
Dr. Balogh Ernő (Cluj)

É R D E K E S  B A R L A N G I  ADATOK
Alapjában véve minden barlang egyforma, 

amennyiben valamilyen természetes föld
alatti üreg, illetőleg üregrendszer, többé-ke- 
vésbé „bebútorozva” különféle képződmé
nyekkel. Az alapazonosság ellenére mindenik- 
ben feltűnik valami különös vonás, melyben 
egyik barlang a másiktól különbözik. Szinte 
az mondható, hogy minden barlang külön 
egyéniség. A különbözőség vonatkozhat a fo
lyosók, termek kialakulási formájára, eme
letszerű elrendeződésére, s arra, hogy van-e 
bennük állandóan víz, vagy csak időszako
san, vagy mindig szárazak-e. A „bútorzat” 
pedig (értve ezen a cseppköveket, kioldott 
sziklákat, esetleg jégfigurákat stb.) meg ép
pen sokféle típusban jelenhet meg, sőt gya
kori, hogy pl. a cseppkövek a barlangnak 
egyik-másik helyén egészen más formai jel
legűek, mint a közvetlen szomszédságban.

Az alábbiakban nem is ilyen „egyéni” vo
násokról lesz szó, bár egyesek talán ezek 
közé is beillenek, hanem olyan dolgokról, 
melyek egyrészt egészen különös, szinte csak 
kivételesen észlelhető jelenségek, másrészt 
olyanok, melyek valószínűleg tágabb körben 
is ismeretesek lesznek, ha a figyelem jobban 
feléjük irányul.

A Komárniki-barlang (Bánság, Resica és 
Anina közt), egyik mellékjáratában (Szüzek 
terme), mikor kutatásához hozzákezdtem, 
egy tiszta cseppkőpadkán szorosan egycsomó- 
ban néhány som-magot találtam fekete por
ból álló kis udvar közepében. E terembe 
csak egyetlen szűk nyílás vezetett, a nyílást 
részben elzáró néhány cseppkőcsapot le is 
kellett törnöm, hogy egyáltalán bejuthassak. 
Eddig tehát itt ember még nem járt előttem. 
A szűzi érintetlenségben levő gyönyörű te
remben alaposan körülnézve, legkisebb nyom 
sem árult el semmit, amivel kapcsolatba le
hetett volna hozni, miképpen kerülhettek ide 
ezek a som-magvak.

A következő évben ugyanebben a barlang
ban járva, a főjáratban, a barlangfal tövé
nél finom homokban kaparási nyomot vet
tem észre. Itt ugyan turisták már jártak, de 
nem igen tételezhető fel, hogy itt azzal szó
rakoznának, hogy a járt ösvénytől messzebb 
a barlangfal tövében kapirgáljanak. A kapa
rás környékén valami kisebb állat lábnyo
mai voltak láthatók, de az omlós homok
ban nagyon elmosódottan. Érdekesebb lelet 
volt egy ceruza vastagságú és 3 cm-nyi hosz- 
szúságú kis, kolbászka formájú tárgy, mely
ről könnyen megállapítható volt, hogy egy 
kisebb állat ürüléke. Az ürülék anyaga

tisztán csak denevércsontokból és finom 
szőrből állott, mely utóbbi szintén a denevér 
emészthetetlen maradványa.

A denevérvadász valami kisebb emlős
állat lehetett, emellett tanúskodott a lyuk
kaparás és a körülötte levő elmosódott láb
nyomok is. Ha pedig emlős, úgy annak a 
denevérekért a barlang falán fel is kellett 
kúsznia. Tényleg rá is lehetett akadni a bar
lang függőleges falán a kúszás nyomaira, 
éles körmökre valló karcolásokra. Ezek kö
zött olyanok is voltak, melyeket 3—4 m 
magasra is követni lehetett, illetőleg addig, 
amíg csak alulról láthatók voltak. Némely 
helyen a járási vonal mentén olyan sűrű 
volt a karcolás, hogy itt már valóságos or
szágút lehetett.

Fontos adatokat szolgáltattak egyik he
lyen a plasztikusan lágy agyagban talált éles 
lábnyomok, melyekben a kíséretemben levő 
ügyes erdőőr nyest lábnyomaira ismert. Hi
teles megállapításnak kellett vennem, mert 
az erdőőr rendszeresen foglalkozik nyest- 
fogással. Tőle azt is megtudtam, hogy a kör
nyéken a nyest (Martes foina. Erxleb.) elég 
közönséges, de ritkábban a nyuszt (Martes 
martes. L.) is előfordul. Hogy itt melyikről 
van szó, a lábnyomok alapján nem tudta el
dönteni.

Ezek után kétségtelen lett, hogy az ürülé
kek is csak e két állat egyikétől származhat
nak. Ürülékekre gyakran lehetett akadni, 
mégpedig a barlang legkülönbözőbb helyein. 
Anyaguk általában csak denevérmaradvány 
volt, egyikben azonban a denevérmaradvá
nyok közé néhány som-mag is volt beágyazva, 
sőt tisztán som-magból álló ürülék is került 
elő.

Ezek az ürülékek rögtön meg is fejtették 
a Szüzek termében talált som-magvak rejté
lyét.

Nyitott kérdés maradt még az, hogy a szó- 
banforgó állat nyest vagy nyuszt. Később a 
Szkerisórai jégbarlangból, annak jégmentes 
belső részéből több recens koponya került elő, 
s ezeket a fogazat alapján nyuszinak hatá
rozták meg. Viszont a Mészégető-zsomboly
ban talált koponya nyesté (Tájékoztató, 1958. 
10. lap). Feltűnő, hogy a nyuszinak sem hullá
jára, sem semmiféle csontmaradmányára nem 
tudtam akadni, bár ugyancsak kutattam 
utána.

Bármelyik állatról is van azonban szó, fel
tétlen bizonyos, hogy az állat denevérvadá
szatra jár be a barlangba, ahol esetleg napo
kat is tölthet. Ezt látszik bizonyítani, hogy az 
ürülékek nagyon kevés kivétellel csak dene
vérmaradványokból állanak. Tehát, ha az ál-
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Csodaterem a szolcsvai Búvópatak-barlangból. A barlang mennyezetén az állandó lég
áramlástól fantasztikusan elgörbült sztalaktitok láthatók

(Szerző feli?.)

lat denevért evett, azt a barlangban is emész
tette meg, vagy esetleg kint is járt közben 
somból lakmározni, de hamar visszament a 
barlangba, és itt szabadult meg a kétféle táp
lálék salakjától. Huzamosabb barlangi tartóz
kodására utalnak a kapart lyukak is. melyek
ben a nyomok szerint gyakran járt ki és be, 
s amelyek így ideiglenes tanyahelyeknek te
kinthetők. Alig lehet ugyanis e lyukaknak 
más célja vagy értelme.

A nyest, illetőleg a nyuszt (nem lehet pon
tosan tudni, melyikről van szó, talán mind
kettőről) tudomásom szerint a barlangi álla
tok katalógusában eddig még nem szerepel, 
pedig a fentiek szerint éppen beleillik a bar
langi állatok pszeudotroglobion (troglofil) cso
portjába. ahova azokat az állatokat sorozzuk, 
melyek kívülről önként, céltudatosan járnak 
be a barlangokba zavartalan pihenés vagy 
élelemszerzés végett.

A c s e p p k ő r o m b o l ó  ő s e m b e r

A Komárniki-barlang szomszédságában levő 
Popováci-barlangnak egyik mellékjáratában 
(Adámútja) a cseppkőpadozaton szembetűnő 
helyen feküdt egy fogváltásban levő barlangi 
medve felső állkapcsa, hozzánőve megvolt a 
koponyacsont egy része is. Ez csak lazán volt 
hozzá ta pad va a padozathoz, melyen elszórtan 
feltört csövescsontok és szintén fogváltásban

levő barlangi medve alsó állkapcsai is feküd
tek. A padozaton széndarabkák is mutatkoz
tak. többé-kevésbé cseppkővel bevonva. Mind
ezek ősemberi településre mutattak, s a pró
baásásból kikerült anyagok, köztük különö
sen a „kiskevélyi” típusú vakarok, aurignaci 
periódusra vallottak.

Van azonban itt az ősembernek egyéb nyo
ma is. A barlang falának egyik helyén egy kis 
zsebalakú bemélyedésből a barlangi medve 
ujjperc-csontjai kerültek elő, más csontok nél
kül. Kizárt dolog, hogy ezek természetes úton 
jutottak oda. Arra lehet gondolni, hogy e 
csontok, mint a mai gyerekek gombjai vagy 
golyói játékszerek lehettek, melyeket így dug- 
dostak el egymás elől.

Megfigyeltem, hogy a barlang falának a tö
vében néhány tenyérnagyságú vagy kisebb 
cseppkőlemez feküdt. Közel fölötte a falat 
kis cseppkődrapéria díszíti, melynek vége és 
szélei itt-ott le vannak törve. A letört leme
zek kétségtelenül a drapériához tartoztak, hi
szen oda szépen visszailleszthetők is voltak.

Hogyan törtek le ezek a cserepek a drapé
riáról? Semmi esetre sem csakúgy ..maguk
tól”. Bizonyosan olyan régi letörések, hogy 
kultúrembertől nem eredhettek. Azóta ugyan
is nem képződhetett volna rajtuk olyan vastag 
kalcitos kéreg, melynél egyáltalában nem vas
tagabb az sem, amely a fentebb említett, s 
a drapéria szomszédságában levő barlangi 
medve állkapcsát burkolja, ez pedig igazán
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történelem előtti maradvány. Egyébként a 
barlangnak ez a helye most állandóan száraz, 
s valószínűleg régóta ilyen, így kalcitképző- 
dés újabban itt nincs.

A bekérgezés tehát régebbi keletű, régebbi 
annál, mint amióta újabbkori ember jár a 
barlangban. Kézenfekvő tehát a feltevés, 
hogy a tettes csakis az ősember lehetett, aki
nek talán évszázadokon át éppen tanyahelye 
volt itt. Könnyen elképzelhető, hogy az ide- 
oda járkáló emberek, vagy hancurozó gyere
kek ütődtek bele ebbe a majdnem a pado
zatig lenyúló cseppkődrapériába, s erről így 
törtek le a jobban kiálló lemezdarabok.

Tehát már az ősember cseppkőromboló volt 
— mondhatnák a mai .,kultúr”-utódok a ma
guk igazolására, a „haladó hagyományára 
való kétes hivatkozással.

N i n c s  v í z  é s  m é g i s  v a n  v í z

A Popováci barlang belsőbb részeibe csak 
egy 30 m hosszúságú szifonon át lehet be
jutni. mely csak tartós szárazság esetén víz
mentes, s amelynek legmélyebb helyén csak 
kínosan lehet átprésel ődni. Veszedelmes 
„egérfogó” ez. Ha pl. valaki nyáron az éppen 
nyitott szifonon átvergődik, s a barlang belső 
részeiben huzamosan vizsgálódik, közben kint 
megeredhet egy zápor, s ekkor hátamögött 
könnyen elzáródhat a szifon. Ekkor pedig a

bentrekedtnek — megfigyelés szerint — leg
alább 6 napot kell várnia, míg a szifon ki
ürül, ha ugyan közben nem esik több eső. 
Mert ha ez bekövetkezik, sőt ha huzamosabb 
esőzésre fordul az idő, szerencsétlennek jobb 
lett volna meg nem születnie.

Tudva, hogy a barlangba csak esőzések al
kalmával kerül víz, gondoltam, hogy a szifon
nak tél folyamán nyitva kell lennie. Nagy 
csodálkozásomra azonban 1937. december 31- 
én a szifont telve találtam, sőt még folyt is 
ki belőle kevés víz. Ugyanez volt a helyzet 
folytatólagosan 5 nap múlva is, ameddig csak 
ott voltam.

Ez a jelenség annyival inkább érthetetlen
nek tűnt, mert a jelzett idő alatt kint a fel
színen a hőmérséklet maximuma is jóval 
a 0° alatt volt, sőt a kapott értesülés szerint 
ez a hideg már előzőleg huzamosan tartott. 
Minthogy a barlang vizei sem forrásból, sem 
befolyó patakból nem eredhetnek, így a bar
lang befolyó vízét csak hóolvadásból lehet 
származtatni.

A felszínen, mely alatt a barlang húzódik, 
sok kisebb nagyobb dolina van. Köztük bizo
nyosan vannak olyanok, melyek legalább va
lamennyire nyitottak a barlang felé. Ezeken 
a nyílásokon át felfelé áramlik a barlang 10° 
körüli levegője, amitől az ilyen dolinák (víz
nyelők) hava állandóan olvad. Olvadás ter
mészetesen olyan dolináknál is lehetséges,

Aragonit sztalaktit a Popováci-barlangból
(Szerző felv.)
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melyeknél csak laza, illetőleg nem annyira 
vastag az elzáródás, hogy rajta keresztül ne 
érvényesülne a barlang hőhatása. Minthogy a 
barlangi hőhatás geotermikus, tehát állandóan 
egyforma tényező, ez mindjárt azt is érthetővé 
teszi, hogy a barlang vízhozamában miért 
nem volt semmi változás a mondott idő alatt.

C s a l ó k a  f é n y k é p e k
A Popováci-barlang első nagy termében 

hatalmas, felülről leszakadt mésztufa-tömbök 
hevernek. Közülük némelyik kis hegynek is 
beillik. A barlangi mésztufa anyaga meglehe
tősen laza, ezért kiodvasodásra nagyon haj
lamos, s így néha fantasztikus formák alakul
nak ki belőle.

Egyik ilyenben gyönyörködtem barátommal 
együtt, aki figyelmeztetett, hogy az előttünk 
levő hatalmas tuskó pontosan egy bájos női 
szobornak látszik. Közlése előtt ezt már ma
gam is néztem, véleményünkben egymást 
tehát nem befolyásoltuk. A forma ültében ha
nyagul hátradülő női alaknak látszott, széle
sen szétomló uszályos szoknyával.

Persze lefényképeztük. Gépünk szorosan 
egymás mellett és pontosan gyönyörködésünk 
helyén volt felállítva. Nagy megdöbbenéssel 
azonban mindkét fénykép egy olyan utálatos 
krokodilfejet mutatott, melyet mindenki első 
rá tekintésre is ennek néz.

Mi nemigen tévedhettünk, hiszen megálla
pításunk egymástól függetlenül ugyanez a 
látszat volt, ha talán kissé képzelődtünk is. 
A képzelődés azonban mégsem bomolhat meg 
annyira, hogy egy visszataszító krokodilt bá
jos hölgynek láttasson. Viszont a fényképező
gép meg semmiesetre se képzelődhet.

A hiba sem itt, sem ott nem volt, hanem 
ott, hogy mi úgy gyönyörködtünk, hogy ace
tilénlámpánkat előttünk és fejünk fölött tar
tottuk, a felvételnél pedig a magnéziummal 
való megvilágítás messzebb oldalról történt. 
A fény különböző árnyékhatásának figyelem- 
bevétele tehát a barlangi felvételeknél lénye
ges kívánalom. Ezt a gyakorlottabb fényképe- 
zők tudják, azonban a kezdőket nem felesle
ges figyelmeztetni rá.

íme, a csalóka fénykép! A csinos női alakot 
— krokodilfejnek mutatja

(Szerző felv.)

Interessante Angaben über Höhlen

Von dr. Balogh Ernő (Cluj)

Der Verfasser berichtet über vier interes
sante Beobachtungen in den transsylvani- 
schen Höhlen. Zunächst gibt er einen in
teressanten Bericht über den auf Fleder
mäuse jagenden Marder, dann spricht er 
über den Urmenschen, der die Tropfsteine 
der Popowazer Höhle zerstören pflegte. Zu 
dieser letzteren Höhle hat er beobachtet, 
dass im Winter der Schnee in der Tiefe 
der Dolinen wegen des aufsteigenden war
men Luftstromes zerschmelzt, demzufolge die 
Siphone sich mit Wasser füllen. Er erwähnt 
auch eine trughafte Höhlenphotographie: ein 
Gebilde der Höhle, aus einer Richtung pho
tographiert, ergibt eine hübsche Frauenge
stalt, aus anderer Richtung aber zeigt es 
einen Krokodilkopf.

Интересные данные из пещер 

Д-р Балог Эрнё (Клуж)

Автор отчитывается в своей статье о четы
рех интересных наблюдениях из пещер Транс- 
сильвании. В начале он дает интересный очерк 
куницы, охотящейся в пещерах на летучую 
мышь, потом же расказывает о первобытном 
человеке, разрушившем в Поповацской пещере 
сталактиты. В этой пещере автор наблюдал, 
что зимой в глубинах долин снег растаивает 
под влиянием восходящих из пещеры теплых 
воздушных потоков, вследствие чего сифоны 
и были наполнены водой. Он упоминает также 
об одной обманчивой фотографии: при съемке 
одного пещерного образования из одного на
правления, получается фотогратия изящней 
женской фигуры, а при съемке из другого 
направлении на фотографии выходит голова 
крокодила.
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