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Abstract: JÓZSEF TÉGLÁSI ERCSEI (1792–1868) scientist naturalist and his fellows discovered an approximately 
300 m long section of the fountain cave of Búvópatak (Hide River) located in the hills of Bedellő, being in the 
South-East from the city of Torda (Turda) of Transylvania, in the West from the city of Nagyenyed (Aiud) and in 
the East from the village of Szolcsva (Salciuta) on the shore of Aranyos River in June 1836 first, and more than 
one kilometre long section up to its final siphon 50 days later, in July. (This cave was not visited before for the 
deep and cold water of the stream flooding the whole entrance of the cave and running out of it.) After that, he put 
some charcoal powder into the water of the Ponor Stream vanishing through a big waterfall in the gorge of a huge 
swallow-hole on the opposite side of the hill. The water coloured by the charcoal powder came out - as he sup-
posed - at the entrance of the fountain cave of Búvópatak. Ercsei has registered the exact time when the indicator 
was put into the gorge, as well as when it came out again, and was able to make an approximate calculation of the 
length of the subterranean way of the water and the length of the cave on the basis of the time passed and the 
modifying factors considered. His brand new experiment has proved the hydrographical relationship between the 
swallow-hole and the fountain, as well as the applicability of his method and the indicator. — In June 1836, Ercsei 
visited and investigated the intermitting fountain cave called Bőgő-lyuk (Roaring Hole), located in the valley of 
Podsága (Posaga) close to Szolcsva (Salciuta) and explained its and of all other intermitting fountains special and 
periodical activity by the principle of the crooked sucker (syphon). — He has published all of his important from 
the point of science history findings, as well as his scientific establishments. JÓZSEF TÉGLÁSI ERCSEI the careful 
investigator of the important karst lands and several caves and the pioneer of the trace indication method to detect 
the karst hydrographical relationships, as well as the establisher of the operating principle of the intermitting 
fountains shall be considered as one of the most important starters of the scientific speleology.              
 
Bevezetés 
 
Már a régi korok embereinek gondolatvilágát is foglalkoztatta, hogy vajon 
felszínre bukkannak-e ismét a karsztvidékek víznyelőiben ördöngös módon 
eltűnő patakok, a búvópatakok vizei. A képzelet szülte történetet — misze-
rint a víznyelőbe beengedett kacsa valamely távoli forrásban sodródott ki a 
felszínre — évszázadokon át mesélték nem csak Magyarország különböző 
karsztvidékein, de más országokban is. Az 1700-as évek eleje tanult kutató-
inak írásaiban már reális feltevésekről olvashatunk.  

Egy másik titokzatosnak tűnő jelenség volt régen az emberek szá-
mára a bizonyos időközönként vizet ontó, azután egy ideig szünetelő, majd 
tevékenységét állandóan megismétlő, úgynevezett időszakos, szaknyelven 
intermittáló karsztforrások működése. Ezekhez szintén mondákat szőtt a 
népi képzelet, amelyek egyikét, a Jósvafőtől északra fakadó Lófej-forrás 
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regéjét gyönyörű versben is megénekelte Tompa Mihály. Tudományos ma-
gyarázat sokáig nem volt e különös jelenségre.  

E két természettudományi, közelebbről karszttudományi kérdés 
megoldásában, a víznyelőkben eltűnő vizek újbóli felszínre lépési helyének 
kísérletes megállapítása módszerének kidolgozásával és az időszakos karszt-
források működési elvének megállapításával ERCSEI JÓZSEF magyar termé-
szetkutató jelentős lépéssel vitte előbbre a karszttudományt az 1830-as 
években.  

A felszín alatt, különösen a karsztban áramló vizek mozgásirányá-
nak nyomjelzéses vizsgálata ma a hidrológusok munkájának szerves részét 
képezi. Kevés adatunk van azonban a nyomjelzéses karsztvízrajzi összefüg-
gés-vizsgálatok kezdeteiről. Ezért értékes számunkra ERCSEI JÓZSEF 1837. 
évi közleménye, amelyben egy előző évi eredményes kísérletéről számol be. 

 
Téglási Ercsei József (1792–1868) 

 
Az 1792-ben született és valószínűleg a Szabolcs (utóbb Hajdú-Bihar) me-
gyei Téglásról (ma Hadháztéglás része) eredő családból származó ERCSEI 
JÓZSEF igen sokoldalúan művelt ember volt. Fiatal korában papnak tanult, 
majd a filozófia és a költészet foglalkoztatta, de végül is a természettudo-
mányok művelője, mérnök és erdészeti felügyelő lett (MÉL 1967. 434). 
Mint botanikus alkotott maradandót: Nemes Tordamegye flórája című, Ko-
lozsvárott megjelent könyvében (ERCSEI 1844) földolgozta megyéje nö-
vényvilágát. A mű címlapján a „nemes megye erdőfelvigyázója és táblabírá-
ja”-ként mutatkozik be. Korabeli tekintélyét és megbecsültségét jelzi, hogy 
a jeles tudóst izgalmasan érdekes terepbejárásaira, kutatóutjaira nem egyszer 
a vidék legrangosabb főurai is szívesen elkísérték. 

A kitűnő természetvizsgáló töviről-hegyire bejárta Torda-Aranyos 
vármegye minden zegét-zugát, és a mai olvasó számára is élvezetes és amel-
lett számos kitűnő természet-megfigyelést is tartalmazó, szakszerű leírást 
publikált alapos terepbejárásairól a korabeli folyóiratokban (ERCSEI 1830, 
1836, 1837, 1837a, 1842, 1842a). 

A Nemzeti Társalkodó 1836. és 1837. évi számaiban Ercsei három 
terjedelmes közleményében Torda vármegyei terepbejárásairól számol be. 
Előbb a Vécsi járást írja le (ERCSEI 1836), majd Torda várost és tágabb 
környékét (ERCSEI 1837), azután a Lupsai járást, az Aranyos mentét ismer-
teti (ERCSEI 1837a).  

Leírásaiból kiderül, hogy — a maga korának tudományos szintjén 
— nemcsak kitűnő botanikus lehetett, de járatos volt a zoológiában meg a 
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földtudományokban, az ásvány- és kőzettanban, a fizikában és kémiában, 
valamint a történelemben és az irodalomban is. Polihisztor volt a javából. 
 

 
1. ábra: A Búvópatak barlangja (1) és a Bőgő-lyuk (2) tágabb környékének térképe  

(Közművelődés Irodalmi Rt. Kolozsvár. 1891.) 
Fig. 1.: Map of the area of the Búvópatak-cave (1) and the Bőgő-lyuk (2) 

(Közművelődés Irodalmi Rt. Kolozsvár. 1891.) 
 
Számunkra a Torockótól délre, Nagyenyedtől nyugatra, az Ara-

nyos-folyó jobb partján emelkedő Bedellői-havasok lábánál eltűnő, majd 
hosszabb föld alatti tévelygés után tágas forrásbarlangban előbukkanó Bú-
vópatak-ról, a barlang első bejárásáról és az ott végzett nyomjelzéses 
karszthidrográfiai összefüggés-vizsgálati kisérletéről írt, valamint a 
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Podságai-völgy felső szakaszának sziklái közt található Bőgő-lyuk 
intermittáló forrását leíró és működését magyarázó sorai különösen jelentő-
sek (1. ábra). De adjuk át a szót a kutatónak, aki — amint írta — „a nemes 
megye főispánjával, branyicskai méltóságos szabad báró J óz s i ka  La jo s  
úrral” járta be ezt a csodálatos vidéket. A Nemzeti Társalkodó 1837. évi 6. 
számában erről olvasható beszámolója végén nevét a szerző ekként tüntette 
föl: Téglási  E r c s e i  J óz s e f . 

 
A szolcsvai Búvópatak forrásbarlangjának bejárása 

 
1836. június 6-án reggel Ercsei és társai az Aranyos-folyó menti 
Alsószolcsva falu hídjától délkeletre felkapaszkodtak a Torockai-
hegységhez támaszkodó Bedellői-havasok déli szárnyára (ezt ő Dóra he-
gyének nevezi), ott van „egy mély völgy, hol zajongva túrja habjait vad pa-
tak”, amely aztán egy magas kőszál alatt „félkör idomú üregen föld alatti 
világba tűnik, és innen kölcsönzi Búvópatak nevét.” Megcsodálták a pa-
taknak két lépcsőben mintegy 30–40 m mélységbe tajtékozva lezuhogó víz-
esését, azután felkapaszkodtak a hegy tetejére. Ott „találtunk — írja — töl-
csér idomú és gyeppel benőtt két süllyedésekre”, melyekről a közel lakók azt 
mesélték, hogy „esős idők következésekor köd emelkedik föl belőlük”. Ercsei 
úgy vélte, hogy ez „a föld alatti barlangok boltozatai” alól „a búvópatak 
gőzeiből származik”, „a süllyedések pedig barlang boltozatok rokkanásának 
következményei”.  

Azután a hegy túloldalán „utaztunk lefelé mintegy két annyit mint 
felfelé — írja Ercsei — és itt egy egészen más karakterű vidék nyílék fel 
előttünk”, a Bedellői-havasnak az Aranyosra néző meredeken leszakadó 
oldala, „mely tarka márvány nemű mészből alakult, és magas falaival nagy-
szerű tekintetet ád a völgynek.” „Ennek oldalán van a kapu, hegyes három-
szög szabatú, melyen földalatti tévelyeiből a Búvópatak nap alá jő ismét. A 
tévely vagy barlang torka fel van gátolva kőfallal, mely mögött a víznek egy 
része ványoló és lisztelő malmok kerekeire vezettetik.” 

Ezután részletesen leírja Ercsei, hogyan derítették fel, járták be a 
nála fiatalabb főispánnal a Búvópatak forrásbarlangjának távolba nyúló és 
egyre emelkedő üregsorát, szemben haladva a föld alatti patak hideg árjával, 
amely szakaszról szakaszra, vízeséseket alkotva zuhogott alá (2. ábra). 
Hadd idézzem most szó szerint — de kissé lerövidítve és mai helyesírással 
— Ercsei beszámolóját, hogy hogyan zajlott 169 éve egy izgalmas barlang-
kutatás. A patak mellől kapaszkodtak fel a barlang tágas szájához. 
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2. ábra: A Búvópatak barlangjának térképe (BALOGH E. 1959) 
Fig. 2.: Map of the Búvópatak-cave (E. BALOGH 1959) 

 
„Felkerültünk a torokba, hol övig érő vízben gázoltunk mintegy 10–

15 ölnyire [= 20–30 m-nyire], de itt egy mély örvény álla előttünk, melyen 
túl felsőbb régiókban dörgő zuhatagok visszhangjai, a legnagyobb hatalom-
ra emelték látvágyunkat. A főispán úrról eltűnnek felső köntösei, mintha a 
barlang Gnómjai [= törpéi, manói] varázsvesszőjükkel sújtották volna le 
róla azokat, béugrik az örvénybe, átúszik kerengő habjain, s béhalad a zu-
hatagok hullámai alá. Elbámultam e merény látására, s néhány pillanatokig 
néztem utána.” Nem tudván úszni, „deszkákat és lajtorjákat hozattam a kö-
zeli malomból, pallót építettem keresztül az örvényen, átutaztam ezen, laj-
torjákat támasztottam a felső régió oldala mellé, és ezeken és üveg simasá-
gú köveken feljutottam én is oda, honnan a víz sziklák közé fúrt üregeken 
omlik alá az örvénybe. Itt találtam a főispánomat, a víz hidege miatt, mely-
nek mérséklete 4 fok Réaumur vala, reszketve.” „Itt éreztük, hogy milyen 
gyenge efemerák [= gyorsan elmúlók, kérészéletűek] vagyunk a természet 
rontó kezei között, és mégis tovább utaztunk volna”. De elegendő szövétnek, 
azaz fáklya hiányában akkor vissza kellett fordulniuk, azzal az elhatározás-
sal, hogy rövid idő múlva „nagyobb készülettel”, azaz bőségesebb felszere-
léssel a barlang kutatását tovább folytatják. A barlangból kijőve visszatértek 
Alsószolcsvára, ahonnan még a délután folyamán tutajjal ereszkedtek le az 
Aranyoson észak felé, a szomszédos Alsópodságára. 
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A Bőgő-lyuk időszakos forrása és a forrás működésének magyarázata 
 

Másnap, június 7-én reggel Ercseiék Alsópodságáról északnyugat felé foly-
tatták útjukat a Podságai-völgyben, „a rajta végigszaladó havasi patak ka-
nyarjai mellett utazva”, annak felsőbb szakasza felé, ahol a pataktól jobbra, 
nyugat felé „kiemelkedik egy magas mészhegy, Boz s or  nevű .”  

A „Bozsor aljában, [a Szegásdi-patak] vízfelületén csak néhány 
hüvelykkel feljül, van egy lófő idomú és nagyságú üreg, és e felett mintegy 
harmadfél öllel [kb. 5 m] egy másik, kisebb faodú képű, mely közösületben 
áll az alsóval. Az alsó üregből időszakonként víz ömlik ki, omlását zajgással 
jelentő, és innen nevezik őt Bőgő l y uk -nak.” A forrás román neve Izvorul 
Bujor. ÁPRILY LAJOS gyönyörű verset írt róla és annak címében podságai 
forrás-nak nevezi (ÁPRILY 1994. 103). „Megzajdult nekünk is a Bőgő feje 
[= forrása] és fellibbenti vizét, azonban hangot, bődülethez hasonlót nem 
hallottunk.” – írta Ercsei. Ezt az érdekes karsztjelenséget az EMKE útikala-
uza potságai időszaki forrás néven írja le a következőképp: „A patak jobb 
partján emelkedő vöröses mészszikla alól, a patak szintjétől alig 50 cm-
nyire, egy jelentéktelen nyílásból időnként, földalatti moraj kíséretében, víz 
ömlik ki, s 10–15 percnyi folyás után ismét eláll. Esős időben minden 5–20 
percben ismétlődik; nagy szárazságban 40–50 percig is kell várakoznunk 
újabb megjelenésére.” (EMKE 1891. 101–2) Félreértések elkerülése végett 
megemlítem, hogy az útikalauz a jóval nyugatabbra, az Aranyos forrásvidé-
kén, Topánfalvától nyugatra, a Kis-Aranyos menti Kisponor falucska hatá-
rában fakadó intermittáló forrást nevezi Bőgő-lyuknak (EMKE 1891. 105). 

Ercsei a szakaszosan vizet ontó, időszakos, szaknyelven 
intermittáló források (amilyen a jósvafői Lófej-forrás is) működését meg is 
magyarázza: „A Bőgő vizének időszakonkénti megjelenéseit a szivárvány 
csők [= szívócsövek, szivornyák, görbeszívók] elméletéből — teória — meg 
lehet fejteni, mert az ily nemű források üregei mindenütt szivárvány idomú-
ak.”  Ercsei tehát ezt a jelenséget a „szivárványcső”, ma így mondanánk 
szívócső vagy szivornya, azaz a görbeszívó működési elvével magyarázza 
leírásában. Nincs tudomásom róla, hogy ő előtte valaki e jelenségre ilyen 
magyarázatot publikált volna. — Ercsei ezen magyarázatára KŐVÁRI LÁSZ-
LÓ is utal (KŐVÁRI 1853. 237). 

A patak túlsó, bal partján, „átellenben a Bőgővel, nálánál egy-két 
hüvelykkel magasabban” tágas sziklaüregből, „üstképű kővederből buzog 
fel” egy rendkívül bővizű forrás, a „ F ö r dő” .  — Későbbi szerzőknél Fürdő 
és Feredő néven is szerepel, román neve Izvorul Feredeu. 

Ercsei mindkét forrásnál alapos helyszíni vizsgálatokat végzett: 
„Vegytani kémszerekkel itt helyben megvizsgáltam a forrásokat, de a tiszta 
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víz elemein kívül egyikben sem találtam egyebet, csak egy kevés meszet. A 
Bőgő mérséklete 10, a Fördőé 15, a pataké 11 fok, közömbös [= 0] pontján 
feljül a Reaumur melegmérőjének.”  

Azután felmentek a völgyben Bolivára (Beliora) faluig, hogy onnan 
a Bélavára gyönyörű hegyének három sziklacsúcsát megcsodálhassák. 
Egyikük „a Nyegrilla, ezen egy nagy üreg tátong, mintha a felette úszó fel-
legeket akarná bényelni.”  

Június 8-án a Runki-szoros tágas torkú barlangját keresték föl, de 
elegendő szövétnek (fáklya) és lajtorják hiányában ezt sem tudták teljesen 
bejárni. Úgy döntöttek, hogy ide is rövidesen visszatérnek „illendő készület-
tel”.  

 
A Búvópatak forrásbarlangjának teljes bejárása 

  
„Ötven napok múltával”, tehát 1836. július 26-án, ismét fölkereste Ercsei a 
Búvópatak forrásbarlangját, természetesen a megye vállalkozó szellemű 
főispánja, báró Jósika Lajos, továbbá „királyi kamarás keresztszegi gróf 
C s á k i  J ó z s e f  úr és kedves fia G y ö r g y , jénai professzor S c h u l e r  
Gus z t áv  és több nemes urak becses társaságában”. Most már „nagyobb 
készülettel” és szövétnekekkel bőségesen fölszerelve hatoltak be a Búvópa-
tak forrásbarlangjának belső régióiba. Itt folytatom Ercsei szemléletes be-
számolóját a 169 évvel ezelőtt lezajlott barlangkutató expedícióról: 

„Szövétnekekkel mentünk bé már most a barlang alsó régiójába, 
mely magas, gót templom idomú. Felmentünk a felsőbe is, azon fokra, mely-
nél tovább a főispán úrral nem mehettünk volt.” A barlang e második szaka-
szában „ívezetek emelik a boltozatokat”, „cseppkőbőli cifrázatok csak néhol 
jelennek meg”, „az ívezetek alatt üres félgolyóbis idomú üregeket mostak 
elenyészett zuhatagok lefelé omló árjai.”  

 „A főispán úr [és az ifjú] gróf Csáki György szövétnek hordozóik-
kal, úszva és gázolva, vagy kőszirtekhez fogózva haladtak előre. Valami 
leírhatatlan nézet vala ezen félmezítelen előcsapatot, a homályban veres 
lánggal égő szövétnekek füstfellegében, óriási ívezetek alatt, zuhatagok hul-
lámaiból kimagasodó kúpok falkázatai [csoportjai] között feszült helyzetek-
ben utazni látni. Mígnem mi az idősb gróf úrral lassan haladtunk elé, néhol 
egyik kőszál tetejéről a másikéra fektetett lajtorján ingadozva, az előcsapat 
felhaladott egy harmadik régióba s szemünk elől eltűnt. Ezen régió zuhata-
gánál valánk, midőn csarnokánál hajnali fényhez hasonló világosság tud-
tunkra adá, hogy az előcsapat visszafelé fordult, visszafordulánk tehát mi 
is.” „A harmadik régió — előcsapatunk tagjainak értesítései szerint — nem 
olyan magas, mint a második, sőt a felső torok [a víznyelő torka] közelében 
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— melytől nem messze jártak — ember magasságnyira letörpül; falai en-
nek is olyanok, mint a másodiknak, de feneke fövényes [= homokos] és köny-
nyen járható.”  

Az előcsapat ezek szerint valószínűleg elérte a barlang mai vég-
pontját, ezt igazolja BALOGH ERNŐ kolozsvári földtanprofesszor megállapí-
tása is, miszerint a barlang végső szakaszának talaja homokos, kavicsos 
(BALOGH 1969). Ercsei és társainak 1836. évi kutatóexpedíciója teljes si-
kerrel járt. TULOGDI JÁNOS kolozsvári földrajzprofesszor 1941-ben azt írta 
Ercsei és társainak e nagy napjáról: „Ennek a hazai barlangfeltárások törté-
netében nagyjelentőségű barlangkutatásnak eredményét azóta sem sikerült 
itt túlszárnyalni, sőt elérni sem.” (TULOGDY 1941). 1941-ig valóban nem. 

  
A Búvópatak nyomjelzésének eredményes kísérlete  

 
A forrásbarlangból a felszínre kijőve Ercseiék átgyalogoltak a Búvópatak 
víznyelőjéhez, a felszín alatti vízfolyás — nyilván előre kitervelt — nyom-
jelzéses összefüggés-vizsgálatának végrehajtása végett. Ennek lebonyolítá-
sát és eredményeit így foglalta össze tömören Ercsei: 

„Barlangbóli kijövetelünk után, a patak elbúvásánál szénport hin-
tettünk a vízbe, mely két óra és 28 óraperc alatt utazott végig a barlangon; 
ebből azonban nem lehet felszámítani az ő hosszúságát, mert az örvények-
ben sokáig kellett kerengenie a szénpornak, egyébiránt: hozzávetőleg a bar-
lang hosszasága mintegy 800–1000 ölnyi.” 

Minthogy 1 bécsi öl = 1 m 89,6 cm, tehát néhány milliméter híján 
1,9 m, a barlang hosszát eszerint Ercsei 1,5 – 2 km-re becsülte.  

A tudománytörténeti jelentőségű kísérlethez — amelynél egy jénai 
professzor is jelen volt — Ercsei jelzőanyagul szénport, föltehetőleg faszén-
port használt, amelynek porszemeit az áramló víz sodra könnyen magával 
ragadta és a nem túlságosan hosszú — Ercsei által legföljebb 2 km-nyire 
becsült — föld alatti úton végig is hordozta. A kísérlet tehát sikerrel járt. 

Ercsei leírásából kitűnik, hogy aziránt nem voltak kétségei, hogy a 
Búvópataknak a nyelőben eltűnő vize hol lép ismét napvilágra. Bizonyos 
volt benne, hogy a nyelőben eltűnő vízfolyás a hegy túloldalának forrásbar-
langjából kilépő patakkal azonos. Ezt már előző terepbejárásának leírásában 
is tényként említette. Az általa végrehajtott vízfestési, pontosabban nyom-
jelzéses kísérlet célja tehát aligha lehetett a kétségtelennek tekintett össze-
függés igazolása, hanem inkább az általa kigondolt vizsgálati módszer és a 
jelzőanyag alkalmasságának próbája volt. És ez a kísérlet minden tekintet-
ben sikerült. Igazolta mind az úttörő módszer, mind a jelzőanyag alkalmas-
ságát. Sikeres kísérlete tudománytörténeti jelentőségű. 
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A közel másfél évszázaddal ezelőtti magyar kutató, TÉGLÁSI 
ERCSEI JÓZSEF szellemes megoldást találva nemcsak sikeresen igazolta a — 
különben biztosra vett — karsztvízrajzi összefüggést, de regisztrálta a jelző-
anyag nyelőbe betáplálásának és a forrásban megjelenésének időpontját, 
tehát föld alatti útjának időtartamát, és ebből — módosító tényezőket is fi-
gyelembe véve — következtetett a felszín alatti út, vagyis a karsztos vízjá-
rat, a patakos barlangrendszer hosszára is. Következtetésének helyességét 
120 évvel utóbb a barlang pontos fölmérése igazolta. 

Napjainkban már nemcsak kitűnően bevált, különlegesen hatásos 
festőanyagok (fluoreszcein, uranin), hanem radioaktív izotópok is rendelke-
zésünkre állnak a karsztok víznyelőiben eltűnő vizek és újbóli felszínre lé-
pésük, forrásaik közti vízrajzi összefüggések, tehát a felszín alatt áramló 
vizek útvonalának kísérletes kimutatásához. 

Az ilyen kísérletek útján is mindig a kezdő lépések megtétele a 
legnehezebb. Az útkereséshez és a helyes út felismeréséhez tudományos 
fölkészültség és éleslátás, meg szellemes talpraesettség is kell. Ezért gondo-
lunk ma tisztelettel és megbecsüléssel vissza másfél évszázad előtti úttörő 
elődeinkre, ERCSEI JÓZSEF polihisztor természetkutatóra és társaira.  

A 1800-as éveknek azonban még a végén sem ismerték fel Ercsei 
sikeres úttörő kísérletének jelentőségét. Az Erdélyrészi Magyar Közműve-
lődési Egyesület, az EMKE által 1891-ben Kolozsváron kiadott Magyaror-
szág erdélyi részének útikalauza a ponori Búvópataknak a víznyelő előtti  
vízesését és a nyelő torkát írja le, a forrásbarlangról csak annyit tud, hogy 
annak 18 m magas előcsarnokából övig érő jéghideg vízben, forrongó örvé-
nyek és habzó zuhatagok között lehet egy darabig előrehatolni. Ehhez csak 
annyit fűz hozzá apró betűs szedéssel, hogy „Az 1830-as években egy kül-
földi tanár a gróf Kornis család támogatásával megpróbálta volt a bejutást, 
de senkinek sem sikerült az teljesen.” Azt, hogy egy külföldi tanár ott járt, 
fontosnak tartották leírni, de ERCSEI JÓZSEF és társainak 1836. évi sikeres 
kutató barlangföltárása és úttörő kísérlete addigra már feledésbe merült. 
Szerencsére azt ő maga már a következő évben, 1837-ben nyomtatásban pub-
likálta, ez tette lehetővé, hogy a 20. században fölfigyeljünk barlangkutatás-
történeti jelentőségű barlangbejárásaira (TULOGDY 1941) meg tudománytör-
téneti súlyú úttörő kísérletére és elméleti megállapításaira (DÉNES 1973). 

De térjünk vissza arra a nevezetes napra, amikor a kimerítő barlan-
gi kutató és fölfedező expedíció és ez a sikeres kísérlet 1836 augusztusában 
lezajlott. A folytatásról így ír Ercsei: „Földalatti kalandunk után kérésünkre 
a közeli templom harangjai megvonattak, és a szent ércek zengései ünnepé-
lyesen ömlöttek szét a nagyszerű völgy szirtjei között, lelkünkben pedig az 
áhítatosság érzetét ébresztették fel.” 



 

 24 

A nevezetes kísérletet követő napon Ercsei és a vele volt urak újból 
fölkeresték a Torockótól északnyugatra, az Aranyos folyótól nyugatra fekvő 
Runki-szoros barlangját és ezúttal azt végig is járták. Ercsei leírja a barlang 
termeinek méreteit és gazdag cseppkőkincseit, amelyek úgy elbűvölték, 
hogy a barlangot tündérhonnak nevezte. 

Utóbb fölkereste a Meleg-Szamos forrásvidékén az Oncsászai-
barlangot, és írt a benne található ősállati csontokról is (ERCSEI 1842a). 

 
A szolcsvai Búvópatak barlangjának kutatása 1836 óta 
 
1904. augusztus 2-án SZILÁDY ZOLTÁN, a nagyenyedi Bethlen-kollégium 
tanára, utóbb egyetemi professzor, vezetett kutatótúrát a Búvópatak víznye-
lőihez, leírta azok zuhatagait, egyikük üregébe hason csúszva 10 m-nyire 
hatolt be társaival. Megkutatta és leírta a víznyelő keleti sziklafalában, a 
búvólyuk fölött nyíló kis barlangot is, de a Búvópataknak a forrás felől nyíló 
nagy barlangjába, amelyet ő Szolcsvai-barlang néven említ, a nyelő felől 
nem sikerült bejutnia (SZILÁDY 1933), mint másoknak sem azóta.  

BALOGH ERNŐ tanár, utóbb a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
földtanprofesszora midőn 1938 szeptemberében társaival fölkeresi a barlan-
got, annak csak az EMKE útikalauzban szereplő rövid említéséről tud, meg 
TÉGLÁS ISTVÁN kirándulásáról a Búvópatakhoz, de ő csak a barlang szájáig 
jutott (TÉGLÁS 1909), aztán KOVÁCS PÁL kísérletéről a barlangba való be-
jutásra (KOVÁCS 1913). Balogh 1938-ban két társával mintegy 300 m-nyire 
hatolt be a barlangba, a második vízesésig tudott feljutni, és a bejárt sza-
kaszról térképvázlattal és fényképekkel illusztrált publikációban számolt be. 
(BALOGH 1939). Ő azután 1950–1953 között szervezett négy kutatóútja 
során a barlangot teljes egészében átkutatta, majd fölmérte, térképezte, és 
eredményeit, a barlang meg környezete sokoldalú leírását és térképét 1969-
ben megjelent könyvében publikálta (BALOGH 1969) (2. ábra). Így ma már 
tőle ismerjük a barlang fontosabb adatait. A Dilbina nevű víznyelő szakadé-
kába délkelet felől érkezik a Poeni-patak, délnyugatról, Ponor falu felől a 
Ponor- vagy Ponori-patak, amelybe még a nyelő előtt nyugat felől betorkol-
lik a Száraz-völgy pataka is, és e két utóbbinak vize már együtt fut egy ka-
nyonszerű, nagy esésű sziklaárokban és tűnik el a nyelő fölé 60-70 m-re 
magasodó sziklafal tövében lévő főnyelőben. A Poeni-patak viszont egy 
kanyarral megkerüli a nyelő sziklaudvarát, aztán egy 30 m-es vízeséssel 
zuhog le oda, ahol egy kútszerű torokban el is tűnik. A nyelőktől a forrás 
légvonalban 850–900 m-nyi távolságban van. A forrásbarlang 35 m magas, 
hatalmas, gótikus kapura emlékeztető szádája küszöbének tszf. magassága 
567 m. A barlang járatainak teljes hossza 2022 m, ebből a barlangi patakot 
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vezető főág 1214 m. A szintkülönbség a barlang felső végét képező szifon 
és a forráskapu küszöbe között 86 m, a barlangi Végszifon és a víznyelők 
szakadékának alján lévő nyelőtorkok közötti távolság — Balogh szerint — 
nemigen lehet nagyobb 20 m-nél.   

BALOGH ERNŐ barlangleírása, barlangtérképe és adatai szerepelnek 
a Románia barlangjai (Peşteri din România) című kötetekben (BLEAHU et 
al. 1976, ORGHIDAN et al. 1984), valamint a Romániai barlangok sziszte-
matikus katalógusában is (Catalogul sistematic al pesterilor din Romania 
1981) (GORAN 1982), de ezek a román nyelven megjelent művek a barlan-
got a helyi román lakosság által használt Huda lui Papară (Papara lyuka) 
néven írják le.  

Ercsei és társainak 1836. évi szenzációs feltáró behatolása a Búvó-
patak barlangjába, valamint úttörő nyomjelzéses összefüggés-vizsgálata,  
annak ellenére, hogy ő eredményeit 1837-ben nyomtatásban publikálta és 
erre KŐVÁRI LÁSZLÓ 1853. évi írásának lapalji jegyzetében még utalt (KŐ-
VÁRI 1853. 229), utóbb olyannyira feledésbe merült, hogy azt sem Balogh, 
sem a román szerzők nem is említik. Bleahu és szerzőtársai művében a bar-
lang kutatástörténetéről csak annyi áll, hogy egy földrajzi publikációban 
LENK VON TRAUENFELS már 1839-ben említi a barlangot, anélkül, hogy an-
nak belsejében járt volna, valamint, hogy a barlang föltárása és megismerése 
a BALOGH ERNŐ által vezetett kolozsvári barlangkutató csoport nevéhez 
fűződik (BLEAHU et al. 1976).  

A szolcsvai Búvópatak barlangjának mind az 1836. évi feltárásában 
és megismerésében, mind pedig az irodalomban való 1837. évi publikálásá-
ban az elsőség kétségtelenül ERCSEI JÓZSEF és társai nevéhez fűződik, és 
legfőbb ideje, hogy ez határainkon innen és túl minden szakember tudomá-
sára jusson és elismerést nyerjen. Ez természetesen hajszálnyit sem von le, 
az általam szeretve tisztelt atyai barátom, BALOGH ERNŐ professzor kivéte-
les érdemeiből, amelyeket ő a barlang sokoldalú, alapos megkutatása, föl-
mérése, térképezése révén és eredményeinek magas szintű, több tudomány-
ág számára is értékes publikálásával szerzett.      

A hazai szakirodalomban legutóbb MÓGA JÁNOS említette a 
Szolcsvai-barlangot környezete földrajzi-földtani viszonyainak leírása kap-
csán (MÓGA 2004). 

A barlang a róla megjelent publikációkban — mint láthattuk — 
más-más néven szerepel. ERCSEI írásában a Búvópatak barlangja néven 
említi, a már többször idézett EMKE útikalauz szintén így ír róla. SZILÁDY 
ZOLTÁN írásában már Szolcsvai-barlang-nak nevezi és így ír róla MÓGA 
JÁNOS is. BALOGH ERNŐ könyvében a szolcsvai Búvópatak barlangja néven 
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szerepel.  A román szakíróknál viszont Huda lui Papară (magyarul Papară 
lyuka) a barlang neve. 

 
Összefoglalás 

  
TÉGLÁSI ERCSEI JÓZSEF jelentős karsztos területeken végzett terepi kutatóút-
jaival, az ottani barlangok tervszerű bejárásával, különösen a szolcsvai Bú-
vópatak forrásbarlangjának föltáró jellegű kutatásával, a bejárt karsztvidé-
kek és barlangok sokoldalú leírásával, valamint a Búvópataknál végzett 
nyomjelzéses úttörő karszthidrográfiai összefüggés-vizsgálati kísérletével, 
meg az abból levont következtetéseivel, továbbá az intermittáló források 
szivornyaszerű működési elvének fölismerésével tudománytörténeti jelentő-
ségű eredményeket ért el, amelyeket nyomtatásban is publikált. Kétségtelen, 
hogy ERCSEI JÓZSEFET, a kiváló, polihisztor természetkutatót nemcsak a 
magyar, de a nemzetközi karszt- és barlangtudomány jelentős korai művelői 
között kell számon tartanunk. 
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