
TÉGLÁS GÁBOR :itö

AZ ERDÉLYI ÉRCZHEGYSÉG ÖVÉBEN ZÁMTÓL AZ OMPOLY VÖLGYÉIG 
KINYOMOZOTT BARLANGOK RÖVID ÁTTEKINTÉSE.

T églás G ábor .

A magyar tudományos Akadémia támogatásával 1881-től 1885-ig végzett 
barlangkutatásaim eredményét egy terjedelmesebb monograpbia alakjában veszik 
legközelebbről az érdeklődők. Ama számos barlangüreg, dolina és búvópatak, 
valamint a minduntalan megujjuló sziklaszoros közül, melyeket a tudományos 
Akadémiához benyújtott terjedelmes jelentésemben felölelek, édes kevés szerepelt 
korábban az irodalomban s csupán Torma Zsófia úrnő tett a kolozsvári múzeum
egylethez 1879-ben benyújtott felolvasásában jelentést az algyógyi Kőalja barlang
járól és Bielz Albert, a nagyszebeni Karpathen-Verein évkönyveiben közölt barlang
jegyzékében a csigmói barlangot hozták volt említésbe. Még azt megelőzőleg 
Kőváry László Erdély földe ritkaságai ez. műve Boicza (Kisbánya) egyik barlangját 
tartalmazza Zeyk Jánosnak 1835-ki útleírása nyomán.

E helyen legyen szabad részletes monographiám eredményét adnom a követ
kező rövid kivonatban.

1. Godinesdi völgy Zámtól északkeletre, egy kis hegyi patak mellett felfelé 
haladva érjük Godinesd helységet. Odáig utunk rövidítésével Tamasesdnél látha
tunk egy barlangos üreget. Godinesd több házcsoportból összeszövődő hegyi falu. 
A Szásza nevű házcsoportnál kimagasló balparti szírt (Colcu) jókora magasságban 
mindjárt egy barlanggal fogad. 1. A főcsarnok 62 m hosszú s ott a csepkövesedés 
egy emelvényt képezett. A lehulló vízcseppek ennek felületét medenezeformán 
kiöblösítik s az így képződő kis tócsákból barlangi gyöngyöt is gyűjthetünk. 
A balra haladó csarnok 3 keleti és egy északi ágra oszlik s mindenikben jelenté
keny cseppkővesedéssel találkozunk. A főág teljes hossza 100 méter.

2. Fennebb haladva a patak mentén, a legfelsőbb házcsoportnál Krisán 
Péter házával szemben ismét a balparton fogad az a barlang, melynek praehistoricus 
cserép-, csont- és kőtárgyairól hivatolt jelentésemben szólottám. A barlangba egy 
patak zuhan be a Paltina Sirului kaszálóról s beszüremlései által is tetemes 
cseppkövesedés színhelyévé vált.

II. Guraszádi völgy barlangjai: A) Felsö-Boj.
3. Zámtól felfelé a magyar államvasutak guraszádi megálló helyén álla

podunk meg. Guraszáda felett a balról kínálkozó második oldalvölgybe kell 
behatolnunk, hol csakhamar elérjük elébb Alsó-, majd Felső-Boj helységet. 
Utóbbi felett éles gerincz alakjában fejlődött ki az a mészvonulat, melynek egyes 
tömzsei, kúpos tagjai Godinesdre, Tamasesdre, sőt Zámnál a Maros bal partjára 
is átcsapnak. A felső-boji mészsziklák sorából különösen a Galbina s ettől keletre 
eső Vurvu Lucia válik ki. Ezektől délre, vagyis a helység által kitöltött nagy 
medencze felé egy patakkifolyás jelöli az első barlangot. A szűk barlangosodás 
csakis a vízkifolyás csatornájául szolgál s a mészpadok elválása következtében 
úgyszólva alakulóban van.
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4. Hatalmasabb barlanggal találkozunk a Vurvu Lucia mögött. Odáig délről 
északra kifejlett dolinasor mellett vezet ösvényünk. A dolinasor jelöli az elébb 
elhagyott barlanghoz lejtő földalatti vízfolyás útját s 20—30 méternyi átmérővel 
biró oblösödései megannyi vízelnyelők. A nyolczadik dolina szemlélteti a patak 
eltűnését. Itt jobbra egy ivezetes barlangnyílást pillantunk meg. A barlang csak
hamar két ágúvá fejlődik. A két ág azután ismét egyesül, s vastag szoborformákkal 
borított padlózata egy felsőbb emeletre magasul. Hátsó szakaszának boltozatát 
is gazdag cseppkövesedés díszíti. Hossza 100 m.

5. Pár méterrel odább egy kisebb 22 m hosszú, de jelentéktelen barlanggal 
találkozunk.

A közelben s főleg nyugat felé több kútformán kialakult dolina nyílik meg. 
A Gorgona mészszírten egy mély dolinát Pestere-Barlang néven emleget egészen 
indokolatlanul a nép.

B) Kermazinesd és Danulesd közé eső barlangok.
6. A megnevezett két helység határán a völgyi patak (Nagy vir-Valea 

more) egy nyilt barlangon, tehát természetes alagúton át végzi pályafutását. 
A nyilt barlang alsó kijárójánál egy vízimalom kelepelget. Benn több mellékodu 
és ág látható. Áradások idején olykor betömődik a barlang, úgy hogy mögötte 
az egész völgy tóvá alakul s erőszakosan magának utat nyitva, áradással borítja el 
Guraszádáig le a völgyet.

7. Az imént említett barlang közelében egy jóval kisebb, 25 m hosszú 
barlangot találunk. Ördögbarlang elnevezése nagy reményekre jogosított; de se 
terjedelem-, se egyéb tekintetben nem igényel sok figyelmet s ásatása eredményte
len maradt.

III. Akarácsonyfalva-kisbányai szoros barlangjai. Déváról Maros-Németinél 
elhagyva a Maros tág völgyét, a Kaján patak lesz kalauzunk. Ehhez szegődik aKis- 
Bányára (Boicza) vezető postaút is, mely Karácsonyfalvától (Krecsunyesd) Kis-Bá- 
nyáig(Boicza) 3 kilométer hosszúságban egy vadregényes szírtszorosba (Intre Piatra) 
hatol. Az átellenes szírtfalak mindenike Magúra nevű mésztetőt határol s a magas
ból egész sor barlangnyílást tüntet fel.

A) A karácsonyfalvi Magúra.
8. Helyrajzilag a Karácsonyfalvi Magurát kapjuk hamarább. Szédületes kecs

keösvényen majdnem a tetőig kell kikapaszkodnunk. Ott rézsut haladunk a szo
rosfölé s mindjárt elején egy kis barlangrés fogad. Ez tulajdonképen a vízfolyás rom
bolását jelzi, mely egy résen a hegytömegnek fordulva bontogatja annak anyagát.

9. Sokkal meglepőbb a bennebb feltáruló hatalmas Balogu barlang, melyet 
én a budapesti tud. egyetem tanára és barlangkutatásim irányítója, dR. S zabó 
J ózsef  egyetemi tanár úr nevével tűntettem ki. A több mellékággal, öblösödéssel 
váltakozó barlang 81 méter hosszúságban hatol a hegy alá s első részleténél egy 
tág dolinával (Zdrindiginia-Csergettyű) nyílik a tetőre.

A barlang három szakaszból áll, melyek egymástól a boltozat eltörpülései 
által vannak elválasztva. Egyik oldalága lejtősen kiszolgál épen a tetőre s ezen 
oly nyomokat észlelhetünk, melyek arra a feltevésre jogosítanak, miszerint az 
ősember is egyik kijárójául használá azt. A barlang gazdag őskori culturmarad- 
ványairól, az itt talált sokféle diszítésű és minőségű cserepekről, kis csontszerszá
mokról már kellőképen megemlékeztem.
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10. Felső elfalazott barlang (Zida cél d’in sus). A meredek szírtfalon tovább- 
szédítő szakadékok felett kanyarog ösvényünk, mígnem újabb barlanghoz jutunk. 
Annak ivezetes nyílását falazat zárta el a török invasiók zivataros időszakában 
s erre vonatkozik az «elfalazás» megnevezése. A 76 méter hosszú barlang könnyű 
kanyargásokkal mélyed a tető alá. Boltozata helyenkint kürtőformára magasodik 
s ott egy-egy dolina beszűrődése vehető észre. Hátsó szakaszát denevérek népe
sítik be, a mint azt az előbbi barlangban is észrevehetjük. Praehistoricus jelentősé
géről említett jelentésem szól. A barlangot Hunfalvy János jeles tudósunk nevével 
különböztetém meg.

11. A Magúra meredekjén még apró odvasodások láthatók, de azok alig 
érdemelnek említést. Le kell tehát kerülnünk a hegy lábánál tátongó alsó elfalazott 
barlanghoz (Zida cél d’in ios). Ennek tűzhelymaradványait, cserépmaradványait 
szintén leírtam. Alig 21 méternyire mélyed be s torkolata szintén el volt falazva.

12. A Feredő (Feredeo) nevű odú. Az alig elfalazott barlang felett egy 
Vurties nevű pinczeforma üregesedés és egy Feredő nevű beomlott barlang 
látható.

B )  A kisbányai Magúra. Most a Magurának nyugati párkányára kell kerül
nünk, hol a Farkasverem (Gropa Lupului) nevű 20 méter hosszú barlang fogad. 
Odáig a Magúra tetőn a Szabóbarlangba (Balogu) hatoló Zdrindiginia (Csergettytí) 
nevű dolinát s több más tölcséres mélyedést érintünk. A barlang mély szakadék 
felett fekszik.

A kisbányai oldalra (balpart) kerülve az odavaló Magúra meredekj ét, ismét 
Karácsonyfalváról közelíthetjük meg legkönnyebben. Ennek nyugat és délre tekintő 
falában öblös üregesedések alakultak ki, melyek «Csűr» (Sure) néven jőnek a nép 
között említésbe.

14. A legfelső Csűr a Magúra ikersziklájához a Vertuphoz tartozik s terje
delemre a legcsekélyebb.

15. A tulajdonképeni Felső-Csűr, vagy elnevezésem szerint «Báró Eötvös 
Loránd barlang» csepkőképződéseivel tűnik ki leginkább. 65 m hosszú csarnoka 
két öblösödéssel végződik. Azok mindenikét szebbnél szebb csepkövesedés diszíti. 
A jobb felőliben mindazonáltal egy orgonához hasonló csoportozat érdemel figyel
met. A bányásznép oltárnak nézi s a bányaszellem tanyáját is ebbe helyezi.

16. Alább egy igazi csűr fogad. Hármas nyílás kínálkozik abba s negyedikül 
egy beomlott barlang tátongó űrje járul. Főleg utóbbi helyen őskori cserepeket 
gyűjthetünk. Különben cseppkövesedés nem mutatkozik.

17. Kevéssel alább egy előrugó sziklaszál mögött kell a görélyről az alsó 
Csűrhöz, vagy «gróf Kuun Géza barlangjához» kikapaszkodnunk. Az öblös barlang
terem közepe felett egy kürtőforma dolina nyílik a szabadba s egy oldalágon át 
szintén odajuthatunk. Kettős nyílása közül a jobbfelőli egy sziklapárkányra 
nyílik. Ezen berendezés az ősember alkalmas tanyájává minősíté.

IY. Kis-Bánya (Boicza) barlangja.
18. A bányaközség közvetlen szomszédságában délre a Somos Cornet tető 

alá nyúlik e kis barlang, melyet ott Tolvaj barlang név alatt ismernek. Erről 
Kőváry is megemlékezik «Erdély földe ritkasága» művében.

Y. Barlangfalva (Pestere) odúi.
19. A sokat ígérő helység felett a Karácsonyfalvától oda szolgáló Magúra
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északi oldalában két jelentéktelen odúval kelle beérnem, bár abban is csodás 
vizeséseket helyeztek vezetőim kilátásba.

YI. Hormendefalva (Ormingya) barlangja.
21. Kis-Bányától Barlangfalva felé haladólag a Dealu Ormindi nevű szikla

falban egy elérhetetlen barlang látható. Belsejét nem kereshettem fel. A nép 
Ördögbarlangnak nevezi.

22. Zsigmond király Világos várát tartozékaival együtt Brankovics György
nek ajándékozva, Kőrösbányával együtt Hormendefalvát is megnevezi. Az aradi 
káptalan 1444-ben Hunyadi Jánosnak adja át e birtokokat s a beiktatási oklevél 
Kis-Bányájából azóta Boicza, Hormendefalvából Ormingya (Ormindia) alakult át 
s az ősi nevek annyira feledésbe mentek, hogy hatóságilag is az utóbbiakat hasz
náljuk. A helység derekán épen a templom mellett balra, kikapva a lankás hegytető 
mögött egész váratlanul egy barlangra bukkanunk: Gaunosza Ormindi. A barlang 
íves nyílása alatt egy kis patak hatol be s utóbb alig járhatóvá keskenyül. A patak 
95 méter távolságban eltűnik s a föld alatt teszi meg hátralévő pályáját. A barlang 
vége felé emelkedni kezd s egy szűk réssel a felszínre hatol. Esőzéskor itt is víz 
hatol bele s e két ellentétes rombolás idézte elő. Közép részén sok cseppkövesedést 
tartalmaz.

Erdély jeles lyricusáról s a dévai reáliskola kitűnő tanáráról, «Jakab 
Ödönről» neveztem el.

VII. Boholt. 23. Déva közelében az ismeretes vasas fürdőnél egy kis bar- 
langosodás jöhet említésbe. Közelében a Csutahegy őstelep.

24. Bánpataknál egy vízesés két partján egy nagyobb és 3 kisebb odú.
VIII. Nagy- és Kis-Rapolt. 25. Az ikerhegységtől alig egy órányira egy kis 

barlang mélyed a Plesia szikla alá. Hossza 9'8 méter.
26. A Plesiától északra a Codru tetőig 3 hatalmas dolina.
27. Gaura-barlanguluj nevű dolina a Codrutól északra.
28. Medve odú (Gaura ursului). Innét egy kis iiregesedés a Plesiához szol

gáló fő völgyben.
29. Legjelentékenyebb a Barlangpatak (Valea Pestere) mellékvölgyében lát

ható Goszruda, melyet «Szathmáry György» képviselő úr és disciplinám buzgó támo
gatója nevével különböztettem meg. Összesen 49 méter hosszéi nyilt barlang. 
Előtornácza északdéli irányt követ s 20 m széles. Folytatása nyugatra irányul 
40 méternyire s két résen vezet a szabadba.

IX. Csigmo. 30. Nagy-Bápoltról a Maros jobb partján, Bábolna után Algyógy-
nak utazva, balra marad el Csigmo és Algyógy érintkezési határán találjuk a római 
Germizora (Ptolemaeus -— katonai állomást. Csigmo felett az annyiszor
ismétlődő Magurák egyike egy pinczetorok formán bemélyedő barlanggal fogad. 
A nép templomnak (besericuca) nevezi. Belső fülkéi az ősember ittlétének nyomait 
mutatják. Kijövet négy dolinát látunk nyugat-keleti irányban.

X. Algyógy. 31. A Feredő-Gyógyra vivő úttól jobbra a szőlőkben egy 
mésztufa-magaslatot láthatunk több odúval. A kőalja egyikét gróf Kuun Kocsárd 
még 1876-ban kriptává alakíttatá s akkor szépen diszített, magasra hajló füleket 
viselő edényrészleteket és konyhamaradványokat ástak ki. Erről első Ízben Torma 
Zsófia szerzett tudomást.
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XI. Feredö-Gyógy. 32. A rómaiak által is használt feredő-gyógvi thermák 
közelében egy rablóbarlang nevű alig 10 m hosszúságú kis barlang.

XII. Máda. 33. Algyógytól völgyi patak mentén elég térés völgy vezet el 
Bozesig. Ott bárom irányból összefutó csermelyek egyesülnek u. m. Mada, ErdŐ- 
falva és Cseb-Bánya felől. Vándorutunkat a nyugati vagyis mádai völgyhöz szabva, 
Máda falunál egy szírtszoros és annak kivezető kapujánál egy elfalazott barlanghoz 
érkezünk. A falazat elég jó állapotban van s lőrései is megkülönböztethetők. 
A török-tatár portyázás idején búvóhelyül használták e különben nem nagyterje- 
delmü barlangot is.

33. A Plesia maré (balpart) és Plesia mike közé ékelődő szorosban a jobbparti 
meredek falban elérhetetlen magasságban egy Besericuca (templom) nevű barlang 
beomlott állapotban.

XIII. Balsa. 34. Pestere Sincoisiduj, Balsa alatt a nagyági hegységből 
északra induló kis patak a Plesia mike szárnyát elmetszve, a szorosban egy barlang.

XIV. Erdőfalva. 35. A középső völgyben Erdőfalvánál két szírtszoros vár 
reánk. A falu alatt levő szorosból a Scopte sirgilor (Szerbek tanyája) nevű nagy 
barlangot gróf Kuun Kocsárd barlang néven előző jelentésemben bemutattam volt, 
a vele szembe eső sziklaerőddel (Cetecuja) együtt.

36. A kis helység felett véget érő szírtrepedés jobb kapuzatát a Baju (Menny
ország nevű szírthomlok képezi, mely alatt öt barlangnyílás különböztethető 
meg már jó meszsziről. Az ivezetes nyílások azonban nem hatolnak mélyebbre 
s egy elfalazott barlang kivételével a többi igen csekély kifejlődést mutat.

37. Közvetlen a Mennyország-szikla előtt egy Piatra Pestere (Barlangkő) 
nevű szikla egy beomlott barlanggal.

XV. Glodi barlangok a Glod-erdőfalvi szorosban. 38. Ha Erdőfalvánál 
a Muncsel tetőre kapaszkodva (Hódra kerülünk á t : onnan bemélyedhetünk a regé
nyes sziklaszorosba, melyet Erdőfalva felől nem közelíthetünk meg.

A Ruptura-Hasadék nevű szoros jobb partján négy kisebb odút számláltam 
össze, melyek közül csupán a «legények barlangja» (Pestere ficoruluj) figyelemre
méltóbb. Ide menekültek a század elején gyakorolt katonafogdosás üldözöttjei.

39. A balparton egy kis odún kívül ismét egy elfalazott barlanggal ( Pestere 
cu Zida) találkozunk. A 90 méter hosszú barlang hátrafelé folyvást emelkedik 
és keskenyül. Előrészén teljes épségben fennmaradt a védőfal s csak egyik lőrés 
kitörése után hatolhattunk be.

XVI. Cseb. 40. A harmadik völgybe átmenve, Cseb falunál újabb szorosba 
érkezünk. E szoros alább Bakonyánál ismétlődik (bakonyai kulcs—Teja Bakéi). 
A csebi szoros vízzuhatagjai felett két odút említhetek fel. Távolról öblös barlang
nak képzelnők; de ha rászánjuk magunkat az oda kijutás fáradalmaira, látjuk, 
hogy az atmosphauáliák lassú munkája bontja nagy lassan a mészpadok fejeit 
s két sütőkemenczeformánál többet elé nem idézhetett. A nép Besericucanak 
nevezi ezeket is.

41. Valamivel figyelemreméltóbb a Szépek barlangja, Gaur a Mandri nevű 
beomlott barlang, bár az se valósítja meg a hozzáfüződő meséket. Boltíve majdnem 
egészen szétzuzódott.

Ezekben adhatom ötévi tevékenységem főbb eredményét.
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