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F e l f a l u  kisközség Gömör vármegye tornaijai járásának szélén fekszik 
s hozzátartozik a k ő b á n y a i  p u s z t a ,  amely a szomszédos Ipánmező nevű 
kisközség határán terül el. A puszta nevét azon régóta használt kőbányától 
nyerte, amely a vidék építési szükségletét látja el.

A hegyrészlet, amely a köveket szolgáltatja, tömör mészkőalakulat; északi 
oldalának igen érdekes, festői hatása van, mert azt a benyomást kelti, minth 
óriási téglányalakú, szabályos kövekből emberi kezek rótták volna össze. A szűk 
völgyben a múlt század elején S z e n t m ik ló s s y  G á b o r  birtokos egy kisebb úri- 
lakot épített, amely mindössze néhány évtizedig állott fönn. Az 1813. év, amely 

Európaszerte mint szerfölött vízdús ismeretes, a felfalusi hegyekben is fel
duzzasztottá a vizeket s lerohantukban a rettegést azzal növelték, hogy egy
szerre olyan robaj támadt a hegyoldalban, mintha explozió történt volna. Még 

füst is szállott fel nyomában. A füst azonban később a kövek lemállása által 
fölvert porfellegnek bizonyult s az imént még tömör sziklafalon egy üreg táton
gott. A vizsgálat aztán kiderítette, hogy itt egy gondos, mésszel épitett fal 
omlott össze, amely egy barlang nyílását zárta el. Az üreg mintegy két öl 
mélységű és átmérőjű volt, s mivel a továbbvonulásnak semmi jelét sem mu
tatta, a tetszetős helyet, annak fontosságot nem tulajdonítva, a földesúr 

krumpligödörnek használta fel, ajtót csináltatva bejárása elé.
1820-ban a meglehetős távolságra dolgozó munkások a kőbánya fejtése 

alkalmával egy újabb nyílást fedeztek föl, amelyen átcsúszva, egy 3 —4 láb 
magas üregbe jutottak. A vizsgálat ismét azt bizonyította, hogy a kimozdított

1 Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának 1911.
évi február lió 24-én tartott ülésén.
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köveket emberi kezek rakták úgy egymásra, hogy elfödjék a barlangbejárást. 
S z e n t m ik ló s s y  néhány napi munka árán kibővítette a bejárást s megásatta az 
üreg talaját. Ezen alkalommal 5 — 6 láb mélységben 13 csontvázat találtak, 
amelyek félköralakban voltak ott eltemetve, ugyancsak kissé távolabb a fal 
mellett két gyermekcsontvázat. Miután azonban a remélt arany ékszerek hiány
zottak róluk, a megtalálás körülményeire senki sem vetett ügyet s a csontokat 
kihordva, a méhesben rakták egy rakásra. Ismeretes, hogy a tudatlan emberek 
a földből előkerülő csontokat mindig nagyobbaknak látja, mint aminők azok 
valóban s magánál nagyobb embernek tartja a halottat. Ezt a körülményt 
figyelembe kell venni ezen alkalommal is, midőn a szemtanuk elbeszélése után 
a talált csontok állítólagos óriás voltáról emlékezünk meg. A szájhagyomány 
szerint ezek a barlangban eltemetettek nyolc láb magas emberek voltak, felső 
lábszáruk olyan hosszú volt, mint egy mai ember egész lába s az állkapcsok 
közé belefért egy élő ember feje minden húsostól. A csontvázak állítólag egy 
nagy tűzhely maradványai körül feküdtek.

1823-ban egy litterátus ember, Kiss Károly némi hozzáértéssel nézte 
meg a két üreget s arra a fölfedezésre jutott, hogy azok összefüggésben vannak 
egymással. A borospincének felhasznált második barlang falán lyukat vevén 
észre, midőn abba kezével belenyúlt, néhány burgonyát szedett ki a szűk nyílásból, 
ahová azokat a régebb idő óta ismert krumpliveremből patkányok vagy borzok 
túrták be a két üreget összekötő csatornán. Kiss Károly írásba is foglalta 
észleleteit, de ez a kézirat csak akkor kerülvén kezembe, miután én a felfalusi 
barlangot megjártam, sajnos, annak hasznát nem vehettem. Az öreg úr csak
nem hatvan évvel kutatása után emlékezésből írta jegyzeteit s ezek talán nem 
is egészen pontosak. Érdekes azonban, hogy ő olyan nagy területet bejárt 
akkor, hogy elnevezéseket is ajánlott a barlang egyes részeire nézve. A barlang 
főbejárata, Őr terem. Zárt ágazat, Patkány-folyosó nyílása, Patkány-folyosó, 
Barlang oldalbejárata, Krumpliverem, Templomi folyosó nyílása, Templomi 
folyosó, Kis templom, Rejtélyek kulcsa, Rejtettek tárháza voltak előtte ismere
tesek. Tóth Márton községi jegyző írásbeli emlékei szerint, ő mint 14 éves 
gyermek bejárta a Felfalusi barlangot. Előzőleg már akkor elhalt bátyja 
beszélte el, hogy ő nagy üregeket látott, amelyeket patakocska hasított keresztül. 
Tóth Márton megjegyzi, hogy a barlangot nem a használat alatt álló boros
pince bejárásán át közelítette meg. Szerinte a bejárás oválalakú volt s kelet 
felől nyugatra hajló barlangba vezetett, amely befelé folyton tágult és magaso
dott s északnyugatra egy terembe torkollott, amelynek teteje denevérekkel volt 
borítva. A teremből két ágazat vezetett tovább ; az egyik a már ismertetett 
azon terembe vezetett, amelyben a csontvázakat találták, s ezen nyílást emberi 
kéz művének tartotta, a másik folyosó pedig lépcsőzetesen a mélységbe vezetett. 
Lefelé haladtában néhány öl hosszúságban a folyosó annyira megszűkült, hogy 
csak hason csúszva lehetett tovább haladni, de egy terjedelmes üregbe jutott 
végül megint, amely ismét egy másik terembe nyílott. Újra szűk kapura talált, 
melyen át egy kerek terembe ért, amely fölé toronymagasságú kupola borult 
s alatta egy sajátságos galeriaalakú képződményt talált. Ezen kerek teremből 
egy tágasabb, természet alkotta csigalépcső vezetett fölfelé egy tágas üregbe,
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amelyet a kezében tartott gyertya nem tudott bevilágítani. Itt véget ért útja. 
mert valami félelmes zúgás visszatérésre ösztönözte, annál is inkább, mert egy 
denevér kiverte kezéből a gyertyát. Az üregekben sok és szép cseppkövet látott 
a fiú s ezekről a cseppkőképződésekről a másik kutató is megemlékezik. Végül 
beszámol még arról is T ó t h  M á r t o n ,  hogy a barlangban egy galambnagyságú 
(?) különös bőregeret sikerült elfognia s azt szokás szerint az ajtófélfára szö
gezte föl.

A barlangokhoz közeli helyeken földmunka közben állítólag hét kunyhó 
maradványát szántották fel, amelyeket valószinűleg tűz pusztított el. Ezeknek 
azonban valószinűleg későbbi eredetére mutatnak azon vastárgyak, láncmarad
ványok, fejszék, fogók, amelyek a rögök közül előkerültek.

*

Ezen leirások alapján a Felfalusi barlangot egy elsőrendű barlangnak, 
kell tartanunk, amely terjedelemre is kiváló lehet s remélhetőleg a benne való 
ásatás régészeti szempontból is bőven jutalmazná a fáradságot. Ennek a kuta
tásnak nem is volna szabad hosszabb időre elmaradni; nemcsak a tudomány 
szempontjából, hanem azért is, mivel a víz folyton iszapolja a barlangot, úgy 
hogy az elmúlt nyár folyamán tett ásatási kísérletem épen azért volt kevéssé 
kielégítő, mert magasra feltöltött talajjal kellett megbirkóznom.

Ismétlem, a barlang régi ismert részeit tárgyaló két kézirat nem volt a 
kezemben akkor még, midőn a barlangot megtekinteni a kőbányai pusztára kocsiz
tam. A mostani tulajdonos, S z e n t i v á n y i  Á r p á d  képviselő úr a legnagyobb kész
séggel állott rendelkezésre, de magáról a barlangról mit sem tudott mondani. 
A kirendelt munkások egy elég tágas bejáráshoz vezettek, amelyből egy erősen 
lefelé haladó sikátor vezet az üregekbe. A denevérekkel sűrűn teleaggatott 
nagytermet meg is találtam, de az iszap erősen feltöltötte a terem földjét s 
nem látszott olyan magasnak, mint azt T ó t h  M á r t o n  leírta. Jobbra-balra szét
ágazik a terem s míg a jobboldalnak folyosója egészen beiszapoltnak látszik, 
balfelé tovább lehet menni s egy igen terjedelmes terem kínálkozik a kutatásra. 
Egyelőre, újabb tereptanulmányozás nélkül, nem tudom megállapítani, hogy ez 
volt-e a 13 halott temetkezőhelve. Azt vélem azonban, hogy aligha, mert a 
munkások másutt említették a borospincét, amelyet én, nem tudva arról, hogy 
milyen körülmények között telt a barlang meg hordókkal valamikor, nem tar
tottam szükségesnek megtekinteni. A nagyterem boltozatos falait mindenütt 
zárva találtam, de kétségtelen, hogy beiszapolt folyosókat rejteget. Erre mu
tatnak az oldalkürtös képződmények, amelyek folyton előrefelé törnek, amint 

az oldalukhoz tapadt földrétegtől szabadulnak.
Bővebb kutatást mellőzve, egyelőre arra szorítkoztam, hogy megállapítsam, 

vájjon őslakók által használt hely volt-e a barlang. Néhány emberrel ásatni 
kezdtem a talajt, nem rendszeresen, úgy hogy a letakarított földet mindjárt 
ki is hordattam volna. Az első ásónyomások már megadták kérdésemre a 
feleletet. Az iszapos talajból bőven került elő edény töredék, bizonyítékául 
annak, hogy lakott területen vagyunk. Az edények, a barlangi leletek előfor
dulási viszonyaihoz hasonlóan, kisebb töredékekben kerülnek elő. Vannak
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közöttük két ujjnyi vastag fenékdarabok, s nagy számmal találhatók viszont 
az aggteleki barlangban is lelt, bámulatosan változatos kardíszítésekkel telt 
vékony, iszapolt edénytöredékek, amelyek a szürke és fekete szín árnyalatait 
mutatják. Ezek az egyenes és csigavonalas ékítmények a száradó edény falába 
olyan rajzbiztossággal és ízléssel vannak bekarcolva, hogy az igazi művészi 
tökély hatását keltik. Vastagabb, durvább edény falát is díszítették párhuza 
mosau futó egyenes vonalakkal és az üresen maradt szalagba szurkált pon
tokkal. Egy másik edény cikk-cakkos ékítést mutat, míg egy edény különben 
vastag falát olyan mélyen vágta be a gölöncsér diszítőkése, hogy használat 
közben ezeken a vonalakon roppant össze az edény. Megtaláljuk a nagy fogó- 
bütykővel ellátott edénytípusokat is, s azt az egyszerű fazekat is, amelynek 
egyedüli dísze a perem rovátkolása. A fazekak mellett tál töredéke is meg
maradt. Nagyon sok durvább kivitelű cserép semmi díszítést nem mutat. Érdekes 
az edények között egy töredék, amelynek fala az agyag közé bőven gyúrt 
csillámtól nyer díszes és érdekes külsőt.

A csontok, amelyek a cserepekkel együtt kerültek elő, meghatározva 
nincsenek, de valószínűnek látszik, hogy újabb eredetű kisebb barlanglakó 
állatok maradványai s az emberi használatnak semmi nyomát sem mutatja.

Sajnos, egyelőre csak e kevés eredménnyel tudok beszámolni a Felfalusi 
barlangról. Rövidesen talán szerét ejthetem-e a további kutatásnak, amely azzal 
kecsegtet, hogy a világhírű s onnét nem messzire eső aggteleki barlang testvérét 
lehetne fölfedezni, amely, bár cseppkőképződésre azzal aligha vetekedhetik. de 
talán nagyon sok őskori kultúrmaradványt tárna napvilágra.

•I K LKNL’ÉS AZ AGGTELEKI BARADLA-BARLANGBAN 1910BEN 
VÉGZETT RENDSZERES ÁSATÁSOKRÓL.1

Irta : K a d i c  O t t o k á r  dr.

A M a g y a r h o n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  B a r l a n g k u t a t ó  B i 
z o t t s á g a  1910-ben megalakulva, elsősorban az aggteleki Baradla-barlang 
rendszeres átkutatását tűzte ki feladatául. Ez a barlang hatalmas kiterjedésénél, 
pompás cseppkőképződéseinél és ősrégészeti tartalmánál fogva nem csak hazánk
ban. hanem az egész földön a természetnek egyik legkiválóbb nevezetessége. 
A Baradla-barlangról ma már nagy irodalom létezik s még sem mondhatjuk, 
hogy ez a barlang minden tekintetben teljesen át lenne kutatva. Ilyen kutatás 
időben és pénzben egyaránt nagy áldozatokat igényel; egy kutató magában 
ilyen sokoldalú feladatot mai nap, amikor a természettudomány minden ága 
annyira specializálódott, nem képes egymaga elvégezni ; ilyen nagy feladat

x Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságában.


