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A BERETKEI-KARSZT ES BARLANGJAI

O S S Z E F O G L A L A S

A Gömör—Tornai-karszt nyugati folytatásában, a Sajó folyó szlovákiai szakaszának északi partján, Bé
rét ke és Mellété között terül el a kb. 6 km2 felszíni kiterjedésű, túlnyomórészt középső triász wettersteini és 
felső triász dachsteini mészkőben kifejlődött Beretkei-karszt. Ebbe vágta be kanyargó medrét a Murány- 
folyó, amelynek meandersora a mészkőbe a vidék kiemelkedése során epigenetikusan öröklődött át. A kiemel
kedés szakaszait teraszok és a karsztban kialakult barlangszintek jelzik. A karsztvidék sokoldalú kutatását 
a rimaszombati barlangkutató csoport végezte. Szerzők a terület földtani, földrajzi, morfológiai és hidrológiai 
ismertetése után tíz kisebb-nagyobb barlang leírását közlik, majd genetikai következtetéseiket foglalják össze. 
Ezt a terület földrajzi neveinek elemzése követi. A magyar honfoglalás korának etnikai viszonyaira utal a 
’barlang’ jelentésű, bolgárszláv eredetű pest szóból képzett és ’barlangos szikla’ jelentésű Pes-kő helynév 
előfordulása. A Masa, Masa-malomgát és Rosszgyár helynevekből képzett barlangnevek pedig középkori— 
újkor eleji, illetve újkori ipartörténeti adatokat őriztek meg számunkra.

A Szepes—Gömöri-érchegység és a Rimai-me- 
dence találkozásánál elterülő lankák kétségtelenül 
legszebb karsztos völgye a Murány-folyó által ki
alakított szurdokvölgy Mellété (Meliata) és Beretke 
(Bretka) faluk között (1. ábra). Béreikétől északra, 
javarészt a völgy két oldalán és a környező mellék
völgyekben elterülő kb. 6 km2 kiterjedésű karszt
vidéken számos kisebb barlang is kialakult, melyek 
a környéken élt emberek figyelmét már ősidők óta 
magukra vonták. Erről tanúskodnak a Masai-felső- 
barlang régészeti leletei és a magyar honfoglalás 
korából ránk maradt Pes-kő földrajzi név is.

A vidék barlangjait legkönnyebben Beretke köz
ségből közelíthetjük meg, oda pedig Tornaijától 
(Sáfárikovo) 6 km-nyire északra ágazik ki az út 
a Kassa felé vezető főútból.

A terület szpeleológiai szempontból ezidáig kevés
sé volt megkutatva. 1955-ben Bárta, J. a Masa-tető 
környéki barlangokban régészeti kutatást végzett, 
melynek eredményeképpen a Masai-felső-barlangbóí 
késő bronzkori leletek kerültek elő (Bárta, J. 1963). 
1975-ben Hochmuth, Z. diplomamunkájában emlí
tett néhány itteni barlangot.

1981-ben a Murány-folyó karsztos szurdokvölgyét 
védetté nyilvánították. Ennek indokai elsősorban 
a mészkőbe epigenetikusan átöröklődött meanderek 
voltak, de indokolták a Murány-folyó mindkét olda
lán kifejlődött karros lejtők, érdekes kősziklák 
és barlangok is. Található itt továbbá néhány védett 
növényfaj, pl. az apró nőszirom (Iris pumila), árva- 
lány-haj ( Stipa stenophylla). Botanikai szempontból 
értékesek az eredeti erdős-sztyeppés vegetáció he
lyenként még előforduló maradványai is.

A területet karszt- és barlangtani szempontból 
1981 és 1983 között a Szlovákiai Barlangkutató 
Társaság Rimaszombati Csoportjának tagjai vizs-

1. ábra. A Beretkei-karszt helyét a térképvázlaton 
fekete négyszög jelzi

gálták (Kámen, S.—Gaál L.—Gaál J. 1982; Gaál 
L.—Gaál J. 1982). Az 1982 szeptemberében meg
rendezett kutatótábor során (Dénes Gy. 1983 a) 
a szerzők folytatták a földtani, hidrológiai, biológiai 
és szpeleológiai vizsgálatokat, kiterjesztve kutatásai
kat a karsztterület földrajzi neveire is. A barlangok, 
sziklák, dombok, völgyek, források és más terep
tárgyak nevének megállapításánál főleg a helybeli 
Hegedűs István (szül. Beretke, 1955) adatközléseire 
támaszkodtunk, melyeket Giczei István (szül. 
Beretke, 1927), valamint más beretkei és mellétéi 
lakosok adatközlései is alátámasztottak.

Földtani és földrajzi viszonyok

A vidék domborzatának jellege hűen tükrözi 
a különböző földtani szerkezetek kőzeteinek elhelyez
kedését. A Rimai-medence agyagos és márgás 
üledékei alól észak felé haladva előbukkannak
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2. ábra. A Beretkei-karszt egyszerűsített 
földtani vázlata. Jelmagyarázat: 1. 
alluvium, 2. a Szilicei-takaró karsztosodott 
triász időszaki mészkövei, 3. a Mellétéi- 
sorozat nem karsztos kőzete, 4. harmad- éj 
negyedidőszakifedökőzetek, 5. karros 
terület, 6. barlang, forrás, 7. a szelvények 
irányvonala

a Szilicei-takaró erősen gyűrt, karbonátos és palás 
összletei. A karsztosodott mészkő ezen a vidéken 
— a Gömör—Tornai-karszttól nyugatra — szigetek, 
rögök alakjában fordul elő, melyek többnyire 
az erősen lepusztult gyűrődéses szerkezet szinkliná- 
lis magjaiban maradtak meg, és ezeket a Szepes— 
Gömöri-érchegység déli szegélyén több helyen is 
fiatalabb, neogén agyagos-márgás üledékek fedik 
(2. ábra).

Ilyen mészkőrögben alakult ki a Beretkei-karszt 
is. A szerkezetileg körülhatárolt mészkőtömeg egy 
szinklinális déli szárnyát képezi (Beretkei-szinkliná- 
lis — synklinála Bretky; Bystricky, J. 1964.), mely
nek északi felét egy markáns vető hengerelte ki. 
A vető mentén a Beretkei-szinklinálisra északról 
dél felé a Mellétei-sorozat átalakult összletei tolód
tak rá. A csonka szinklinális déli szárnyában a 
mészkőösszletek és -rétegek kelet-nyugati irányban 
húzódnak, 50—70° alatt észak felé dőlve.

A felszíni és felszín alatti karsztjelenségek főleg 
a legnagyobb kiterjedésben felszínre lépő középső 
triász wettersteini és felső triász dachsteini mészkő
ben fejlődtek ki. A karsztvidék déli részén, Beretke 
határában kisebb területen előbukkannak a feküt 
képező steinalmi, reiflingi és gutensteini mészkövek 
is (Bystricky, J. 1964; Gaál L.—Mello, J. 1983). 
A karsztvidék északi felén előforduló, világos, vas
tagpados vagy rétegzetten dachsteini mészkövek 
érdekessége, hogy Mellététől délre, a Draskóczy-kút

mellett, a Szilicei-takaróban ritkán előforduló jura 
mészkővel kitöltött hasadékokat tartalmaz.

Földrajzi-geomorfológiai szempontból a vidék 
legérdekesebb és legszebb természeti képződménye 
a Murány-folyónak a mészkőbe epigenetikusan át
öröklődött meandersora. A triász mészkövet ugyanis 
a miocénben agyagos üledékek fedték le. A tenger 
teljes visszahúzódása után, a felső pliocénben 
a Murány-folyó a lágy, agyagos üledéken széles 
meandereket alkotott, amelyek később, a vidék 
negyedkori, viszonylag gyors kiemelkedése során 
bevágódva átöröklődtek a mészkőbe is. A negyed
kori kiemelkedés szakaszosan történt. Az egyes 
szakaszok közti viszonylagos tektonikai nyugalom
nak Beretkétől délre, az agyagos és márgás üledékek
ben különböző szinteken kifejlődött teraszok felel
nek meg, míg a mészkőben, Beretkétől északra, 
ezeknek megfelelő barlangszintek alakultak ki (3. 
és 4. ábra).

A harmadkori fedőrétegek részleges eróziós le
pusztulása után a vidék egyes részein megindulhatott 
a karsztosodási folyamat. Annak ellenére, hogy 
területünkön a mészkő egy része ma is agyagos- 
márgás vagy homokos-kavicsos üledékkel fedett, 
az ezen részlegesen átszivárgó csapadékvíz helyen
ként karsztosodást eredményezett, de ez a folyamat 
nem volt nagy mértékű. A szabad felszínű vagy 
vékony fedőréteggel borított karszton nem alakul
tak ki oldásos eredetű töbrök, de a karsztos völgy-
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3. ábra. Egyszerűsített földtani szelvény, jelmagyarázat a 2. ábra alatt

oldalak több helyütt is erősen karrosak. Karr- 
mezőre utal a Bordás földrajzi név is, amely a Kor- 
mona (303 m) és a Masa-tető (256 m) dombok 
közti völgy déli oldalát jelöli. A Murány-folyó 
mindkét oldalán gyakoriak a meredek sziklafalak, 
amelyek között szerkezetileg előrejelzett, kőomla- 
dékkal és görgeteggel kitöltött sekély völgyek, 
árkok húzódnak. A folyó bal partján, Beretkétől 
északra, két 40—60 m magas, szembeötlő mészkő
szikla, „kő” is kialakult, a Pes-kő és a Sólyom-kő.

A vidék három, viszonylag kis vízhozamú, de 
állandóan működő karsztforrása aránylag szerény 
karsztvízáramlásról tanúskodik. A szurdokvölgy 

• északi részén fakadó Draskóczy-kút forrásában 
(Mellététől 1,1 km-re délre) 1982. szept. 19-én 
10,5 °C hőmérsékletű 0,7 1/s vízhozamot mértünk, 
12 °C léghőmérséklet mellett. Kisebb vízhozamú 
a másik karsztforrás, a Rosszgyári-kút. Ez a szur
dok középső részén, a völgyet kelet-nyugati irány
ban metsző szerkezeti törésvonal mentén lép fel
színre, mely a Murány-folyó jobb oldali, a Kormona 
és a Masa-tető között húzódó mellékvölgyén fut 
végig. A Rosszgyári-kút e völgy torkolatában talál
ható. Az említett völgy felső részén egy időszakos 
karsztforrás is fakad, a Seggvágány-kút, amely csak 
magasabb karsztvízállás mellett működik (Hegedűs 
István szíves szóbeli közlése). A völgy alsó szaka
szán, Beretke község temetője mellett található 
a harmadik állandóan működő karsztforrás, melyre 
a helybéliek fürdőmedencét építettek. Mindhárom 
állandó forrás a Mellété és Beretke között húzódó, 
ÉÉNy—DDK irányú, harmadidőszaki neoalpi

törés mentén felszínre bukkanó, valószínűleg 
a mélyebben áramló vizekkel is keveredő karszt
vizek kilépési helye.

A Beretkei-karszt barlangjai

Az általunk megkutatott barlangok közül szpeleo- 
lógiai szempontból a különböző szinteken kialakult 
eróziós barlangok a jelentősebbek. Hosszúságuk 
többszöröse az itteni korróziós eredetű barlangoké
nak. A Masai-felső-barlangban és az Eszkálai- 
barlangban könnyen felismerhetők az eróziós ere
detre utaló színlők, több más barlang esetében azon
ban az eredeti genetikai formajegyeket elhomályo
sítják a későbbi, korróziós vagy mechanikai mállá- 
sos folyamatok nyomai.

A Beretkei-karszt általunk megkutatott és fel
mért barlangjait északról dél felé haladva ismertet
jük alább. Hosszúságként a mérési pontok közötti 
távolságok összegét adjuk meg.

Nagy-szögi-barlang
A Murány-folyó jobb partján, a Nagy-szög olda

lában kialakult 8 m hosszú barlang. 2x1  m-es 
szádája a folyó szintje fölött mintegy 5 m magasság
ban nyílik. Az egymásba kapcsolódó két kis üregből 
álló barlang valószínűleg korróziós eredetű.

Eszkálai-barlang
A Murány-folyó bal oldalán, az Eszkála oldalá

ban levő barlang a folyó szintje fölött kb. 40 m

4. ábra. Egyszerűsített földtani szelvény, jelmagyarázat a 2. ábra alatt
b B»
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5. ábra. A Masai-f első-barlang térképe. Jelmagyarázat: 1. agyagkitöltés, 2. omladékkitöltés, 3. az alsó 
szint körvonala a felső szint alatt, 4. határozatlan barlangfal, 5. lejtő, 6. az aljzat éles szintkülönbsége, 
7. kőtömb, mérési pont, felül a pont száma, ű/z// ű relatív magassága a 0 ponthoz mérten méterben.
Felmérték: Benedek L., Gaál GaálL., 1981.

viszonylagos magasságban elhelyezkedő 24 m 
hosszú járatával a Beretkei-karszt legidősebb bar
langképződési szakaszát képviseli. A falán található 
színlők egyértelműen eróziós eredetre utalnak. 
A barlangnak jelentős szerepe volt a karsztvíz 
autochton úton való levezetésében. A jelenlegi 
üreg az eredeti forrásbarlang torzója csupán, 
az egykori barlang nagyobb része a Murány-folyó 
völgyének kialakulása során lepusztult. A barlang 
hátsó részén egy szűk, omladékkal eltömődött, 
meredeken lefelé nyúló járat található, mely való
színűleg az alacsonyabb szintre leszálló karsztvíz 
útját jelzi.

karszt legnagyobb kiterjedésű barlangja is. A két 
szinten kialakult termeket-folyosókat egy 4 m mély, 
szűk akna köti össze. A járatok nagyobb része ala
csony, 2—3,5 m magasságú termek csak a felső 
szint hátsó részén találhatók. A Murány-folyó 
felett mintegy 20 m magasságban elhelyezkedő 
felső szint nagy részét ma agyagos üledékek töltik ki, 
mégis jól kivehető az egykori oldalazó erózió hatása, 
melyet a szelvények oldal irányú nyújtottsága is 
tükröz. A bejárat mellett, azonos szinten, még több 
alacsony, agyaggal kitöltött nyílás is található. 
A barlang bejárati szakaszából származnak a már 
említett bronzkori régészeti leletek (5. ábra).

Rosszgyári-barlang
Nevét a Murány-folyó középső, éles meanderé- 

nek partján állott egykori hámor romjairól kapta.

Masai-f első-barlang
A Murány-folyó jobb partján, a Masa-tető dél

keleti oldalában nyíló barlangok közül 93,2 m-es 
hosszával a legjelentősebb és egyben a Beretkei-

Masai-alsó-barlang
Vízszintes bejárati nyílása a felső barlang szádája 

alatt 7,5 m-rel található. Első termében az oldásos 
és mechanikai üregképződési folyamatok egy szer
kezeti törés mentén a felszínig hatoltak, így fel
szakadással kialakult egy függőleges bejárati nyílás 
is. A 23,6 m hosszú barlang főága nyugatnak húzó
dik, déli mellékága azonban a Masai-felső-barlang 
alsó szintje felé irányul. Szintmagassága megfelel
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6. ábra. A Pes-kői-barlangok térképe. Fent a Pes-kői- 
barlang, lent a Pes-kői-alsóbarlang. Felmérték: 
Benedek L., Gaál / .,  Gaál L., 1982.

a felső barlang alsó szintje e pontban várható szint- 
magasságának, genetikai összefüggésük tehát bizo
nyosra vehető.

Masai-sziklaiireg
A Murány-folyó szintje fölött 12 m magasságban, 

egy mészkősziklánál fejlődött ki. Kialakulását szer
kezeti törésvonal mentén megindult korróziós fo
lyamatnak köszönheti.

Masa-malomgáti-barlang
A Masa-tető délkeleti oldalának két korróziós ere

detű termecskéből álló további kisbarlangja. Ala
csony nyílása miatt elég nehéz rátalálni.

Pes-kői-barlang
A környék egyik legismertebb barlangja. A Mu

rány-folyó bal partján meredeken magasba nyúló, 
Pes-kő nevű mészkősziklában kialakult átjáróbar
lang. A 16,7 m hosszú, tágas barlangfolyosó mindkét 
végén nyitott j ó i  hozzáférhető. Hossz-szelvénye eny
hén lejt. Két bejárati nyílásának a folyó szintjétől 
számított viszonylagos magassága 10,6 m, illetve 
13,8 m. Alját agyag, felső nyílásánál kőomladék

tölti ki. A beretkeiek szerint a második világháború 
végén, a front idején sokan bújtak meg a barlang
ban (6. ábra).

Pes-kői-alsóbarlang
A Pes-kő szikla aljában, az előbb leírt barlang alatt, 

a Murány-folyó szintjével csaknem egy magasság
ban nyílik a 10,5 m hosszú barlang bejárata. Két 
folyosója igen szűk, nehezen hozzáférhető (6. ábra).

Templom-hegy i-bar láng
A beretkei Templom-hegy oldalában, kb. 5 m ma

gasságban a folyó szintje fölött található az igen 
alacsony mennyezetű (0,2—0,5 m) kis barlang, ame
lyet valaha a Murány-folyó oldalazó eróziója alsó 
miocén meszes homokkőben alakított ki.

A Beretkei-karszt barlangjaiban a cseppkő telje
sen hiányzik. Néhány sztalaktit és cseppkőlefolyás 
található a Masai-felső- és az Eszkálai-barlangban.

Karsztgenetikai következtetések

a) A Beretkei-karszton az intenzív karsztosodási 
folyamat a Murány-folyó szurdokának és mellék
völgyeinek oldalaira korlátozódik. A Masa-tető

1. kép. Az Eszkálai-barlang felmérése
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2. kép. Biológiai gyűjtőmunka 
a Masai-felső-barlangban

(256 m), a Kerek-domb (296 m) és a Villó-tető 
(308 m) dombok tetőmagasságában egy letarolt 
szintet figyelhetünk meg. Ezt helyenként agyagos, 
másutt kavicsos üledékek, illetve ezek maradványai 
fedik, amelyek nem idősebbek a felső pliocénnél 
(Vass D. 1985); az egyes alacsonyabb szintmarad
ványokon előforduló kavicsos üledékek esetében 
viszont nem zárhatjuk ki azok negyedkori hordalék 
eredetét. Ebből következően a meredek partokkal 
szegélyezett szurdokvölgy kialakulása csak a ne
gyedkorra tehető.

b) A Beretkei-karszt harmad-, illetve negyedkori 
üledékekkel fedett térszínein a csapadékvíz csak 
részlegesen jut be a mészkőbe, amit az oldódásos 
eredetű töbrök hiánya, a barlangok javarészt ala
csony volta és a források szerény vízhozama is bi
zonyít.

c) A vidék negyedkori kiemelkedése, illetve a Mu- 
rány-folyó bevágódása a mészkőbe szakaszosan tör
tént. A bevágódási szakaszok közti időszakoknak 
eróziós barlangszintek felelnek meg:

— az Eszkálai-barlang kb. 40 m-rel a Murány- 
folyó felett a legidősebb eróziós barlangszintet,

— a Masai-felső-barlang felső járatai 20 m-rel a 
folyó felett a korban következő barlangszintet,

— a Masai-felső-barlang alsó járatai, valamint a 
Masai-alsó-barlang és a Masai-sziklaüreg, továbbá 
a Pes-kői-barlang nagyjából 12 m-rel a folyó felett 
húzódó járatai a harmadik eróziós barlangszintet,

— a kevéssel a Murány-folyó mai szintje felett 
elhelyezkedő Nagy-szögi-barlang, Rosszgyári-bar- 
langok és a Pes-kői-alsóbarlang, bár formakincsük 
nagyobbrészt korróziós eredetre utal, mégis szint- 
magasságukra figyelemmel a terület legfiatalabb 
barlanggenerációját képviselik.

A Beretkei-karszt barlangnevei 
és egyéb helynevei

A terület földrajzi neveit, köztük súllyal a karsztos 
objektumok, mindenekelőtt a barlangok neveit, 
Mellététől Beretke felé, a Murány-folyócska folyás
irányában haladva tekintjük át.

Mellété és Beretke föltehetőleg egyaránt személy- 
névi eredetű településnevek {Ila B. II. 102, III. 28).

A Murány-folyó neve talán egy,kőből épült fal’ je
lentéssel a mur—múrany szlovák szóból származhat, 
amely név elsődlegesen Murány várát, illetve a vár
hegyet jelölhette (Századok 1947. 223; FNESZ. 436), 
minthogy pedig a vár a tatárjárás után épült, első 
okleveles említése 1271-ből maradt ránk (Ila B.
I. 188, III. 56), így — amennyiben a vár a névadó — 
viszonylag kései keletkezésű földrajzi név lehet.

A Draskóczy-kút karsztforrás, nevét a terület 
régi birtokosáról, a Draskóczy családról (Ila B. 
III. 30) kapta.

A Határ-völgy neve arra utal, hogy a völgyben 
birtok-, illetve községhatár húzódott.

A Guba dombtető névadója a finnugor eredetű 
guba szavunk, amely a magyar tájnévben általában 
'gömbölyű dolog’, de leginkább ’gubacs, tölgyfa- 
gubacs’ jelentésű, a gubacs pedig jelenti a tölgyfa 
makkját és a tölgyfán élősködők előidézte gömbölyű 
kinövést is; de gubának nevezték régen a buga vi
rágzatot, továbbá egyes gyümölcsök, különösen a 
gesztenye, illetve a vadgesztenye szőrös burkát és 
a szőrös toktermést, sőt az ezekhez hasonlóan szőrös 
posztóanyagot és az abból készült ruhát is (TESZ.
I. 1110—1101; ÉKsz. 475). Esetünkben nyilvánva
lóan a domb régi erdejének gubáiról, makkjairól, 
gubacsairól, tehát növényzetéről kapta nevét.
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3. kép. A barlangokat rejtő Pes-kő sziklafala

A Nagy-szög a Murány-folyó meanderének leg
nagyobb hajtűakanyarulatába beszö^ellő, részben 
erdővel borított, karros oldalú, sziklás hegyorr 
(FNESZ. 359). Ennek északi oldalában nyílik a róla 
elnevezett Nagy-szögi-barlang.

A Sólyom-kő jellegzetes, környezetéből kiemel
kedő szikla, amely nevét a rajta, illetve oldalának 
valamelyik bemélyedésében tanyázó sólymokról 
kapta (mint a Sas-kő: FNESZ. 565).

Az Eszkála a patak bal partján, a Nagy-szöggel 
szemközt húzódó, karros, sziklás hegyoldal, ott nyí
lik a róla elnevezett Eszkálai-barlang. Az Eszkála 
helynévvel Magyarországon, pl. Borsodban és a 
Gömör—Tornai-karsztban is számos helyen talál
kozunk (Borsodi Levéltári Füzetek 6. 90, 7. 106, 
8. 25,147, 9.148). A ’szikla’jelentésű skála szláv szó, 
amelyből a magyar Eszkála kialakult, már az 
ószlávban és ennek nyomán valamennyi szláv nyelv
ben előfordul, így önmagában etnikumot jelölő ér
téke nincs (SzlJSz. I. 502; TESZ. III. 751; Ila B. 
III. 31).

A Rosszgyár területnév a Murány-folyócska ki
sebbik hajtűkanyarulatában azt a bal parti sávot 
jelöli, ahol a beretkeiek szerint régen kapa- és szög- 
gyár állott, amelynek romjait ma is ott találjuk a 
patakparton. A helynév rossz előtagjának jelentése 
ehelyütt ’romos, ócska, hasznavehetetlen’ (TESZ. 
III. 449; ÉKsz. 1179). A valaha volt kapahámor 
romjaival szemközti patakparton nyílik a karros 
hegyoldalban a Rosszgyári-barlang és a Rosszgyári- 
kisbarlang ürege. Mellettük fut le a patakhoz a Kor- 
mona és Masa-tető közé bevágódó karros oldalú

völgyecske, amelynek torkolatában, a patakpart 
közelében fakad a Rosszgyári-kút kis karsztfor- 
rása.

E völgy felső részén időszakos karsztforrás is fa
kad, a Seggvágány-kút, amely fura népi nevét a két 
domború hegyoldal közé éles metsződéssel bevágódó 
völgyecskéről kaphatta. A völgy nevének mind az 
elő-, mint az utótagja finnugor korból származó ősi 
magyar szó, és különösebb értelmezést nem igényel 
(TESZ. 508, 1066).

A Murány-folyócska bal partján emelkedő Masa- 
tető*' Massa-tető és az annak sziklás, karros olda
lában nyíló Masai-felső-barlang, Masai-alsó-barlang, 
Masai-sziklaüreg és a Masa-malomgáti-barlang ne
vük előtagját a Masa*'Mássá területnév kiterje
dése folytán kapták, amely eredetileg egy a Murány 
jobb partja mentén húzódó sávot jelölt, ahol valaha 
masa vagy mássá, vagyis 'folyóvíz hajtotta vízima
lomkerekekkel működő hámor, vasolvasztómű’ ál
lott. A középkori magyar vasművességre utaló 
masa*'mássá szó átvétel a latinból, eredetileg egy 
meghatározott nyersvasmennyiséget jelölt, valószí
nűleg amennyit egy kohó egy olvasztásra termelt. 
Utóbb, föltehetőleg a XVI. században, csúszott át 
a név a kohó megjelölésére (FNESZ. 482; Hecke- 
nast G. 9—10). A Masa-malomgát földrajzi név 
utótagja a Murány vizét a huta vízikerekeire terelő 
gát emlékét őrzi napjainkig. A melléteiek máig is 
számontartják, hogy — nagyapákról unokákra 
szálló hagyomány szerint — Mellété és Beretke kö
zött, a Murány jobb partján valaha nagyon-nagyon 
régen vasolvasztó működött.
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4. kép. A Pes-kői-barlang bejárata

A Masa-tetővel szomszédos és több helyütt karros 
oldalú Kormona domb neve talán a ’kova, kovakő, 
tűzkő’jelentésű ősszláv kremy és az északi, valamint 
déli szláv nyelvekben egyaránt élő krémén, birtokos 
esetben kremena szóból származtatható (FNESZ. 
358).

A Kormona és Masa-tető dombok déli, karros 
oldalát jelölő Bordás földrajzi név a karros domb
oldal kőbordáira utal.

A szomszédos Villő-tető a zivatarfrontok idején 
fölötte föl-föl vi l la n ó il lő  villámokról, villódzásról 
kaphatta magyar nevét (TESZ. III. 1146—1148; 
ÉKsz. 1501).

A Pes-kői-barlang és a Pes-kői-alsóbarlang nevé
ben szereplő Pes-kő, eredetileg Pest-kő, a Beretkei- 
karszt egyetlen olyan földrajzi neve, amely ősi bar
langnevet őrzött meg számunkra. Míg vizsgált terü
letünk többi barlangneve mind egyéb tereptárgy 
földrajzi nevéből másodlagosan nyerte barlangjelölő 
alakját, a Pes-kő<Pest-kő földrajzi név előtagja a 
’barlang’jelentésű kora középkori magyar pest köz
név, amely -kő utótaggal bővülve vált a barlangot 
magábazáró szikla nevévé.

A ’barlang’ jelentésű pest köznevet a honfoglalás 
idején vette át a magyarság a Kárpát-medencében 
talált bolgárszláv-macedon népelemektől, természe
tesen csak azokon a vidékeken, ahol a honfoglaló 
magyarság ilyen népelemeket talált, illetve ahová a 
honfoglalók ilyeneket telepítettek. A ’barlang’ je
lentésű pest, illetve a belőle magyar összetételekben 
képzett földrajzi nevek {Pest-kő> Pes-kő, Kőpest, 
Pest-hegy, Munuh-pest stb.) által jellemzett vidékek: 
a Duna-kanyar nyugati oldalától Gömörön, Tor

nán, Borsodon át Zemplénig húzódó terület, vala
mint Erdély, beleértve a Székelyföldet is.

A ’barlang’ jelentésű pest szó a szláv népek közül 
kizárólag a mai Bulgária és Macedónia délszláv né
peinek nyelvében élt már a magyar honfoglalás 
előtt, és él ma is. Ennek a szónak már egyértelműen 
etnikumot jelölő értéke van, és valószínűsíti azt is, 
hogy a Bérétkei-karszt többi, etnikumot nem jelölő, 
régi szláv eredetű helyneve is azoknak a délszláv, 
pontosabban bolgárszláv-macedon népelemeknek a 
hagyatéka, akiket még a magyar honfoglalás előtt, 
a IX. század első felében telepítettek a Kárpát-me
dence keleti felét az avar birodalom megdöntése 
után megszálló dunai bolgárok a bizánci császárság 
területéről a Kárpátok lábáig húzódó vidékre. On
nan töredékeiket a honfoglaló magyarok vitték ma
gukkal tovább északra, az akkor jobbára néptelen 
területekre. Nyelvi nyomaikat megtaláljuk a Ga- 
ramtól a Keleti-Kárpátokig, így a Gömör—Tornai- 
karszt vidékén is, ahol azután utóbb teljesen beol
vadtak a túlnyomó többségű magyarságba, amely 
viszont számos helynevet, valamint tájszót is átvett 
tőlük, és ezeket máig is őrzi nyelvében (Dénes Gy. 
1983b. 14—26).

A ’barlang’ jelentésű pest szónak a ’sziklás hegy, 
magános szikla’ jelentésű magyar kő szóval való 
összekapcsolása révén kialakult Pest-kö>Pes-kő 
földrajzi név jelentése 'barlangos hegy, barlangos 
szikla’ (FNESZ. 509). Eddig három Pes-kő hegy
nevet tartottunk számon, éspedig a Gerecsében, a 
Bükkben és Tarnalelesz határában, mindháromnak 
oldalában ott található a névadó barlang ( Dénes Gy. 
1978). Most negyedikként csatlakozik az előbbiek

84



hez az ugyancsak barlangos beretkei Pes-kő, amely 
földrajzi-geomorfológiai jelentésén túl a honfoglalás 
korának történelméhez és etnikai viszonyaihoz is 
értékes bizonyító anyagot nyújt (Dénes Gy. 1983b. 
23—26).

A Murány-foly ótól keletre emelkedő Kerek-domb 
az alakjáról kapta nevét.

A Templom-hegyi-barláng a Bérét ke község kö
zepébe benyúló és a Murány-folyó felé meredeken 
leszakadó Templom-hegy tetején épült, és a kissé 
romosán ma is fennálló templomról kapta nevét.

Végső földrajzi nevünk a Murányt Beretke hatá
rában magába fogadó Sajó folyó neve. Ősi magyar 
víznév, már Anonymus is említi, nála Souyou 
(=Sójó) alakban szerepel. A név az ősi, finnugor 
eredetű só és a ’folyó’jelentésű, ugyancsak ősi, finn
ugor eredetű jó  szavunk összetétele, egészében tehát 
’sós folyó’ jelentésű, miként szlovák névpárja, a 
Slaná is (FNESZ. 554; TESZ. II. 246, III. 564); 
a név a vízfolyás forrás körüli szakaszának vízmi
nőségére utal. Sajó nevű folyócska Erdélyben is van, 
a régi Beszterce-Naszód vármegyében.

Összefoglalva a Beretkei-karszt földrajzi neveinek 
vizsgálatát, megállapíthatjuk, hogy a terület bar
langnevei és egyéb helynevei a vidék honfoglalás 
kori vagy legalábbis kora Árpád-kori magyar be
települését bizonyítják. Ha Bálint Mellété településsé 
szerveződését a XII. századra, a vidék benépesülését 
pedig a XI. századra teszi (Ila B. III. 28), de való

5. kép. A Pes-kői-barlang 
A fényképeket Benedek László készítette.

színűbbnek látszik a honfoglalás kori, illetve X. szá
zadi benépesülés (Dénes Gy. 1983b. 21—29).

A túlnyomórészt magyar helynévanyagban elő
forduló néhány és etnikai szempontból jellegtelen 
szláv eredetű helynév a Pest-kő>Pes-kő földrajzi 
név tanúsága szerint a honfoglalás idején a magya
rok által ide telepített bolgárszláv szórvány nép
elemekre utal, bár nem zárható ki későbbi szlovák 
nyelvi hatás sem.

A helynevek egy csoportja pedig a középkori és 
újkori magyar vasművesség tanúi.

A Beretkei-karszt helynevei és köztük barlang
nevei egyes terepalakulatok ősi magyar nevein túl 
megőriztek számunkra egy a honfoglalás kori et
nikai viszonyokra utaló, valamint egy középkori, 
illetve újkor eleji és újkori ipartörténeti adategyüt
test.
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THE BERETKE-KARST REGION 
AND ITS CAVES

The Beretke-karst region can be found in the 
western continuation of the Gömör-Torna-karst 
region and on the northern bank of the slovakian 
stretch of the Sajó River. It had developed in 
a mainly Middle Triassic wettersteinian and Upper 
Triassic dachsteinian limestones, which has an 
approximately 6 km2 surface extension. The Murány 
River had cut its valley intő this region. The mean- 
ders of the river was transmitted epigenetically 
in the limestone by the uplifting of the region. 
The stages of the uplift are characterised by the 
terraces and the cave-levels developed in the karstic 
mass. Speleologist group of Rimaszombat have 
carried out the comprehensive research work of 
the karst region. Geological, geographycal, mor- 
phological and hydrological surveys of the region 
were carried out. The authors are giving the review 
of these, the descriptions of ten smaller and larger 
caves and their genetic conclusions. The analysis 
of piacé names of the region comes next. To give 
you a little foretaste: the “Pes-kő” ( = “ Pes-rock” ) 
piacé name, which means: “rock with cave” or 
“ cavernous rock” , relate to the ethnical situation 
of the éra of the Hungárián conquest, where the 
“pest” word of bulgarian-slavic origin means 
“cave”. The names: Masa (=  tilt mill), Masa- 
malomgát (= tilt mill-milldam) and Rossz-gyár 
( =  bad factory) and the cave names originated

from these indicate the data of médiáéval and the 
beginning of modern times, as well as of industry 
hystorical data of modern times.

Trauslated by Judit McKenzie

KAPCT B EEPETKE H E rO  nElREPbl

K a p d  b E ep en ce , paiBHTbiH npeHMymecTBeHHo 
b cpejiHeTpHacoBbix BeTTepuiTeÖHCKHX h BepxHeT- 
PHaCOBblX ZiaXUITeÖHCKHX H3BeCTHflKaX H HMeiOIUHH 
noBepxHOCTHoe pacnpocTpaH eH H e okojio  6 km2, 
Haxo/WTCH b 3ana,aHOM npo/ioJixceHHH KapcTa 
T eM ep-T opH a, n a  ceBepHOM ő e p e ry  cnoB auK oro  
ynacTKa peKH U laö o , Meacay BepeTKe h MeJiJieTe. 
B 3to  Bpe3aJiocb h 3bhjihctoc  p y c jio  p e x n  M ypaH b, 
p un. M eaHüepoB k o t o po ö  npw ü ohhjithh  3Toro 
Kpaa snnreHeTHHecKH nepexoAHJi b h 3bccthhk. 
HHTepBaJibi noüHHTHH o6o3HaMeHbi TepacaMH h 
ypoBHHMH n e m e p , pa3BHTbix b KapcTe. M H oro- 
CTOpOHHee HCCJieAOBaHHe 3TOH KapCTOBOÍÍ OÖJiaCTH 
Bbino;meHO rp y n n o ft cnejieoJio roB  H3 PuM acoM ÖaT. 
A b t o p m , n o c jie  npezicTaBJienna reojiorHHecKHX, 
reorpa(l)HHecKHx, Mop<i>oJiorH4ecKHX h rH U ponorH - 
HeCKHX yCJTOBHÖ TeppHTOpHH, npHBO^HT OnHCaHHe 
10 őoJibuiHx-MeHbuiHX n e m e p , 3aTeM o ő o ő m a io T  

cboh  reHeTHHecKHe b u b o a u . 3aTeM cne^yeT  aHaJiH3 
reorpa(j)HMecKHX Ha3BaHHu TeppHTopHH. H aiB aH ue 
MecTa Íleui-Ké, 03Ha4aK>mHÍí b 6oJirapcKo-cJiaBjiH- 
com  »3biKe „cKajra c n e m e p o ií”  h  o6pa30BaH H biö 
H3 cJioBa neuimb, o 3 H a4 a io m ero  n e m e p y , yxa3bi- 
BaeT Ha 3THH4ecKHe ycJioBHH HCTopH4ecKoro nepH- 
o ita  3aHBTHJí po/iHHbi BeHrpaMH. Ha3BaHHH n e m e p , 
oöpa30BaH Hbie H3 Ha3BaHHö MecT Mauia ( m ojio ö ), 
Maiua-MaAOMeam (MOJioö-njioTHHa Me/ibHHUbi) h 
Poccdbnp (n jio x a a  <J)a6pHKa) coxpaHHJiH ajih Hac 
^aHHbie HCTOpHH npOMbim/ieHHOCTH H3 CpeflHHX —  
Ha4 aJia hobmx, a Taxxce HOBbix bckob.

ílepeee.ta JIydMu.ua CenmupMau
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