo 7. Boxwork in Cserszegtomaj Well Cave consists 
o f the sandstone-cement o f  dissolved dolomité breccia 
(photo by K  T. Bolner)

E képződmények bármely, az üledéktomyok ki
alakulására alkalmas finomszemű kitöltéssel, meg
felelő intenzitású, telített csepegéssel, és a kitöltés 
részleges elhordódását lehetővé tévő aljzatmor
fológiával rendelkező, még össze nem taposott 
barlangunkban előfordulhatnak; valószínűleg e 
forma egy kialakulási fokozataként értékelhetők 
például a Pál-völgyi-barlang egyes meredek lejtésű 
járatainak kicsepegéseinél megfigyelhető, környe
zetüktől csak részben elkülönült, bástyaszerü alak
zatok is (8. kép).

Ezen utóbbi, átmeneti jellegű képződményekhez 
kapcsolódva érdemes megemlíteni, hogy egyes 
karbonátkiválás-típusokkal analóg formák nemcsak 
cseppfolyós lávából, de szerves anyagokból, sőt 
homokból vagy agyagból is kialakulhatnak, mely 
utóbbiak a magyarországi barlangokban sem teljesen 
ismeretlenek. A bevezetőben hivatkozott mű iszap- 
és homokalakzatokat Angliából, Ausztráliából, 
Csehszlovákiából, az Egyesült Államokból, Francia- 
országból, Írországból, Lengyelországból, Venezu
elából és Walesből tart számon; a leggyakoribb
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8. kép: A "Cseppkőtorny ócskák" a Pál-völgyi-bar- 
lang aljzatán (szerző felvétele)
Photo 8. Coral pipes on the floor o f  Pál-völgy> Cave 
(photo by K. T. Bolner)

formának tekintett sztalagmit alak mellett -sztalak- 
titok, -lefolyások, -bevonatok, -függönyök, -apadási 
színlők és -gátak előfordulását is említve. Ezek 
közül hazánkban eddig csak agyagsztalaktitok 
kerültek kéziratos formában publikálásra (TAKACS- 
NÉ, 1983); a Béke-barlangban megfigyelt agyag- 
sztalagmitokról pedig SZABLYÁR számolt be a 
barlang felfedezésének 40. évfordulója alkalmából 
rendezett emlékülésen. Részletesebb vizsgálatok 
csak az agyagsztalaktitok esetében történtek: a Pál- 
völgyi-barlang időszakosan vízzel telt mélypontján 
előforduló, maximálisan 4 cm hosszúságú és 8- 
10 mm átmérőjű, vékony rétegecskékből felépülő,
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RARE TYPES OF CARBONATE 
SPELEOTHEMS

From among the 25 basic morphological types 
of carbonate speleothems (HILL and FORTI, 
1986), anthodites, cave pearls, coatings and crusts, 
conulites, coralloids, draperies, flowstone, helic- 
tites, moonmilk, rimstone dams, shelfstone, 
shields, spars, stalactites, and stalagmites are well 
known in Hungárián caves. Based on literary 
sources and field observations, author gives a 
review on the further 10 types, most of which are 
intemationally considered to be rare speleothems. 
Somé of these types are present alsó in Hungárián 
caves; somé others (as geyser cones and a variety 
of bubbles) have been reported from a mi ne local- 
ity only; while balloons, and blisters, are unknown 
yet in the country.

Cave rafts — that fönn on the surface of quiet 
cave pools — have been described in Hungary from 
caves of suspected hydrothermal origin only. Their 
largest deposits are in the relict mazes of Budapest, 
and recent formádon of rafts can alsó be studied in 
somé caves füled partly with thermal-subthermal 
waters (Géllért Spring caves, Budapest; Tapolca 
Laké Cave and Kórház Cave, Bakony Mts.; Rákóczi
2. Cave, Mt. Esztramos, NE-Hungary). Cave cones, 
a depositional variety of rafts related to consistent 
drippings, are known from four caves in the country. 
The popcorn-covered cones in Szemlő-hegy Cave 
(Budapest) were described first by KESSLER (1931) 
as “beaded stalagmites”; and later were erroneously 
identified (PANOS, 1960) with the geyser cones of 
Zbrasov Aragonite Cave. In the nearby József-hegy 
Cave ADAMKÓ and LEÉL-ÖSSY (1984) reported 
steep piles of thin rafts up to 2 m height. Somé 13 
cones were found recently in a third Budapest local- 
ity, Pál-völgy Cave; here the highest cone is 1.2 m 
tall, and a “volcano cone” with a driphole, and two 
stalagmite-tipped examplares alsó occure. The shin- 
gle angle of these cones vary between 25° and 40°.

The fourth locality, a small cave in Mt. Esztramos, is 
represented by one crumbling cone only.

Fólia deposits marking former pool levels were 
recognised in Hungary first in Pál-völgy Cave 
(KÁRPÁT and TAKÁCSNÉ, 1983). The eleven 
known occurrences here are associated with raft 
deposits and are limited to the altitudes between 
150-165 m asl, which represent the main dissolu- 
tional level of the 11.6 km long maze cave. The best 
developed fólia ribs are on overhanging walls or 
ceilings with 10-45° dip, the largest surface covered 
with fólia is about 15 m2, the vertical extension of 
these surfaces is up to 4 m, and the width of the 
individual ribs is up to 3 cm. Fólia have been identi
fied in five other caves in Buda Hills, two of them 
(Molnár János Cave and Mátyás-spring Cave) and a 
seventh locality in Miskolctapolca (Bükk Mts.) 
being active thermal spring caves with water tem- 
peratures of 23 °C, 43 °C and 30 °C, respectively. In 
these caves fólia appear at or near to the present 
water table. A less characteristic occurrence is in 
Rákóczi Cave (Mt. Esztramos), here instead of ribs 
parallel rows of pileated outgrowths can be observed 
somé 15 m above the present water table of 12 °C.

Boxw ork —  a reticulated network of fins pro- 
truding from bedrock surfaces — are alsó limited to 
caves of suspected hydrothermal origin in Hungary. 
This speleothem was recognised first by KOVÁCS 
and MÜLLER (1980) in Sátorkő-puszta. Cave (Pilis 
Mts.), and further minor occurrences have been 
found in somé caves of Gerecse Mts., Buda Hills 
and Villány Mts. In these caves boxwork consist of 
thin calcite veins; while in Cserszegtomaj Well Cave 
(Bakony Mts.) dissolved by ascending waters just 
below the Neogene sandstone cover of a Triassic 
dolomité paleokarst relief, it seems to be the fine- 
grained sandstone mátrix left behind after dissolu- 
tion of dolomité clasts.

Rims, developing around holes which convey up- 
lifting, warm, moist air to larger, cooler passages, 
were found in Hungary first in Nagyharsány Crystal 
Cave (Villány Mts.) opened in a quarry in 1994. The 
rims here form white, hemicircular, dam-shaped 
speleothems around the lips of narrow vertical pas
sages leading to deeper parts of the cave; the largest 
rim is somé 50 cm high by a diameter of about 1 m. 
Their insides are smooth and concordant with the soft, 
strongly corroded wall they overlay; from outside the
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speleothem is composed of coralloids and small 
acicular crysials; the thickness of carbonate precipita- 
tion is 5-8 cm. Recently, small rims of gypsum (up to 
10 cm) were alsó discovered in a cavem intersected 
by a mine adit at Felsőpetény (Cserhát Mts.).

Geysermites, that are believed to form identical 
to geysers, have been reported in Hungary from the 
-900 m level of Recsk őre mine only (FÜGEDI- 
NÁDOR-SÁSDI, 1990), where actively growing gas- 
driven spring cones up to 30 cm height occure. The 
“locus typicus” fór this rare speleothem is Zbrasov 
Aragonite Cave (Czech Rep.), where besides of 
several geyser cones placed along the tourists' paths, 
five groups of autochtonous cones can be studied 
(further three sites published by KUNSKY (1957) are 
unavailable being in areas constantly flooded with 
C 02 up to a concentration of 30%). The Zbrasov 
geysermites seem to represent two different sub- 
types. The majority of the cones are broad at the 
base and rough on the surface; their internál holes — 
if visible at all — are dendritic and rather narrow (up 
to a few cm). These cones are 10 to 60 cm high, 
their basement is composed of brown, porous, inho- 
mogenous ochre matériái; and the autochtonous 
examplares of this variety are surrounded (some- 
times partly covered) by cave rafts. In vertical sec- 
tion they display dark, ferrugineous zones altemat-

ing with the carbonate matériái; their structure sup- 
porls the origin related to outflowing water. The 
representatives of the other variety are more slender 
(sometimes alsó cigar-shaped) and usually higher, 
their internál holes are comparatively wide, around 
which the calcite precipitation is arranged in a blos- 
som-like form. Their carbonate matéria! seems to be 
identical to those of subaquaeous coatings of cloud- 
type covering the walls nearby; or, at a site exposed 
as natural section, it is composed of thin rafts up to 
the half of the cone. These cones imply subaquaeous 
gas-outlets, where the subaquaeous calcite precipi
tation and raft deposition could be influenced by the 
upwelling bubbles.

The paper is completed by Hungárián occur- 
rences of rare műd formations morphologically 
identical to carbonate speleothems, which have only 
been reported from Béke Cave (Aggtelek Karst) in 
form of small stalagmites; and from Pál-völgy Cave, 
where soft műd stalactites resembling to tiny strob- 
iles (up to 4 cm) occur in overhanging walls of the 
deepermost room. These latter consist of very fine 
grains (< 5 micron = 94 w%) arranged in parallel* 
undulating layers, and their origin is interpreted by 
casual liquefaction of the műd film covering the 
walls of the room that is temporally flooded by 
rising karst water table.

38



Pl

Karszt és Barlang, 1993. é v f 1-II.fiizet, p. 39-46., Budapest

A b u d a i-h e g y s é g  p a l e o k a r s z t ja i  és f e j l ő d é s t ö r t é n e t ü k
II. Termális hatást tükröző paleokarsztok

Sásdi László

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Karszt és Barlang 1991. /-//. számában a Budai-hegység triásztól az alsó-oligocénig tartó, hidro
termális hatást nem tükröző paleokarsztjáról, fejlődéstörténetéről számoltunk be. A II. részben a hidro
termális karszt fejlődését követhetjük nyomon, mely az eddigi adatok alapján több fázis eredményeként 
alakult ki. A első — egyelőre csak feltételezett fázis — a felső-kréta-eocén trópusi karsztosodás mély- 
karsztjához kapcsolódhat. A második ún. zárt cellás fázis már az oligocén időszak folyamán is elkezdődhetett. 
A harmadik — részben nyíltkarsztos fázis — a plio-pleisztocénben kezdődött és napjainkban is tart. Ez 
utóbbihoz alárendelt szereppel nem termális karsztosodás is kapcsolódik.

Bevezetés

A Budai-hegység termálkarsztjának vizsgálata a 
hidrotermális ásványkiválások tanulmányozásától kezd
ve a barlangok részletes leírásáig számos kutatót foglal
koztatott, s a publikációk száma is igen jelentős. Jelen 
tanulmányban a már ismert és elfogadott elméletek 
csak érintőlegesen szerepelnek a logikai összefüggések 
könnyebb megértése miatt, s inkább az új adatok is
mertetésére és értelmezésére kerül a fő hangsúly.

Kréta-eocén feltételezett termálkarszt

A felső-kréta-eocén folyamán a Budai-hegység 
területén igen jelentős trópusi karsztosodás történt 
(IVEIN 1977), melyet egykori töbrökben felhalmozó
dott bauxitok, helyenként üregkitöltések bizonyítanak 
(NÁDOR-SÁSD1 1991). A földtani adatok tanúsága 
szerint a hegység máshol helyezkedett el, felszíni 
ősföldrajzi környezete azonban hasonló lehetett a 
maihoz. Ez alapján a felszíni karszthoz kapcsolódhat
tak a mélyben olyan triász kőzettömegek, amelyek 
résrendszerében mélységi karsztosodás történhetett, 
esetleg jelentősebb üregképződéssel.

Sajnos ennek az ősi freatikus (hidrotermális 7) 
fázisnak a nyomait nem tudjuk biztosan felismerni, 
i 11. bizonyítani, hiszen ha keletkeztek is üregek, 
azokat a későbbi fázisok feltehetően elmosták, az 
egykori karsztosodáshoz esetleg kapcsolódó mésztu
fa előfordulások felszínen pedig ismeretlenek. 
Egyedül azok az eocén édesvízi mészkő rétegek 
utalnak erre a karsztosodásra, melyeket a medence 
területek fúrásaiból és bányavágataiból ismerünk 
(Nagykovácsi, Solymár) a széntelepes üledékek 
feküjében. A földtani felépítés és a terület akkori, 
részben kiemelt térszíne miatt a lehetőség fennáll
hatott, hogy a karszttömegek mélyén a karsztvíz 
felmelegedjen és termális komponensként a karszt- 
források vizét táplálja, freatikus, keveredési korrózi
ós üregeket létrehozva.

Az eddig leírtak természetesen inkább csak 
ötletszerű felvetések, de az említett karsztfázis ki
mutatásával mindenképpen érdemes lenne foglal
kozni a teljesebb megismerés érdekében.

Oligocén-miocén zárt cellás hévizes tevékenység

Az eocén folyamán a Budai-hegység területét egyre 
inkább elborította a tenger, amelyben először mészkő,
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majd márgás üledékek rakódtak le. Az ezt követő 
oligocén idején a partszegélyen homokkő, beljebb 
Tardi Agyag, majd a tenger térhódításával össze
függően a nagy üledékvastagságú Kiscelli Agyag 
(WEIN 1977) rétegei ülepedtek le. Az oligocén máso
dik felére a hegység teljes területe fedetté vált és nagy 
mélységbe került (min. 500-700 m). A vastag vízzáró 
üledék fedő és a mélység kitűnő lehetőséget teremtett a 
karsztrendszerben az ún. zárt cellás hévizes tevékeny
ség (KOVÁCS-MÜLLER 1980) kialakulására. A zárt 
rendszerben a hökülönbségek okozta konvekciós 
áramlás tette lehetővé kezdetben kisebb üregek kiala
kulását, majd azokban az ásványok keletkezését.

A karsztfázis ásványkiválásait SCHAFARZ1K 
(1928) írta le először, s ő állított fel egy lehetséges 
kiválási sorrendet. A termális eredetet az elmúlt évek
ben végzett stabil izotóp mérések, folyadékzárvány 
(hőmérséklet) vizsgálatok és aktuálgeológiai megfi
gyelések (DUBUANSZKIJ1991, FORD-TAKÁCSNÉ 
1992, GATTER 1985) extrapolálása igazolta. Az ás
ványkiválások keletkezési hőmérsékletét különböző 
szerzők jelentős eltéréssel adták meg, ezáltal a hidro
termális tevékenység időpontja is kérdéses.

A zárt cellás hévizes fázis első kiválási terméké
nek a kalcit-l-et tarthatjuk (KRAUS 1982). A kalcit 
(1. fotó) helyenként akár ember számára is járható 
méretű üregek falán található (Pál-völgyi-, Mátyás
hegyi-barlang, Martinovics-hegyi üreg). A fennőtt 
szkalenoéder kristályok nagysága néha az 5 cm-t is 
meghaladja, zárványként pirít utáni limonit pszeudo- 
morfózák találhatók benne. GATTER vizsgálatai 
alapján a kalcitkristályok keletkezési hőmérséklete 
130-160 °C, DUBUANSZKIJ szerint 45-70 °C kö
zötti. A kiválás alkáli-alkáliföldfém-kloridos-szulfá- 
tos rendszerben történt.

1. fotó. Kalcitkristályok a Pál-völgy i-barlangban

A kalcit-1 után képződött barit-1 fázis kristályait 
színtelen vagy fehér, 1-2 mm-es táblás baritkristá- 
lyok képviselik.

A következő fázisban egy kalcit—barit—kalcit fá
zist sikerült igazolni. Legszebb telérei és kristály- 
egyedei a Mátyás-hegy K-i kőfejtőben találhatók, 
ahol a Barit-barlang egyes járatai (pl. bejárati zóná
ja) ebben az időszakban alakultak ki, így ezek az 
üregrészek a Budai-hegység bizonyítottan legidő
sebb önálló hévizes járatai.

A Ferenc-hegyi-barlang járatainak irányát meg
határozó nyílt hasadékokat szintén e fázis kristályai 
töltik ki. A kalcitok fehér vagy áttetsző szkalenoéder 
kristályból állnak, míg a baritot borsárga, táblás, 
helyenként 1-2 cm nagyságú kristályok jellemzik. 
GATTER (1985) folyadékzárvány vizsgálatai alapján 
a barit 210-240 °C hőmérsékleten vált ki, míg 
DUBUANSZKIJ (1991) ezt 40 °C körülire teszi. A 
baritkristályok tövében néhol metacinnabarit szem
csék ismerhetők fel (PELIKÁN szóbeli közlés, 
OZORAY1961). Helyenként a 3 kiválás egy telérben 
vizsgálható, máshol azonban külön teléreket alkot, 
ami ekkori tektonikára, új, nyílt hasadékok keletke
zésére is utalhat.

Az ismertetett kiválások után egy limonitos fázis 
különíthető el. E fázis termékének tartható a Bátori- 
barlangban egykor bányászott vasérc, melynek ne
mesfém tartalma (VÁJNÁ 1973) hidrotermális ere
detet bizonyít.

A következő fázist a rózsadombi barlangokban 
és kőfejtőkben közismert ún. kovásodott zónák (2. 
fotó) keletkezése jelentette, melyek a megfigyelések 
alapján a zárt cellás hidrotermális folyamat utolsó 
fázisában jöttek létre. A zónák vastagsága 5-10 cm- 
től kb. 2 m-ig terjed. Színük általában fehér, szélei
ken a vastartalom miatt rozsdabarna. A színzónásság 
feltehetően a vasvegyületek szélek felé vándorlásá
nak a következménye. A zóna — bár helyenként 
mészkőben is megfigyelhető — lényegesen gyako
ribb és jelentősebb az eocén márgás kőzetekben. 
Számos helyen tanulmányozható e zóna alja (Má- 
tyás-hegyi-barlang: Toldy-ág) és teteje (Mátyás
hegyi-barlang: Nagy-terem, Zsilett), ez utóbbi met
szete helyenként kitöltött hosszúkás gömbüst 
jellegüen végződik, lándzsa szelvényt mutatva. Az 
átalakulás során a nummuliteszek vázai kioldódtak, 
míg a kagylók és bryozoák átkovásodtak. Mérések 
szerint az átalakulás során a 2,5-2,7 g/cm3 térfogat
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súlyú márgás alapkőzetböl 1,1 g/cm3 térfogatsúlyú 
porózus szerkezetű anyag keletkezett, így az alap
kőzetnek mindössze 40%-át találjuk meg a zónában. 
Ennek 65%-a kvarc, 35%-a agyagásvány. Az adatok 
alpján nem elsődleges kovásodás történt, hanem 
egyszerű kioldódás.

A már említett ásványkiválási fázisokat köve
tően kis mennyiségű agresszív víz jutott a törésvo
nalakon keresztül a kőzetbe, mely a mészanyagot 
(aragonit) kioldotta. Ez az oldás a márgában szem
betűnő, hiszen itt az agyagásvány tartalom miatt a 
mészoldás oldalirányban távolabb terjedhetett. Ezek 
szerint az ún. kovásodott zónák anyaga egyszerű 
kőzetoldási maradék. A kagyló héjak és bryozoa vá
zak kovásodása a megváltozott körülmények között 
később következhetett be, amikor az agyagásványok 
egy része lebomlott. Egy adott egyensúlyi állapot el
éréséig a helyben keletkezett kovasav-tartalom egy 
része a kalcit-tartalommal kicserélődött, majd annak 
hiánya után kivált. Ezért figyelhető meg a kvarc- 
szemcsék tovább növekedése, a megmaradt ősma
radvány héjak átalakulása. A kvarc továbbnövekedé- 
se GÁTTÉR (1985) szerint 200 °C körül zajlott.

A „kovazónák” és a megelőző ásványkiválások 
sorrendjét az döntötte el, hogy kovazónát (további
akban kioldott zóna) metsző ásványiéiért nem talá
lunk, a zóna tengelyvonalában viszont kalcit és barit 
telért egyaránt. Amennyiben későbbi lenne az ás
ványkiválás, úgy a zóna pórusait kalcit és barit 
töltötte volna ki.

A hévizes tevékenység korára vonatkozóan egy
értelmű támpontokkal nem rendelkezünk, így a datá- 
lás régebbi szerzők alapján is hipotetikus. A kováso- 
dást BÁLDI-NAGYMAROSI (1976) a Kiscelli Agyag 
lerakódását megelőzőnek tartja — priabónai andezit- 
vulkanizmus utóhatása — mert az agyagban a ková- 
sodást nem észlelték. Fentiek alapján viszont nem is 
észlelhető, mert elsődleges kovásodás nem történt.

Ha az időpontra vonatkozó állítást elfogadjuk, 
úgy már az oligocén elején igen jelentős, többfázisú 
tektonizmusnak kellett volna zajlania a telérek és 
törésvonalak gyakorisága, illetve szórt irányai miatt, 
ez pedig nem valószínű.

Más szerzők (MÜLLER 1974, KRAUS 1982, 
NÁDOR 1991) az egész hidrotermális fázist a Szen- 
tendre-Visegrádi-hegység bádeni andezit-vulkaniz- 
musának hatásával magyarázzák. Ennek többek 
között az a tény mond ellent, hogy a kalcitos-baritos

2. fotó. Kovásodott zóna

telérek és kioldott zónák legnagyobb számú elő
fordulásai a vulkáni hatóterülettől dél felé távol 
esnek, centruma a Rózsadombon található. A vulká
ni terület melletti Pilis hegységi karsztterületen 
ismerünk kalcit (Pilis-tető), gyéren barit teléreket 
(Hosszú-hegy), azonban meglepően kis mennyiség
ben, legtöbbet a Róka-hegyi-kőfejtőben.

Másik ellentmondás a fiatal miocén zárt cellás 
fázist illetően az ősföldrajzi képben mutatkozik. A 
földtani vizsgálatok alapján a Budai-hegység a 
miocénben előbb szigetként, majd félszigetként 
emelkedett ki a tengerből, melynek partszegélyi 
üledékeit a hegység nyugati és déli mai szegélyén 
találjuk meg. A szarmata mészköves-kavicsos üle
dékek már triász kőzetekre is települnek a hegység 
Ny-i szegélyén, ami azt mutatja, hogy a nagy vas
tagságú oligocén üledékek itt már lepusztultak ek
korra, így félig fedett, részben kiemelt karszt alakult 
ki. Eszerint a 100 °C feletti hőmérsékletű oldatok
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áramlása kevéssé valószínű. Tehát magas hőmér
séklet elfogadása esetén a zárt cellás hévizes tevé
kenység az oligocén második felében zajlott, míg 
alacsony hőmérsékletet feltételezve félig nyílt 
karsztrendszerben a miocén második felében történt 
az ásványkiválás. Elfogadva DUBUANSZKIJ 
(1991) kioldási és kiválási zónaszintjeit, legvaló
színűbbnek látszik, hogy az üregek kialakulása az 
oligocén süllyedés időszakában jött létre, míg az 
ásványkiválás a miocén kiemelkedési folyamat 
elején. A miocén második felében már inkább fel
színi karsztosodásnak kellett működni.

Pannon-pleisztocén hidrotermális fázis

A következőkben tárgyalt hidrotermális fázis so
rán kialakult barlangrendszerek átmenetet képeznek 
a paleokarszt és a recens karsztosodás között. 
Paleokarszt címszó alatt beszélünk ezekről, mert a fő 
üregesedési folyamat akár több millió éve zajlott le, 
freatikus körülmények között, s a bennük található 
ásványos és törmelékes üledékes kitöltés is több 
százezer vagy 1 millió éve rakódott le. Átmenetet 
azért jelentenek, mert ezekben a már kiemelt hely

O 4 a 3  Km

zetben lévő ősi üregekben már csak belső anyagát
halmozás és cseppköképződés történik, tehát az 
üregek tágulása befejeződött, csak néhány helyen 
ismerünk hidegvizes átalakító hatást. A barlangok 
kitöltési folyamata még nem ért véget.

A pannon elején a már említett szigetekkel tarkí
tott terület ismét süllyedni kezdett, a medence terüle
tén agyagos-homokos-kavicsos üledékek rakódtak le 
(WEIN 1977). Ezek kiterjedése a süllyedéssel arányo
san egyre nagyobb lett, a pannon végén a Budai
hegység János-hegy-Hármas-határ-hegytől D-re elte
rülő része vízzel borított volt. Feltehetően ennek kavi
csos üledéke található meg a Fcrenc-hegyi-barlang 
több hasadékában, a bekerülés az üregesedést meg
előzően történt. A Mátyás-hegyi-barlangban ismert 
áthalmozott kavicsok ugyancsak a Hármas-határ-hegy 
és környéki előfordulást bizonyítják. Kiemelt száraz
föld ekkor a Nagy-Kopasz környéke lehetett, bár erre 
nézve egyértelmű bizonyíték nem áll rendelkezésre.

Érdekességként említhetjük a Ferenc-hegyi- és 
Szemlő-hegyi-barlangban ismert sötétszürke, he- 
lyenkén 15 cm vastag őscseppkő képződményeket a 
járatok felső szintjén. Ezek egyértelműen a fo ürege-* 
sedést megelőzően keletkeztek, feltételesen a pan
non üledékes letakarás előtt.

A pannon végén a mai Szabad
ság-hegy vidékén volt az akkori 
hegységi karszt erózióbázisa, ahol 
karsztforrások által táplált tórend
szerben édesvízi mészkő vált ki 
(SCHE UER-SCH WEl TZER 1980)
(1. ábra). Ehhez tartozó — nem 
kiemelt helyzetű — édesvízi mészkő 
Telki mellett ismert kb. 250 m tszf. 
magasságban. Ez alapján az alsó
pleisztocénig a kiemelkedés 220-240 
m lehetett.

A felső-pannon forrástevékeny
séghez kapcsolódhatott a Hárs-he- 
gyen levő Bátori-barlang kialakulá
sa, mely jelenleg 450 m tszf. magas
ságban nyílik, kb. azonos szintben a 
kiemelt pannon édesvízi mészkővel. 
A barlangban egy fő freatikus oldási 
fázist és egy fő kondenzvíz oldási 
fázist lehet kimutatni, ezt követően 
legalább 3 oldási és kiválási, de 
kisebb jelentőségű szakaszt.

1 .  2 .  't~x =t~ 1 3 .  •  4 .  |  5 .  %c 6 .  - n .

1. ábra. Pannon időszaki üledékek elterjedése és egykorú barlangok 
a Budai-hegységben
Jelmagyarázat: 1. Agyag, homok, kavics; 2. Édesvízi mészkő: 3. Üregkitöl
tés: 4. Hasadékkitöltés: 5. Athalmozott kvarcitkavics, patakhordalékos 
kitöltésben: 6. Pannon időszakban kialakult barlang
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A Budai-hegység pannon legvégén kezdődő 
emelkedésével párhuzamosan a forrástevékenység 
egyre mélyebb szintre tevődött át (SCHEUER- 
SC H W EITZER 1980). Az újabb mésztufa szintek 
(1. táblázat) a Széchenyi-hegy K-i oldalán követ
hetők nyomon, míg a Hármas-határ-hegy vonulatán 
feltételesen ehhez kapcsolódóan csak borsóköves- 
kalcitos üregkitöltés ismert kb. 400 m tszf. szinten és 
néhány kis méretű barlang a Látó-hegy, Kecske
hegy kőfejtőiben. Különös, hogy valamivel 300 m 
tszf. magasság felett elhelyezkedő járatokkal

jelentős barlangok találhatók (Solymári-ördöglyuk, 
Rácskai- (4. fotó), Tábor-hegyi-barlang), melyekhez 
köthető forrástevékenység jelenleg nem ismert, 
kialakulásuk időpontja egyelőre bizonytalan. A 
Rácskai-barlang üledékéből KRAUS S. (szóbeli 
közlés) gyűjtése során előkerült csontmaradványok 
Kordos L. szerint pliocén korúak. A barlangban a 
kioldási fázis után egy ásványkiválási fázist lehet 
bizonyítani, amit vízszint csökkenés követett (apa- 
dási színlők). A színlökön újabb kiválás figyelhető 
meg, ami újabb elöntést bizonyít.

7. táblázat

A Budai-hegység gerinces és puhatestü faunával, Th/U, C14 izotóp vizsgálatokkal 
korolt mésztufa előfordulásai és keletkezési hőmérsékletük

Előfordulás helye Tszf. magasság Kor Képz. hő

Normafa 472-500 A-pannon csákvárium 30°

Csillagvizsgáló 445-472 A-pannon 31°

Széchenyi-hegy 420-430 F-pannon sümegium 30°

Alkony u. 360-370 F-pannon bérbaltavárium

Gellért-hegy Jubileum 
park 220 a-biharium 35°

Gellért-hegy Félsz. 
Emlékmű 215 a-biharium

Gellért-hegy Számadó u. 
Gellért 195 a-biharium

Gellért-hegy 
Kelenhegyi út 175 f-biharium

Máriaremete 275 Beremendium 33°
Hűvös-v. Nyéki út 240 Beremendium

Törökvészi út 240 42°

Szemlő-hegy 230 55°

Vérhalom tér 220 a-biharium

Törökvészi út 210 a-biharium

Bimbó út 188 31°
Lepke u. 175 f-biharium

Szőlészeti Kutató 170 f-biharium 40°
Várhegy 160 350000év Th/U

Apostol u. 160

oo

Kiscelli-fennsík 145-150 Solymári 175000 év Th/U

Bécsi út 135 70000 év Th/U
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2. Pleisztocén édesvízi mészkő-előfordulások és egykorú 
jelentősebb barlangok a Budai-hegységben 
Jelmagyarázat: I. Édesvízi mészkő, 2. Pleisztocén időszakban kialakult 
barlang, 3. Jelenlegi karsztforrások

A Szabadság-hegy térségéből a 
karsztforrás tevékenység a pleisztocén 
elejére az Ördög-árok környezetébe 
tevődött át (2. ábra), a mai 240 m-es 
szintre. (A Kondor utcai, 275 m-es 
szinten lévő mésztufa egykorú lehetett 
ezzel, a szintkülönbség a karsztvíznívó 
lejtésével magyarázható.)

Jelenlegi ismereteink alapján egy
értelműen a 245 m-es szinthez kapcsoló
dik a Ferenc-hegyi-barlang járatainak ki
alakulása. E barlang sok mindenben kü
lönbözik a többi rózsadombi nagy bar
langtól: kalcitlemezek hiánya, tömeges 
kalcit szivacs jelenléte, kagylós oldás
formák, szűk hasadékjelleg. A barlang
ban közismert hévízfeltörési csövekről 
megállapítható, hogy nem hévízfeláram- 
lási csatornák, keletkezésük a mélyből 
feláramló C 02 tartalmú buborékok 
áramlásával, oldó hatásával magyaráz

ható (SÁSDI 1989). Két generációjuk mutatható ki, 
közöttük egy borsókö kiválási — légteres — fázis is 
lejátszódott. A barlang járatait egy elmozdulási zóna 
választja el egykori forrásterületétől, melynek men
tén kb. 20 m-rel magasabbra került.

A forrástevékenység mélyebbre kerülésével az 
üregesedési szint is lejjebb költözött (kb. 220 m 
tszf.). Ekkor történhetett a Pál-völgyi-, (3. fotó) 
Mátyás-hegyi-, József-hegyi- és Szemlő-hegyi- 
barlangok járatai zömének fó üregesedése. Egy 
korábbi, kisebb jelentőségű oldási és kiválási fázis a 
Pál-völgyi- és Szemlő-hegyi-barlangokban kimutat
ható, a későbbi — fő — üregesedés már e kiváláso-

3. fotó. Oldásos formák a Pál-völgyi-barlangban 4. fotó. Borsókő a Rácskai-barlangból
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kát is érintette. A rózsadombi barlangok járatait 
jellemzően a nummulinás mészkő felső zónájában 
általában egy vékony homokkő réteg, a Szemlö- 
hegyi-barlangban vulkáni tufaréteg határozza meg. 
A járatokra jellemző oldásformák jelentős része 
ugyancsak magyarázható a járatoldalfalakon áramló, 
a plafonokon kialakuló gázcsapdákban megrekedő 
CO: buborékok oldó hatásával (iistös oldásforma, 
buborék vándorlási csatorna: TAKÁCSNÉ 1992). 
A formakincs alapján lényegesen nagyobb szerepet 
tulajdoníthatunk a barlangokban a C 0 2 gáztéri 
kondenzvíz korróziós oldásnak, mint azt eddig 
feltételeztük.

A 220 m-es szinthez kapcsolódó üregesedés után 
vízszintcsökkenés következett be, s a nyílt törés
vonalakon felszakadozó felszínközeli járatokba je
lentős mennyiségű patakhordalék jutott be, néhol a 
járatokat szinte teljes szelvényben kitöltve, például: 
Mátyás-hegyi-barlang, Vonalzó.)

A rövid, száraz periódust melegvizes elöntés 
követte. Ekkor vált ki azoknak az ásványoknak a 
tömege, melyek a járatfalakat a mai, kb. 200-210 
m tszf. magasság fölött díszítik: karfiol, kalcit 
bevonat. (Pál-völgyi-bg. Ötösök-folyosója, Moby 
Dick bg.)

Az ásványkiválás után újabb, jelentős vízszint- 
esés következett be, amit a kitöltő üledék nagy 
részének mélyebb szintekre mosódása követett. Az 
üledékes felszíneken több helyen kimutatott szára
dási repedések (TAKÁCSNÉ 1987) utalnak a száraz 
időszakra. Ezt egyértelműen újabb melegvizes 
elöntés, vízszintemelkedés követte legalább a mai 
185 m-es szintig. Innentől lassú vízszintsüllyedés 
történt, átmenetileg szabad vízfelszínü barlangré
szeket kialakítva, amit kalcitlemez felhalmozódá
sok, apadási színlök, karácsonyfák bizonyítanak, 
míg a vízszint alatt ismét karfiol jellegű 
képződmények és kalcitkristályos bevonatok kelet
keztek. A 185 m-es, 175 m-es és 160 m-es szinte
ken kimutatható vízszintek a süllyedés szakaszos
ságára utalnak. E barlangi kiválásszintek — kivéve 
a 160 m-est — felszíni mésztufa szinthez helyezése 
kérdéses, lehet, hogy ezek rövid, átmeneti 
időszakokat képviselnek, de elképzelhető a forrás- 
területhez képest is a jelzett méretű kiemelkedés.

A karsztvíznívó egyre mélyebbre kerüli, míg a 
mai 100-105 m-es szintet elérte, közben a barlangok 
egy részében ekkor légtéri borsókő kiválás történt

(KRAUS szóbeli közlés). Ez utóbbi folyamat végső 
fázisának tartható a vízben keletkezett képződmé
nyek nagy részét beborító gipszkiválások fejlődése, 
melyek a József-hegyi-barlangban közismertek, a 
többi barlangban már csak lokális felszínfelületeken 
találhatók apró kristályok.

A Budai-hegységben a kiemelkedést követően 
kevés hideg vizes barlangképződés is kimutatható. 
Ennek hatása esetleg idősebb barlangok átalakítását 
jelentette a Remete-szurdok üregei esetén. Kelet
kezésük a pleisztocén fiatalabb szakaszához kap
csolható.

Sásdi László 
Budapest. 
Bécsi út 6.
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PALEOKARSTS AND LONG-TERM KARST 
EVOLUTION OF THE BUDA HILLS 

II. Paleokarsts with thermal effect

In the first part of the paper (published in Karszt 
és Barlang, 1991. I—II.) authors discussed the paleo- 
karst phases without thermal effect within the karst 
development of the Buda Hills from the Triassic till 
the Early Oligocene. The second part of the paper 
presents the evolution of hydrothermal karst, which, 
according to recent data, involved different phases. 
The First — only suspected — phase might have 
been connected to the deep karst of the Laté Creta- 
ceous-Eocene tropical karstification. The second, so 
called closed phase could have already started dur- 
ing the Oligocene. The third, partly open karst phase 
started in the Plio-Pleistocene and is active still 
today. This last phase has been accompanied with a 
subordinated non-thermal karstification, too.
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A SZEMLŐ-HEGYI-BARLANG VÍZSZINTVÁLTOZÁSAI

Kraus Sándor

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A hazai borsókő-kutatás egy> tévesen értelmezett megfigyelésen alapult; valójában a borsókövek döntő 
többsége légtérben képződik. A Szemlő-hegyi-barlang üregének kialakulása után alsó részén többször 
m elegvizű tó volt. A jégkorszak szárazabb szakaszaiban a forrásszint néhány méterrel a barlang alatt volt, 
ezért az üreget alulról fűtötte a víz. A felszínközeibe nyúló hasadékok tetején a páralecsapódás gömbfülkéket 
oldott ki. A feloldódott anyag a falakon leszivárogva alul borsókőként vált ki újra.

A Szép-völgy> többi barlangjában lévő kiválások és formák, valamint a forrásmészkövek szintjének 
összevetésével elkészült a vízszint változásának görbéje is.

Bevezetés

Ez az írás a barlang fejlődésének azt a szakaszát 
tárgyalja, amikor a már kialakult üregrendszerben 
nyílt víztükrű vagy teljesen légteres állapot volt. 
Nem foglalkozik a fö üregesedés folyamatával, de 
néhány kapcsolódó részletkérdést bemutat.

Borsókövek Magyarországon

A Szemlő-hegyi-barlang 1930-ban történt feltá
rása során egy új barlangi képződmény tömeges 
előfordulása vált ismertté. A kővirágnak, bogyó- 
cseppkőnek is nevezett szőlöfurtszerü kiválások 
keletkezésének elméletét KESSLER HU BÉRT al
kotta meg a Szalonnai-barlangban látottak alapján. 
Erről 1935-ben megjelent könyvében így ír:

„... Az üreg fenekén kis tavat találtam, amely
nek vize egészen meleg volt. A kívül fakadó víz itt 
... még most is lerakta azokat a csodálatos 
képződményeket, amilyeneket a Szemlő-hegyi- 
barlangban sok százezer évvel ezelőtt rakott le a 
meleg víz. A rendkívül mély tó szélén tömegesen 
találtam kövirágokat, amelyekről most már kétséget 
kizáróan meg lehetett állapítani, hogy aragonit, 
hiszen jóformán az ember szeme láttára rakódott le a 
meleg vízből.”

Ehhez egyetlen megjegyzést: a könnyűbúvárok a 
világ több részén úszkálnak hatalmas cseppkövek 
között. Tehát a cseppkő is víz alatti képződmény... 
Viszont Kessler nem azt írja, hogy a tó szintje alatt 
képződött a borsókő!

A borsókő elméleti fejtegetői a továbbiakban 
csak a hévizes keletkezés módjával foglalkoztak 
(GÁNTI 1962), az alaptételt nem vitatták, maradt a 
kiválás a víz alatt, sőt többnyire meleg víz alatt. Én 
is ezt a nézetet vallottam a budai barlangok 
képződményeit bemutató írásomban (KRAUS 1990).

Borsókövek néhány bizonyosan hidegvizes (pa
takos) barlangban is gyakoriak. Magyarországon 
legismertebb a Szabadság-barlang, aminek bejárat
közeli tömeges borsókő-előfordulását a részletes 
leírás csak megemlíti, de nem magyarázza (BALÁZS 
1961). A Rejtek-zsomboly és Esztramos borsókövei 
az első leírások szerint szintén meleg vízből váltak 
ki (KOSA 1963, VÁJNÁ 1975).

A Vecsem-bükki-zsomboly alsó részén 
szétfröccsenő vízcseppekből képződött, korailszerű 
kiválásokat SZENTHE (1970) aeroszol-kiválással 
magyarázta. KOSA (1969) az Alsó-hegy zsombo
lyaiban cseppkő és borsókő váltakozó sorrendű 
előfordulása alapján feltételezte egyidejű képződé
süket.
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Hasonló volt RÓNAKI (1980) cikke a huzat-bor- 
sókövekről. Szerinte a barlang belsejéből áramló leve
gő aeroszol-tartalmából is történhet kiválás egyes szű
kületek sziklabordáin. Ezeket és a „zsomboly-borsó
köveket” aeroszol-kiválásnak tartják ma is.

Döntő fordulatot hozott 1992-ben Észak-Ame- 
rika néhány jelentős barlangjában végzett tanul- 
mányutunk. Meglátogattuk Új-Mexikóban a denevé
reiről, hatalmas termeiről és borsóköveiről nevezetes 
Carlsbad-barlangot is, aminek képződményeit rész
letesen vizsgálták (HILL 1987), és megállapították, 
hogy a száraz területen levő, nagy bejáratú barlang
ba éjjelenként „becsorog” a levegő, szárítva a falfe
lületeket. A kőzetből és üledékből előszivárgó oldat 
betöményedik és mészkiválás történik. Hosszú idők 
során ez lesz a borsókő, ami beborítja az üreg alján 
levő hűvösebb és száraz „légtó” medencéjében a 
falakat, cseppköveket. Éles felső szintje nincs a 
kiválásnak, de keskeny átmenti sávban szűnik meg a 
borsósodás. Ilyen szint megfigyelhető a Szemlő- 
hegyi-barlang Óriás-folyosójában is.

Szegfükalcit, szögletes borsókő, borsókő

A légteres (bepárlódásos) borsókö-képzödés fel- 
tételezésekor felmerül a kérdés, hogy víz alatt egyál
talán képződik-e borsókö, és ha igen, akkor hogyan 
lehet megkülönböztetni őket.

Egyértelműen víz alatti kiválás a szegfükalcit néven 
ismert képződmény. Cseppkőmedencék alján és oldalán 
milliméter-centiméter nagyságú, csomókban álló, he
gyes kalcitkristályok nőnek. Ugyanez történik a me
dence kialakulása előtt képződött cseppkövek oldalán 
is. Patakos barlangokban az áradások lebegtetett horda
léka elboríthatja a kristályokat, és ennek többszörös is
métlődése „bocskoros cseppköveket” eredményez (Sza
badság-barlang). Ez külalakra borsókö, de elhelyezke
dése egyértelműen bizonyítja medencebeli keletkezését.

Más formát találunk a Pál-völgyi-barlang Gyön
gyös-folyosójában. A szögletes borsókőnek nevezett 
kiválás tompa kalcitkristályok csoportjaiból áll. 
Gyakran kalcitlemezekre nőttek rá, ezért esetleg 
meleg vízben kivált szegfukalcitnak tekinthetők. A 
jelenleg ismert egyetlen lelőhely alapján még nem 
dönthető el a kérdés. (Néhány barlangban van még 
hasonló alakú kiválás, de ezek sohasem kapcsolód
nak kalcitlemezhez.)

A valódi borsókövek között vitathatatlanul 
légteres eredetű a felszíni kőzettörmelék darabjai
nak alsó oldalán gyakran megjelenő réti borsókö. A 
kődarab felületén végigcsorgó esővízből az oldott 
mészanyag a tömb alján, a víz elpárolgása miatt 
válik ki. (SZENTHE kifagyással magyarázza ezek
nek képződését.) Belsejükben mikroszkóppal nézve 
oldás és kiválás váltakozása látható. Ugyanilyen 
szerkezetűek, csak többnyire nagyobbra nőttek a 
barlangi borsókövek.

A Bükk-hegység néhány „ösemberes” barlang
jában cseppkölefolyás van, amit borsókö-szakáll 
vesz körül. A nagy bejárat miatt erősen szellőzött 
térben az időszakosan szivárgó vízből cseppkő 
képződik, míg a nedves folt szélén, ahol a csorgás 
már elhanyagolható, a párolgás jut túlsúlyba.

A Szemlő-modell és a „padlófűtés”

A barlang borsókö-tömegének kialakulásával 
kapcsolatban lényeges kérdés, hogy a zárt, legfel
jebb szűk forráskürtökkel felszínre nyíló üregrend-* 
szerben müködhetett-e ez a folyamat?

A megoldást — ami a legtöbb borsóköves hé
vizes barlangunkban igaz lehet — a vízszint moz
gásának vizsgálata adta meg. Kiderült, hogy 
hosszú ideig a Szemlő-hegyi-barlang 165 m ma
gasságban levő aljzata alatt néhány méterrel volt 
a vízszint; ekkor képződött a Kiscelli-fennsík 
155-160 m szinten levő, nagymennyiségű forrás- 
mészköve. Azaz egy felszínközeibe felnyúló, 
magas hasadékhálózat alatt a felszíni hőmér
sékletnél kényegesen melegebb víz áramlott. Ezt 
a hatást nevezem padlófűtésnek. A József-hegyi- 
barlang egyes alsó járatai megközelítik a Molnár 
János-barlangban ismert melegvíz szintjét, itt 
jelenleg melegebb falfelületek mérhetők. A fo
lyamat akkor is működik, ha a hasadék alján 
meleg vizű tó van.

Adott tehát egy „zárt” légtér, amit alulról meleg
víz fut, 40-50 méterrel magasabban pedig a közeli 
felszín hőmérséklete hűt. A járatok hasadék- 
jellegüek, ezért könnyen kialakulhat egy belső lég- 
és oldatáramlás. A Carlsbad-modellnél a hatalmas 
bejáraton beömlő, hűvös, száraz levegő működteti a 
folyamatot, míg a Szemlő-modellnél a mélyből jövő 
meleg tehette ezt (1. ábra).
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30-50°/.

Carlsbad-modell: A félsivatagos területen 
a száraz levegő lecsorog a nagybejáratú üregbe. 
Lent a hideg légtóban borsókő képződik.

Szemlő-modell:
Az üreg alatt levő 
meleg víz hatására 
légáramlás indul meg. 
Ennek fel- és le- 
áramlása térben 
elülönülhet, míg 
a lecsapódott víz 
függőlegesen 
lefelé szivárog.

0-5 °C

25-30 °C

/. ábra. A barlang alján képződő tömeges borsókő-kiválás két lehetséges módja

Gömbfülkék

A barlangban a melegebb levegő felemelke
dik, és a felszínt megközelítő, hűvösebb felületen 
a pára lecsapódik, oldja a kőzetet (MÜLLER 
1974). Az így kialakuló, gyakran gömbös alak
zatok jellemzője, hogy a kőzet rétegzettsége alig 
befolyásolja formájukat. A víz alatti oldódásnál 
törvényszerűen kipreparálódott kalcittelérek is 
lemaródnak, és a levegő áramlásának megfelelő 
íveltségű formák keletkeznek. Ugyanerre a sorsra 
jutottak a régebbi kiválások is, ami támpontot ad 
a folyamatok sorrendjére. Erre az Örvény-folyosó 
felső részén láthatunk példát.

A gömbfülkék tehát nemcsak vízfelszín alatt, 
hanem légtérben is keletkezhetnek. A kiálló réteg- 
fejek és kalcittelérek megléte vagy hiánya alapján 
lehet elkülöníteni őket. A feloldódott mészanyag 
a kőzet mállott felületén levő mm-cm vastag puha 
rétegben szivároghat lefelé, majd az üreg alsó 
részén ismét párolgás és mészkiválás történik. A 
Szemlő-hegyi-barlang borsóköves folyosószaka
szai döntő többségben magasba nyúló hasadékok 
alján vannak.

A Szemlő-hegyi-barlang kiválásai

A kiépítés során készült járatmélyítések és - 
tágítások sok helyen tanulmányozhatóvá tették a 
közetfelületet borító kalcitkiválásokat. Két fö cso
portjuk: az összefüggő kérgek (karfiol) és a hézago
sán levő, hengeres kiválások (borsókő). Mindkét 
típus rétegzett, ami legalábbis színzónásságot jelent, 
vastagságuk erősen változó, egymás közelében is 
jelentős eltérések vannak.

A karfiol minden felületet egyenletesen kérgez 
be, ami csakis víz alatti képződésnél lehetséges. 
Elterjedésének szintje tehát az egykori vízelborítás 
magasságát mutatja, a bennük levő kalcitlemezek 
nyílt víztükrű tavat jeleznek. A tó feltételezhetően 
langyosvizü volt.

A borsókő különböző vastagságban többször 
előfordul a kiválás rétegsorában (2. ábra). Ez az 
előzőkben leírt képződési mód miatt légteres 
időszakokat bizonyít.

Kalcitlemezek a karfiolban is vannak elszórtan, 
nagy mennyiségben azonban a 175 m szint alatti 
kiválás-sor tetején találhatók. Ezek a barlangi tó 
felszínén kiváló kalcithártya lesüllyedt és megvasta-
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2. ábra. Szemlö-hegyi-barlang kiválásainak elvi rétegsora
1. kőzet, 2. oldási maradék, 3. törmelék, 4. karfiol I„ 5. kalcitlemez I. 6. borsókő 1., 7. borsókő 2. (fecskefészek). 8. karfiol 
2., 9. kalcitlemez 2., 10. agyag. 11. karfiol 3.. 12. borsókő 3., 13. gipsz, 14. cseppkő

godott darabjai (KRAUS 1990), amik ráülepedtek és 
hozzánőttek a régebbi képződményekre, így a vastag 
borsókö-kiválásra is. Előfordulásuk megmutatja a 
száraz (borsóköves) időszak után felemelkedő víz
szint magasságát.

Nagyobb cseppköves felületek csak a barlang 
nyugati részein találhatók. Ezek — a borsóköveken 
lógó, apró függöcseppkövekkel együtt — fiatalok 
lehetnek, ma is fejlődnek. Feltűnő a borsóköves 
kiválások alatti cseppköképzödés hiánya. Egyetlen 
kivételként a Padlás feljárója alatti néhány, 2-3 cm 
átmérőjű, arasznyi oszlopot ismerem. Ezeken apró 
borsókövek ülnek, valószínűleg a kalcitlemezeken is 
megtalálható, hasonló nagyságúak társai. Néhány 
méterre innen van az elvágott karácsonyfa kalcitle- 
mcz-kúpja, kb. 1 méterrel alacsonyabban. A hasadé- 
kon beszivárgó víz csepegése okozta a vízben a kúp 
fejlődését, máskor és máshol pedig a cseppkövek 
képződhettek.

Megoldatlan még a 176-178 m szinten több he
lyen levő gipszkérgek képződésének módja (vízben 
vagy szárazon) és a kiválás ideje.

A vízszint nyomai

A Szép-völgy üregrendszerei egyetlen vízrendszer 
részei, érdemes tehát megvizsgálni a más barlangok
ban és felszínen látható formákat és kiválásokat is.

A Ferenc-hegyi-barlang fö üregszintje 240-245 
m között van (KARPÁT-SÁSDI 1992). A területen 
csak itt ismertek az „ágyúcsövek”, „hévforráscsö
vek”, amik vízfeltörési pontként értelmezhetők 
(KRAUS 1982). Egyiken jól látszik, hogy kb. 20 cm j 
vastag borsóköves kiváláson tört át. Több más pon- f 
tón is megállapítható, hogy a víz feláramlása az I 
üregkitöltés és a kőzet határán oldotta ki a csöveket, j 
Feltételezhető tehát egy hosszú (?) légteres időszak I 
(borsókő, esetleg üledéklerakódás), amit átmeneti I 
vízelöntés követett. Ugyanez a víz okozhatta, hogy 
az aljzati üledék mélyebb szintre mosódott, illetve I 
összeroskadt, amit a falakon sokfelé látható, ce- I 
mentáit üledékperem bizonyít. SÁSDI L. (1989) I 
szerint a feltörési csöveket hatalmas buborékok 
mozgása alakította ki. Jelenleg ezt semmilyen válto
zatában nem tartom valószínűnek.
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A Mátyás-hegyi-kőfejtőben a barlang bejáratától 
ÉNy felé levő üregben (Moby Dick-barlang) 214 m- 
es szinten van kalcitlemez. A Mátyás-hegyi-bar- 
langban kalcitlemez-felhalmozódás található a Tüz- 
ojtó-ág felső részén (Magas-folyosó), kb. 200-202 
m szinten. A Mikulás-ágban kb. 170-180 m szinten 
is kalcitlemez van, ez megegyezik a Szemlő-hegyi- 
barlangból ismerttel.

A Pál-völgyi-barláng Meseországának környé
kén 203-205 m szinten van tömegesen vékony 
kalcitlemez, ami alól az egykori aljzati üledék hi
ányzik. Az újabb részeken 155-160 méteres szin
ten több helyről ismert kalcitlemezek előfordulása, 
amihez néhol jól fejlett apadási szinlök társulnak 
(TA K Á C SN É  1980). Ugyanezen a szinten a kalcit- 
lemez-tömeg alól több helyen itt is hiányzik a 
kitöltés. Az így kialakult híd alján agyag száradási 
repedéseinek kalcittal kitöltött helye is megfi
gyelhető (KISS-TAKACSNÉ 1987). Ez szintén vi
tathatatlan bizonyítéka egy száraz időszak után 
történő elöntésnek.

A Molnár János-barlangban 4-5 méterrel a je
lenlegi vízszint alatt levő kiválásról, ál fenékről ír 
KALINOVITS S. (1984). Ez 99-100 m tengerszint 
feletti egykori vízmagasságot jelez. A mai forrás 
mesterségesen visszaduzzasztott, ezért a Duna több 
méteres ingadozása a barlangi vízszintet alig befo
lyásolja.

Felszínen forrásmészkö 240—245 m szinten, a 
Gárdonyi út-Törökvész lejtő között található leg
magasabban. Ez a Ferenc-hegyi-barlang ismert 
járataitól néhányszáz méternyire van, valószínűleg 
annak (egyik ?) forrása lehetett. A József-hegy 
(igazából Szemlö-hegy) csúcsán a kilátó alatt 220- 
225 m magasságban van forrásmészkö. A hegy
tömb Ny-i oldalában, a Lepke utcában 170 m kö
rüli szinten kisebb forrásmészkő tömeg van. Ha 
feltételezzük, hogy ennek kiválásakor a hegy K-i 
oldalán nem volt vízkilépés, akkor az „álló” vízből 
válhattak ki a Szemlő- és Mátyás-hegyi-barlang 
kalcitlemezei.

A Szép-völgy környékének legnagyobb for- 
rásmészkő-tömege a Kiscelli-fennsíkon van, 
155-160 m magasságban. Ez megegyezik a Pál- 
völgyi-barlang fő üregesedési szintjével; nyilván 
a barlangokból kioldott mészanyag felszíni 
kiválása.

A Ferenc-hegyi-barlang egyes járataiban és a 
Gugger-hegy oldalában 245-290 m szintben számos 
helyen van üregkitöltő kalcitszivacs. Ennek a szála
sán rostos kiválásnak képződése még nem ismert, 
ezért vízszintjelzö szerepét nem tudjuk.

A vízszint változása

A Szemlő-hegyi-barlang képződményeinek fel- 
használásával elkészült a barlangi vízszint változá
sának görbéje. Ezt bővítettem ki a Szép-völgy többi 
vízszintjelzö kiválásával (3. ábra). A különböző 
helyeken megfigyelt szintek egybeesése bizonyítja 
az eljárás helyességét, valamint magyarázatot ad 
néhány, egyébként nem értelmezhető jelenségre. 
Legfontosabb volt ezek közül a padlófűtés lehető
ségének bizonyítása.

Kérdéses volt a barlang alatti terület vízáramlá
sának módja, lehetősége. Az üregeket eredetileg 
kioldó víznek ide kellett jönnie régebben, és a vízjá
ratok nem tömödtek el, legfeljebb beszűkültek. A 
legfelső kalcitlemezek bizonysága szerint a meleg 
víz egy hosszú szünet után (borsókő) újra elöntötte a 
barlang alsó részét, azaz a vízjáratok valóban meg
maradtak.

A kalcitlemezes tó kiapadása után máig tartó 
légteres állapot következett. Ennek kiválásai a leme
zeken elszórtan megtalálható apró borsókövek (az 
Óriás-folyosó nagy tömegű borsóköve régebbi, 
hiszen rajtuk vannak a kalcitlemezek.) Az utolsó 
borsóköves időszakban a hideg felszíni éghajlat 
megvolt, de a padlófűtés hiánya miatt a belső lég
körzés nem indult meg, ezért csak kevés mészkivá
lás történt.

A hőmérséklet jelenkori melegedésével együtt
járó csapadéknövekedés hozta létre az apró csepp
köveket. Ezek mindenhol borsókövön lógnak, tehát 
a vízbeszivárgás új jelenség, talán a felszín erősebb 
lepusztulása adott rá lehetőséget.

A vízszintesések oka

A vízszintváltozást bemutató ábra egyik feltűnő 
jelensége a hosszú nyugalmi időszak (kalcitlemez, 
apadási szinlő) után a vízszint rövid ideig tartó 
emelkedése, majd erős csökkenése. Ennek megtör
ténte már régóta ismert a több barlangban is látható 
üledékkimosódás formájában (KRAUS 1982). Ma
gyarázatára azonban csak most, az egész vízszint- 
görbe megrajzolása után nyílott lehetőség.

Valószínű, hogy a nyugodt, tavas időszakok a 
pleisztocén éghajlatváltozás hideg, száraz szakaszai
hoz kötődnek. Ekkor a források alig működtek, és a 
barlangon belüli kiválás jelentős volt. A melegebb, 
csapadékos időszak kezdetekor erősen megnőtt a 
vízhozam, és ez mosta ki a cementálódott aljzati 
kiválások alól a laza üledéket. Eközben a felszínen is 
felerősödött a folyók mélyítő munkája, így földtani-
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3. ábra. A  Szép-völgy vízszintváltozása a pleisztocén során (a vízszintes tengelyen levő időtartamok nem 
arányosak)
F  = Ferenc-hegyi-barlang: 1. borsókő, 2. ágyúcső
Pál-völgyi-barlang: 3. fe lső  kalcitlemez, 4. kimosódás, 8. száradási repedések, 9. apadás i szín lök, kalcitlemez,
10. kimosódás
S  = Szemlő-hegyi-barlang: 5. karfiol 1., 6. borsókő L, 7. karfiol 2., 9. borsókő 2., 10. kalcitlemez 2., karfiol 3., 11. borsókő 
3., 12. cseppkő
M  = Molnár János-barlang: 12. álfenék, 13. mai vízszint 
K  = Kalcitlemez szintek 
T = forrásmészkő szintek

lag rövid idő alatt bevágódtak a medrek. A Duna a 
hegytömböt körülvevő, vízzáró Kiscelli Agyagot 
hordta el. Amint megfelelően repedezett illetve 
üregesedett mészkőtömeget ért el, a források szintje 
„pillanatszerüen” lesüllyedt ebbe a magasságba.

Az éghajlat-ingadozás a hidegvizes (patakos) 
barlangokban is feltöltődést majd kimosódást oko
zott, így a formák és kitöltések vizsgálatával ott is 
készíthető hasonló vízszintgörbe. A Szabadság- 
barlangra már megvan, bár az egy szintben futó járat 
miatt csak egy (valószínűleg az utolsó) feltöltési 
ciklust lehetett kimutatni (KRAUS 1994).

Kraus Sándor 
Budapest, 
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VVATER TABLE FLUCTUATION IN 
SZEMLŐ-HEGY CAVE

Based on a misinterpretation by KESSLER 
(1935), coralloids were considered to be sub- 
aquaeous speleothems fór a long time in Hungary. In 
fact, most of these formations form in subáénál 
cnvironment. Author discusses the relcvant condi- 
tions in Szemlö-hegy Cave, Budapest, where pop- 
corn coralloids were first found in masses in the 
country.

In later phases of cave development, the bottom 
of Szemlő-hegy cave was fii led repeatedly with 
warm lakes. In drier periods of the Ice Age, the 
spring level was situated somé meters lower than the 
cave, so warm water heated the cavities from below. '  
Uplifting moist air condensed in the uppermost parts 
of the high, fissure-shaped passages approaching the 
surface, and resulted in formádon of sphaerical 
chambers; whcrcas dissolved matériái seeping 
downwards on the walls precipitated again in form 
of popcom coralloids in the lower parts. Comparing 
the altitudes of speleothems and morphological 
elements in the caves of the Szép-völgy area with 
those of spring travertine deposits, the graph of 
water table fluctuation could alsó be compiled.
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ALSÓ-HEGYI FÖLDRAJZI NEVEK BÓDVASZILAS 1851. ÉVI KA
TASZTERI HATÁRLEÍRÁSÁBAN 

A Barát-zsomboly és az Almási-zsomboly első említése

Dr. Dénes György

Ö S S Z E F O G L A L  Á S

A 19. sz. közepén megkezdődtek Magyarország területe kataszterezésének és telekkönyvezésének 
előmunkálatai. Ezek kapcsán sor került valamennyi község határának pontos megállapítására is, ami úgy 
történt, hogy a szomszédos községek erre megválasztott lakosai együttesen végigjárták a közös határszakaszt, 
és jegyzőkönyvbe foglalták a határvonal leírását. Szerző az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában 
folytatott kutatásai során rátalált Bódvaszilas és a szomszédos községek határleírását rögzítő 1851. évi 
jegyzőkönyvre, amelyből a ma az Aggteleki Nemzeti Park részét képező Tornai-Alsó-hegyen húzódó és sok 
joldrajzi nevet, köztük számos karsztos helynevet tartalmazó részeket ismerteti a dolgozat.

A múlt század közepén megkezdődtek az ország 
területe kataszterezésének előmunkálatai, amelyek 
azután lehetővé tették utóbb a telekkönyvek fel fek
tetését. E munkálatok kapcsán többek között sor 
került valamennyi község határának pontos megálla
pítására is. Ez oly módon történt, hogy a szomszédos 
községek erre megválasztott tagjai bizottságilag 
együttesen végigjárták a közös határszakaszt, és a 
jegyző, ahogy akkor mondták toll vivő, jegyző
könyvbe foglalta a határvonal leírását oly módon, 
hogy feljegyezte benne az egyes határjelek (határ
halmok, határkövek, illetve oszlopok, bevésett ke
reszttel megjelölt fák stb.) helyét, a következő ha
tárjelig húzódó vonalszakasz irányát és lépésben 
megadott távolságát. Rögzítette a jegyzőkönyv azt a 
tényt is, ha valamelyik határszakasz nyomvonala, 
illetve annak egy része a két szomszédos község 
között vitatott, vagy ahogy akkor azon a vidéken 
mondták villongásos volt. A határjelek helyét 
lehetőség szerint valamely, akkor a szomszédos 
községekben közismert földrajzi objektum, termé
szetes, vagy ember alkotta tereptárgy megnevezésé
vel igyekeztek egyértelművé tenni, így e határleírá
sokat rögzítő jegyzőkönyvekben számos földrajzi

név is szerepel, ezért e jegyzőkönyvek eredeti ren
deltetésükön túl, a történelem, a földrajz, a névtan, 
de még a szpeleológia és más tudományágak szem
pontjából is jelentős tudományos értékeket őriztek 
meg napjainkig.

Ezúttal a mai Bódvaszilas község határleírását 
tartalmazó és az Országos Széchényi Könyvtár 
kéziratgyüjteményében végzett kutatásaim során 
fellelt jegyzőkönyvnek azokat a részeit idézem 
csupán az alábbiakban, amelyek a község határvo
nalának az Alsó-hegyen húzódó szakaszait rögzítik, 
mert e határszakaszok leírásában szereplő számos 
földrajzi névnek jelentősége van szpeleológiai vo
natkozásban is. A kihagyásokat a szövegközlésben 
három ponttal (...) jelölöm.

Az alább idézett határleírás szövegét, illetve 
szövegrészeit igyekszem betűhíven — legfeljebb 
egy-egy lemaradt ékezet pótlásával — közölni, de 
földrajzi nevek és földrajzi objektumok, köztük a 
tájékozódás szempontjából fontos és jórészt ma is 
létező utak említésének dőltbetüs szedése, és a 
szpeleológiai jelentőségű földrajzi nevek és objek
tumok (zsomboly, töbör, lápa, karsztforrás) említé
sének félkövér dőltbetüs szedése az én kiemelésem.
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A határleíráshoz fűzött megjegyzéseimet szögletes 
zárójelbe téve szúrom be a jegyzőkönyv szövegébe.

*

Idézett részek az 1851. évi kéziratos jegyzőkönyvből

„H atár leírása 
Szilas Adókösségének.

Szilas Adókössége határos Derénk, Almás, 
Görgő, Komiati, Szentandrás, Rákó, és Szögligeth 
Helységekkel.

Szilas helység [dercnki] határa kezdődik a Bába 
völgybe hol a Szilas Derénk és Szögligeti hármas 
határ vagyon, innen északnak indúlva 310. lépésnyi
re találtuk az Szilas túl Derénkre vezető szekér wrat, 
melly a határt képezi; — attúl mint egy hat lépésnyi
re van egy keresztes gyertyánfa, melly határ jegyül 
szolgál; — innen ezen vonalba északnak haladva 
mindenütt a Bába Völg\>ön 2100 lépésnyire találtuk a 
Vereses föld melletti szekér utat, melly a Porónyától 
egéssz Görgőre vezet, a Vereses fö ld  melletti szekér 
úton 324. lépést nyugatnak menve, ott az erdőbe be 
kanyarodtunk, honnan 136 lépést menve értük a 
Barátzomboly partján lévő hármas határt, Derénk, 
Szilas, és Almás helységeket illetőt.

Kell a Barátzombolyparton Május hó óikén 1851.
Derenk Helység Választmányi Tagjai 

[Aláírások]

Az Almási Derenki és Szilasi hármas határtűi, 
melly a Barát zomboly parton vagyon 304. lépést 
[Szilas almási határán] keletnek haladva értük az első 
határhalmot, mellynek közepébe egy élő tölgyfa 
vagyon, innen azon vonalba haladva 218. lépésnyire 
találtuk a második határhalmot, mellybe szinte egy 
vastag élő tölgyfa léttez, — ettül 190. lépésnyire van a 
negyedik határhalom, egy kis tisztáson, — innen a 
Szabóparlagi Almásrul Szilasra vivő gy’alog úton 
keresztül menve a Kövesfertés parton 531. lépésnyire 
van a hetedik halom, mellynek közepébe egy élő 
tölgyfa vagyon, — innen 518. lépésre azon a vonalon 
hol a Sásosfertésxe Szilasról jönnek [az almási hatá
ron] egy zomboly parttól [ez az Almási-zsomboly!]
10. lépésnyire van a 8ik halom, mellybe egy korhadt 
vastag élő tölgyfa vagyon, — innen a Szobolyaszéki 
nagy töbör fenéken keresztül jőve 476. lépésnyire van 
egy tisztáson egy nagyobb 9dik halom, hol a Szilasi,
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Szilas adóközség határleírásának első oldala, kelt 
1851-ben a Barát-zomboly partján (a kézirat erede
tije az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában)

Almási Görgei határok öszve szögellenek. Itt kellene 
a Szilasi választmányi tagok állítása szerint a hármas 
határnak lenni, — de a legkésőbbi határjáratkor Görgő 
és Almás a határra nézve magok között meg nem 
egyezhetvén, csak egy halom hányatott.

A Derenki Szilasi és Almási hármas határtól kezd
ve mentünk a fentebb megnevezett határhalomra, 
Almás helység más hellyen állítván lenni a régi hatáijá- 
ratkor, azért az egész tájt villongásnak vallya.

Kelt az almási határszélen Május hó óikén 1851.
Almás Adókösség Választmányi tagjai

[Aláírások]

[Utólagos bejegyzés a jegyzőkönyvbe]: Ezen 
villongás megszűnt akkor, midőn a megyei t. bíróság 
a határ halmokat kijegyezvén fölhányatta.
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Az Almás Görgő és Szilasi hármasnak lenni 
kellő határiul délnek fordulva [Szilas görgői határán] 
mindenütt tisztás bérczen mentünk, 176 lépésnyire 
egy régi szekérút mellett, melly a Porónyától 
Görgőre vezet találtunk egy leégetett vastag tölgyfát 
akit mind a két helység választmánya határnak vall; 
— Ezen leégetett, határt képező tölgyfától keletnek 
fordulva mindenütt a Porónyától Görgőre vezető 
régi út teszi a határt, mellyet 1656 lépésnyi távolság
ra találtuk a hármas vagy is Szilas, Görgő és 
Komiati határhalmokat.

Kelt a nevezett hármas határnál Május 5ikén 
1851.

Görgő Helység Választmányi tagjai 
[Aláírások]

A Görgői Komiati és Szilasi hármas határnál 
délnek fordulva [Szilas komjáti határán] találtuk az 
első halmot 200 lépésnyire; — ezen vonalba haladva 
100. lépésnyire értük a második határt, — ezen 
vonalon 137 lépést menve egy töbör parton a gy’alog 
út mellett találtuk a harmadik határhalmot, — ezen 
vonalon haladva 137. lépésnyire találtuk a negyedik 
határt, mégis azon vonalon menve 240. lépésnyire 
van az ötödik határ, — ugyan ezen vonalba 140. 
lépésnyire találtuk az hatodik halmot, — még is 
innen azon vonalon 277. lépésnyire találtuk az hete
dik határdombot, — innen haladva 150. lépést egy 
töbör oldalba van a nyolczadik határhalom, — 170. 
lépésre ettül a kilentzedik határ; — 141. lépésre ettül 
a tizedik határhalom; — 113. lépésre ettül a tizene
gyedik halom; a Lábas erdő szélitől mindenütt nagy 
koszirtón az ergetőn jőve 1725. lépés az a hely hol a 
Vecsem patak a kősziklából ered, — ezen részt a 
Komiátiak villongósnak tartják. A Vecsem patak 
kezdetétül mindenütt ezen patak képezi a határt ... 
egész addig hol szinte a Bódvába szakad ...

Kelt a Szilasi Komiati és Szentandrási hármas 
határnál. Junius 7ikén 1851.

Komiati Helység Választmányi tagjai 
[Aláírások]

[...]
A Szilasi Rákói és Szögligeti hármas határtól, 

melly a Bódva parton vagyon, [Szilas szögligeti 
határán] az ország útig tesz 127. lépést, — az or
szágúton Perkupától felfelé jőve, egy vízvezető 
kőhidig van 117. lépésnyire az első határhalom, —

az országút mellett lévő oszlop képzi a határt, s fel 
északnak a szántóföldek közt 417. lépés az erdő 
széle, hol a második határhalom vagyon Szilasi 
Veréb Rémiás János, és Szögligeti Géllé András 
földjök végibe; — innen a partnak az erdőbe befelé 
haladva 373 lépésre van a harmadik határhalonv 
ettül 128 lépésnyire azon vonalba a negyedik halom- 
mellybe két fiatal tölgyfa létez; innen ugyan azon 
vonalon menve 195 lépésre a Tilalmas olldalon van 
az ötödik halom, közepébe egy nagy tölgyfa van; — 
még is azon vonalba 84. lépésre van a hatodik ha
lom, egy kétágú keresztes tölgyfánál; — ettől 206. 
lépésre van a hetedik halom, — még is ettől 353 
lépésre van a nyolczadik halom, — innen 211 lépés
nyire a Hársas tetőn egy kis tisztáson van a 
kilenczedik halom, innen 82 lépésre szinte a Hársas 
tetőn egy tisztáson van a tizedik halom, — azon 
vonalba a Bérezés tetőn 230. lépésre van a tizene
gyedik halom, mellybe egy élő Bikkfa léttez, — 
innen északnak tartva a Pólyástetőn 132 lépést 
jöttünk a tizenkettedik halomra, — a Pólyástetői út
mellett az erdöszélen van a tizenharmadik halom.*«
melly a szol lök közti úttal együtt 394. lépés. — Azon 
vonalba 103 lépésre a Csipkés szol lök mellett a Dúsa 
út szélin van a tizennegyedik halom, — ezen vonal
ba ismét 1003 lépésnyire, a fa  hordó út mellett van a 
tizenötödik halom, — itt délnek fordulva 168. lépés
re van a tizenhatodik halom, — ugyan ezen vonalba 
181 lépésnyire a csipkés tetőn van a tizehetedik 
halom, — ettől 215. lépésre a Szilvás tetőn a fahordó 
út mellett van a tizenkilenczedik halom, — ettől 315 
lépésre van a Dusa töbörbe van a 20dik halom, — I 
innen azon vonalba 222 lépésre van a huszonegyedik 
halom, — ettől délkeleti vonalon menve, az úgy 
nevezett Csizma kőnél 260. lépésre van a huszon
kettedik halom, — ettől 170. lépésnyire az Acskai 
élőn van a huszonharmadik halom, — innen lefelé a 
völgynek menve 370 lépésre van a huszonnegyedik 
halom, az Acskai meredek kősziklától észak felé 
tartva, 125 lépésre az Acskai lápán van a 25ik ha
lom. — Az Acskai lápán keresztül az úgynevezett 
Bencsfoldön 272. lépésre van a 26ik halom, — még 
is innen 273. lépésre szinte a Bencs földén van a 
27ik halom. — Az Acskai partnak menve 200. lé
pésnyire van a 28ik halom, — a Bedebérczon 240. 
lépésre van a 29ik halom, — attól azon vonalban 
200 lépésnyire értük a Bábavölgyi hármashatárt 
Szilas Szögliget és Derenk helységeket illetőket.
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Kelt a Bába Völgyi hármas határnál Junius 7ik 
napján 1851.

Szögligct Helység Választmányi tagjai 
Szilas Adókösség Választm. tagjai 

I Aláírások]”
*

A határleírás idézett részei, bár csak a szilasi 
határ vonala által érintett vagy azzal szomszédos 
tereptárgyakat említik, így is több mint félszázat 
neveznek meg, nagyobb részüket kiforrott földrajzi 
néven, másokat csupán jelzős földrajzi köznévvel 
vagy körülírással. Nem egyszer alig dönthető el, 
hogy tulajdonnévi előtag vagy csupán jelző áll a 
földrajzi köznév előtt, és ezt még nehezíti, hogy a 
jegyzőkönyvben a nagy kezdőbetűk használata 
esetleges és következetlen.

A közel másfél évszázaddal ezelőtt készült ha
tárleírásban szereplő földrajzi nevek többsége ma is 
él, a helybeliek, meg a terület kutatói jól ismerik, de 
akadnak a jegyzőkönyvben olyan helynevek is, 
amelyeket ma már nem igen hallani a legöregebb 
helybéliektől sem (pl. a Bencs földe), és számos 
szekérút, meg gyalogút tűnt el azóta, nagyobbrészt a 
fennsíkot kettészelő trianoni államhatár létrejötte 
miatt.

A határleírás földrajzi neveinek a mai térképek 
névanyagával való egybevetését könnyíti, hogy 
Szilas határvonala azóta hosszú szakaszokon alig 
változott, kivéve a Vecsem-bükki háromszögelési 
ponthoz a trianoni szerződés nyomán kialakított déli 
irányú nagy beszögellést és környékét. Nehezíti 
viszont az egybevetést, hogy a határleírásban 
szereplő földrajzi nevek némelyike a mai térképeken 
másutt szerepel, „elcsúszott” pl. a Vereses felirat 
(délkeleti irányba) vagy a Csipkés-tető neve (dél 
felé).

Nem könnyen segíti az egyeztetést a jegyző
könyvben szereplő lépésszámok felhasználása sem, 
mert a határ bejárásakor valóban a megtett lépéseket 
számolták, már pedig a lépések száma nemcsak 
az adott szakaszon a lépteket számláló személy 
lábának hosszától, de még inkább a terepviszo
nyoktól függött, így egy-egy lépés hossza a terep- 
szakasz adottságainak függvényében 40-80 cm 
között változhatott.

Ami a határleírásban szereplő karsztjelenségeket 
illeti, két zombolyt, mai szóhasználattal zsombolyt,

öt töbröt, egy víznyelős lápát és egy karsztforrást, 
illetve ahogy írva vagyon patak eredetét említi a 
jegyzőkönyv.

A Barátzomboly-i ma is általánosan ismert és a 
térképeken is szereplő földrajzi nevén említi a 
jegyzőkönyv. Ez az 1851. évi határleírás — mai 
ismereteink szerint — a tágas szájú Barát-zsomboly 
első írott említése. Kár, hogy a határdomb annak 
idején a zsomboly déli partjára került, így ezen 
impozáns karsztos üreg szája ma az államhatár 
szlovák oldalán nyílik.

A határleírásban szereplő másik almási határ 
menti zomboly egyértelműen a mai Almási-zsom- 
boly. Pontosan meghatározza helyét a jegyzőkönyv a 
Köves-fertés és a Szó bolya-szék, meg a Szabó-pallag 
és a Sásos-fertés között, de kétségbevonhatatlanul 
meghatározza az almás-görgő-szilasi hármas ha
tártól lépésben megadott távolsága is. Ennek a neve
zetes zsombolynak is ebben az 1851. évi határleírás
ban találjuk az első írott említését. Itt a határdomb 
annak idején a zsomboly északi partjára került, így 
ennek szája ma is Magyarországon nyílik.

Öt alsó-hegyi töbör említése szerepel a vizsgált 
jegyzőkönyvben. Ezek közül a Szobolyaszéki nagy 
töbör, a Csipkés töbör és a Dúsa töbör ma is ismer
tek és beazonosíthatók, viszont minthogy a trianoni 
szerződés nyomán kialakított Vecsem-bükki határ- 
beszögellés a Szilas és Komjáti közti határvonal egy 
szakaszát megváltoztatta, ezért az ott megemlített, 
de néven nem nevezett két töbör azonosítása bi
zonytalan.

A határleírásban szereplő Acskai lápa is karsztos 
objektum, felszíni lefolyással nem rendelkező, terje
delmes mélyedés, az északi szélén fakadó Acskó-kút 
vize, meg a belekerülő csapadékvizek a déli szélén 
lévő víznyelőben tűnnek el, és a szögligeti Csörgő- 
forrásban lépnek ismét napvilágra.

Egy karsztförrás is szerepel a határleírásban, a 
Vecsem patak eredete, illetve, az a hely, ahol a 
Vecsem patak ered, ezt ma Vecsem-förrás-nak ne
vezzük.

Mindent egybevetve Szilas Adókösségének 1851. 
évi Határleírása sok vonatkozásban is becses okirat. 
Szerencse, hogy fennmaradt, így megismerhetjük és 
felhasználhatjuk adatait.

Dr. Dénes György 
Budapest, 

Borbély u. 5.
H-1132
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1

TOPONYMS RELATED TO 
SPELEOLOGICAL OBJECTS IN A 1851 

DESCRIPTION OF THE BOUNDARIES OF 
BÓDVASZILAS VILLAGE

Preparatory work fór the cadastral survey and 
land registration of Hungary started in the middle of 
the 19th century. This work alsó included the precise 
determination of the boundaries of each settlement: 
elected inhabitants of the neighbouring villages 
perambulated together the joint boundary section

and recorded the description of the party-line in a 
protocol. On the course of his researches in the 
manuscript collection of the National Széchenyi 
Library, author have found the protocol from the 
year 1851 that describes the boundaries between 
Bódvaszilas and the neighbouring villages. From 
this protocol, details discussing the boundary section 
across the Alsó (Lower) Hill of Torna county (part 
of the present Aggtelek National Park) are presented 
in the paper, which, among the several geographical 
names, include alsó karstic toponyms.
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Karszt és Barlang, 1993. évf. l-Il. füzet, p. 59-60.} Budapest

ÚJ FELTÁRÁS A SZABADSÁG-BARLANGBAN

Vidics Zoltánná

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A budapesti Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Barlangkutató Szakosztályának kutató csoportja 
Frecska József és Vidics Zoltánná irányításával 12 év alatt, 56 alkalommal átlag négy fő  részvételével 1905 
óra ráfordítással 12,5 méter eltömődött járatszakaszt bontott ki. Az eredmény 502 méter új, érdekesen változó 
méretű, képződményekben igen gazdag járat szakasz megismerése, mely a barlang 1954. évi felfedezése óta az 
egyetlen továbbjutás.

Az Égerszög határában lévő Szabadság-barlang
ban a Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Bar
langkutató Szakosztály kutatói 1980-ban Húsvétkor 
kezdték a feltáró munkát a Kis-kuszoda nevezetű 
végponton. Ennek előtte ezen a helyen nem folytak 
továbbjutási kísérletek. Eszközeink a feltáráshoz a 
járat szűk volta miatt a minimumra korlátozódtak: 
különböző kézi vésők, félkézkalapács, kiskapa, 
hordó, szivattyú és vízhatlan fólia. Munkánkat igen 
nehéz körülmények között végeztük. Nehézségeink: 
a szűk hely, az ismeretlen járatszakasz felé lejtő föte, 
a kitöltés rétegeit fedő kalcitrétegek, a felgyülemlő 
csepegő vizek és az igen gyenge légáramlás. A 
feltáró munka Frecska József és Vidics Zoltánné 
vezetésével 12 évig tartott. Ezalatt az idő alatt 56 
alkalommal, átlag négy fő részvételével 1260 órát 
dolgoztunk. A munkahely megközelítésére 645 órát 
fordítottunk. Az átbontott (kitöltéstől megszabadí
tott) járatszakasz hossza 12,5 méter. A kitöltés leírá
sa: Három fő rétegsort figyelhettünk meg, az egyes 
rétegek tetejét 5-7 cm vastag kalcitkéreg borította. 
A rétegek vastagsága átlag 17 cm. Az alsó réteg 
tartalma: kavics, agyag és egy kevés kőzettörmelék. 
A középső réteg tartalma: agyag, kavics és kb. 4%- 
ban faszén. A felső réteg tartalma: agyag. A harma
dik réteg feletti kalcitkérgen 1,2 cm vastag agyag
üledék volt, amelyben 18 önálló réteget lehetett 
megfigyelni (szabad szemmel). A bontásunk nyol

cadik métere után a kitöltés elérte a lefelé irányuló 
főtét. így a kalcitkéreg a főtéré cementálódott, meg
hagyva egy 10 cm 0-jű, nagyon gyengén szelelö 
lyukat. Végül is a kemény küzdelmünket siker koro
názta! 1991. október 27-én jutottunk be az eddig 
ismeretlen járatszakaszba. Az 1991. november 2-án 
megejtett térképezés során kiderült, hogy 502 méter 
hosszú és K=223,8 -  É=218,8 -  D=92,0 méter ki
terjedésű.

Az új járatszakasz leírása: Nagyon szűk járat
szakaszokat (kuszoda, kulcslyukszelvény) nagyon 
szépen díszített tágas teremszakaszok váltják fel. 
Található egy kisszelvényű, kavicsos aljú becsatla
kozó oldalág, amely feltehetőleg a már régen ismert 
barlangszakaszból vezeti át a vizet igen nagy vízál
lás esetén. A feltárás időpontjában száraz. Található 
egy kürtő +13 méter, átlag 4 m 0-jü  (kissé ovális), 
felette igen szűk átbújás után kb. +30 méter bejárva. 
Nagyméretű kőzettömbök kesze-kuszán egymásra 
halmozva, melyek között átbujkálva igen nehéz és 
nagyon veszélyes a „közlekedés”! A kürtő alsó 
(szabad) szakasza sötétszürke, fehér erekkel sűrűn 
átszőtt kőzet. Az alja feltételezésem szerint álfenék, 
mert teljesen vízszintes, holott egy ilyen méretű 
kürtő kioldásához igen sok víznek kellett lefolyni, 
így a talpszinten is kellene ennek nyomát látni. 
Távolabb van a kisebb 0-jü, +8 méteres kürtő, teteje 
zártnak látszik. Tovább haladva található egy -18
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Égerszögi Szabadság-barlang 1991-ben feltárt szakasza (váz
lat). Felmérte: Vidics Zoltánná, Vajda Gábor és Szeydl Zsolt

méteres akna, melynek oldalfala vastagon agyagbe
vonatos, alapterülete 1,5 m x 2,5 m (a felső végén), 
az akna lefelé szükül, az alján csak a víz el folyásá
hoz elegendő méretű kb. 10 cm magas és 40 cm szé
les rés van. Vannak 120 cm magas homogén agyag
padok, melyek tetején szép cseppköképzödmények

vannak. A járat több helyén található vízelnyelő
repedés. A képződmények között megtalálhatók: 
sztalagmitok, sztalagtitok, szalmacseppkövek, helik- 
titek, kristálymedencék, különböző színű bekérgező- 
dések és egyedülálló agyagképzödmények. A kuta
tásirányítói munkát az első három nap Frecska Jó
zsef, az ezt követő időben Vidics Zoltánné végezte. 
A fotózást Czirják Ferenc végezte Gazdag László és 
Lukács Erika segítségével. A térképezést Vidics 
Zoltánné végezte Vajda Gábor és Szeydl Zsolt segít
ségével.

Vidics Zoltánné 
Égerszög, 

Béke 45.
3757

I R O D A L O M

BALÁZS DÉNES: A Szabadság-Barlang. — Karszt és 
Barlangkutató 1961. II. félév.

NEW DISCOVERY IN SZABADSÁG CAVE

Digging through a 12.5 m long crawlway 
clogged with sediments, members of the FTSK Cave 
Researc Group discovered a new section in Szabad
ság Cave (Aggtelek Karst, NE Hungary) in 1991. 
The work, led by J. Frecska and Mrs Vidics, took 
1905 hours (56 actions in 12 years) fór a four- 
member team. This 502 m long section with varying 
dimensions and rich formations is the First new 
exploration since the 1954 discovery of the cave, by 
which the totál length of the system has increacd to 
3.3 km.

6 0
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AZ MKBT XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE
Budapest 1993. június 18-20.

A Társulat XXXVII. barlangnapját a MAFC 
Barlangkutató Csoport rendezte június 18-20. között 
Budapesten a Pál-völgyi kőfejtőben. A háromnapos 
rendezvény alatt valamivel több, mint 300 ember 
regisztráltatta magát. A résztvevők a vacsorajegy 
mellett színvonalas kiadványt kaptak kézhez, melyben 
a terület barlangjainak legújabb kutatási eredményei
ről olvashattak írásokat. A programok sorát pénteken 
este a Barlangkutató Emlékkert felavatása nyitotta. A 
rendezvény ideje alatt lehetőség nyílt a Mátyás-hegyi-, 
a Pál-völgyi- és a József-hegyi-barlangok megtekinté
sére, a túrák késő este is zajlottak.

A szombaton korán reggel startoló hagyományos 
Marcel Loubens Kupán 21 csapat vett részt. A verseny 
sorány, melyen a résztvevőknek ügyességi, tájékozódá
si és geológiai feladatokat kellett megoldaniuk a Má
tyás-hegyi-, a Harcsaszájú- és a Kis-Hideglyuk-barlan- 
gokban, az alábbi eredmény született:

I. helyezés: BEAC II. csapata (Lettner G., Nyer
ges A., Tisje L.) 554 pont,

II. helyezés: BEAC-FTSK vegyes csapat {Aknai 
Z., Elekes B., Zsólyomi Zs.) 538 pont,

III. helyezés: Papp Ferenc csapata (Maucha G.. 
CsekőÁ., Szabó L.) 478 pont.

Az eredmény kihirdetésére az esti tábortűz mel
lett a Cholnoky-pályázat díjainak kiosztása után 
került sor. A verseny első három helyezett csapatá
nak tagjai értékes díjakat vehettek át, melyeket a 
Sport Túra BT ajánlott fel. A verseny követően a 
Barlangi Mentőszolgálat tartott bemutatót és az est 
programját diavetítések zárták. A vasárnap megren
dezett egyéni kötéltechnikai versenyen Nyerges 
Attila (BEAC) győzedelmeskedett Rose Gyuri és 
Lettner Gábor (mindkettő BEAC) előtt.

Nyerges Miklós

CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
Elnöksége és a KTM Természetvédelmi Hivatal 
annak érdekében, hogy elősegítse a Társulat kere
tében folyó karszt- és barlangkutatási tevékenysé
get, foként a kutató és feltáró munka megfelelő 
szintű dokumentálását, az elért eredmények össze
foglalását, valamint ezek értékelését, Cholnoky 
Jenőről elnevezett pályázatot ír ki évenként 
ismétlődően. Az 1993. évi pályázat az előző évek
hez hasonlóan csoport és egyéni kategóriában 
került meghirdetésre.

A pályázatra csoport kategóriában 11, egyéni ka
tegóriában pedig 5, a pályázati kiírásnak megfelelő, 
értékelhető pályamű érkezett be.

Tekintettel arra, hogy a Barlangtani Intézet kez
deményezésére a Környezetvédelmi és Területfej
lesztési Minisztérium a kiírástól eltérően a pályázat 
bírálatára ez évben 300 000 Ft-ot biztosított, a meg
emelkedett pénzügyi adottságok alapján lehetőség 
nyílt a pályadíjak jelentős mértékű megemelésére, 
valamint a különdíjak mellett pénz- és tárgyjutalom 
kiosztására.
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A bíráló bizottság csoport kategóriában az alábbi 
sorrendet állapította meg:

I. díj:
Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport

50 000 Ft
II. díj:

Vulkánszpeleológiai Munkacsoport
40 000 Ft

III. díj:
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület

30 000 Ft

A csoport kategóriában adható különdíjakat a bí
ráló bizottság az Acheron Barlangkutató Szakosz
tálynak, a jól dokumentált feltárási eredményekért, a 
Plecotus Barlangkutató Csoportnak a feltáró tevé
kenység dokumentálásáért, valamint a tudományos 
kutatás területén elért eredményekért és a Tatabá
nyai Barlangkutató Egyesületnek, kiemelten a do
kumentációs munkákért 25 000-25 000 Ft összeggel 
ítélte oda.

A bíráló bizottság a csoport kategóriában pénz
jutalomban részesítette a Bakony Barlangkutató 
Egyesületet (12 000 Ft) kataszterezési tevékenysé
géért, az Álba Regia Barlangkutató Egyesületet 
(10 000 Ft) jól összefoglalt, sokoldalú, de a korábbi 
évekhez képes szerényebb kivitelű jelentéséért és a 
Troglonauta Barlangkutató Csoportot (6000 Ft) a

Buda-barlangban végzett munkák példamutató 
dokumentálásáért.

A bíráló bizottság a Heliktit Barlangkutató Cso
port és a Pro Natura Barlangkutató Csoport jelenté
sét könyvjutalomban részesítette.

A bíráló bizottság az egyéni pályázatok szakmai 
értékének elbírálására független szakértőket kért fel. 
Ezen írásos vélemények alapján az egyéni kategóri
ában az alábbi döntés született:

I. díj:
Kraus Sándor 1992. évben végzett karszt- és bar
langkutatási munkáinak dokumentálásáért

20 000 Ft
II. díj:

Kalicza Tibor-Szablyár Péter a Társulat alapító tagjai
ról készített videofilmsorozatának első filmjéért

15 000 Ft
III. díj:

Hardi Ágnes a Tapolcai-tavasbarlangban végzett 
mikrobiológiai vizsgálatokért

8000 Ft
Horváth Zsuzsa a hazai idegenforgalmi barlan- * 

gok állapotáról és a fejlesztési lehetőségekről készí
tett dolgozatáért 8000 Ft

A bíráló bizottság Varga Miklós a denevérekről 
szóló ismeretterjesztő dolgozatát könyvjutalomban 
részesítette.

Fleck Nóra

Csoport
össze
foglaló
0-10

feltárás
védelem

0-25

tudo
mányos
0-25

doku-
ment.
0-25

csoport
élet

0-15

össz.
pont

0-100
helyezés*

Acheron Barlangkutató Szakosztály 10 25 15 15 12 77 K
Álba Regia Bg.kutató Egyesület 10 15 15 5 7 52 P
Bakony Barlangkutató Egyesület 8 12 15 20 5 60 P
Bekey Imre Gábor Bg.kut. Csoport 10 22 25 25 15 97 I.
Heliktit Barlangkutató Csoport T
Marcel Loubens Bg.kut. Egyesület 10 20 22 23 13 88 III.
Plecotus Barlangkutató Csoport 8 24 22 5 12 71 K
Pro Natura Barlangkutató Csoport T
Tatabányai Bg.kutató Egyesület 9 20 15 25 12 79 K
Troglonauta Barlangkutató Csoport P
Vulkánszpeleológiai Munkacsoport 10 25 20 25 12 93 II.

* K = különdíj, P = pénzjutalom, T = tárgyjutalom
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MEGALAKULT A SOLYMÁRI BIZOTTSÁG

A Solymári-ördöglyuk turista jellegű bemutatá
sát a háború előtt a Magyar Barlangkutató Társulat e 
célból megalakított Solymári Bizottsága kezdemé
nyezte, és éveken át végezte. Az azóta eltelt közel 50 
év alatt azonban — gazda hiányában — a barlang 
egyre pusztulóbb állapotba került.

Ezen segítendő, a Budapesti Természetvédelmi 
Igazgatóság a barlangot lezáratta, és még ez évben 
felújíttatja a Cirkuszig tartó szakasz létesítményeit, a 
lépcsőket korláttal láttatja el, az onnan a kijáratig (Pipa) 
vezető útvonalat pedig overallos túrák vezetésére teszi 
alkalmassá (létrák, biztosító kötelek beszerelése).

Ezt a lehetőséget kívánja a Társulat kihasz
nálni és a régi hagyományt felújítva 1994 tava
szától kezdve a barlangot turista jellegű látogatás
sal hasznosítani, és karbantartani. E cél érdekében 
az Elnökség támogatólag jóváhagyta a Solymári 
Bizottság megalakítását, melynek vezetésével és a 
látogatással kapcsolatos engedélyezési, szervezési 
teendők ellátásával, a látogatási feltételek kidol
gozásával Hazslinszky Tamást bízta meg.

Fleck Nóra

BARLANGKUTATÓ CSOPORTJAINK ÉLETÉBŐL

A Barlangtani Intézet — az előző évekhez ha
sonlóan — elkészítette a barlangkutató csoportok 
éves jelentéseinek barlangonkénti feldolgozását. A 
Társulat kutatócsoportjai, illetve kollektívái közül 
1993. évi tevékenységéről 24 adott le jelentést. 
Barlangkutatásra (feltárás, dokumentálás, tudomá
nyos vizsgálat stb.) vonatkozó tényszerű vagy 
tájékoztató adatok 23 jelentésben szerepelnek. A 
beérkezett 9 egyéni kutatási jelentés közül 7 tar
talmaz barlangkutatási adatokat, 2 jelentés általá
nos témájú.

Feltáró kutatást 20 csoport és 1 egyéni kutató 
összesen 79 karsztobjektumban folytatott. E munkák 
eredményeként az 1993-ban feltárt új barlangok és 
barlangszakaszok össz-hosszúsága megközelíti a 
2000 métert. A feltárások eredményeként 4, a ka
taszteri adatfelvételek során 110, azaz összesen 114 
új barlang vált ismertté. Térképezést 16 kutató vég
zett, összesen 147 karsztobjektumról készítve felmé
rést. A felmért járathosszúság megközelíti a 2000 
métert, az első felmérésü barlangok, barlangszaka
szok össz-járathossza kb. 1500 méter.

Az 1993-ban kutatott karsztobjektumok — területi és szakmai bontásban
A szakmai bontás bal oldali oszlopában szerepelnek azok az objektumok, ahol csak a tevékenység ténye 

került dokumentálásra, a jobb oldali oszlopban feltüntetett objektumoknál a jelentések adatokat, eredménye
ket is tartalmaznak.

Terület fe ltá rá s v éd e le m g e o ló g ia
g en e tik a .
m o rfo l.

h id ro 
ló g ia

k lím át
te rá p ia

ő s lé n y 
ta n

rég észe t b io ló g ia té rk é p fo tó le írás
Ossz.
kú t.

*»g

ú jb g .

4100 Mecsek 1 1 1 11 14

4400 Bakony 2 4 9 4 1 1 3 1 6 1 2 1 19 33 1 19 1 6 7 1 12
4500 Vértes 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
4600 Gerecse 7 3 18 4 2 4 9 2 32 1
4700 Budai-hegység 11 4 6 1 1 3 2 1 2 2 5 1 8 1 6 7 22 1
4800 Pilis 5 1 1 1 1 4 1 10

4900 Szentendrc- 
Visegrádi-hgs. 1 21 10 39 8
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Terület fe ltárás védelem g e o ló g ia
g e n e tik a .
m o rfo l.

h id ro 
lóg ia

k lím át
terá p ia

ő s lé n y 
tan

rég észe t b io ló g ia térk ép fo tó le írás
össz .
kút.

H

új bg

5300 Bükk 4 2 5 4 3 2 3 4 1 1 4 4 3 1 9 1

5400 Aggteleki-karszt 5 2 1 1 3 2 4 14 13 3 7 2

5500 Zemplén 1 1 7 13 9 0 2 8 6 7 1 0 9 8 8

Összesen:
5 8 2 1 3 6 12 1 15 4 4 4 9 1 2 1 2 3 1 9 4 9 2 1 4 5 2 9 8

1 1 8 3 5 5 1 1 4
7 9 4 8 1 6 4 8 2 1 3 3 6 8 1 4 7 1 0 0

Az ACHERON Barlangkutató Szakosztály a Cso- 
dabogyós-barlangban a Patakmeder-ág felfedezésé
vel 25 m-re csökkentette az immár 2,7 km hosszúsá
gú rendszer és a Szél-lik közötti távolságot, s foly
tatta az Edericsi-fennsíkon tavaly feltárt Nagy-nyelő 
kutatását is. Kisebb bontási munkákat végeztek a 
Cserszegtomaji-kútbarlangban és a Mátyás-hegy 
(Budai-hegység) DK-i kőfejtőjének 5 objektumában, 
ahol a 6. sz barlangból kiindulva kimutatták annak 
összefüggését a 7. sz. barlanggal. A Mátyás-hegyi- 
barlangban végzett próbabontások mellett merülést 
hajtottak végre a tóban is, egy 7 m hosszúságú, 
agyagkitöltéssel záruló víz alatti járatrészt derítve 
fel. A tóban próbaszivattyúzást és rendszeres víz- 
szintméréseket végeztek, dokumentációs tevékeny
ségük keretében pedig összeállították a Csodabo- 
gyós-barlang bejárási útmutatóját, s helyszínrajzot 
készítettek a Délkeleti-kőfejtő, valamint a Balfi- 
dombság (Alpokalja) barlangjairól.

Az ALBA REG1A Barlangkutató Csoport a Tési- 
fennsíkon 8 objektumban végzett feltáró és állagvé
delmi tevékenységet. Az Álba Regia-barlangban a 
főbejárat alatti omladékzóna stabilizálása mellett, 
mintegy 20 m-es továbbjutást értek el az Ajándék
ágban, újranyitották a Repeta-zsombolyt, s többek 
között megkezdték a jelentős nyelőképességgel bíró 
1-9 objektum bontását. A Vértesben végzett terep- 
bejárásuk a harasztosi felhagyott bauxitkülfejtés 
területén egy újabb barlang, a 72 m hosszúságú, 
hófehér hidromagnezit-lerakódásokat tartalmazó 
Hamvas-barlang megismerését eredményezte. Tu
dományos tevékenységük keretében folytatták az 
Álba Regia-barlang és a Gánti-barlang klimatológiai 
vizsgálatát, illetve ez utóbbi régészeti és csontlele
teinek feldolgozását, valamint denevér megfigyelé
seket, földtani és karszthidrológiai adatgyűjtést 
végeztek. Dokumentációs munkájuk során az újabb 
feltárások térképezésén túlmenően felmérték a Cse

resznyés-zsombolyt (-14 m) és a Tavas-barlangot 
(-29 m), s közreműködtek a vulkánszpeleológiai 
tábor tevékenységében is.

A BAKONY Barlangkutató Egyesület által a Déli- 
Bakony és a Pápai-Bakony 9 karsztobjektumában 
végzett feltáró munkák eredményeként a Bújó-lik 
bejárati zónájában egy kis oldalág, az Öreg-köves 
víznyelőbarlangban egy újabb akna vált ismertté, s 
kisebb előrejutás történt a Tapolcafoi-forrásbarlang 
végpontján is. Ez utóbbi barlangból a források római 
kori használatát bizonyító pénzérméket, az Attya- 
pusztai-forrásbarlangnál megkezdett kutatások során 
Árpád-kori leleteket hoztak felszínre, felmérték a 
Töpéri-barlangot, s a 4430-as kataszteri egység 
anyagát 7 újabb barlangocska térképével egészítették 
ki.

A BEKEY IMRE GÁBOR Barlangkutató Csoport 
a Pál-völgyi-barlang 7 pontján végzett feltáró kuta
tásokat, melyek eredményeként a Kiskarácsony
ágban egy kisebb oldaljárat vált ismertté, a Y- 
folyosó Ny-i ágából kiindulva pedig újabb jelentős 
feltárás történt. Itt a járatot eltorlaszoló omladék 
átbontásával novemberben mintegy 600 m hosszú
ságú, látványos cseppköképződményekkel és külön
féle hévizes kiválásokkal díszített, tágas folyosó- 
rendszer nyílt meg; az új szakasz nyugati, omladék- 
kal záruló végpontján a tágas szelvény dacára inten
zív huzat érezhető. Tudományos tevékenységük ke
retében folytatták a barlang denevérállományára vo
natkozó (s az utóbbi években sajnos határozottan 
csökkenő tendenciát jelző) megfigyeléseiket, hőmér
séklet- és radonméréseket végeztek, s a barlang ás
ványkiválásainak vizsgálatát az apadási színlők mor- 
fogenetikai feldolgozásával egészítették ki. Az új sza
kaszon végzett dokumentációs munkák alapján a Pál- 
völgyi-barlang ismert hossza 1993. végén 8 280 m.

A BENEDEK ENDRE Barlangkutató és Termé
szetvédő Egyesület a Sátorkőpusztai-barlangra ka-

6 4



pott hasznosítási engedély birtokában felújította a 
Nagy-terembe vezető vaslétrát, s több ponton a 
túrázást elősegítő létrákat és köteleket helyezett el. 
Hazánk első, kutatócsoport által hasznosított idegen- 
forgalmi barlangját a megnyitás évében mintegy 
1600 látogató kereste fel.

A Debreceni Búvárklub a Diabáz-barlangban a 
Hajóköteles-akna utáni omladék stabilizálásával, a 
nagyakna létrájának felújításával és a Szép-ág feljá
rata előtti omladékban új közlekedőút kijelölésével 
ismét viszonylag biztonságosan járhatóvá tette a 
barlangot, s megkezdte a végponti agyag- illetve 
sóder-szifon bontását. Karszthidrológiai megfigyelé
seik keretében mérték a barlangba befolyó víz
hozamokat, s közreműködtek a Magyar Állami 
Földtani Intézet által végzett, a Garadna-forrással 
való kapcsolatot igazoló vízfestésben.

Az ERZSÉBET SC Barlangkutató Szakosztálya 
folytatta az erősen feltöltődött, széndioxidos Ördög- 
árok-utcai-barlang (Budapest) kutatását, a Nagy- 
somlyó-hegyi-barlangban (Pilis) pedig egy felső 
termecskét tárt fel, előkészítette a mélyponti törme
lékkitöltés megbontását s elvégezte a 22 m 
mélységű, hévizes kürtő jellegű barlang térkép- és 
fotódokumentálását.

A GERECSE Barlangkutató Egyesület feltáró 
munkájának eredményeként a Keselő-hegyen egy 
újabb hasadékbarlang (17. sz. barlang, 12 m, -8 m) 
vált ismertté, s folytatódott —  még jelentősebb 
előrejutás nélkül — a Pisznice-barlang, a Pisznicei- 
zsomboly, valamint a Nagy-Gerecsén a Legyes- 
barlang és a laktanya melletti nagy töbör barlangjá
nak bontása is. E két utóbbi barlang bejáratát 
kútgyürük beépítésével biztosították, a 19 lezárt és 
további 19 gyakrabban látogatott gerecsei barlangnál 
rendszeres ellenőrzési és karbantartási munkákat 
végeztek; tudományos munkájuk keretében pedig 
folytatták a hőmérséklet- és radonméréseket, illetve 
a hegység 159 barlangjára kiterjedő, átfogó téli és 
nyári denevérszámlálásokat.

Az Építők SE HELIKTIT Barlangkutató Cso
portja a Szentgáli Kö-lik (Bakony) kutatását folytat
va 3 pohton végzett bontási munkákat, aktualizálta a 
barlang térképét és megkezdte a hőmérséklet- 
méréseket; a barlangtól mintegy 800 m-re, a Me- 
csek-hegy É-i oldalában található további két kis 
barlangról pedig vázlatos leírást és fotódokumentá
ciót készített.

Az Óbudai SE KARSZT Barlangkutató Szak
osztály tagjai a Pilisben, a Nagy-Szopáki 5. sz. 
víznyelő beomlott kutatóaknájának újrabontásával 
egy 7 m mélységű, részben már szálköben kialakult 
aknába jutottak, amelyre új bejáratot nyitottak, s 
terepbejárásai során a hegy ENy-i részén egy kis 
roncsbarlangot, a Fenyves-réti víznyelők (Bükk) 
előtti mederszakaszon pedig egy újabb nyelőpontot 
derítettek fel.

A MAFC Barlangkutató Csoport nyári Acskó-réti 
(Aggteleki-karszt) kutatótáborán elvégezte a Frank- 
barlang évekkel ezelőtt beomlott bejáratának újra- 
feltárását, a Bába-völgyi 3. sz. víznyelő megbontá
sával pedig bejutottak annak eddig ismeretlen bar
langjába, melyet 87 m hosszúságban sikerült feltár
niuk. Kőris-hegyi (Bakony) kutatási területükön a 
Meander-nyelő bontását folytatva, 23 m mélységben 
elérték az omladékzónából kifelé vezető szintes 
járatot, s bekapcsolódtak néhány erdélyi és spanyol- 
országi barlang feltáró munkáiba is. Dokumentációs 
tevékenységük keretében az új feltárások térképezé
se és a Frank-barlang megbízásos felmérése (182 m, 
-48,5 m) mellett összefoglalták a Bába-völgy karszt- 
objektumaira és az Alsó-hegy vízrendszereire vonat
kozó ismereteiket, s külföldi túráik alapján számos 
barlangról állítottak össze bejárási útmutatót.

A MARCEL LOUBENS Barlangkutató Egyesület 
1993. évi feltáró tevékenysége két kiemelkedő sikert 
is hozott: a Szilfás-nyelő bontásának újraindítása a 
Bükk második, s az ország negyedik legmélyebb 
barlangját képviselő, 190 m mélységű, különleges 
heliktit-képződményekkel díszített Jáspis-barlang 
megismerését eredményezte (az új barlangot önálló 
cikk ismerteti lapunkban); s az év végén megvalósult 
a Szepesi- és a Láner Öli vér-barlang összeköttetése 
is az utóbbiból kiindulva feltárt Fofó-ágon keresztül. 
Állagvédelmi munkáik során újraácsolták a Cubá- 
kos- és az Útmenti-barlang bejáratát és a Bükki 
Nemzeti Park támogatásával lezárták a Szepesi-, a 
Lilla- és a Létrási-vizesbarlangot; tudományos tevé
kenységük keretében pedig a Nagy-fennsíkon rend
szeres forrásészleléseket végeztek és folytatták a 
Létrási-vizesbarlang klimatológiai és csepegés-vizs- 
gálatait.

A MA FI Barlangkutató Csoport hagyományos 
kutatási területein (Ferenc-hegyi-barlang, Leány
barlang, Mogyorós-töbri- és Szén-völgyi Alsó
víznyelők) végzett feltáró és állagvédelmi tevékeny
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ségén túlmenően Derenk térségében (Aggteleki- 
karszt) egy 20 m-es hasadékbarlangot, Telki határá
ban (Budai-hegység) pedig egy szarmata mészkőben 
kialakult, 40 m összhosszúságú omladékos barlangot 
fedezett fel. A Karszt csoporttal közösen szervezett 
(s önálló cikkben ismertetett) Központi Kutatótábor 
dokumentációs munkái mellett befejezték a Ferenc- 
hegyi-barlang megbízásos térképezését is, melynek 
alapján a barlang hossza 3974 m.

A PANNÓNIA Speleoalpin Barlangkutató Cso
port a Kálmán-réti-zsombolyban (Bükk) végzett 
előkészítő munkákat a feltáró kutatás újraindításá
hoz.

A PLECOTUS Barlangkutató Csoport folytatva 
a Tapolcai-tavasbarlang és a Kórház-barlang feltá
ró kutatását, az előbbiben összesen kb. 40 m, az 
utóbbiban összesen kb. 70 m előrejutást ért el. A 
Keszthelyi-hegység 11 karsztobjektumában végzett 
bontásaik eredményeként a Vaddisznós-barlang 
hosszát 20 m-rel, a Róka-nyelő mélységét 7-ről 12 
m-re növelték; a November 7. töbörben pedig egy 
kb. 25 m hosszúságú új barlangot tártak fel. Tudo
mányos tevékenységük keretében folytatták a 
Kórház- és a Tapolcai-tavasbarlang vízminőség- 
vizsgálatát, s megkezdték a vízszint naponkénti 
regisztrálását; az Edericsi-fennsík barlangjaiban 
pedig denevérmegfigyeléseket végeztek. Doku
mentációs munkájuk során folytatták a két nagy 
tapolcai barlang felmérését, áttekintő térképet 
szerkesztettek a város alatt ismert objektumokról és 
megkezdték azok fotódokumentálását, tovább 
ismertetőt készítettek az Agár-tetőn felmért kis 
Benárd-barlangról (8m).

A POSEIDON SE. búvárai folytatták a Tapolcai- 
tavasbarlang és a Kórház-barlang feltételezett víz 
alatti összeköttetésének igazolására irányuló felde
rítéseiket, melynek létezését immár az utóbbi tavá
ban észlelt fürge csellék is alátámasztanak; a Molnár 
János-barlangban pedig a vezetőkötelek felülvizs
gálata mellett megkezdték annak fotó és videódo
kumentálását.

A Mecsekben tevékenykedő PRO NATURA 
Karszt- és Barlangkutató Csoport a Szarvas-nyelő 
feltáró kutatása mellett a Mészégető-források-bar- 
langjában vízkémiai vizsgálatokat, a rendszer nye
lőiben állagvédelmi munkákat és nyelőképesség
megfigyeléseket, a hegység 11 barlangjában pedig 
téli denevérállomány-felmérést végzett.

A SZIKKTI Barlangkutató Csoport a Szemlő- 
hegyi-barlang négy pontján végzett járatbiztosítási 
és feltáró munkákat, mely utóbbiak eredményeként a 
Halál térségében egy kis oldaljárat vált ismertté. A 
Tábor-hegyi-barlang kutatását talpszintsüllyeszté- 
sekkel folytatták, míg a Kálvária-dombi kőfejtő bar
langjaiban és a Rácskai-barlangban (Budai-hegység) 
föleg állagvédelmi tevékenységet végeztek.

A TATABÁNYAI Barlangkutató Egyesület tagjai 
a Gerecsében egy szűk hasadékjárat feltárásával 128 
m-re növelték a tavaly felfedezett Bubo-barlang 
hosszát, a Lengyel-barlang három pontján pedig 
összesen 19 m előrejutást értek el. A Döbbenet
barlangban és a Benzinkút-barlangban a bejárati 
akna kiácsolását és a végponti szűkület vésését, 
illetve a mélyponti omladék kitermelését végezték, s 
újrabontották az Egér-lyuk beomlott kutatóaknáját; 
dokumentációs tevékenységük keretében pedig a 
Bubo- és a Benzinkút-barlangban történt kiegészítő 
térképezés.

A Tungsram SC TROGLONA UTA Barlangkutató 
Csoport folytatva a Buda-barlang feltáró kutatását 
22 m-ről 30 m-re növelte annak mélységét, s rész
ben, külső szakemberek bevonásával megkezdte a 
barlang klimatológiai, ásvány-kőzettani és levegő- 
bakteriológiai vizsgálatát. Dokumentációs tevékeny
ségük keretében a Buda-barlang térkép- és fotó
anyagának kiegészítése mellett a Visegrádi-hegy
ségben végzett kataszterező munkájuk során 28 
objektumot — köztük 9, az irodalomban még nem 
szereplő barlangot — dokumentáltak, felmérték a 
mesterséges Weiszlich-barlangot, s összeállították az 
ismert barlangok irodalomjegyzékét; a Solymári- 
ördöglyukban pedig áttekintő térképen ábrázolták az 
eddig átvizsgálatlan kb. 25 kürtöt és 80 szűkületet, s 
listát készítettek a barlang egyes részeinek elne
vezéseiről.

Az 1993. áprilisában alakult Veszprémi Egyetem 
DSE Barlangkutató Csoport megkezdte a Veszprém 
határában 1960-ban megnyílt, ám időközben szinte 
teljesen feltöltödött Csatár-hegyi-barlang kutatását.

A Vulkánszpeleológiai Kollektíva folytatta a To
kaji-hegység barlangjainak múlt évben megkezdett 
kataszterezését, amelynek során 89 újabb objektum — 
köztük az általuk újrafeltárt, nagyrészt mesterséges, 
ám hazánkban egyedülálló hidroszilikát anyagú 
cseppköveket tartalmazó erdőbényei Arany-barlang 
— alapdokumentációját készítették el; s 3 további kis
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barlanggal bővült a Kovácsi-hegy (Bakony) bazaltut
cájában ismert barlangok száma is. Tudományos 
tevékenységük keretében összefoglalót készítettek a 
kőbányászat által veszélyeztetett hegy természeti 
értékeiről; vizsgálták a Kádártai-forrásbarlang (Ba
kony) térségének vízáramlási rendszerét és potenciális 
szennyezőforrásait; barlangbiológiai megfigyeléseik 
eredményeként ez utóbbiban 8, a Tokaji-hegység

objektumaiban 14, a Kovácsi-hegy barlangjaiban 
pedig 12 állatfajt mutattak ki; s a nemkarsztos barlan
gok genotípusait a mesterséges üregek természetes 
utánomlásából származó „konzekvenciabarlangok” 
fogalmával egészítették ki.

A kutatócsoportok jelentései alapján összeállította: 
Juhász Márton ésTakácsné Bolner Katalin
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Franciaország legmélyebb barlangjai 1993. 
december 31-i állapot szerint

1. Réseau Jean-Bemard (Haute-Savoie) -1602 m
2. Gouffre Mirolde (Haute-Savoie) -1520 m
3. Réseau de la Pierre-Saint-Martin

(Pireneusok) -1342 m
4. Réseau Berger -  Fromegére (lsére) -1278 m
5. Gouffre de Bracas de Thurunge

(Pireneusok) -1157m
6. Sytéme de la Coumo d'Hyouernedo

(Haute-Savoie) -1004 m

Az ország 25 barlangja haladja meg a 25 km- 
es hosszúságot. Első helyen a Systéme de la 
Coumo d'Hyouernedo áll 94 843 m-es hosszával, 
míg a Réseau de l'Alpe (lsére) a második 60 195 
m-rel.

***

A horvát Speleozin folyóirat szerint Horvátor
szágban 5 barlang haladja meg az 500 m szintkü
lönbséget, és további 46 mélysége van 200-500 m 
között. A legmélyebb a Velebit-hegységben talál
ható, az 1993 nyarán felfedezett Lukina Jama 
(-1355 m).

***

A Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangkutató Szö
vetség tagjai 1994. április 6-án megtalálták az 
Ötscher két nagy barlangja, a kutatástörténeti 
szempontból is nevezetes Geldloch és a közelében 
nyíló Taubenloch közötti összeköttetést. Ezzel a 
barlangrendszer -23 800 m-es hosszával, 662 m 
szintkülönbséggel és 1050 m legnagyobb víz

szintes kiterjedéssel — Alsó-Ausztria leghosz- 
szabb és Ausztria tizedik leghosszabb barlangja 
lett, melynek új neve: Ötscher-Höhlensystem.

***
A Trieszt közelében található Grotta dell'Otto 

néhány fehér kiválását röntgendiffrakciós vizs
gálattal huntit-nak [Mg3(C 03)4] és magnezitnek • 
(M gC03) határozták meg. Ezek a Trieszti Karsz- 
ton először kimutatott ásványok valószínűleg 
turbulens vízből váltak ki.

***
Az olaszországi Bari közelében feltárt új bar

lang leghátsó részében egy borsókővel finoman 
bevont teljes emberi csontvázra bukkantak, mely
nek korát előzetesen 400 ezer évesre becsülik. A 
feltáró kutatócsoport javasolta a barlang felvételét 
az UNESCO világörökség listára.

***
A világ egyik legszebb barlangjának, az ame

rikai Lechuguilla-barlangnak a hossza az 1993- 
ban végzett felmérések eredményeként megha
ladta a 100 km-es hosszúságot. A jelenleg felmért 
101 km minden bizonnyal tovább fog növekedni a 
felmérési munkák folytatásával.

Az üzbegisztáni Buj-Bulok-barlang kutatásába 
újabban olasz kutatók is bekapcsolódtak, akik a 
barlangot a világ egyik legnehezebb barlangjának 
minősítették. Elérték a barlang legmagasabb pontját 
(+257 m), s ezzel a barlang teljes mélysége 1415 m.
A mélybeli továbbjutást egyelőre szifonok akadá
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lyozzák, de elméletileg még 300-400 m szintkü
lönbség is feltárható.

A „Die Höhle", a „Höhlenkundliche Mitteilungen" 
(Wien), és a „ Mitteilungen d. V. d. H. K. ” 

(München) nyomán H. T.

Schio (Veneto) városának közelében olasz barlang
ászok felfedezték a Föld eddigi ismert barlang belsejé
ből nyíló aknáját. Az Abisso di Monté Novegno szinte 
jelentéktelen bejáratát követően egy 50 és egy 8 méter 
mély aknán leereszkedve egy kis meandert értek el. Ez 
azonnal a hatalmas 430 méter mély akna tetejére veze
tett, melynek alja a barlang jelenlegi végpontja 
(.499 m).

INTERNATIONAL CAVER 1993. 8.

Folytatódott a Lechugilla-barláng feltárása: 
Ez év augusztusában a LEARN expedíció újabb 
1500 méter járatot térképezett fel, s így a barlang- 
rendszer hosszúsága elérte a 106 km hosszúságot.

INTERNATIONAL CAVER 1993. 8.

További újabb szakaszokat tártak fel olasz barlang- 
kutatók a Monté Canin szlovén oldalán található karszt
terület egyik már ismert mély barlangjában a Ceki II- 
ben. A barlang végpontja immáron 1370 méterrel mé
lyebben fekszik, mint a bejárat, s így Szlovéniában a 
mélységi ranglistán első, világviszonylatban pedig a he
tedik helyet foglalja el. Az új részek egy szakasza csak 
csónak segítségével járható be.

PROGRESSIONE 1993. 28.

1993 nyarán a Dinári-karszton a Velebit-hegy- 
ségben horvát kutatók egy új nagymélységü barlangot 
az 1355 m mély Lukina Jama-X fedezték fel. Az 59 fő 
részvételével rendezett tábor 7 nap alatt tárta fel a bar
lang teljes mélységét, majd a barlang kiszerelése min
dössze 4 napig tartott. A bejárat 1436 m tszf. magas
ságban nyílik, 35-40 perces gyaloglással közelíthető 
meg Lomska duliba felől. A bejárati akna 5X20 m át
mérőjű, -300 méterig a falak jéggel borítottak. A legna
gyobb egybefüggő akna 328 m mély, de ha az ennek 
alján található párkánytól eltekintünk, akkor egy 540 
méteres vertikális lépcső vezeti be a barlangot. Az első 
bivak -748 m-n van, míg a második -958 m mélyen 
egy nagy teremben. A barlang végpontját egy szifon 
jelenti.

SPELUNCA 1993. 51.

A Morva-karszt Hranicka nevű termálvizeiről 
nevezetes üdülőtelep közelében található hévfor
rásban végzett kutatásokat egy háromfős francia 
expedíció. A 17-18 °C hőmérsékletű vízben 130 m 
mélységig tudtak lemerülni a Hranicka Priepast 
teljesen víz alatt lévő barlangjában, ahol a további 
folytatás megismerésének a rendelkezésre álló 
felszerelések lehetőségei szabtak határt.

REGARDS 1993. 12.

A BCRA 1992. éve China Cave Projekt-je a 
Xingven (Sichuan, Kína) környéki karsztvidéket 
tanulmányozta. Több, mint 26 km barlangjáratot 
térképeztek fel, köztük néhány rendkívüli méretű 
fosszilis járatot, ahol még jelentős esélyek vannak 
további feltárásokra. A leghosszabb megismert 
újonnan megismert a Tiencuan Dong (Kék Ég 
forrásbarlang) 8100 m hosszú és 208 méter mély. 
A legtöbb üreg az enyhén dőlő mészkő réteglapjai 
mentén fejlődött ki és a hatalmas méretű járatok 
képződésében a mészkő felett helyenként megta
lálható nemkarsztos kőzetekből származó kénsav 
is szerepet játszott. A területen található a Föld 
harmadik legnagyobb dolinája a Xiaoyanwan, 
amely 210 méter mély és 650x450 méteres legna
gyobb átmérőkkel rendelkezik, mintegy 36 millió 
m3-es térfogattal. Ez azonban még mindig csak 
fele akkora, mint a Sarawak Nemzeti Park terü
letén található Garden o f  Edén (Édenkert), amely 
hasonló mélysége mellett 1200x800 méteres 
átmérőkkel rendelkezik és ezzel továbbra is leg
nagyobb a maga műfajában.

CAVE SCIENCE 1993. 3.

Számos kisebb üreg mellett egy 305 m mély 
és 1362 méter hosszú barlangot fedeztek fel 
a bristoli egyetem barlangkutatói az ausztriai 
Totesgebirge-ben. a hegység ÉNy-i részében 
a Wildensee közelében 2300 méter tengerszintfe
letti magaságban nyíló Organhöhle feltárása még 
1990-ben kezdődött, s még közel sem tekinthető 
befejezettnek.

Proc. Univ. of Bristol Spel. Soc. 1993.

Újabb hatalmas barlangrendszert tártak fel 
santanderi barlangkutatók az Ásón környéki karsztte
rületen. A régóta ismert Cueto-Coventosa és Garma
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Ciegci-Cellagua rendszer mellett is óriásinak mondható 
a Torca dél Canto erxcaramado barlangja. A jelenleg 
9 km hosszú 400 méter mély barlang hatalmas termek
kel (pl. Salán dél Hava — 4000 m2) örvendeztette meg 
felfedezőit, s jellemző módon a fő járat szélessége is 
helyenként meghaladja a 100 métert.

INTERNATIONAL CAVER 1993. 8.

A Világ Kiemelten Védett Geológiai Feltárásai
nak listájára került a Cupp-Coutum barlangrendszer 
(Türkménia, Közép-Ázsia). A volt Szovjetunió terü
letének leghosszabb mészkőben képződött barlangját 
elsősorban a benne található egyedülállóan gazdag 
és változatos formában előforduló hévizes ásványki
válások (sauconite, hidromagnezit, fluorit, fémszul- 
fidok stb.) miatt javasolta az UNESCO Világörökség 
Bizottságának munkacsoportja a listára való felke
rülésre.

Proc. Univ. of Bristol Spel. Soc. 1992.

A 129 méter mély L'Avenc d'en Patrona fel
fedezésével már 22-re nőtt a 100 méternél mé
lyebb barlangok száma Mallorca szigetén. A 
Forwew/or-félszigeten megbújó zsomboly legna
gyobb aknája 41 méter mélységű.

ENDINS 1993. 19.

1. Castleguard Cave 20122 m
2. Yorkshire Pót 12160 m
3. Thanksgiving Cave 7939 m

A legmélyebb barlang: Arctomys Cave 536 m 
(-523,+13).

REGARDS 1993. 13.

Kanada leghosszabb barlangjai:

Újabb mély barlangot fedeztek fel az oxfordi 
barlangászok (OUCC) a hagyományosan a Picos 
de Európa (Asztúria É-Spanyolország) nyugati 
fennsíkján rendezett kutatótáborukban. Az 1850 
méter magasságban nyíló jelenleg 811 méter mély 
és 9215 méter hosszú Pozu Jultayu fő látványos
sága a -700 m-es szint alatt található 50 métert is 
meghaladó hatalmas terembe zuhanó vízesés, 
amelyet mérete és hangja alapján egyszerűen 
a Csak Félelmetes névvel illettek. A barlang 
végpontján hatalmas omlás akadályozza a to
vábbjutást.

CAVES AND CAVING 1993. 60.

Összeállította: Nyerges Miklós
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K utató ink
kü lfö ld ö n

A PICOS DE EURÓPA NYUGATI RÉSZÉNEK NAGY BARLANGJAI

A MAFC Barlangkutató Csoport néhány tagja 
(Arany Andrea, Németh Zsolt, Nyerges Miklós és 
Tompa Károly) 1993 nyarán részt vehetett az Ox
ford University Caving Club (OUCC) egy barlang- 
kutató expedícióján, amely a Picos de Európa 
karszthegység nyugati szárnyának nagy barlang- 
rendszereinek felderítésére irányult. Ez a túra, 
amelyet továbbiak követtek, jó alkalmat adott a 
hegység — nyugodtan nevezhetjük így — óriás- 
barlangjainak megismerésére, mely ismereteket, 
habár ezekről köteteket lehetne írni, most itt meg
próbálok röviden összefoglalni.

A Picos de Európa

A világ talán egyik legszebb fekvésű karsztvi
déke a Picos de Európa E-Spanyolországban 
Asztúria és Kantábria és León tartományok hatá
rán, a Kantábriai-hegységben található. Kiterjedése 
mintegy 500 km2, ebből a legnagyobb rész 
Asztúriában található (277 km2), míg 131 km2 
Kantábria és 94 km2 León tartomány területére 
esik. A Picos de Európa három fő részre tagolható 
tagolható az egyes összefüggőnek tekinthető 
fennsíkokokat kettészelő hatalmas, helyenként 
1500 méter mélységet is meghaladó völgyek alap
ján (Cares-% és Dw/e-völgyek, lásd térkép). A leg
nyugatibb része a Macizo Occidental (El Cornion

— a „Nyugati Masszívum”), a legnagyobb a 
Macizo Central (Los Urrielles — a Központi 
Masszívum) míg a harmadik a Macizo Orientál 
(Andara — a Nyugati Masszívum). A hegység 
legmagasabb csúcsa a Központi Masszívumban 
található a La Tőrre de Cerredo (2648 m).

A fennsík barlangjait tekintve is a világ élvo
nalába sorolható, hiszen jelenleg négy barlang 
mélysége haladja meg az ezer métert: a legmé
lyebb a Sistema dél Trave (-1441 m, Központi 
Picos), ezt követi a Sima 56 de Andara (-1169 m 
K-Picos), majd az OUCC által feltárt Sistema dél 
Jitu  (-1135 m, Ny-Picos), és a Torca Urrielo 
(-1017 m Közp.-Picos). Ezen felül, még jónéhány 
barlang található a hegység területén amely meg
közelíti az 1000 méteres mélységet, a spanyol és a 
külföldről érkezett kutatók munkájának eredmé
nyeképp, s számuk az elkövetkező években az 
intenzív kutatások eredményeképp feltehetőleg 
növekedni fog.

Az OUCC még a hatvanas években választotta 
Nyugati-Picost kutatásai színhelyéül. Ekkor néhány 
oxfordi archeológus úgy gondolta, hogy nem lenne 
rossz felfedezni, néhány olyan barlangi festménye
ket rejtő barlangot, mint a Picos de Európához igen 
közel eső Altamira. Ez ugyan nem sikerült és az 
archeológusok is hamar elmaradtak az expedíciók
ról, azonban a gondolat, úgy tűnik gyökeret vert az 
oxfordi barlangászok fejében.
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Az archeológusok táborhelyként egy Cova- 
donga nevű falu közelében a hegyek között fekvő 
két kis tó (Lago Enol és Lago Ercina) közelében 
fekvő völgyet választották. Ez mindössze 30 
kilométerre található a Costa Verde-tő\ (Zöld 
Part) az Atlanti Óceán partján. A választás olyan 
sikeres volt, hogy Los Lagos még ma is az expe
díciók alaptáborául szolgál. Covadonga nem 
teljesen ismeretlen a világ előtt. Habár ez ma már 
csak egy apró falucska, a nyolcadik században ez 
volt a helyszíne a döntő ütközetnek, mikor is a 
helyi vízigót törzs, vezérük Pelayo vezetésével 
legyőzték a mórok seregét. Covadonga és a 
környező hegyvidék soha nem került az Iszlám 
befolyása alá, és azt mondják ebből a faluból 
indult el a „reconquistador"-ok mozgalma.

A Nyugati Masszívum bár nem emelkedik olyan 
magasra mint a Központi (legmagasabb pontja a 
2596 méter magas Torra Santa de Castilla), de egy 
részét (169 km2-t) még 1918-ban Nemzeti Parkká 
nyilvánították, ami a hegység többi részéről nem 
mondható el.

A terület klímáját az óceán közelsége erősen 
befolyásolja, meglehetősen csapadékos, a Los 
Lagos közelében 2100 mm csapadék hullik átla
gosan egy évben. A nyári hónapok általában 
valamivel szárazabbak, mint a többi, de így is 
gyakoriak a ködös, esőszitálással, olykor heves 
viharokkal járó időszakok, de kisebb nyári hózá
porok sem zárhatók ki. Az állandó hómezők nyá
ron is hozzátartoznak a hegycsúcsok képéhez, de 
kisebb hófoltok még 1200 méter magasságban is 
lelhetők beszakadások és barlangok bejárati ak
náinak mélyén.

A terület geológiája

A fennsík, hasonlóan a K-i, és Központi- 
Masszívumhoz meghatározóan a mintegy 300 
millió éves karbon mészkövek utólagos tektonikus 
mozgások által deformált tömegéből van felépítve, 
amely mészkő felett helyenként még megtalálható 
az azt borító devon homokkő. A karbon mészkövek 
a Picos de Európa területén hat jól elkülöníthető 
emeletre tagolhatóak.

A  N y u g a ti-P ic o s

Az oxfordi kutatókon kívül terület feltárásá
ban viszonylag kevés nemzet vállalt részt. 1978 
és 84 között a S. I. E. dél C. A. E. (Seccion de 
Investigaciones Espeleológicas dél Centro 
Excursionista Aliga, Barcelona) csoport volt a 
területen az OUCC mellett igazán aktívnak 
mondható, eredményeiket egy kis térképgyűj
teményként foglalták össze [S I E — 1984]. 
Kiadványukban 73 barlang rövid leírása és tér
képe szerepel, amelyek közül vitathatatlanul a 
legjelentősebb a 906 m mély Pozu Cabeza 
Muxa. Ezt a barlangot 1978-ban tárták fel a 
spanyol kutatók, s egy a -600 m-es szinten talál
ható omláson, és a nagy mélységű aknák (Gran 
Abisu -247 m, Pozu Lueje -102 m) a kor még 
nem túl kiforrott technikájával való leküzdésén 
kívül gyakorlatilag nem ütköztek akadályba a 
feltárás során. Ezen kívül említésre méltó még a 
226 m mély Pozu les C uerries, és 209 m mély 
Pozu-Cemba Canalizos de G ustuteru  3, és a 
224 m mély Pozu los Texos. Ez utóbbi két pár
huzamos 100 méter körüli mélységű bejárati 
aknával egy lejtős 30-40 méter magas és széles 
földalatti alagútba torkollik, amelynek mély
pontján egy igen jelentős vízhozamú, kisebb 
folyam folyik keresztül, mindkét végén felderí
tetlen szifonnal.

A terület kutatásával alkalomszerűen más 
spanyol, és külföldi csoportok is foglalkoztak, 
s így 1990-ben már nem kevesebb mint 42 bar
lang mélysége haladta meg a 300 métert, és 27 
volt az 1 kilométernél hossszabban feltárt rend
szerek száma. Ekkor a legmélyebb Sistema dél 
Jitu (lásd később!) mellett a S. E. /. /. (Madrid) 
által feltárt 986 m mély Sima M-2-l jegyezhették 
fel második legmélyebbként, még a mélyégi lista 
harmadik helyét a szintén a fenti madridi csoport 
által feltárt 949 m mély Pozo dél Llastral Beta-3 
bitorolta. A gliwicei SKPTTKG (lengyel) csoport 
által feltárt Pozu dél Porru la Capilla A -11 -863 
m-es mélységével a fent említett Pozu Cabeza 
Muxa mellett mélysége alapján csak ötödik 
a sorban. A leghosszabb barlangok listáját 
az 18116 m hosszú Red de Toneyo vezeti ame
lyet francia kutatók tártak fel (SCA, Car- 
cassonne).

A b a r la n g o k
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Az OUCC által feltárt jelentősebb barlangok: a 
Pozu de! Xitu

Az oxfordi barlangászok figyelme 1979-ben for
dult egy kis beszakadás felé, amely közvetlen az 
jirio turistaház irányába vezető turistaút mentén 
fekszik, elsőként csak, mint „az 1/5” vált ismertté. 
Lemászva a bejárati aknán csak egy szűknek tűnő 
hasadék mutatkozott, nem túl biztatóan: Simon 
Fowler volt az első, aki átküzdötte magát a 15-20 
méter hosszú igen kellemetlen meanderes szakaszon, 
amely rögtön egy akna(sor) tetejébe vezetett: Miután 
visszatért nem kis küzdelem árán, fáradtan, de rend
kívül optimistán csak ennyit jegyzett meg: Jgen, ez 
a legmélyebb barlang a világon!" És kevés híján 
igaza lett. Akna aknát követett, minden akadály 
nélkül lehetett haladni lefelé, Jim Shepherd az akko
ri expedíció legtapasztaltabb beszerelőjének vezeté
sével gyorsan haladtak lefelé. - 180 méter környékén 
az addig talált aknák legnagyobbikának az alján 
azonban egy kiábrándítóan szűk hasadékban tűnt el 
az ott már jelentősen csordogáló víz, még a legvéko
nyabb ember sem fért át rajta. Szerencsére úgy húsz 
méterrel feljebb egy vízszintes járat indult, amely a 
Customs Hall-bz vezetett. Ez tulajdonképpen egy 
nagyméretű freatikus cső, a közepén egy a vízfolyás 
által bevágott mély kanyonnal, melynek aljáról víz 
morajló hangja hallatszott. Innen már „gyalog”, 
minden kötéltechnikai eszköz igénybevétele nélkül 
lehetett haladni tovább lefelé. Egy patakos, igaz nem 
túl széles járat következett, fekete mészkőben, ame
lyet fehér kalcitsávok, és a Picos de Európára oly 
jellemző magas vas és szilikát tartalmú kiprepa- 
rálodott gumók és rétegek díszítették. Az első túra a 
barlangban e vizes ág egy kisebb, de szabadon le 
nem mászható vízesésénél ért véget. A menedékház
ban a felfedezők találkozhattak az egy időben a Pozu 
Cabeza Muxát feltáró spanyol expedíció tagjaival, 
akik csak legyintettek a nem túl tágas vízszintes 
jellegű járatok hallatán, hiszen ők ezzel egyidőben a 
247 m mély Gran Abisu beszerelésével foglalatos
kodtak. Úgy vélték a „nagy akna” eszenciális az 
igazán mély barlang felfedezéséhez, s rendkívül 
udvariasan — szinte angolosan — megjegyezték, 
hogy „nagyon érdekes, de túl kicsi. Ez a barlang 
soha nem lesz 250 méternél mélyebb!” Segítettek a 
barlang elnevezésében, a „ködben talált akna” spa
nyolra fordítva Pozu dél Xitu. De nem lett igazuk: öt

nappal később a barlang 354 m mély volt és közel 
egy kilométer hosszú. Egy évvel később visszatérve 
úgy tűnt keserves csalódás éri a nagyreményű expe
díciót: a következő akna alján ugyanis egy szűk 
repedésben tűnt el a víz, azt teljesen kitöltve. Sze
rencsére az aknasor felett eltraverzálva egy fosszilis, 
foként freatikus keletkezésű járatban — Teresa 
Series — ezt a problémát is sikerült megkerülni. Ez 
a járat újabb aknasor tetejére vezetett, mely 350 
méter mélységben a barlang egyik fö attrakciójához 
a 138 mély Fiat írón Shaft-hoz vezetett. Ez a hatal
mas ellipszis alakú függőleges cső minden való
színűség szerint a spanyol követelményeknek is 
megfelelt a mély barlangok követelményét illetően 
sok problémát okozott a beszerelésnél a befoglaló 
kőzet rossz minősége miatt. Innen már nem várta az 
eddigiekhez hasonló akadály a barlang kutatóit, igaz 
az egyre növekvő mélység miatt egyre hosszabbá 
váló, szinte végkimerülésig feszített, 20-25 órás 
túrák kezdtek egyre nagyobb problémát jelenteni. 
Egy ilyen nem túl sok eredményt hozó, 37 órás túrát 
követően határozták el a földalatti táborhely létesíté
sét. Egyébként ez alkalommal kapta a „The Flyer” 
nevű akna a nevét — ugyanis így hívták azokat, akik 
a brit acélipar fénykorában 18 óránál is többet dol
goztak. Ebben a mélységben már komoly méreteket 
ölt a barlangi patak is, a bivak alatti részekre a víz
esésekkel nehezített klasszikus lemászások jellem
zőek (pl. The Classic Numbers). A barlang vég
pontján sötétzöld színű mély vizű szifon zárja el az 
utat. Sajnos megkerülésére úgy tűnik nincs 
lehetőség, a mennyezeten az utolsó szakaszban, 
mely közel vízszintes, mélyvizü tavakkal nehezítve, 
mindenhol freatikus oldásnyomok találhatók, szifon- 
kerülöjáratnak semmi nyoma. Innen a víz, a vízfes
tések tanúbizonysága szerint még 200 méter szint- 
különbséget veszít 2 kilométer távon, mielőtt meg
jelenik a jóval nagyobb vízhozamú Culiembro- 
forrásban, Covadonga közelében.

Ebben az évben a Pozu dél Xitu -200 és -300 
m között elhelyezkedő freatikus keletkezésű, 
labirintusos jellegű részének újra átvizsgálása volt 
a cél. Már első túránk során egy 150-200 méter 
hosszú új járatszakaszt sikerült feltárnunk, a 
bejárati aknasor alsó harmadában egy kisebb 
oldalkürtő kimászásával. Ez a szakasz a freatikus 
részek tulajdonképpeni legfelső zónájába vezetett, 
ahol az több helyen is visszacsatlakozott az ismert

73



részekhez (Customs Hall). A -250 m-s szinten 
elhelyezkedő William's bit végpontja a régi fel
jegyzések szerint egy sáros, de be nem járt akna 
volt, mely tálcán kínálta a továbbjutás lehe
tőségét: vendéglátóink elképzelése ezen a ponton 
azonban nem vált be, mert a járat egy hatalmas 
méretű, agyaggal feltöltödött szifonjáratban vég
ződött 300 méter körüli mélységben. Az elképze
lés, hogy a fő járat mellett létezhet átjáró egy 
hidrológiailag részben, vagy egészében független 
részbe, nem volt minden alap nélküli. A követ
kező bejárás során rendkívül szűk, de huzatos 
ruhaszaggató meanderen át egy nittelö kalapács
csal utat törve sikerült egy nagyméretű új víz
szintes járatszakaszba jutni, amelynek a végén 
egy szabályos kör szelvényű szűkületen keresztül 
egy lefelé vezető aktív, vízvezető aknába jutot
tunk. Sajnos azonban az akna alján egy szifon 
várt minket, melynek kerülöjárata az aktív akna 
felső részének kimászásával valószínűleg megta
lálható azonban erre idő hiányában nem volt 
lehetőségünk. Ezt, a mintegy 3-400 méter hosszú 
új barlangszakaszt angol barátaink Budapesti- 
hasadéknak nevezték el.

Pozu Jultayu (Pozo Ojo de la Bruja, 2/7)

A bejáratát még 1981-ben találták meg, s jár
ták be mintegy 50 méter mélységig. Ekkor 
felfedezői a következő feljegyzést tették róla: 
„ instabil omladék öngyilkos gnómok számára. ” 
Jónéhány tábornak kellett eltelnie, míg 1986-ban 
a csoport néhány tagja újra megvizsgálta a 2/7- 
est, s egy erősen huzatoló hasadékra lelvén a 
végponton lelkesen bontani kezdtek. Először a 
repedés alatti kitöltésben, majd miután az épp 
esedékes eső mindent visszamosott eredeti helyé
re, magát a szálkőhasadékot tágították. Állhata
tosságuk idővel eredményt hozott, s további 
szükülteket és kis aknákat tártak fel, mígnem az 
utolsó alkalommal (már 1987-ben) a kutatók azzal 
a hírrel tértek vissza a táborba, hogy egy legalább 
40 m mély aknát találtak. Ez a barlang addig 
ismert képe alapján hihetetlen információnak tűnt, 
hisz akkor már mintegy 200 méter mélységig igen 
szűk hasadékokkal összekötött nem túl tágas 
aknácskák voltak jellemzőek. A Pesszimista-akna

azonban 70 méter mélynek bizonyult, s csak a 
kezdetét jelentette egy 400 méter mély aknarend
szernek. Az eddigi gyakorlattól eltérően most már 
nem a szűkületek átvésésének sebessége, hanem a 
rendelkezésre álló kötélmennyiscg lett a feltárás 
sebesség-meghatározó tényezője. A térképező és 
fotós túrák szorosan haladtak az első bejárók 
nyomában, ám utolérni nem bírták őket. Az 1987- 
es tábor utolsó 2/7-es túrája, amelynek a 620 m 
levő First False Floor-ról kiindulva a
továbbfcltárás is célja volt a kiszerelés mellett, 
további aknák leküzdése után közel 700 méter 
mélységbe jutott, ahol a víz egy 3 cm széles hasa- 
dékban tűnt el. Ebből valószerűtlenül erős huzat 
fújt, de átbontására semmi remény nem volt. 
Sajnos a kiszerelés sürgőssége miatt nem volt idő 
további kerülőjáratok után vizsgálódni, így az 
1988-as expedíció nagy dilemmája volt, hogy 
vajon érdemes-e a 2/7-est újra beszerelni, meg
vizsgálni, hisz a végpont reménytelensége 
kézenfekvő volt. Szerencsére a folytatás mellett 
döntöttek, s a kis hasadék felett felmászva sáros 
csőszerű járatokon áthaladva valóságos csodát 
leltek: a kis járatokból szinte minden átmenet 
nélkül egy iszonyatosan nagy (legalább 120 m 
magas, 100-150 m hosszú) terembe lyukadtak 
annak kb. a fele magasságában, ahol nem messze 
a belyukadási ponttól egy 0,25 mVs vízhozamú 
folyam csatlakozott a terembe és zuhant 50 mé
tert. A terem neve a feltárók első benyomásait 
látszik tükrözni: Just Awesome (Egyszerűen Fé
lelmetes).

Először a patak folyása mentén haladtak to
vább a terem aljából, és mintegy egy kilométer 
vizes, vízszintes jellegű járatszakaszt tártak fel a 
végén egy omlással (Choke Druscilla). Ezt csak 
következő évben sikerült megkerülni, és feltárni a 
folyásirányban ma is végpontot képező Egbcr- 
omlást (Choke Egbert). Időközben az OUCC egy 
lengyel vendége a Just Awesome-nál a videofel
vétel készítéshez használt nagyteljesítményű 
lámpák fényénél meglátott felfelé haladó kocká
zatos mászóúton felkapaszkodva felfedezte a 
London Underground-oi (Londoni Földalatti). Ez 
egy hatalmas méretekkel bíró járatszint a patakos 
részek felett. E felfedezés jelentőségét még to
vább fokozta, hogy ebből jó néhány helyen vissza 
lehet ereszkedni a vizes járatba, s így egy száraz

7 4



megközelítési lehetőséget biztosított a barlang 
addig csak vízben gázolva elérhető végpontjáig.

Mire az 1992-s expedíció kezdte álmait szö
vögetni sikerült a barlangot olyan mértékig bejár
ni, hogy már csak négy ponton volt további feltá
rásra lehetőség: a Tantalus nevű aknában, amely 
az Egbert-omlás közelében fekvő felső járatból 
nyílik, s amelybe még 1991-ben többször meg
próbáltak leereszkedni, de nem érték el az alját 
(innen ered a név), egy omladékos felmászás 
közvetlen az Egbert omlásnál, egy kürtő a London 
Underground bejáratánál (TBP), valamint a Just 
Awesome-ba zúduló víz eredetének felderítése 
tűnt még ígéretes lehetőségnek. Sajnos ez az 
expedíció a korábbiakhoz képest kisebb sikereket 
hozott a Pozu Jultayu feltárásában: A Tantalus 
bár 70 méter mélységbe vezetett, de ott szinte 
azonnal egy reménytelen omlással végződött, a 
TBP egy 20 méteres kürtő kimászása után csak 
egy 300 méter hosszú nem túl jelentős, igaz szép 
cseppkövekkel díszített oldalági bevezetöjáratnak 
bizonyult, amely reménytelenül elszükült a végén, 
míg az Egbert-omlásnál levő kürtő kimászása egy 
omladékba vezetett, amelyből a legkisebb rossz 
mozdultra is televízió nagyságú kövek hullottak a 
kíváncsiskodók nyakába. Egyedül a patak felső 
folyásának felderítése hozott számottevő ered
ményt: itt a továbbhaladást elősegítő legfontosabb 
felfedezés egy igen szűk hasadékban található 
vízesés kerülöjáratának megtalálása volt, ahonnan 
már lehetővé a vált a Párizsi Metró bejárása, 
amelyben egy mutatós patakos járatban a víz 
mentén felfelé haladva egy szifont értek el. A 
szifontóban lévő víz szemmel láthatóan áramlott 
kifelé a fal alól, és felszínét huzat borzolta. A 
fellelkesült felfedezők a többnapos bivakolás alatt 
gondosan szárazon tartott aláöltözést nem kímél
ve rontottak a jéghideg vízbe, s járható méretűvé 
kalapálták a szűk hasadékot (Blowhole). A túlol
dalon egy mély tó állta utukat, amely felett csak a 
felette húzódó fosszilis járatban lehetett megke
rülni. Itt több ponton is meg lehet közelíteni az 
aktív részt, azonban a félszifonos részekkel szag
gatott végig vízben vezető utat mind a mai napig 
senki nem tette meg. Az aktív részek felett húzó
dó száraz járatba (Dead Sea Strolls) távolabb 
jutottak, azonban egy ponton, ahol a két szint egy 
20 méter mély aknával van ismét összekötve, az

utolsó feltáró páros visszafordult. Ez volt az 
utolsó túra mind a mai napig.

Pozu Cabeza Julagua (8/11)

Végül, de nem utolsósorban szólni kell né
hány szót erről az eddig említettekhez képest nem 
túl jelentős méretű barlangról is. Ezt tulajdonkép
pen csak az indokolja, hogy az utóbbi két tábor 
legjelentősebb eredményét képviseli felfedezése, 
bár jelentősége jócskán elhalványul a korábbi 
eredmények fényében. Bejáratát még 1991-ben 
fedezték el. A barlang az 1992-es expedíció során 
kezdetben azon barlangászok feltárások iránti 
igényeit elégítette ki, akik nem vágytak a 2/7-ben 
való többnapos bivakos túrákra, s esetlegesen 
egy-egy túra után még némi sörözgetésre hajla
mosak voltak a barlang és a tábor között épp 
félúton elhelyezkedő Ario menedékházban. Eze
ket az igényeket változatossága, labirintusos 
részekkel összekötött nagy termei jól kielégítet
ték, s csak egy-két kellemetlen szűkület rontotta 
az örömet miközben jól haladt a feltárás, s az 
1992-s tábor végére a barlang hossza meghaladta 
az 1 km-t, mélysége 141 méter volt. A -60 és -100 
méter között húzódó nagyméretű komoly remé
nyekre jogosító járatszelvényeket lejjebb ismét 
aktív vizes szűk hasadékok, váltották fel. A Wet 
Cheeks Rift (Vizes Pofa Hasadék) kisebb aknákon 
keresztül egy aktív vizes ágba (Rio de los 
Emfernos — a 92-es táborban kitört kisebb jár
vány emlékét örökíti meg a név) vezeteti, amely 
egy kis szifonban végződött. Felette tekintélyes 
méretű kerülőjárat indult, amelynek bejárására a 
tábor során már nem maradt idő, de a kétméteres 
átlagos átmérőjű járatból fújó huzat sokat ígért 
(Big Wind). A 93-as expedíció „névadója” is ez a 
barlang lett, jelezve a felfokozott várakozást, de 
sajnos ezúttal a kutatóknak csalatkozniuk kellett: 
a kis patak a további mélységek helyett közel 
vízszintesen haladt tovább (ez ebben a magasság
ban meglepetésnek számít) és a Vega Mahandi 
oldalában egy szifonon keresztül a felszínre fu
tott. Itt sikerült a felszínről egy 20 m mély zsom
bolyaknán át közvetlenül a vizeságba bejutni, 
megteremtve a lehetőséget egy klasszikus átme
nőtúrára. A nagy huzat rejtélye azonban nem
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oldódott meg, nem sikerült igazolni, hogy a 
szifonkerülőben tapasztalható szél a felszínről 
származik. A barlangnak a térképezést követő 
felszíni terepbejárást követően további két bejá
ratát sikerült feltárni, az egyik a Trademan's 
Entrance első bejárása a MAFC barlangászainak 
nevéhez fűződik. Ez mintegy 60 méter mélység
ben csatlakozott az ismert járatokba és igen ké
nyelmes megközelítést biztosítva a barlang addig 
igen kellemetlen szűkületekkel elzárt részei felé. 
További megoldandó kérdés maradt a Big 
Chamber — Very Big Chamber — Eleven 
O'Clock High zónájának igencsak eltérő mérete és 
jellege a barlang többi szakaszához képest. Ezzel 
kapcsolatban felmerültek olyan gondolatok is, 
hogy ezek a részek egy a mai aktív barlangszaka
szoktól független keletkezésű másik nagyobb 
barlangrendszer részeit képezik, amelyekből 
további bontásokkal van remény ezen nagy bar
lang feltárására (pl. a Dry Sump-nál). Ez a barlang 
talán egy felső részét képezi a közeli, több mint 
900 méter mély Pozu Cabeza Muxának, s a csök-

kent remények ellenére is maradt még felderíteni 
való ebben az érdekes rendszerben is.
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CABEZA JULAGUA EXPEDÍCIÓ

A MAFC Barlangkutató Csoport néhány tagja 
{Arany Andrea, Németh Zsolt, Nyerges Miklós és 
Tompa Károly) 1993 nyarán részt vehetett az Oxford 
Unversity Cave Club (OUCC) barlangkutató expedí
cióján, amely a Picos de Európa nyugati szárnyának 
nagy barlangrendszereinek felderítésére irányult. A 
világ talán legszebb fekvésű karsztvidéke E- 
Spanyolországban Asztúria és Kantábria és León 
tartományok határán, a Kantábriai-hegységben 
található, területe mintegy 500 km2. Az OUCC még 
a hatvanas években választotta Nyugati-Picost 
(Macizo Occidental) kutatásai színhelyéül és azóta 
minden év nyarán 6-8(!) hetet töltenek ott barlangok 
után kutatva, nem is eredménytelenül: számos mély 
barlang feltárása fűződik a területen a klub nevéhez, 
mint például a Pozu dél Xitu (-1142 m), vagy a Pozu 
Jorcada Blanca (-590 m). Az előző 1992-es expedí
ció során a 811 m mély Pozu Jultayu feltárása lezá
rult, s így az idei expedíció új kisebb barlangok

kutatását tűzte ki célul maga elé. A fo cél Pozu 
Cabeza Julagua (ma Systema Sierra Forcada) -140 
m mélységben található végpontjának továbbkutatá- 
sa volt. Ez azért is tűnt különösen érdekesnek, mert 
volt remény arra, hogy az esetleg összeköthető a 
közeli Pozu Cabeza Muxa (-906) barlangjával, s így 
a rendszer mélysége jelentősen meghaladta volna az 
ezer métert. Mire a busz és a vonatközlekedés elő
nyeit élvező csapatunk megérkezett a Lago Ercina 
mellett létesített alaptáborba, azonban már tudott 
volt, hogy a barlang ahelyett, hogy függőleges foly
tatást vett volna, kifutott a két rendszert elválasztó 
depresszió, a Vega Mahandi oldalába. Igaz így 
nagyszerű átmenötúrára nyílt lehetőség, melyet az 
oxfordi klub elnökének Steve Roberts-nek és néhány 
társának kíséretében szinte azonnal ki is használ
tunk. A barlang bejárása technikailag nem okoz 
komoly problémát, még a magyar szokásoktól gyak
ran eltérő brit beszerelése ellenére sem, azonban a
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szűkületek alaposan próbára tették overalljainkat. 
Néhány nappal később terepbejárások közben egy, a 
rendszer felett elhelyezkedő kis barlang végpontján 
továbbjutva néhány kisebb aknán és vízszintes sza
kaszon leereszkedve sikerült a fotó és kiszerelő túrák 
számára egy kedvezőbb lejáratot találnunk (Trade- 
man's entrance).

A kudarcot követően megoszlottak a vélemé
nyek a tábor további céljait illetően. Az egyik fele 
a társaságnak a hegység nehezebben megköze
líthető régióinak bejárása, felderítése mellett, míg 
néhányan a Pozu dél Xitu -200 és -300 m között 
elhelyezkedő freatikus keletkezésű, labirintusos 
jellegű részének újra átvizsgálása mellett voksolt. 
Mi ez utóbbi ötletet részesítettük előnyben, s nem 
bántuk meg. Már az első túránk során egy 150-200 
méter hosszú új járatszakaszt sikerült feltárnunk, s 
bejárati aknasor alsó harmadában egy oldalkürtő 
ki mászásával. Ez a szakasz a freatikus részek tulaj
donképpeni legfelső zónájába vezetett, ahol az több 
helyen visszacsatlakozott az ismert részekhez (Cus- 
íoms Hall). A -250 m-es szinten elhelyezkedő 
William's bit végpontja a régi feljegyzések szerint 
egy sáros, de be nem járt akna volt, mely tálcán 
kínálta a továbbjutás lehetőségét: vendéglátóink 
elképzelése ezen a ponton azonban nem vált be, mert 
a járat egy hatalmas méretű, agyaggal feltöltődött 
szifonjáratban végződött. Az elképzelés, hogy a fö 
járat mellett létezhet átjáró egy hidrológiaiIag rész
ben, vagy egészében független részbe, nem volt 
minden alap nélküli. Egy bejárás során rendkívül 
szűk, de huzatos ruhaszaggató meanderen át egy 
nittelö kalapáccsal utat törve sikerült egy nagy
méretű új járatszakaszba jutni, ahonnan egy szabá
lyos kör szelvényű szűkületen keresztül egy lefelé 
vezető aktív, vízvezető aknába kerültünk. Sajnos 
azonban az akna alján egy szifon várt minket, mcly-

A BIHAR

A Bihar-hegység nem ismeretlen a magyaror
szági barlangászok számára, sőt közkedveltnek 
mondható. A BEAC barlangkutató csoport 18 tagja 
1993 júliusában 2 hetet töltött a területen. A túra

nek kerülőjárata az aktív akna felső részének kimá
szásával valószínűleg megtalálható, azonban erre idő 
hiányában nem volt lehetőségünk. Ezt, a mintegy 
300-400 méter hosszú új barlangszakaszt angol 
barátaink Budapesti-hasadékwdk nevezték el.

Rövid látogatást tettünk a fent említett Pozu 
Cabeza Muxa mellett leglátványosabb bejárattal 
rendelkező Pozu los Texos barlangban: feladatunk a 
tábor során végzett vízfestés festékanyagát adszor- 
beálni hivatott detektorok eltávolítása és a kiszerelés 
volt. A barlang -225 méter mélyen elhelyezkedő 
végpontja nem sokkal több, mint 10 perc (!) leforgá
sa alatt megközelíthető a 100 méter mélységű bejá
rati aknát követő lejtős, átlagosan 20-30 magas és 
széles folyosón keresztül. A végponton bővizű patak 
által táplált szifon zárja el az utat — búvár 
felderítöire várva.

Közben a felső tábor (Top Camp) sem tétlen
kedett: számos kisebb barlang (10-120 m mély) 
felderítve megalapozták a következő évi expedí
ció munkáját, a leginkább ígéretes pont a La 
Verdelluenga oldalában (2000 m tszf. magasság • 
felett) talált közel 100 m mélynek becsült akna 
tűnik, melybe már csak a következő évben lesz 
lehetőség leereszkedni.

Nyerges Miklós
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HEGYSÉG

első részében a hegység általunk már ismert látvá
nyosságait kerestük fel, második részét Zih József 
meghívására a Nagyváradi Z barlangkutató csoport 
táborának keretében, a Valea Rea-barlang kutatásá
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nak a környék többi barlangja megismerésének 
szenteltük. Mátyás Vilmos Bihar-hegység turistaka
lauza és más útikönyvek gazdagon foglalkoznak a 
barlangokkal és más karsztjelenségekkel, ám cik
künkben mi a modern felszereléssel bejárható bar
langokról igyekeztünk összefoglalót készíteni, bar
langászok számára.

Leírásunk a helymeghatározások és a barlan
gok ismertetésének vázlatos volta miatt túrakala
uznak nem használható, csupán az érdeklődés 
felkeltésére és a barlangok jellegének érzékelteté
sére szántuk.

A Bihar-hegység (Munjii Bihar) az Erdélyi
középhegység központi — legnagyobb tömegű és 
magasságú — masszívuma, amely szerkezetileg 
és felépítésében két különböző hegycsoportra 
oszlik. Északon a Bihari autochton uralkodik, 
amelyre új-paleozoos és mezozoos üledékek, 
főleg mészkövek települtek. Ezt a részt a román 
földrajzi irodalomban gyakran Öreg-havas (Bát- 
riná) névvel illetik, ám közismertebb és ki
fejezőbb a Padis-fennsík elnevezés, amely a terü
let központi részét jelöli. Délen emelkedik a 
hegység névadó masszívuma a Nagy-Bihar (1849 
m) amely a Kodru takarórendszerhez tartozik. 
Főleg metamorf kőzetek, palák, fillitek építik fel, 
amelyeket délen homokkövek és vulkáni kép
ződmények fednek le. A Bihar autochton területén 
a karbonátos kőzetek széles körű elterjedése és a 
szerkezeti adottságok nyújtottak a karsztosodás
hoz kedvező feltételeket. A triász, jura és kréta 
időszaki mészkövek ÉNY-DK-i irányú sávjai 
nem karsztosodó kőzetek keskeny rétegeivel 
váltakoznak. Ez a sajátos kőzettani elrendeződés a 
felszíni és felszín alatti vízfolyások változásait 
eredményezte.

A hegység e területe É-on a Nagy-Sebes 
(Drágán) NY-on a Fekete-Körös (Cri§ul Negru), 
délen az Aranyos (Arie§), K-en a Meleg-Számos 
(Soméiul Cald) vízgyűjtőterületéhez tartozik. 
A vízrajzi összefüggéseket bővebben területen
ként ismertetjük. A hegység klímája magashegyi 
jellegű, az időjárási viszonyok túraszempontból 
meghatározóak lehetnek. Gondolni kell a téli
tavaszi időszak eljegesedéseire, és tájékozódni 
a csapadékviszonyok felől, hiszen a víz
nyelőbarlangok többsége fokozottan árvízveszé
lyes!

1. ábra. Aranyosfői-jégbarlang (Mátyás Vilmos 
nyomán)

Aranyosfői-fennsík

A hegység K-i részén a Száraz-Ör-völgy 
(Valea Gírda Seacá) és az Ördöngös-völgy között 
kiemelkedő lefolyástalan karsztfennsík melynek 
vizei a Száraz-Ör-völgy felé tartanak. Feltárt 
barlangjai a fennsík vízrendszerének felső eme
letét képviselik.

Aranyosfői-jégbarlang (Ghetarul de la 
Scári§oara)

Erdély legnagyobb jégbarlangja, szigorúan vé
dett! 1060 m tszf. magasságban 50 m átmérőjű 
leszakadással nyílik. Közvetlen ez alatt található 
a központi Redoute-terem. Ennek jégkitöltését 
50.000 m'-re becsülik. ÉK-i részén fekvő Díszterem 
felszerelés nélkül is járható, ám az ÉNY-felé nyíló 
Kis Rezerváció bejárásához 25 m kötél, a D-felé 
nyíló Nagy Rezerváció 40°-os jéglejtőjéhez 70 m



Zgurestyi-jégbarlang (Gh. Zgurá$ti)
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2. ábra. Zgurestyi-jégbarlang

kötél szükséges. A barlang nagyméretű termek 
sorozata, járatainak összhosszúsága 700 m, mélysé
ge 155 m.

Fennsíki-zsomboly (Avenul dis $esuri)

909 m tszf. magasságban nyíló 2500 m hosszú 
210 m mély, rendkívül változatos formakincsü 
barlang. A kezdeti aknasor (35, 20, 10, 18, 20, 
25 m kötél) után beérkezünk a szintes ág me- 
anderébe, melyet felmászások, aknák és tágas 
termek szakítanak meg (elsőként a Sala Maré 
melyben tavon kell átgázolni). További szükséges 
kötélhosszak: 50, 20, 23, 15 m; a nehéz szabad
mászások biztosítására érdemes egy 15-20 m 
hosszú kötelet vinni, azon kívül a beszerelés nagy 
mennyiségű hevedert, kötélgyürüt igényel. Egyes 
kutatások szerint járatai összefüggenek az Ara- 
nyosfoi-jégbarlanggal.

Valójában télen kissé eljegesedő víznyelőbar
lang, amely a fennsík D-i peremén az Ördöngös- 
völgy felett 150 m-re nyílik. 20x30 m-es bejárata 
egy 50 m magas csarnokba vezet melyben árvíz 
idején, akár 25 m magasan gyűlik meg a víz. Az 
időszakos tó térfogata ilyenkor 135.000 m3! Leg
újabb adatok szerint járatait 7 km-es hosszúságban 
tárták fel.

János-kapu-barlang (Poarta Lui Ionéi)

Az Ördöngös-völgy forrásbarlangja 800 m tszf. 
magasságban, látványos szádéval nyílik. Kiömlő 
patakja mésztufa gátakon lecsorogva csatlakozik az 
Ördöngös patakhoz. Mindössze néhány száz méter 
hosszúságú.

Száraz-Or-völgy (V. Girda Seacá)

16 km hosszú völgy, amely a Padis-fennsík K-i 
szélétől D. felé tart, s NY-ról határolja az 
Aranyosföi-fennsíkot. Felső részén a fennsík 
vizeit vezeti, 1000-1100 m tszf. magasságban 
levő víznyelőibe, melyek után időszakosan szá
raz, majd az alsó részén számos jelentős karszt- 
forrás fakad. Víznyelöbarlangjain kívül a völgy
oldalak idősebb, de esetleg még aktív forrásbar
langjai is említésre méltóak.

Kis-Kojba-barlang (Pe$tera Coiba Micá)

Kőház (Casa de Piatrá) település felett kb. más
fél km-rel nyíló, 270 m hosszú víznyelöbarlang. 
Vize már a bejáratban tóvá duzzad, s 23 m mélyen 
12 m-es vízesést alkot. Tavakon átkelve érjük el a 
Nagy-termet, majd a végponti szifont, melyen ke
resztül a víz a Nagy-Kojba-barlangba jut.

Nagy-Kojba-barlang (P. Coiba IVtare)

A Kis-Kojba víznyelőjétől 400 m-nyire le
felé egy 150 m-es sziklafalban nyílik, hatalmas
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bejárati szádával. A sziklafalban, a száda meny- 
nyezete felett inaktív, cseppköves, labirintus 
jellegű járatokat fedezhetünk fel. (+77 m) Nagy 
élmény a fal apró ablakain kipillantani. Az aktív 
járatot követve kisebb vízfolyás mellett hala
dunk 240 m-ig, ahol jobbról hömpölyögve meg
érkezik a Kis-Kojba folyója. Innen jórészt víz
ben gázolva jutunk a végponti szifonig, melyben 
árvizek által behordott óriási méretű farönkök 
úszkálnak. Útközben egynéhány méteres vízesé
sen kell lemászni, ahová érdemes biztosítóköte
let vinni, és sok helyen láthatunk magasan 
beékelődött rönköket. A barlang teljes hossza 
5050 m, mélysége 40 m. Vize légvonalban 3 km- 
re fakadó, rendkívül nagy vízhozamú Tőz 
(Teuz)-forrásban jelenik meg, amely egy vak
völgy V alakú sziklafalának aljában fekvő kb. 50 
m mélységig feltárt forrástó.

Vertopi-jégbarlang (Gh. de la Vírtop)

Kiépített, lezárt barlang 1200 m tszf. magas
ságban. Kőház település felső végétől a K-i hegy
oldalra vezető úton felkapaszkodva baloldali 
utolsó házban kell vezető után érdeklődni. Sze
rencsés esetben előkerül egy kulccsal rendelkező 
vezető, akivel megegyezés tárgya a vezetői díj. A 
háztól balra eső hegygerincen átkelve vezet az út 
a barlanghoz. A bejárat jellege egykori forrás
barlangra utal, innen szerény, lánccal és deszkák
kal megvalósított kiépítés vezet végig az első, kb. 
70 m átmérőjű terembe. Jégképzödmények egye
dül itt láthatók.

A terem végében lakattal lezárt vasrács van, 
amely mögött alacsony törmelékes járat visz a belső 
részekbe (Dóm, Vörös-járat, Csodák-terme). Kör
bejárva cseppköképződményekkel dúsan dekorált 
járatokat láthatunk.

A Vak-barlangja (Huda Orbului)

A falutól az előbb említett úton a tetőre érve, 
a fennsík szélétől nem messze völgynyi méretű 
víznyelő található. 35-40 m-es sziklafalának 
aljából nyílik az impozáns bejáratú, ám rövid 
barlang.

3. ábra. Nag)>-Kojba-barlang (Viehmann, / .-  Bleahu, 
M. nyomán)

Omladékos kezdet után patakmederben, kis letö
réseken lemászva jutunk a végső szifonos terembe, 
melyet alacsony, időszakosan vízzel kitöltött járat 
előz meg. Kár, hogy ilyen hirtelen ér véget.

Juhok-barlangja (P. Odor)

Kőháztól Ny-ra a völgyoldalban látható szikla
fal aljában nyílik kb. 60 m-rel a völgy felett, 1080 
m tszf. magasságban. Kétszintes, 545 m hosszú 
inaktív víznyelöbarlang, melynek alsó ágában egy 
70 m hosszú, 2-5 m széles és több kisebb tó talál
ható. Összekötő járatai rendkívül montmilchesek, 
csúszósak.
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mán)

A Száraz-Őz-völgyhöz File§ti felett 1 km-rel 
Ny-ról csatlakozik a Sohodol mellékvölgye, mely 
két érdekes, egymástól igen eltérő barlangot rejt.

P. Hodobana

A völgy alsó, ellaposodó részében, 20 m hosszú 
csőszerű, emelkedő kuszodával indul. Többszintes, 
bonyolult alaprajzú barlang, melynek térképe a 
Nagyváradi Természettudományi Múzeumban a 
falra kiakasztva látható. Hossza ez alapján 22 km. 
Több éve próbáljuk bejárni, de bevallom néhány 
km-nél többet soha nem sikerült találnunk, viszont 
embert sem, aki ismerné az ismeretlent.

A Királyerdő-beli Szelek-barlangjára emlékez
tető meanderek kötik össze a nagyobb termeket és 
aknák hidalják át a különböző emeleteket. Cseppkö- 
ves, borsóköves járataiban nem nehéz eltévedni. 
Szükséges kötélhosszak: 17, 7, 30 m.

Avenul Sohodol

A völgy felső szakaszán, a meredek völgyoldal 
ellankásodó részén, jelentéktelen felszakadással nyí
ló zsomboly, amely — különösen a bejárai akna — 
tipikusan alpesi formakincsü. Kb. 50 m mélyen, egy 
rövid meanderben jelenik meg a víz (feltételezhe
tően a völgytalp szintjében), ettől a ponttól a barlang 
aktív víznyelő az ennek megfelelő stílusjegyekkel. 
Mindenütt rövid meanderek kötik össze a szűk 
bejáratú, ám hamar kitáguló, 20-40 m mély aknákat. 
Az utolsó aknától 3-4 m-es, igen nehéz mászásokkal 
tarkított lépcsőzetes járat visz az elszűkülö végpont
ra. Beszereléséhez szükséges kötélhosszak: 45, 40, 
25,40, 10, 10 m.
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Ponor-katlan

Lefolyástalan terület, mely víznyelőin keresztül 
a Kék-Magura (Magúra Vínátá) vonulatának 
Padison át érkező vizeit vezeti el.

Csodavár (Cetáfile Ponorului)

A katlan legmélyebb pontján, 950 m tszf. ma
gasságban egyesülnek a felszíni és felszín alatti 
vizek, kialakítva ezt a méltán világhírű föld alatti 
kanyont. Vízének nagy része felszín alatt érkezik a 
Ponor Cirkusz víznyelőitől, hogy közvetlenül az 
Előcsarnokban forrásként lépjen be a barlangba, 
ám mégis hatalmas, meredek völgyek vezetnek a 
bejárat hármas dolinaláncolatához. Ezek legna
gyobbikának 120 m-es sziklafalában tátong a 
lenyűgöző 75 m magas, 30 m széles Főportáié. 
Beljebb, hol óriás sziklatömbök között, hol kavi
csos mederben zubog a folyó, de mindenütt 
jellemző a 15-20 m-es járatszélesség, és a 20^t0

m-es magasság. Akad, ahol keresztbe döntött 
fenyőtörzs és kapaszkodózsinór segíti az átjutást, 
később kötél segítségével ereszkedünk le egy ki
sebb vízesésen. Összesen 13 tavon átkelve érhetjük 
el a bejárattól 1780 m-re levő végponti szifont. Az 
itt eltűnő vizek kb. 1 kilométer távolságban a 
Galbina-vízkelet bővizű karsztforrásában lépnek 
felszínre. Mindkét oldalról úsztak már be búvárok, 
de átjárni nem sikerült az összeköttetést.

Hamlet-barlang (P. de la Caput)

A Száraz Ponor- (V. Seacá) és a Medve-völgy 
(V. Ursului) egyesülő patakját nyeli el 1080 m tszf. 
magasságban. Széles, köves folyómeder vezet a 
bejárathoz, amely mögött közvetlenül gömbüstöket 
kialakító vízeséseket találunk (24, 47 m kötél). A 
második akna aljától kezdődően végig jellemző az 
elképesztő mennyiségű uszadékfa- és rőzsetorlasz. 
Egy könnyen lezáró szifonjáraton túl, teljes járat
szelvényt kitöltő, rönkök és billegő fenyőtuskók



alkotta „marokkójáték” jelent nehezítést. Minden
képpen egyedülálló élmény, de érdemes óvatosnak 
lenni és indokolt esetben visszafordulni. A barlang
ban négy tó található, szifonnal végződik, teljes 
hossza 1870 m.

Elveszett Világ (Lumea pierdutá)

Kevéssé feltárt, 12 km2 területű karsztos fennsík 
a Ponor Katlantól NY-ra. Felszíne zsombolyokkal 
tarkított, mélyében nagyrészt ismeretlen, összetett 
vízvezetö járatrendszer húzódik.

vízeséseken kapaszkodhatunk felfelé, jobb oldalán 
kavicsos meder vezet a Fekete-zsomboly irányába. 
Az Iker-zsomboly külön érdekessége az akna alján 
felgyülemlett, égnek meredő szálfakazal, melynek 
óriás rönkjei közé roppant izgalmas beereszkedni. 
Ennek a 40 m magasságig felérő képződménynek az 
állékonyságáról nem tudnánk állást foglalni.

Bársza-katlan (Groapa de la Barsa)

Gerincekkel körülhatárolt, 2,5 km2-nyi lefolyás
talan medence, legmélyebb pontja tszf. 1081 m, 
vizei a Galbina-völgy felé tartanak.

Az Iker- és Fekete-zsomboly barlangrendszere 
(Av. Gemánata $i Negru)

Az Iker-zsomboly 20 m átmérőjű, 98 m mély, 
110 m kötelet igényel, a Fekete-zsomboly 40 m 
átmérőjű, 119 m mély. Az Iker-zsomboly alján rövid 
patakos járat vág át, mindkét végén szifonnal. Keleti 
szifonja megkerülhető, így érkezünk az Összefolyás
termébe (Sala Confuenjei), ahová három különböző 
irányból érkeznek patakok. Bal oldali ágában kisebb

Bársza-jégbarlang (Gh. de la Barsa)

Többnyílású bejárata eljegesedett törmelék- 
lejtőre visz, ahonnan hamarosan egy felső járaton 
megkerülhető szifonhoz jutunk, innen mindvégig a 
patakot követjük. Jobbról számtalan nyelőág érkezik 
a fojáratba, vízesések sorozatán kell leereszkednünk 
(25, 15, 10 m kötél). A barlang 2750 m hosszú, 112 
m mély, genetikailag a Zapogye-jégbarlang mellék

ága, s bár a végponti szifon 50 m-re 
közelíti meg azt, az összeköttetést 
még nem sikerült megtalálni.

Zapogye-barlangrendszer 
(Gh. de la Zápodie — P. Neagrá)

A Zapogye-jégbarlang bejárati 
szádája meredek jéglejtőbe torkol
lik, a legnagyobb eljegesedés idő
szakában itt akár 100 m hosszú 
kötélre is szükségünk lehet. A to
vábbvezető 10-15 m magas mean- 
derben időnként mindössze föte 
alatti szűkületeket hagy szabadon a 
jég. A barlang főága már tág mére
tekkel dicsekedhet, az É-i igen 
aktív, s egyben újabb, vízeséses 
patakhoz vezet, D-i ága pangó vizes 
szakaszokon át ismét másik vízfo
lyáshoz, mely szifonon keresztül a 
Fekete-barlangból érkezik. A föág7. ábra. Az Iker- és Fekete-zsomboly barlangrendszere (Viehmann, I. 

nyomán)
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vizei különböző forrásokban jelennek meg. A Feke
te-barlang aknasorral kezdődik (30, 15, 35 m kötél), 
a szintes ág tulajdonképpen négy patakjáratainak 
láncolata. Az összefolyó patakok a Zapogye- 
jégbarlanggal összekötő szifonba tartanak. A szifon 
legszárazabb időkben átjárható, a rendszer összes 
járatainak hossza 10.879 m.

Bihar-park, a Padis-fennsík É-i része

E területhez tartozik a Varasó (Vára§oaia) zárt 
medencéje, ahol a Kék-Magura hegytömbröl lefolyó 
patakok 1200-1300 m tszf. magasságban nyelődnek 
el, hogy tszf. 700 m-en a Boga forrásban kerüljenek 
újra felszínre. E-on a Kucsma-kő (Cuciulata) található 
és a híres Szamosbazár (Izvoarele Some§ului) a 200 m 
hosszú Aragyásza-barlanggal (P. Rádesei). Ez valójá
ban a szurdok részét képező barlangmaradvány, több 
helyen felszakadt mennyezettel, mely nyílásokat 
tanulmányozni alulról látványos, fölülről érdekes.

V -ll-es barlang

A Varasó-medence ÉK-i részén, egy töbör felső 
harmadában nyíló 1300 m hosszú barlang. A szűk 
bejárati szakasz réteglapok mentén alakult ki, 
később tömött, szürke, mészkő sávokból kioldott 
gyönyörű oldásformákkal jellemzett meander, ke
resztirányú hasadékok rendszerével. Bejárásához 20 
m biztosítókötél szükséges.

V-5-ös barlang

100 mi—i i
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A Varasó-csúcs K-i oldalában 1380 m tszf. ma
gasságon található 285 m mély zsomboly, kemény 
szűkületekkel összekötött aknasorból áll. Potenciáli
san 600 m mély barlang várja itt feltáróit.

8. ábra. Bársza-jégbarlang (Válenas L. nyomán)

vül hideg, a kőzet a bejárattól távolabb is szétfa 
gyott, töredezett. Egyetlen aknája (16 m kötél) ve 
szélyesen omlik, járatrendszere igen összetett.

Kucsmakő-alatti-víznyelőbarlang 
(Ponorul din Cuciulata)

A Meleg-Számos forrásvidékének NY-i oldalán 
emelkedik a Kucsmakő-csúcs, ennek oldalában nyí
lik a 3140 m hosszú barlang. Hőmérséklete rendkí-

P. Valea Reá

A Boga-patak jobboldali mellékága a Valea Reá 
patak. Ennek forrásvidékén 1300 m tszf. magasságban 
nyílik ez az újonnan felfedezett barlangrendszer. Ott-
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jártunkkor kisebb vizes aknákon és hosszú, nagyon 
nehéz szűkületeken át volt bejárható 700 m hosszan és 
120 m mélységig, de ez a tábor hozta meg a nagy 
áttörést, így mára kb. 15 km hosszú, 264 m mély és 
sikerült kellemesebb lejárást találni. Az eddig ismert 
rendszer mind morfológiailag, mind képződményekben 
a környék legváltozatosabb barlangja, járatai aragonit, 
heliktit és gipsz formákkal gazdagon díszítettek.

A teljességhez hozzátartozik, hogy az ismer
tetett karsztterületeken a közelmúltban számos 
több km-es barlangrendszert és mély zsombolyt 
(pl.: Hoanca Urzicarului -285 m) tártak fel. Ezek 
bejárása szép célkitűzés, ismertetésük újabb írást 
érdemel.

Bajna Bálint—Elekes Balázs—Zih József
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IN M E M Ó R I Á M

BÚCSÚ DR. GRÁF ANDRÁSNÉTÓL 
1909—1992

Nemrég köszöntöttük Lenkét 80. születésnapján 
a Karszt és Barlang hasábjain és oly sokan 
személyesen is, hiszen sokan ismertük és szerettük 
ezt a végtelenül szerény, de segíteni mindig kész, 
nagyszerű asszonyt, megannyi kutatótábor lelkes 
résztvevőjét, akit a magyar barlangkutatók tisztelete 
és megbecsülése övezett. Nemrég köszöntöttük őt, 
és most végső búcsút kell vennünk Tőle.

Imádott, tudós férjét, a 13 nyelvet beszélő, kiváló 
klasszika-filológus és történész dr. Gráf Andrást a 
fasiszták 1944-ben kolozsvári katedrájáról hurcolták 
munkaszolgálatra, azután a halálba. A háború után 
magára maradt Gráfné 1949-ben a Magyar Állami 
Földtani Intézetben helyezkedett el, előbb admi
nisztratív, majd — miután geológus technikusi képe
sítést szerzett — szakmai munkakörökben.

így került kapcsolatba Jakucs Lászlóval, és az ö 
révén a barlangokkal meg a barlangkutatókkal, 
akiknek lelkesedése magával ragadta, és ettől kezdve 
élete összefonódott a magyar barlangkutatással. 
Részt vett a béke-barlangi, baradlai, pénz-pataki és 
sok más kutatómunkában. Évtizedeken át sok-sok 
barlangkutató tábornak mindenese volt, a szó leg
tiszteletreméltóbb értelmében: Lenke lelkesen tér
képezett, bontott, vödrözött, sárban kúszott, sziklán 
mászott, víznyelőbe ereszkedett, és vállalta a tábor
ban, ha kellett, a főzés, mosogatás és overallmosás 
kevésbé lelkesítő munkáit is.

Társulatunknak 1958-ban történt újjászervezé
sétől alapító tagja volt. Hosszú időn át a választ
mányban, valamint az oktatási és közművelődési 
bizottságban, majd a Vár-barlang bizottságban is 
dolgozott. 1981-től 1986-ig elnökségünk tagja volt. 
A magyar barlangkutatás érdekében évtizedeken át 
kifejtett értékes és önzetlen munkásságának elisme
réseként 1980-ban Társulatunk Hermán Ottó-érem- 
mel tüntette ki, 1986-ban pedig tiszteleti tagjává 
választotta, és ezzel a választmány örökös tagja 
lett.

Ezután üresen marad a helye a választmányi 
üléseken. Dr. Gráf Andrásné, mindnyájunk kedves, 
örökifjú-kortalan Lenkéje 1992. március 22-én, egy 
szörnyű, tragikus baleset folytán örökre itt hagyott 
bennünket. Nagyon fog hiányozni, de ha a Baradlát 
járjuk vagy a Béke-barlangot, meg a magyar 
barlangkutatás hőskorának más színhelyeit, Lenke 
ott lesz közöttünk, és számos kedves történet, 
amelynek hőse volt, legendává válva öröklődik át a 
barlangkutatók következő nemzedékeire, hiszen 
Gráfné Lenke része immár a magyar barlangkutatás 
történetének.

Akik pedig személyesen ismerhettük és szeret
tük őt, amíg élünk őrizzük szívünkben kedves 
emlékét.

Dr. Dénes György'
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