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3515 Miskolc, Egyetemváros A/4

Abstract: Since the Pliocene up until now several hot and lukewarm springs have been welling up in the south-east 
o f Szepes Basin, jrom the waters o f which travertine has been precipitated. Such travertine gave home to Szepes 
Castle and also builds up Drevnik MB lying south o f the castle. The travertine o f the hill builds on clays, therefore 
the edge o f the plateau is divided into spectacular series o f block landslides. A t some places the travertine blocks 
separated by the slides look Üké tropical tower karsts; between the blocks leaning against each other several false  
caves have been form ed The Drevnik Ice Cave, which is the oldest known icy cavity in the Carpathians, can be 
found in one ofthese false caves. In writing it was first mentioned in the codex ofPetrus Ransanus in 1492, in print 
in Georg Wemher's book in 1549.

Bevezetés

A  Szepesi-medence K-i felében, nem messze a medencét K-ről lezáró 
Branyiszkói-hegységtől jelentős nagyságú pliocén-negyedidőszaki édesvízi
mészkő kúpok emelkednek a környező völgyek fölé. Legismertebb közülük 
a Szepes várát hordozó szirt (614 m tszf). Ettől Ny-ra, a Szepesi Káptalan 
(Szepeshely, Spiska Kapitula) Ny, ÉNy-i szomszédságában, a Pazsica-hát 
Lőcse felé eső végén három kicsi forrásból ma is forrásmészkő1 2 válik ki. A 
Szepesi-Vár-hegytől D-re pedig a kettős tetőjű, ugyancsak valamivel több 
mint 600 m tszf-i magasságú Drevnyik-hegy széles, fennsíkszerű forrás
mészkő háta üli meg a Szepesi-medence K-DK-i részét (1. ábra).

Történeti áttekintés
A  Drevnyik-hegy jégbarlangja a Kárpátok írásban legrégebben emlí

tett fagyos ürege Pietro Ranzano -  humanista nevén Petrus Ransanus -  1488- 
1492 között lejegyzett kódexében már tudósít róla (SCHŐNV1SZKY L. 
1968).

1A hegy neve a “Szlovákiai utazások"-bon (Panoráma 1980) “Drevenik", H un/ahyJ (1863) alap- 
vetS ország leírásában “Drevenyik", Schönviszky L.-nál (1968) “Ötévnyik" alakban 
szerepel.

2 A forrásm észkő az édesvízi-mészkövek egyik fajtája, amely közvetlenül a forrás száján 
(szájából) kibukkanó vízből válik h .
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1. ábra: A. Drevnyik-hegy és környéke térképvázlata (lépték nélkül)
Jelmagyarázat: 1. műút, 2. település, 3. forrás, 4. templom, 5. kápolna, 6. vár, 7. kastély, 8. működő 

kőfejtő, 9.fölhagyott kőfejtő, 10. nyereg, 11. lecsúszott forrásmészkő tömb, 12. csúszási repedés (árok) 
Fig.L: Sketch Map ofMt. Drevnik and its environs (without scale)

Legend: 1. road, 2. settlement, 3. spring, 4. church, 5. chapel, 6. ruing o f  fort castle, 7. mainsion, 8. active 
stone carry, 9. inactive stone carry, 10. col or saddle, 11. slided block, 12. slided crack

RANSANUS (1420-1492) -  dominikánus szerzetes, lucearai püspök, 
történetíró - 1488-ban mint Aragóniái Ferdinánd nápolyi király, Mátyás má
sodik apósa, érkezett a magyar udvarba. Itt, “Omnium temporum annales” 
(Minden idők évkönyvei) c. világtörténeti munkája részeként -  Mátyásnak és 
Beatrixnek ajánlva -  megkezdte Magyarország történetének megírását. Ud
vari tevékenysége azonban Mátyás halálával (1490) hamarosan lezárult. Az 
általa vezetett temetési szertartást követően még ugyanabban az évben visz- 
szatért Itáliába, s művét föltehetően ott fejezte be. Halála (1492) után a kész 
kódexet unokaöccse, Johannes A. Siculus Panormita ferences szerzetes 
Bakócz Tamásnak ajándékozta, valószínűleg 1513-ban, amikor az érsek pá
pajelöltként utazott Rómába. Bakócz halálát (1521) követően a kéziratot 
Zsámboky (Sambucus) János (1531 - 1584) örökölte, aki korának egyik leg
jelesebb orvosa, történésze és térképésze volt, és “Epitome return 
Hungáriáim” (Kivonat a magyarok dolgairól) címen Ransanus kódexét is 
kinyomatta (Bécs, 1558; Nagyszombat 1579).
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Ransamis művének számunkra legérdekesebb annak második, Ma
gyarország földrajzi ismertetését tartalmazó fejezete. Minthogy ehhez saját 
tapasztalatokat nem szerezhetett -  már csak azért sem, mert Mátyás Bécs 
elfoglalása (1485) után oda tette át székhelyét -  “bizonyos természettudomá
nyos ismeretekkel rendelkező, sőt ilyen dolgokkal foglalkozó személyek jelen
létét is fe l  kell tételeznünk az udvamáV {SCHŐNVISZKY L. 1968). Ezért 
tudhatott és írhatott Ransanus az erdélyi “csontbarlangok” és Szliácsfürdő 
(Sliac kupéié) “mérges kigőzölgéséi forrásürege” mellett arról is, hogy “a 
Szepesi vár közelében van egy hasadék, ahol a csepegő víz nyáron jéggé 
fagy” (“Prope Scepusium sunt rupes, unde stillantes aquae guttae aestate 
glaciantur”). Mai tudásunk szerint e hasadék csak a Drevnyiki*jégbarlang 
lehet (SCHŐNVISZKYL. 1968).

Minthogy a XV-XVffl. században a ritkaságok a természetvizsgálók 
munkásságának kedvelt területei, a Drevnyiki-j égbarlangot ebben az időben 
többen emlegetik. Legfontosabb közülük a sziléziai születésű Georg 
W em her_ ( WERNHER G Y, ? -1567, aki Thurzó György boroszlói 
(Breschlau-i, Wrociaw-i) püspök támogatásával került a krakkói egyetemre, 
majd LFerdinánd uralkodása alatt a szepesi királyi kamara igazgatója lett s 
egy ideig a Szepesi vár kapitánya is volt (SCHŐNVISZKY L. 1968). “De 
admirandis Hungáriáé aquis” (Magyarország csudálatos vizeiről) c., 1549- 
ben Bécsben megjelent könyvében “Nyáron befagyó forrás” oldalcím alatt a 
Drevnyiki-j égbarlangról a következőket olvashatjuk: “a (szepesi) várhoz 
közeli hegyen egy barlangban a télen folyékony forrásvíz nyáron annyira 
befagy, hogy innét szoktak italok hűsítésére jeget vinni” !ERDŐS L. (1963) 
fordítása /. Nyomtatásban tehát a barlang első említése 1549-ből való.

Georg Wemher idézett híradását ezután a XVII-XVIIL században a 
Magyarországról szóló hazai és külföldi leírások közül számosán átveszik, 
ill. említik (M. ZEILLER 1646, J.C. WAGNER 1684-1685, CSIBA L 1713, 
F.E. BRÜCKXÍANN 1740, BÉL M. 1753, TÚRÓCZIL. 1768, WINDISCHK. 
1780; SCHŐNVISZKYL. 1968). Arról azonban, hogy 1752 előtt kik jártak, s 
mit tapasztaltak a Drevnyiki-j égbarlangban, egyelőre semmit sem tudunk.

1752-ben Jakob BUCHHOLTZ (BUCHHOLTZ JAKAB), a két jeles 
cipszer természetvizsgáló, id. és ifj. Buchholtz György fia, ilL Öccse, a 
Drevnyik-hegy több barlangját is bejárta, s erről 1787-ben a pozsonyi 
Ungarisches Magazin hasábjain írásban is beszámolt {SCHŐNVISZKY L. 
1968).

A jégbarlang első szakértő vizsgálója és térképezője ROTH SAMU  
(1851-1889) v o lt 1880 augusztusában az 1-3 m széles, 8-12 m magas, kb. 
80 m hosszú hasadék bejáratától 35-40 m távolságban talált először jégre 
{ROTH S. 1880). A barlang további kutatása 1925-ig váratott magára, ami
kor ifj. PIOVARCSYKÁROLY {KARL PIOVARCSY) a hasadéknak újabb 40
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m-es szakaszát tárta föl (PIOVARCSY, K. 1927). A barlangot azonban addig
ra annyira megközelítette a szomszédságában nyitott kőfejtő, hogy annak 
robbantásai már beomlással fenyegettek a járatokat. SCHŐNVJSZ&Y 
LÁSZLÓ  1966-ban még épségben találta a jégbarlangot (SCHŐN11SZKY L . 
1968). Hogy a barlang jelenleg létezik-e még, egyelőre nem tudjuk. (A kö
zeljövőben a barlangra és az egész hegyre vonatkozó szlovákiai és szlovák 
nyelvű földtani és földrajzi kutatások eredményeit igyekszünk mielőbb 
megismerni.)

Ami a Drevnyik-hegy egészét és környékét illeti, természetföldrajzi 
viszonyaik első összefoglaló jellemzését HUNFÁLVY JÁNOS “A magyar 
birodalom természeti viszonyainak leírása” I. kötetében (1863) olvashatjuk 
(a 421-422. ill. a 427. oldalon). Mivel a hegynek és szomszédságának ma
gyarul mindeddig ez a legrészletesebb és legszakszerubb ismertetése, szó 
szerint idézem:

yfa  szepesi káptalannal a Pazsicza nevű kopasz Jelzik kezdődik, mely Ny. fe lé  terjedve a Zsüvabradtú 
hegyhez csatlakozik, másfelől pedig a város keleti oldalán a meredek sziklakúp tornyosul, melynek tetejét a Szepesi 
vár festő i romjai ékesítik s  melyhez odébb D-re azon kis hegycsoportfőtömege, a Drevenyik hegy csaúckozik.

Á Drevenyik nevezetes alakzatáná l fagya az egész tájéinak sajátságos jellem et kölcsönöz. Merész kör
vonalai, hosszan elnyúló s világos szürke sziklája, laposan domborodott, mohhal gyéren benőtt, gyengéd zöld  
színezettel bevont kupolája és sziklaszálakkal  behintett lejtői kellemesen elütnek a környező, felszántott dombvidék 
elmosódó körvonalaitól és szürkebama színezetétől. A Drevenyik a környező rétek Jóié valami 400 lábban emelke
dik; Jébő laposát köröskörül sziklapárkány környezi, ez egy fa d e  háromszöget képez, melynek déli csúcsa meszzire 
ki van nyújtva, míg éjszaki csúcsa egy sziklás gerisez által a Várhegyhez csatlakozik.

Alulról tekintve a párkány egyszeű sziklafalnak látszik, de ha felmászunk, elsőben elszórt szklatuskókat 
találunk, azután mind hatalmasabb sziklagúlák tornyosulnak elénk, melyek kapaszkodásunkat nehezítik, ső t nehány 
helyen épen lehetlenné teszik. Függőleges kőfalak fe le tt lépcsőzetesen emelkedő, gyeppel vagy cserjékkel fedett 
fokozatok nyúlnak el, s ha ezeken felkapaszkodtunk, sok helyütt még mélyen tátongó hasadékokra akadunk, melyek 
m a tt nagyot kerülnünk kell, ha a rajtok túl domborodó laposra akarunk feljutni. Különösen a Szepesváralja felé  
néző, éjszakkeleti oldalán van a hegynek ily  alkotása; ott van az úgynevezett Pokol, egy rémítő hegynyílás, melynek 
fenekét egymásra halmozódott omléksziklák fedik s melynek függőleges, 100 lábnál magasabb falai a napvilágot 
majdnem egészen elfogják.

A hegy éjszaknyugati oldalán egy jégbarlang van. Ennek szóda épen a sziklapárkány alatt tátong, a 
Szepesváraljáról Olasúba vivő úton levő Ripnik csárdával álellenben. A barlang csak egy nagy sziklahasadék, 
melynek fa la i fölfelé összehajolnak s teljesen becsukódnak. Szóda felett, tetemes magasságban egy roppant szikla
darab lebeg mely, úgy látszik, mindjárt le fo g  zuhanni. A nyílás oly alacsony, hogy csak meggömyedve mehetünk 
be, de csakhamar kitágul s  hirtelent fordulással ferdén a mélységbe viszen. A nap sugarai nem hathatnak időig s  
fáklyavilág m ellett M l tovább vergődnünk Itt-ott jelentéktelen cseppköve* bekérgezések láthatók Nemsokára 
leszakadt s  egymásra halmozódott szüdadöczkök alatt kell átmásznunk, azután egy meredekül ereszkedő s az itt 
lakozó denevérsereg ezredéves gátijává! borított sikátorba jutunk, melynek alsó végén katlanforma mélyedés van. 
Ebben víz gyűlik, melyet többnyire jég  borít, a környező falak is jéggel bevonvák, de nagyobb jégcsapok és szaba
don álló jégoszlopok csak ritkán láthatók. A jeges vízmedenezén túl egy alig 3 láb magas nyílás nagy mélységhez 
viszen, melybe még senkisem mert lebocsátkozni. Úgy látszik, hogy a barlang eddigelé m egvizsgált része csak eleje 
egy nagyobb barlangnak, mart a hegy hátán találtató mélyedések gyaníttatják, hogy a földalatti üreg még nehány 
ezer Lépésnyin? tovább nyúlik

A Drevenyik változatos növényzete miatt is nagyon nevezetes; oly növények diszknek rajta, melyek 
köröskörül 10-20, ső t 50 mjldre sem találtatnak. Éjszaknyugati oldalát fás erdő ékesítette, mely azonban már 
elpusztult K öveit is elhordják, s  házak és utak építésére használják; Kassa városának járdáit is a Drevenyik kövei
vel rakták

A Zsivabrada oldalán ásványos forrás bugyog ki, hasonló forrás Baldócz közelében is ven. "(pp.421-
422)

,*A Lőcse-lstbiéi hegycsoportban a harmadkori eoczén homokkő uralkodik, mely sok helyütt agyagpalá
val és m argóval váltakozik s agyaggal van fedve. Helyenként m iszképletek vannak, s  különösen a hegycsoport d ili 
szélén forrásokból lerakodott s  hatalmasan UfejUdött mésztujjhah öve nyúlik el. E  mésztuff, mint feljebb említettük, 
különösen Szepesváralja környékén fogjál nagy területet s  itt kisebb nagyobb felsíkokat, dombokat és hegyeket 
alkot. A rész letesebben leírt Drevenyik is ily  szürke mésztuffból áll. első tekintetre ugyan azon hegynek vastag, 
annyira szaggatott és repedéses rétegei nem látszanak meszes források lerakodásainak lenni. De a kőzet fyikacsos
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ás opalós volta a mézlép sejtéihez hasonló rétegek, bekérgezett növényrészek is  édesvízi kagylók bizonyítják, hogy 
a Drevenyik tömege nem a tengerből leülepedett tömött mészkő. M ély repedései i s  hasadikai, kürtőforma nyüásm 
és üregei további azt tanúsítják, hogy a hegy nagy rázkódásokat szenvedett, m indazáttal rétegei nincsenek emelve, 
hanem a tetejéről minden o ld a ta  egyaránt a szelíd hajtással dőlnek, "(p.427)

A D revnyik-hegy és környékének bem utatása

A Miskolci Egyetem Földrajz-Kömyezettani Tanszékének hallgatói
val 1998-ban, HUNFALVY JÁNOS halálának 110. évfordulója alkalmából a 
fönti leírás alapján vizsgáltuk át először a Drevnyik-hegyet 1999 késő telén 
a terepbejárást munkatársaimmal kétszer megismételtük. Az így szerzett ta
pasztalatok -  egyelőre a szlovákiai szakirodalom alapos ismerete nélkül -  az 
alábbiakban foglalhatók össze:

A  Szepesi-Vár-hegyet és a Drevnyik-hegyet fölépítő forrásmészkövet 
azok a bővizű bő- és langyosforrások rakták le, amelyek a Szepesi-medence 
DK-i határát kijelölő vetősíkok mentén a pliocéntól napjainkig törnek, ill. 
törtek föl. Az utóbbiak közé tartozik a Pazsica három kicsi forrása mellett, a 
Baldóci (Baldovcei) -  forráscsoport is, amelyeknek szénsavas vize palackoz
va Szlovákia szerte vásárolható.

A  Drevnyik-hegy pliocén-negyedidőszaki forrásmészköve idősebb 
(miocén?, oligocén?) agyagos üledékekre települt. így fölépítését tekintve a 
Kiscelli-fennsík (Budai-hegység) rokona, s peremeit éppen ezért tömbös

2. ábra: Drevnyik-hegy K-Ny irányi szelvénye 
Jelmagyarázat: 1. agyagos vízzáró kőzet, 2. édesvízimészkő 

Figure 2: W-E Cross section o f Ml Drsvnik 
Legend: 1. clayey impermeable rock, 2. sweetwater limestone (travertin)

lejtőcsuszamlások szabdalják.
A  begy DNy-i és DK-i szegélyéről levált és éppen csak lecsúszott 

forrásmészkő tömbök a forró, nedves éghajlatú térségek toronykarsztjait 
idézik. A  leglátványosabbak magassága 20-35 m; s helyenként egymás mel
lett olyan sűrűn sorakoznak, hogy a fennsíkperemmel együtt szó szerint sza
kadék-völgyeket képeznek. E szakadék-völgyek néhol a Drevnyik hátán 
árokszem szakadásokban folytatódnak, jelezve, hogy a csuszamlások mind 
jobban föl fogják darabolni a fennsík belsejét is. A  peremközeli tornyok
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alatt, lejjebb és kifelé számos korábban lecsúszott és megbillent, egymásnak 
dőlt, sőt hanyatt esett forrásmészkő tömb egyensúlyoz, “támaszkodik össze 9 
és hever a hegyperemi lejtőn (2. ábra). Az egymásnak dőlt és összetámasz
kodó tömbök több, un. “álbarlang -ot zárnak közre; ezek egyike a 
Drevnyiki~j égbarlang.

Ahogy azt már HUNFAL VY JÁNOSNÁL (1863) is olvashaljuk, a 
Drevnyik-hegy forrásmészkövét régóta fejtik, s Szepesváralja D-i végének 
közelében, a hegy Ny-i oldalán bányásszák ma is. A D-i hegyperembe egy 
régebben fölhagyott és egy közelmúltban bezárt kőfejtő sebhelye mélyül. Ez 
utóbbi egymásra merőleges körfűrészek kialakította lépcsőzetes fala a kőzet 
képződésének és -  helyenként -  karsztosodásának tanulmányozására kiváló
an alkalmas kereszt- és síkmetszetek remek sorozata.

A Drevnyik-hegy java ma természetvédelmi terület. Említett kőzet
tani és felszínalaktani értékei mellett ezt, amint már HUNFALVY J. (1863!) 
is említi, sajátos növénytakarójának is köszönheti. A hegy magasabb, teije- 
delmesebb és laposabb tetőjéről az erdőt (tölgyesek, gyertyános tölgyesek) 
már több százada kiirtották s főleg legelőnek használták. A torony-tömbös 
peremek fajgazdag mészkőszikla-hasadékgyepjei, szikla- és szurdokerdői 
azonban csaknem érintetlenül maradtak. A napfényes, meleg D-i toronytető
kön és falakon számos ligetes mezőségekre jellemző fajjal, az É-i oromfala
kon és a toronyközi szakadékokban, szakadékvölgyekben alhavasi, sőt ha
vasi kárpáti fajokkal találkozhatunk.

Ha mindehhez még hozzávesszük Szepes várát, a Szepesi káptalan 
várfallal körülvett későromán-gót templomegyüttesét, a kanonokok gót- 
reneszánsz-barokk házsorával, a Pazsica lüktető forrásait és barokk kápol
náit, a Drevnyik-hegy K-i tövében álló hotkóci (hodkovcei) Csáky kastélyt 
(1702), végül a hegy D-i lábához települt Zsigra (Zsegra, Zehra) csodálatos 
falképekkel telefestett XIII. századi templomát (1. ábra), nyugodtan állíthat
juk, hogy a Drevnyik-hegy és szomszédsága nemcsak a Szepesség, hanem az 
egész Kárpátok egyik legszebb, természeti és műemléki értékekben leggaz
dagabb tájrésze.
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