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KEDVES LÁTOGATÓ!
Köszöntjük Önt az Alsó-hegyi Zsombolyos Tanösvény kirándulásvezető füzetével!

A falu elhelyezkedése

Bódvaszilas hazánk északkeleti részén, a szlovák határ mentén található. A település tájképi
adottságai igazán kedvezők: a széles folyóvölgy és az abból kitörő hegyek mozgalmas vidékké
teszik. A domborzat szépsége felszín alatti értékekkel is párosul, melyek azonban kevésbé közismertek az Aggteleki-karsztnak ezen a részén.
A település határában évtizedek, sőt az elmúlt több mint két évszázad óta folynak „természetvizsgálatok”, tudományos kutatások, amelyekről legtöbbször a helyiek is csak hallomásból értesültnek. Az 1900-as évek első negyedében szerveztek először expedíciókat a Bódvaszilas fölött
húzódó Alsó-hegy legismertebb karsztos jelenségeinek, a mély, függőleges barlangoknak, a
zsombolyoknak a megismerésére. (A zsomboly szó egyébként erről a vidékről származik és innét került be a szakszókincsbe.) Majd az 1960-as években kezdődtek olyan átfogó vizsgálatok,
melyek új vízföldtani és barlangtani ismeretekkel szolgáltak. Mindezek mellett nem elfelejtendők a rengeteg adatot hozó földtani, állat- és növénytani stb. kutatások sem.
Mégis nem egyszer jelent gondot a településen élőknek az, hogy rokonaiknak, ismerőseiknek
hogyan is mutassák be ezeket az egyedülálló természeti értékeket. E gondolat jegyében hoztuk
létre az „Alsó-hegyi Zsombolyos” Tanösvényt, melynek célja – mint minden más tanösvénynek
is – a látogatók környezeti tudatának fejlesztése, illetve a terület természeti-kultúrtörténeti adottságainak bemutatása, nemcsak a helyi lakosoknak.
A tanösvény főként meglévő turistautakon került kijelölésre, hiszen Bódvaszilas területén több
országos turistaút (Országos Kék, Piros, Sárga Túra) is áthalad.
Az Alsó-hegyi Zsombolyos Tanösvényt 2000-ben a Bódvaszilasért Baráti Kör és a Szilasi
Színjátszó Kör közösen hozta létre. Jelen kiadvány a túravezető füzet második, javított kiadása.
Az ide látogatóknak és Bódvaszilas lakóinak hasznos ismereteket és jó időtöltést kíván
a Bódvaszilasért Baráti Kör.
Bódvaszilas, 2005. augusztus 20.
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FÖLDRAJZI JELLEMZŐK
Bódvaszilas Északkelet-Magyarországon, az országhatárral kettéosztott Gömör–Tornai-karszt
területén, az Alsó-hegy és peremhegyeinek a Bódva-völggyel
való találkozásánál fekszik.
A szerkezetileg előrajzolt
Bódva-völgyre (tengerszint fölötti magassága [a Balti-tenger
szintje fölött, jelölése: Bf.] átlagosan 160 m) a falu keleti határától meredeken törik le az Alsó-hegy karsztfennsíkja (átlagosan 500 m Bf.), ellenben a községhatártól nyugat felé rövid
völgyek szabdalják meg a fennsík peremét, leválasztva ezzel a
Kerek-hegyet és a Kónyát. A
Bódvaszilas felszínalaktani térképvázlata (Zámbó L. után)
falu határain belül eső fennsíkJelölések:
A: karsztfennsík-perem és meredek lejtő; B: törmeléklejtő;
részlet északi és keleti irányban
C: töbör, töbörsor; D: völgy
(Szabó-pallag, Vecsembükk vagy
helyi szóhasználatban Vecsembikk) viszonylag „kisimul”, míg
nyugat felé kisebb-nagyobb kiemelkedések (Nagy- és Kis-Kopaszgaly, Hársas) tagolják.
Szögliget és Bódvaszilas között még egy, az Alsó-hegytől szerkezetileg előrajzolt szűk völggyel
elválasztott, kisebb karsztfennsík húzódik: a Dusáé (átlagosan 400 m Bf.). A Dusa előtt pedig
vízrekesztő kőzetekből (főként homokkőből és agyagpalából) fölépülő peremhegyek emelkednek, mint a Tilalmas, Nyerges és a Miklós.
A karsztosodás hatására az Alsó-hegyen és a Dusán ördögszántásos sziklamezők, töbrök, bennük barlangok és zsombolyok (aknabarlangok) alakultak ki. Alighanem Bódvaszilas területén
találjuk a legtöbb barlangot, az Aggteleki Nemzeti Park területén lévő 25 fokozottan védett barlangból nyolc itt található (Almási-zsomboly, Frank-barlang, Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang [404-es víznyelőbarlang], Kopasz-vigasz-barlang, Meteor-barlang, Szabó-pallagizsomboly, Széki-zsomboly, Vecsembükki-zsomboly). Mindezek mellett számos kisebb-nagyobb
barlangot tartanak még számon az Országos Barlangnyilvántartásban. E barlangvilág a Gömör–
Tornai-karszt többi barlangjával együtt 1995 decemberében fölkerült az UNESCO Világörökség jegyzékére.
Délnyugat, nyugat felől közelítve a falu előtt az Akasztó-part fekszik, amely a Miklós nyúlványa. A község szántói és rétjei részben a Bódva partján húzódnak (Felső-Határ, Alsó-Határ,
Topolyka, Nagy-rét, Káposztás-kert, Kenderföld, Szőkés), részben közvetlenül az Alsó-hegy
alatt (Felső-Szőkés, Várút-alja, Pap-tábla). A falu szőlői főként a Miklóson, az Ilasi-völgyben, a
Nyergesen, a Pólyásban, a Bak Antalon és a Dusa déli oldalán terülnek el.
A Bódva-völgy tengelyére merőleges kifutással patakok indulnak az Alsó-hegy pereméről és a
peremhegyek közé ékelődő völgyekből: a Pólyás-, Ilas-, Szilas- és a Vecsem-patak.

4

FÖLDTANI VISZONYOK
Bódvaszilas földtanilag az Aggtelek–Rudabányai-hegység területén fekszik, amely – határon túli
folytatásával, a „Szlovák”-karszttal együtt – a Déli-Gömöridák részét képezi.
Földtörténeti időszak
negyedidőszak

Millió éve
2

Kőzet-együttesek
hegylábi törmelék
folyóvízi képződmények
Edelényi Tarkaagyag Formáció
Edelényi Tarkaagyag Formáció

pliocén
miocén
oligocén

12
24
35

eocén

56

–

paleocén

65

–

kréta

146

–

jura

208

–
Hallstatti Mészkő Formáció
Derenki Mészkő Formáció
Wettersteini Formáció
Steinalmi Formáció
Gutensteini Formáció
Szinpetri Mészkő Formáció
Szini Márga Formáció
Bódvaszilasi Homokkő Formáció
Perkupai Evaporit Formáció

harmadidőszak

felső

235

középső

241

alsó

245

triász

perm

felső

Térképi jele
H
A

–

h
d
w
s
g
í
n
b
e

A bódvaszilasi területen jelenlévő kőzet-együttesek

A terület földtani fejlődésnek történetét a kb. 245 millió éve kezdődött felső-perm–alsó-triász
határtól tudjuk követni. Az ekkor induló ún. alpi ciklusban a forró éghajlat alatt, Európa és Afrika között húzódó Tethys-óceán európai partjánál fekvő szárazföld süllyedni kezdett, majd az
előrenyomuló tenger túlsósvizű lagúnáiban sókőzetek (evaporitok) párlódtak be. Erre az időszakra tesszük a Perkupai Evaporit Formáció (részben gipsz és anhidrit) létrejöttét.
Az alsó-triászban a tenger további meghátrálásra kényszerítette a szárazföldet, és a tengerparthoz érkező folyók hordalékából újabb rétegsorok épültek a sókőzetek fölé. Így a sókőzeteket
többnyire finom homokból álló, később lilás homokkővé cementálódó rétegek (Bódvaszilasi
Homokkő Formáció), majd ezt főként sárgás márgává összeálló, uralkodóan agyagos képződmények (Szini Márga Formáció) takarták be. A Dusa peremhegyei (Tilalmas, Nyerges, Miklós)
teljesen e két formáció kőzeteiből állnak.
A középső-triász elején még továbbra is sekélytengeri körülmények között folyt az üledékképződés. A meleg tenger gazdag élővilágának vázanyagából ún. karbonátplatform alakult ki
(Gutensteini és Steinalmi Formáció), amely 235–230 millió éve kettéhasadt. Ennek az eseménynek a következményeként három kifejlődési (ún. fácies-) terület született: az északi kontinentális
aljzaton fekvő „szilicei”, a tengeri árokból föltörő magmából megszilárduló „mellétei” és a déli
kontinentális aljzatú „tornai” fáciesterület.
A Bódvaszilason jelenlévő kőzetek a szilicei fáciesterület egy szegletét képviselik. A steinalmi
karbonátplatform tovább süllyedt, töredékei csak a szilicei fáciesterületen maradtak fönn. Ezek
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újra terjeszkedni kezdtek és vastag üledéksort halmoztak föl (Wettersteini Formáció). Az Alsóhegy és a Dusa fennsíkját szinte teljes egészében e wettersteini mészkő építi föl. Majd a középső-triász folyamán a wettersteini karbonátplatform is elsüllyedt, területünk nagy részén mélytengeri medence alakult ki, melyben a Hallstatti Formáció mészköve is képződött.
A felső-jurában az üledékgyűjtő bezáródott, óceáni kérgének alátolódását (szubdukcióját) a
felső-krétában a karbonátos összlet aljzatról való lenyíródása és délre való áttolódása (takaróképződés) követte. A mozgás a nagy vastagságú, kenőfelületként működő perkupai evaporit
mentén ment végbe. Ez az elsődleges takarós szerkezet a kréta folyamán összeforrva szenvedte
el azt a főként gyűrődéses torzulást, amely területünkön is kimutatható. Az Alsó-hegy tömege
(Alsó-hegyi-klipp, azaz legfölső szerkezeti egység) ekkor északról rátolódott a hegy déli lábánál
húzódó medencefáciesű üledékekre, ezzel fölpikkelyezve azokat, s létrejött a Derenktől
Bódvaszilasig húzódó bonyolult
fölépítésű zóna.
A Gömör–Tornai-karszt eközben szárazulattá emelkedett és
lemezdarabja lassan átsodródott
a mérsékelt övezetbe, mai helyét
az oligocén végén, a miocén elején foglalta el. Felszínét szárazföldi külső erők formálták és
ennek eredményeképpen karsztjelenségekkel sűrűn tagolt tönkfelszínné egyengetődött.
Az oligo–miocén határán újabb
szerkezetformáló hatás érte,
melyhez tartozó tágító mozgások fölhasították az Alsó-hegyiklippet és az így létrejött fölhasadásba alulról benyomultak a
korábban képződött perkupai
Bódvaszilas földtani térképe (Less Gy. et al. után).
sóösszletek (anhidrit, dolomit,
Jelölések: A: áttolódás határa; B: pikkelyhatár;
kőzetliszt-kő [aleurolit] stb.).
C: vízszintes eltolódás; D: törés; E: réteghatár; a képződmények betűjeleinek
A miocén második felében, a
jelentését a táblázatban oldjuk föl
szarmata korszakban tágabb
környezetének tűzhányói terítették be riolit- és andezittufával, majd a Gömör–Szepesiérchegységből lefutó folyók hordalékukkal födték el. A miocén végére az Alsó-hegy hegységperemi vetők mentén megkezdte kiemelkedését és a szomszédos medencékbe a pannon „beltó”
be tudott nyomulni. A lefűződő, elszigetelődő mocsarakban képződött lignit („komjáti lignittelep”, az Edelényi Tarkaagyag Formáció része) Bódvaszilas déli előterében található.
A hegység legújabb kiemelkedése a pliocén végén kezdődött és több ciklusban azóta is tart.
Nemkarsztos fedőkőzeteit a folyóvizek földarabolták lepusztították. A pliocénban a karsztvízszint süllyedésével víznyelők, töbrök, töbörsorok alakultak ki. A jégkorszakokban a karsztosodás folyamata lelassult és a holocén egy mainál nedvesebb és melegebb korszakában erősödött
föl újra: a fedett és részben fedett karsztok kihantolódtak, újabb felszíni és felszín alatti formák
jöttek létre. Aztán a hűvösödés és a szárazabbá válás miatt e folyamatok lelassultak, de azért ma
is jelentősek.
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ÉLŐVILÁG
A Gömör–Tornai-karszt hegyvidékeinek élővilága kárpáti jellegű, a meleg, száraz részeken mediterrán hatásokkal, míg a Bódva-völgy a Kárpát-medence alacsonyabb részeire jellemző pannon hatásokat közvetíti területünk felé.
Az összefüggő bükk-övezeten kívüli (extrazonális) bükkösöket találunk a hűvös, északi
kitettségű lejtőkön (legszebb állományok a Dusán) és a mélyebb völgyekben, ahol a
mikroklimatikus viszonyok ezt megengedik. A bükk mellett elég sok ún. elegyalkotó fafaj jellemző még rájuk, mint a gyertyán, hegyi juhar, magas kőris és a hegyi szil. Aljnövényzetükben
tavasszal bontja szirmait a hóvirág, virítanak a szellőrózsa- és keltikefajok.
A karszt magasabb fennsíkjainak – így az Alsó-hegynek is – az általános éghajlati viszonyok
alapján elvárható (klimazonális) erdőtársulása a gyertyános-tölgyes, melyben a névadó kocsánytalan tölgy mellett jellemző a kislevelű hárs, magas kőris, mezei juhar, mezei szil és a vadcseresznye jelenléte. A hosszú évszázadokon át folytatott erdőgazdálkodás eredményeképpen a
társulást alkotó gyertyán mennyisége megnőtt és a tölgy alárendeltté vált. Gyepszintjükben több
védett orchidea-faj is előfordul, mint a madárfészek-kosbor, madársisak- és nőszőfűfajok.

Karsztos hegyoldal növénytársulásai (Jakucs P. után).
Jelölések: A: mészkedvelő tölgyes; B: karszt-bokorerdő;
C: sztyeprét; D: sziklagyep; E: sziklaerdő; F: gyertyános tölgyes

A kőzettörmelékes váztalajú, magasabb részeket elfoglaló sziklaerdők növényzetük tekintetében a gyertyános-tölgyesekhez hasonlítanak. A Dusa északnyugati részén, a szögliget–
bódvaszilasi községhatáron húzódó sziklaerdőben (Csizma-kő) található a tavasszal pompázó
kakasmandikó (helyi elnevezéssel „piros hóvirág”) egyik legszebb állománya.
Az Alsó-hegy fennsíkjának száraz-meleg, enyhén délnek kitett oldalain melegkedvelő tölgyesek
vannak. Uralkodó fája a kocsánytalan tölgy, elegyalkotó benne a közönséges és a mezei juhar,
kislevelű hárs. Fejlett cserjeszintjükre a húsos és veresgyűrű som, közönséges fagyal, csíkos és
bibircses kecskerágó, galagonya-fajok, kökény és vadrózsák jellemzők. Az erdők csekély záródásúak, tisztásfoltjaik erdőssztyep-növényekben (pacsirtafű-fajok, piros gólyaorr, közönséges méreggyilok stb.) gazdagok.
Az Alsó-hegy déli lejtőjének legjellemzőbb tájképi vonását a mediterrán vidékekre emlékeztető
molyhos-tölgyes bokorerdők adják. A fák igen lassú növésűek és ritkásan állnak a kőzetkibúvásos, karros meredek lejtőn. A molyhos tölgy mellett fontos elegyfa a virágos kőris, cserjéi közül
a sajmeggy, húsos som, galagonyafajok és vadrózsák jelenléte a legjellemzőbb vonása.
Helyenként a száraz fennsíkon emberi beavatkozás eredményeként kaszálók zöldellnek, ilyen a
Szabó-pallag is. A fennsík peremén emelkedő, alacsonyabb szőlőhegyek tetőin és lejtőin is találunk szárazgyepeket, melyekben több védett növényfaj is tenyészik, mint például a leánykökörcsin (a Nyerges névadó nyergén) vagy árvalányhaj-fajok (a Miklóson).
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A szőlőhegyek lejtőin (Nyerges, Miklós) parcellahatárokat jelző, mesterséges kőhalom-sorokat
látunk, melyeken fagyal-kökénycserjés telepedett meg, fás szintjét pedig melegkedvelő fajok
alkotják. A Pólyás- és Ilas-patak völgyére lefutó lejtőkön üdébb, félszáraz sztyeprétek terjeszkednek, ahol a prémes tárnics is díszlik (a Nyerges keleti oldalán).
A Bódva völgytalpát nagyrészt – részben parlagon hagyott – szántók, rétek (kaszálók), egykori
legelők borítják. Az erre a vidékre oly jellemző, keskeny-hosszú (nadrágszíj-parcellás) művelt
szántók a Szilas-patak bal partján, a Kenderföldön, továbbá a Nagy- és Kis-Szőkésen, Úthoszszúban, Felső-Határokban vannak. Helyenként (pl. Kígyós) nedves kaszálórétek és mocsárrétek
zöldellnek, melyekben tavasszal a kockás liliom (helyi elnevezéssel: „kockás tulipán”) és a szibériai nőszirom bontja szirmait.
A karsztvidék állatvilága hasonló a környező hegységekéhez. A nagytestű emlősök közül a vadászott vaddisznó, őz és gímszarvas is szép számban található, a ragadozók közül – a vörös
róka és a vadmacska mellett – a közelmúltban ismét megtelepedett farkas és hiúz említendő.
Mindezek mellett előfordulnak még a különböző denevér-, rágcsáló- és rovarevő-fajok.
A terület madárvilága igazán jól kutatott. A
Bódva-völgyben fészkelő haris, a karsztbokorerdőkben költő fitiszfüzike, bajszos
sármány mellett a gazdag madárvilágú tölgyesekben élő csilpcsap és sisegő füzike, a pintyfélék (zöldike, erdei pinty) emelendők itt ki.
A hüllők közül ritkán találkozhatunk az Alsó-hegyen is élő magyar gyíkkal, kétéltűek
közül a Nemzeti Park címerállatával, a foltos
szalamandrával. Viszont az erdők avarszintjéSzibériai nőszirom
től a Bódva mocsárrétjeiig szinte mindenütt
gyakoriak a különböző béka-fajok. A Bódvában és a beletorkolló patakokban több védett halfaj
is él, mint a réti és kövi csík, a fürge cselle és a sebes pisztráng.
A rovarvilág különösen sokszínű a karsztvidéken. Egyenesszárnyú-fajokban gazdagok a gyepés réttársulások: különböző sáska- és szöcskefajok élnek bennük és gyakori a fogólábú imádkozó sáska is. A bogarak közül a termetesebb szarvas- és orrszarvúbogár a tölgyeseken fejlődnek
ki. Idős bükkösökben él a havasi cincér, öreg
tölgyesekben pedig a hőscincér.
A lepkefauna legszebb képviselői közé tartoznak a pillangófélék, közülük is találkozhatunk itt
fecskefarkú és kardoslepkével, farkasalmalepkével és kis apollólepkével. A különböző
boglárka- és tűzlepkefajok gyepes területeken
Foltos szalamandra
élnek. A szemeslepkék mellett a változatos tarkalepkék gyakoriak, mint a nappali pávaszem, nagy és kis rókalepke, bogáncslepke, nagy és kis
színjátszólepke. Az éjszaka repülő fajok közül fontosak a szövőlepkék (tölgylevél-pohók, gyűrűsszövő), a pávaszemes szövők (kis és nagy éjjeli, T-betűs pávaszem), a szender-, araszoló- és
bagolylepkefajok.
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ALSÓ-HEGY ERDŐREZERVÁTUM
Az „Alsó-hegy Erdőrezervátum” az Alsó-hegy karsztfennsíkjának a Bába-völgy és a
Vecsembükk közötti részét foglalja el. Teljes területe 229,3 hektár, s ebből a magterület 112,8
hektárt tesz ki. A rezervátum a hazai erdőrezervátum-program keretében végzett több éves előkészítő munka után, 2000-ben került kihirdetésre. Alapfeladata, csakúgy mint a többi hazai erdőrezervátumnak, hogy a még megmaradt természet-közeli erdeinkben teret biztosítson a természetes erdődinamikai folyamatoknak, s ezáltal vizsgálhatóvá, tanulmányozhatóvá tegye az
erdők emberi beavatkozástól mentes életét, változásait.

Az Aggteleki Nemzeti Park részesedése a
bódvaszilasi területből, a bioszféra rezervátum
zónabeosztása (ANP)
Jelölések: A: a bioszféra rezervátum zónahatára
[(A): központi (mag-) terület; (B): védőövezet
(pufferzóna); (C): átmeneti övezet]; B: „Alsóhegyi Erdőrezervátum” határa; C: rezervátum
magterülete

Az „Alsó-hegy Erdőrezervátum” erdei elsősorban a Gömör–Tornai-karsztra jellemző fennsíki
gyertyános-tölgyesek és bükkösök évszázados gazdálkodás alatt kialakult állományait, valamint a
töbrök oldalában kialakult sziklaerdőket foglalják magukban.
Az erdőrezervátum alapfeladatát elsősorban a magterületen látja el. Itt mindennemű gazdálkodási tevékenység tilos, s erős korlátozás alá esnek az egyéb emberi tevékenységek is (a tanösvény útvonala ezért igyekszik kikerülni a magterületet). Szabad teret kap viszont a kutatás,
melynek célja, hogy megismertesse velünk a háborítatlan körülmények között zajló erdei folyamatokat (a fák kiöregedésének, elhalásának folyamatát, az erdő felújulását, az erdő belső mintázatainak átalakulását, az erdőkhöz kötődő élővilág tagjainak állományváltozását stb.), s ezáltal
közelebb vigyen bennünket az erdő ismeretéhez, a megszerzett tudás pedig segítse az erdőhöz a
maiaknál jobban „idomuló”, kíméletes erdőművelési és fahasználati eljárások kidolgozását, illetve azok gyakorlatba való átültetését.
A magterületet körülölelő védőzóna feladata – mint a nevéből is kiderül – a magterület külső
hatásokkal szembeni védelme. Ha más szempont nem merül föl, akkor itt – kíméletesen – erdőgazdálkodás folyhat, de ennek is elsősorban kísérleti jellegűnek kell lennie.
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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET
Bódvaszilas középkori története
Bódvaszilas első említése 1283-ból származik. A IV. László által kiadott oklevélben Szilas mint
az adományozott falvak határfaluja szerepel. Ugyancsak IV. László király adományozta Szilast a
Tekus családnak a szádvári uradalom részeként, majd az 1312-es rozgonyi csatáig Aba Amadé
és fiainak tulajdona volt. Ekkor már állt (kb. a XII. századtól) a falu első temploma.
Az ezt követő évszázadokban Szilas – mint az uradalom része – Szádvárral együtt került új és
új kezekbe. A rozgonyi csatát (1312) követően királyi kézben volt, 1386-tól pedig a gömöri
Bebek család tulajdona. Az 1400-as évek második felében Szilas Szádvárral a Szapolyai családhoz került, majd 1527-től – Szádvár várnagyának árulásával – ismét a Bebek család birtoka lett.
Ekkoriban a falu lakossága teljesen áttért a református hitre, mivel új ura, Bebek Ferenc nyíltan
a reformációt támogatta.
Szádvár 1567-es elestével újfent a királyi kamara kezére került Szilas, azonban a vár népsanyargató udvarbírói miatt a falu lakossága is igencsak sokat szenvedett.
Bódvaszilas újkori története
Az 1683-as „lengyeljárás” idején Szilas népe is segített Thököly
kurucainak Szádvár védelmében. A vár 1686 körüli lerombolása
hozta a legnagyobb változást a falu életében: ekkortól Szilas lett
a szádvári uradalom új központja.
A Bódvaszilas névvel a község 1696-os pecsétjén találkozunk
először. A névadás a falu két nagyobb folyóvizét: a Bódva folyót
és a Szilas-patakot kapcsolja össze (a Szilas névtag a patak szilfákkal benőtt partjára utal). 1702-től a szilasi székhelyű szádvári
uradalomnak
új ura volt: Esterházy Pál herceg és örökösei. HaA község 1696-os pecsétjének rajza
marosan fölépült a római katolikus templom dombján a jószágigazgatói kastély is, a falu az uradalom tényleges központjává vált: serfőzde, földesúri majorság,
háromkerekes vízimalom működött. Ugyan az Esterházyak nem tartózkodtak a faluban, azonban felügyelőjük (a provizor) a kastélyt lakta. Az uradalom úriszéke is Szilason mondott ítéletet,
a vesztőhely az Akasztó-part volt.
Mivel az Esterházy család katolikus volt, így
1724-ben visszaállították a katolikus plébániát
és Szilas kegyura, Esterházy Miklós szinte
alapjaiból újjáépíttette a templomot 1772 és
1774 között. A reformátusok részére ugyanő
adott engedélyt templomuk fölépítésére.
A falu ezekkel az új építkezésekkel teljesen
más arculatot nyert és – központ lévén – gazdasági élete is föllendült. A nagy kiterjedésű
szőlők (erre utal a község pecsétjén szereplő
szőlőfürt) jelentős bortermelést sejtetnek,
amely gyakorlatilag majd csak a szőlőgyökérteSzántás a Szőkésen, 1950-es évek (Králik István fölvétele)
tű-járvány 1880-as évekbeli pusztításával hanyatlott le.
Tehát Szilas a XVIII. század elejétől az Esterházyak szádvári uradalmának jószágkormányzói
központja volt majd kétszáz éven keresztül. Bódvaszilasi területeiket tőlük valamikor a XIX.
század végén, a Zsarnóról származó Koós József vásárolta meg.
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Bódvaszilas XX. századi története
A század első felében a községben a Koós család bírt nagyobb birtokokkal. A faluban ekkor néhány vagyonosabb
gazda és több iparos volt, leginkább azonban a kisparasztság
és a zsellérek száma volt számottevő.
Az I. világháborúban 150 bódvaszilasi vett részt és 32-en haltak hősi halált. A tanácsköztársaság idején a falu fél évig csehszlovák megszállás alatt állt.
Bódvaszilas legmagasabb közigazgatási rangja egészen a trianoni döntésig a körjegyzőség volt (kerületéhez tartozó falvak: Komjáti és Tornanádaska), ezután a csonkává tett tornai
járás székhelyévé vált és ezzel 21 község 7 körjegyzősége
tartozott hozzá. Ekkoriban kezdett kiépülni a falu hivatalokA Koós család címere
kal (főszolgabírói hivatal, pénzügyőrség, körjegyzőség,
csendőrség), iparos műhelyekkel, gyógyszertárral. 1928-ban épült a mára elbontott első kultúrház és országzászló emlékmű („turul”).
1938 után (a Felvidék Magyarországhoz való visszacsatolásával) a járási központ „hazaköltözött” Tornára. Ott is maradt a II. világháború végéig, aztán 1945-től rövid ideig a falu ismét
járási központ lett. 1950-ben a közigazgatás átszervezésével az edelényi járás részévé vált.
Az ötvenes évektől a kötelező beszolgáltatások, az erősödő elnyomás alakítják a bódvaszilasi
lakosság életét is. Ezen nyomorkeltő állami intézkedések 1956 telén a faluban is helyi szervezkedést indítottak.

Főszolgabírói hivatal (egykori képeslap részlete)

A hivatal dolgozói (archív fotó)

A forradalom leverése után a rendszer regenerálódását Bódvaszilason is érezni lehetett. 1960ban termelőszövetkezet alakult Béke néven, amely 1974-től Bódvavölgye Mg. Tsz. néven működött tovább, magába olvasztva a környező települések téeszeit. A hatvanas évektől a falu régi
arculata gyökeresen átalakul – hozzátesszük: nem minden esetben előnyére.
Egyfajta környékközpontosítási elgondolás szerint nagyobb fejlesztéseket kapott, példaként: új
iskolaépület (1970), orvosi rendelő (1972) és kultúrház (1983).
1990-ben megalakult a helyi önkormányzat. Bódvaszilas jelenleg körjegyzőség, és Bódvarákó,
Tornabarakony falvak tartoznak hozzá.
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LÁTNIVALÓK A FALUBAN

Barokk római katolikus templom

A szentély a főoltárral

Római katolikus
plébániatemplom és plébánia (Petőfi u. 16.)
A falu közepén, lemezekre hasadó alsó-triász márgából és
agyagpalából fölépülő dombtetőn áll a kerítőfallal övezett,
műemlék jellegű, barokk stílusú római katolikus templom.
Tornyon ülő, párnatagos bádogozott (eredetileg zsindelyezett) sisakján a Bebek család egykori birtoklására utaló
díszes kettős kereszt magasodik. Hajója csehsüvegboltozatos, s homorú ívekkel kapcsolódik a keskenyebb,
szintén csehsüveg-boltozatú szentélyhez, melynek félköríves záródását félkupola fedi. A kórus vaskos pillérekre
támaszkodik és az alatta lévő előtér hármas nyílással kapcsolódik a hajóhoz. A jobb oldali mellékoltár mellett a hajóhoz toldott egykori Szent Sír bejárata nyílik. Bejáratának
ajtókopogtatója XVI. századi reneszánsz kovácsoltvas
munka.
A templom elődje a XII. században épülhetett, amely a
reformáció idején protestáns kézbe került. Amikor 1724ben újra katolikusok vették birtokukba, akkor a szentély
kivételével elbontották és barokk stílusban 1772–74 között
újjáépítették a kegyúr – Esterházy Miklós herceg – költségén. Berendezéséből a főoltár, a két mellékoltár (Keresztés Mária-oltár) és a szószék korabeli barokk. A templom
belső festése az 1900-as évek elejéig csak jelzésszerű lehetett, ma is látható falképeit (igaz, az 1990-es években átfestve) Ádám Gyula rozsnyói templomfestő-mester készítette a Szent Családot ábrázoló oltárképpel együtt.
A templom „dufartos” lépcsősora előtt egy puszpángbokor tövében öntöttvas kereszt áll, mely a falu legrégibb
útszéli keresztje. Állíttatójának neve a kereszt tábláján jól
olvasható: „Isten dicsőségére állíttatá FAZEKAS ERZSÉBET 1877”.

A sekrestye ajtajával szemben találjuk az elbontott káplánház maradványait és a templommal
egykorú plébánia épületét.
A templom a (48) 453-009 vagy a (48) 454-271-es telefonszámon előzetes bejelentésre látogatható.

Református templom (Táncsics u. vége)
A katolikus templommal szemközti Miklós hegy lila színű, lemezes homokkőből fölépülő
oldalában áll az 1804-ben, klasszicista stílusban épült református templom.
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Úrkoporsó-föliratának tanúsága szerint: „EZEN ISTEN
HÁZA EPÍTtETett IIdik FERENTZ EŐ FELSÉGE és
FŐLDES URUNK GALÁNTai ESZTERHÁZI MIKLÓS EŐ
HERCEG KEGYELMES ENGEDELMEBÜL. 1804dik esztendőbe”.
A fakazettás mennyezet festését a Tornakápolnán is
dolgozó mesterek készíthették. Karzata és saját vérével
fiait tápláló pelikánt ábrázoló koronás szószéke (festése
nem eredeti) korabeli berendezés, az 1923-as úrasztala
készíttetője Darnay István és János.
A templomnak három harangja van. Az 1865-ös és az
1923-as jelzésű Walser Ferenc, az 1938-as Szlezák László
műhelyéből származik.
A templom a (48) 452-044-es telefonszámon előzetes
bejelentésre látogatható.

A koronás hangvetőjű szószék

Görög katolikus kápolna (Petőfi u. 1.)
Községünk egyik érdekessége a Miklós hegy lábánál, a
XX. század elején épült gazdaházból kialakított, Szent
Illés próféta tiszteletére 1993-ban fölszentelt görög katolikus kápolna.
A liturgikus teret – a meglévő körülményekhez igazodva – a bizánci szertartás követelményeinek megfelelően
igyekeztek berendezni és ikonosztázzal is ellátni. Különös művészi értéke van a szentélyben, az oltár mögött
lévő „Szűz a jellel” és a hajóban található „Szent Illés
próféta” ikonnak, amelyeket a fiatal festőművész,
Makláry Zsolt eredeti lelkülettel és technikával alkotott.
A kulcs a kápolna mögötti parókián található (telefon:
(48) 454-137).
A szentély oltárképe: Szűz a jellel

Esterházy–Koós-kastély (Petőfi u. 12.)
A római katolikus templom dombján áll a művészettörténészek szerint 1780 körül épült barokk
jószágigazgatói kastély. Az épület minden bizonnyal állt már az 1700-as évek első felében is,
hiszen Bél Mátyásnak ebben az időszakban készült vármegyeleírásában szerepel, eszerint építtetője herceg Esterházy Pál volt.
Az L-alaprajzú, dísztelen, zárt belső udvarú épület eredetileg árkádos volt, melyeket a XX. század első felében elfalaztak. A 2004 telén kibontott és elveszett kovácsoltvas íves ablakrácsai
azonban még mutatták az egykori pompa részleteit. Udvarán cselédlakások és istállók álltak,
melyek a templom kerítőfalára támaszkodtak. 2004–2005-ben a kastélyépületet átépítették, egykori formáját és értékes építészeti elemeit a beruházás során méginkább elvesztette.
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Az Esterházy–Koós-kastély főhomlokzatának idealizált rajza

Uradalmi magtár (Akácos u. vége)
Az 1780 körül épült magtár a Kónya-hegy és a
Kavacsos-domb folytatásaként értelmezhető, a
község belterületén letörő domb lejtőjén áll. Az
egykori szilasi székhelyű szádvári uradalom termelvényeinek tárolóhelye volt. A kétemeletes,
alápincézett épület már messziről uralja a faluképet. A mögötte lévő területen feküdt a majorság, melynek épületeit a II. világháború után
elbontották. Jelenleg magántulajdonban van.
A magtár a Kavacsos felől

Szent József-kápolna, faluvégi kereszt
(József A. út 25., Kossuth út 59.)
A két katolikus kisemlék a XX. század elejéről való és a falu akkori végein állt. A keresztnek
jelenleg ez a harmadik fölállítási helye, 1922-es állíttatója Kiss Lajos és neje Oravecz Julianna,
amerikás szilasiak voltak.

A falu főtere
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Világháborús emlékmű
(a József A. és a Kossuth út találkozásánál)
A Szilas-patak bal oldalán elterülő községi főtér
legfiatalabb építménye. Elődjét, az országzászló
emlékművet, vagy ahogyan a falusiak emlegették, a „turult” 1934. június 29-én avatták föl.
Sajnos az 1970-es évek elején elpusztították,
szétszedték. A jelenlegi emlékmű nem hasonlít
a szétszedett „turulhoz”, ezt az önkormányzat
emeltette és 1993. október 23-án szentelték föl.
Emléktábláján a II. világháborúban elesett községi lakosok neve olvasható.

AZ „ALSÓ-HEGYI ZSOMBOLYOS” TANÖSVÉNY LEÍRÁSA
1. Tájékoztató térkép (Kossuth Lajos út 1.)
A kb. 8,5 km hosszú és kb. 355 m szintemelkedésű tanösvény 14 állomást fűz föl és mindkét
irányban végigjárható, kb. 4–5 óra alatt. Azonban mi a számozással megegyező, kevésbé meredek útvonalat javasoljuk. A tanösvény állomásait számjelzések jelzik, az útvonalat fölfestett „fehér körben piros T” jel mutatja.
1–2. séta A faluban elhelyezett indítótáblától jobbra fordulunk és a közeli kereszteződésnél balra. Így jutunk
az Akácos utcára, amely a századelőn még a falu végét és a szántók kezdetét jelentette. Az utcát követve fölkaptatunk a dombon és rövidesen meglátjuk az impozáns méretű uradalmi magtárat. Annak jobb oldalán
térünk le az aszfaltozott útról és a fehér dolomitmurvával borított úton haladunk tovább fölfelé, a Kavacsosnak.
Előttünk a hosszan elnyúló Alsó-hegy uralja a képet, melynek egy részét fogjuk bejárni. Hátrapillantva, a falu
terjeszkedik a Bódva-völgy szélén és a környező hegyek oldalában, hátterében – a Bódván túl – a kőbányászat
által megcsonkított Esztramossal. Amikor fölérünk a nyílegyenes úton a Kavacsosra, kettéágazik az út, jobbra
vagy balra is folytathatjuk utunkat, hisz a két út följebb összeér. A dombtetőn azonban álljunk meg egy pillanatra.
2. Kavacsos
Míg az előttünk magasodó Alsó-hegyet középső-triász mészkő építi föl, addig a Kavacsos nevű
dombot a felső-permben keletkezett vörös (valójában inkább lilás) homokkő és egy összecementálódott szemcsékből álló kőzet (konglomerátum) alkotja. A kőzet jellegzetes, ún. vádiüledék. Ez sivatagi körülmények között képződik, és a ritka, ám nagy mennyiségű csapadék hatására a felszínen lerohanó vizek hordalékát jelenti.
Az ültetett erdeifenyves szélén haladó földútba a záporok és a hólé keskeny csatornákat vájtak,
így a talaj alól itt-ott kibukkan a fölépítő kőzet. Az alapkőzet a talajt is megfesti: innen van annak lilás színe.
A domb kőzeteit korábban a Perkupai Evaporit Formációhoz sorolták, ma attól elkülönítve
„Kavicsosi Homokkő Formációként” tartják számon. A nagy vastagságú sókőzet- (evaporit-)
rétegek fontos szerepet játszottak az egész Gömör–Tornai-karszt kialakulásában. Így az Alsóhegy legfölső szerkezeti egységként („klipp”-ként) foglal helyet a sókőzetes (evaporitos)
összleten.
Az 1980-as évek elején víztározót építettek a Kavacsoson. A földmunkák során kitermelt kőzetdarabok a tározó kerítésén kívül hevernek, melyeken jól látható a kevert anyagú és bonyolult
fölépítés.
2–3. séta Utunk a Kónya nevű hegy keleti oldalán vezet. Az erdeifenyvest akácbozót váltja föl, amely az út bal
oldalán húzódó jókora vízmosás (a Csernaláb-gödör) szélső ágát teszi átjárhatatlanná. Az út egyre emelkedik,
itt-ott jobb felé letérő ösvények ágaznak ki belőle. Egyenesen megyünk tovább. Az út az emelkedőn hirtelen
balra fordul. Előttünk erdeifenyves. Figyelem, ne tévesszük el! A kiszélesített úton nem megyünk tovább, hanem
jobbra fordulunk és egy keskeny vízmosást keresztezve erdeifenyvesben haladunk, aztán kisebb emelkedőn fölkapaszkodunk egy fiatal gyertyánosban és a völgy (Pályi-völgy) vonalát követve fiatal lucfenyvesbe érkezünk.
Néhány lépés után balra mészégető kemence nyomait látjuk, a fák között jobbra pedig hatalmas kőtömb emelkedik. Mészégető kemencék gödreivel még gyakran találkozunk utunk során, azonban ilyen különálló sziklaalakzattal, mint ez itt, már nem.
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3. Macskatemplom, Pályi-kút
A Macskatemplom hatalmas méretű mészkőszikla a
Pályi-völgy oldalában. Szürkés színű, rózsaszín eres
mészkőfajta (Hallstatti Mészkő Formáció) építi föl, csakúgy mint a fölötte húzódó sziklás oldalt, ahonnan elszakadt. Több helyütt törések, repedések szabdalják és a
mellette fekvő kisebb tömbök is mutatják, hogy egyre
aprózódik. A csapadék és a növények mállasztják, hiszen
moha- és zuzmófoltok borítják, rajta bablevelű varjúháj
nő.
A Macskatemplom nevének eredete teljesen ismeretlen,
etimológiai párhuzamokat sem találni rá.
A kősziklától néhány lépésnyire, az út jobb oldalán kövekkel körberakott, elapadt forrás található: a Pályi-kút.
Amikor a lucos helyén az 1950-es években legelő volt, a
Pályi-kút még felszínre hozta a vizét, amivel a forrás mellé fektetett favályúból a marhákat itatták.

Macskatemplom

3–4. séta A Pályi-kút mellett balra fordulunk és a lucos szélén haladunk. Rövidesen erdeifenyvesbe érünk, amelyet
átszelve idős gyertyánok és bükkök alkotta erdőbe érünk, fölöttünk méretes tömbökből álló sziklás hegyoldal húzódik. A sziklás oldalt követve letérünk az útról, és rövidesen nagyobb faragott kőtömbök hevernek előttünk.
4. „Márvány”-bánya (Faragott-kő vagy Kőfaragó)
A Gömör–Tornai-karszt területén több helyütt is bányásztak kemény mészköveket díszítőkőként, „márványként” hasznosítva. Ilyen „márványbánya” működött például Tornanádaskán,
vagy a szlovákiai Zsarnón (Žarnov). A szilasi bányában valamikor az 1800-as évek végén fejtettek nagyobb tömböket (1896-ban Koós József márványbányájaként említik), melyeket a községtől távol dolgoztak föl. Emléke él még egy Dack (?) nevű kőfaragónak, aki itt dolgozott, illetve
„szilasi márvány”-ból készült szenteltvíztartó fali medencécskéket találunk a falu és környéke
katolikus templomainak (Hidvégardó, Tornaszentandrás, Bódvarákó) előterében.

Faragott sziklatömb
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Vaddisznó-dagonya

A bánya kizárólag kézi fejtési eszközökkel (ék, véső, kalapács stb.), módszerekkel termelt, amit
segíthetett, hogy a kőzetet több helyütt is hatalmas elválási síkok tagolják, amelyek mentén
könnyen kifeszíthetők a tömbök. Terméke asztalnyi méretű szögletesre faragott kőtömb volt.
Hogy miért hagyták abba a fejtést, arra még nem találtunk semmiféle dokumentumot.
Két nagyobb, megbillenten fekvő bemohásodott kőtömböt a helyén láthatunk, ám többet az
elmúlt évtizedekben elszállítottak.
Mindeddig a márvány szót idézőjellel láttuk el. Tettük ezt azért, mert nem valódi márvánnyal
van dolgunk, azaz a mészkő nem szenvedett nyomás, hőmérséklet hatására átalakulást: nem
márványosult. A kifejezést csak a kereskedelem használja a mészkövekre, az is pusztán üzleti
megfontolásból, geológus sohasem.
Ha viszont a kőzet friss törés- vagy csiszolt felületét nézzük, akkor szembeöltő, hogy rajzolata
nagyon is egyedi: egymást keresztező szürke durvakristályos kalciterek járják át, töltik ki az eredeti, szürke vagy rózsaszín, sarkos, néhány cm nagyságrendű kőzetfoltokat. Képződését úgy
magyarázzák, hogy a különböző színű mészkövek az üledékképződés során
(szindiagenetikusan) összetörtek (breccsásodtak) és a breccsaszemek közötti hézagokat a pórusvízből kicsapódó kalcit kitöltötte (sztromataktisz-erek). A
különféle félig összeállt mésziszap-rétegek összetöredezése a
tengerfenék egyenlőtlen süllyedésére vezethető vissza.
Ez az ún. középső–felső-triász korú Derenki Mészkő,
amely a geológusok által „derenk–bódvaszilasi pikkelyes öv”re keresztelt Ny–K-i csapású sáv jellegzetes kőzete. Ott, ahol
az alsó-triász evaporitos összlettel érintkezik, mindig éles
határ húzható, ugyanis a mészkő meredek homlokfalakat
alkot. A keskeny sávban beékelődő, rossz vízáteresztő tulajdonságú alsó-triász korú kőzetek itt is jelen vannak, egyik
bizonyíték rá a kőfejtőtől nem messze fekvő vaddisznódagonya, amelyben szinte mindig van víz.
4–5. séta Visszatérünk az erdei szekérútra, amely rövid szakaszon
sziklafal mellett (Sima-kő) halad, majd fiatal gyertyános-tölgyesen és
gyökérkarros karsztbokor-erdőn keresztül kaptatunk föl, ahonnan
tiszta időben szép a kilátás a falura és a Bódva-völgyre. A lejtőn látható karrmezők a karsztvidékek sajátos formakincséhez tartoznak,
népies nevük: „ördögszántás”. Talajban alakulnak ki úgy, hogy a
talaj humuszsavai és a (többnyire fás szárú) növények gyökerei által
termelt gyökérsavak oldják, marják a mészkő felszínét és ezzel jellegzetes fülkés, gömbös oldásformákat hoznak létre, amelyek a talajból
kihantolódva felszínre kerülnek. A felszínre bukkanó karrokkal
szinte egész utunk során fogunk találkozni. A karsztbokor-erdőből
gyertyános széléhez érünk, ahol egy jókora mélyedés szélén megállunk.
5. Bak Antal töbre, Tektonik-zsomboly
A karsztfennsík peremén vagyunk, és a karsztfelszínek talán
legjellegzetesebb képződménye, a töbör (másképpen dolina,
teber) mélyül előttünk. Utunk során még számtalan töbör
mellett haladunk el, így már most ismertetjük kialakulásukat.

A Tektonik-zsomboly
térláttatós rajza
(BEAC – Nyerges A.)
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Az ún. oldásos töbrök eredeti alakjuk szerint zárt, kör alakú vagy ovális mélyedések, melyek a
kőzet oldódása révén alakultak ki. A talajba szivárgó csapadékvíz ott ugyanis a növények légzésével fölszabaduló széndioxiddal dúsulva oldó hatást képes kifejteni a karbonátos kőzeten. Az
oldódás mélysége függ a csapadékvíz hőmérsékletétől, a talaj vastagságától, a talaj élőlényeinek
mennyiségétől és biológiai aktivitásuktól. A töbör széltében és mélységében is tud terjeszkedni,
ezt elősegíti a töbör lejtőjéről behordódó talajtakaró vastagodása. Két egymás mellett fekvő töbör válaszfalának oldás általi elfogyásával pedig ikertöbör (uvala) jön létre.
Az alsó-hegyi töbrök egyikében-másikában zsomboly (aknabarlang) szája nyílik (általában a
töbör fölső harmadában). Így van ez a Bak Antal töbre esetében is: északi oldalában található a
Tektonik-zsomboly bejárata, amely a fennsík legalacsonyabban (kb. 445 m Bf.) nyíló, negyedik
legmélyebb (80 m mély és 350 m hosszú) zsombolya. Ugyanitt mélyül ÉK-re, 70 m távolságra,
az 51 m mély és 87 m hosszú Moszkitós-zsomboly is szűk, bontott bejáratával. A zsombolyok
keletkezéséről utunk következő állomásán még bővebben lesz szó.
A Bak Antal töbre (melynek névadója a XVIII. században élt) a fentebb leírt oldásos töbör
egyik jellegzetes képviselője. A töbörben szép növésű bükkfák állnak, mivel a töbör hűvösebb
mikroklímája kedvez ennek a fafajnak. A gyepszintben kora tavasszal, megelőzve a lombkorona
összezárulását és ezzel kihasználva a termőhely legfénygazdagabb időszakát, nyílnak a virágok,
például a pillangósvirágú, védett borsóképű lednek.
5–6. séta A töbröt elhagyva hamarosan 500 m fölé kapaszkodunk, lassan a lejtő is „megszelídül”, egyértelművé válik, hogy fölértünk a fennsíkra. Az erdőben tovább menve hamarosan a tanösvény kereszteződéséhez
érünk. A következő két állomáshelyhez egyenesen megyünk tovább a jelzésen. A jobbra fekvő töbörnél lesz a
következő megállónk.
6. Jóbarát-zsomboly, Útmenti-zsomboly
A Vecsembükk (vagy Vecsembikk) területén járunk, amely az egész Alsó-hegy zsombolyokban
leggazdagabb vidéke: a fél négyzetkilométernyi fennsíkrészletre mintegy 21 zsomboly jut. Valójában a zsombolyok, ezek a függőleges barlangok más karsztvidékeken is kialakultak, azonban
az Alsó-hegy sajátossága éppen a fent leírt nagy zsombolysűrűség.
A zsombolyok keletkezésére vonatkozóan több
elméletet is ismertet a szakirodalom, azonban ma
sincs olyan általánosan elfogadható képződési
modell, amely minden kérdésünkre választ adna.
Gondolták már a mélyben húzódó vízszintes
járatú barlangok mennyezeti fölszakadásainak;
függőleges, szerkezetileg kijelölt résekbe beszivárgó csapadékvizek oldó hatására kialakult, a
felszínre föltörő aknáknak; töbörhöz kötött,
vándorló vízvezető járatnak; illetve a karsztot
egykor fedő, lepusztulásával hátráló vízzáró kőzet határán kialakult víznyelők maradványainak.
A zsombolyok keletkezéséről vallott különböző
A Jóbarát-zsomboly bejárata
nézetek azt mutatják, hogy az alsó-hegyi zsombolytípus korántsem egyöntetű, s kialakulásukban igen sok tényező játszott közre. Az itt említett kialakulási elképzelések nem zárják ki egymást és bizonyos esetekben az uralkodó kialakulási folyamatot képviselhetik.
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A Vecsembükki-zsomboly
ismert részei 1927-ben (72 m)
Kiss Gy. 1927

Az út jobb oldalán két töbör mélyül és az út felőli oldalán mind a
kettő egy-egy zsomboly száját is
rejti. Az előttünk lévő töbör peremén a Jóbarát-, a következőben az
Útmenti-zsomboly található.
A Jóbarát-zsomboly 29 m mély,
bejárati részén szűk, alsó részén
több mint 5 méterre kiszélesedő
barlang. Nem tartozik a „nagyok”
közé, szintúgy az Útmentizsomboly sem, hiszen az még kisebb, mindössze 7 m mély. Valójában inkább zsomboly-roncsnak
tekinthető; fölszakadt mennyezetének darabjai valószínűleg elzárták
az alsóbb részeit (ha folyatódik
egyáltalán). Oldalain viszont jól
látszanak a hengerpalást-szerű oldás-formák.
A
zsomboly
wettersteini mészkőből álló fölső
falszakaszain lombosmohák és
édesgyökerű
páfrány-csoportok
zöldellnek.

6–7. séta Az Útmenti-zsombolyt rejtő töbröt elhagyva újabb töbröt keresünk föl. Fontos, hogy a kijelölt útról ne térjünk le, hiszen a magyar–
szlovák államhatár tőlünk keletre alig 100 méterre húzódik. A töbör
északi oldalához tartunk, ahonnan újabb zsomboly bejáratához ereszkedünk le.
7. Vecsembükki-zsomboly
Magyarország második, az Alsó-hegy legmélyebb barlangjánál
állunk. A mindössze 34×21 m alapterületet lefedő, fokozottan
védett zsomboly 236 m mély, 900 m összhosszúságú és legtágasabb részén („középső akna”) is csak 9–10×4–5 m-es szelvényű.
A zsomboly wettersteini mészkőben kialakult, párhuzamosan
elhelyezkedő aknák sorozatából áll. Az 1969-ben föltárt 83 m-es
aknája a legnagyobb egybefüggő akna hazánkban. Falait cseppkőlefolyások, -bekérgeződések és borsókőfoltok díszítik. Az ún.
Záporos-kürtő falát finom korallszerű képződmény borítja,
amely érintésre „záporozva” hull a mélybe. A zsomboly levegőjének hőmérséklete igencsak alacsony, 3–6 °C körüli. Alsó aknájában a továbbjutást a visszafolyó híg agyag akadályozza.
Hatalmas, szálkőkibúvásban nyíló szája régóta ismert. Első
„kimászását” 1911 nyarán, a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságából verbuválódott „Vecsembükki expedí-

A Vecsembükki-zsomboly
főaknájának hossz-szelvénye
(Országos Barlangnyilvántartás,
BEAC, 2002 után)
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ció” tagjai kísérelték meg, azonban a felszereltségüket meghaladó mélység visszafordította a
kutatókat. Az első térképet (61 m mélységig) Kessler Hubert rajzolta róla 1927-ben, amikor a
Budapesti Egyetemi Turista Egyesület tagjai vizsgálták a fennsík zsombolyait. Aztán az 1960-as
évektől kezdve egyre rendszeresebbek lettek a zsombolykutatások. Egyre nagyobb mélységeket
tártak föl a Vecsembükki-zsombolyban is: 1969-ben elérték a 159 m-es, majd 1970-ben a 236
m-es mélységet. A zsomboly megismerése 1971-ig Szenthe István kutatásainak köszönhető.
Újabb, párhuzamos aknák feltárására 1992-ben került sor, amikor a BEAC kutatói a zsomboly
térképének elkészítéséhez kapcsolódóan addig ismeretlen kürtőket másztak ki.
7–8. séta Visszamegyünk a Jóbarát-zsomboly előtti útelágazáshoz és nyugatra tartunk. Az erdőben (Odorbikk) vezető úton töbrök között haladunk, az „Alsó-hegy Erdőrezervátum” déli peremén. A fennsíkot fölépítő
wettersteini mészkő rétegfejei szinte mindenütt a felszínen vannak. A karrok is mutatják, hogy a mészkövön
kialakult talaj sekély, a gyertyános-tölgyes ezért is csenevész. A következő állomáshoz közeledve balról az
Odor-bikk töbörsorának harmadik töbrét látjuk, melynek neve: Lészka-töbre. Egy családi történet szerint
Lészka József erdőkerülőről nevezték el, akit vadkan sebzett halálra a XIX. század elején.
8. Bükkmatuzsálem
Az előttünk magasodó hatalmas öreg bükk kora megközelítheti a 200 évet. A fiatalabb fák közül kimagasló
koronája gömbölyű és ágai közül csak az utóbbi időben
kezdett néhány elszáradni. A lehasadt száraz ágak egyike a fa alatt korhad.
Amikor ez a bükk még fiatal volt, nem voltak körülötte idős fák. Bizonyíték erre az, hogy törzse már lenn
elágazik, ami csak a szórtan álló fák jellemzője. Ugyanis
azok nincsenek rákényszerítve, hogy egymással versengve, minél hamarabb fölnőjenek a fény felé, így széltében is tudnak terebélyesedni. Elképzelhető, hogy
olyantájt kezdett el fölcseperedni, amikor a fennsíknak
ezt a részét tarra vágták.
A tarvágás és az azt követő sarjaztatás (azaz hagyták
az erdőt „magától” fölnőni) az erdőhasználat gyakori
módja volt. A fennsík erdei eredetileg gyertyánosA vén bükk törzse
tölgyesek voltak, melyekben a többszöri sarjaztatás miatt a gyertyán elszaporodott a tölgy rovására. Ugyanis a
gyertyán jól sarjad, bírja a gyakori tarvágást, igaz viszont, ennek eredményei a sűrűn, „csokrosan” növő fák. Ezek a fák pedig csak tűzifának, vagy mészégető kemence fűtéséhez alkalmasak,
esetleg – a korábban évszázadokon át végzett – szénégetéshez.
Fennsíki tarvágások az 1900-as években több helyütt is folytak (például a Winter-erdő – a Bak
Antaltól északra húzódó, Komjátival határos erdősáv; Szabó-pallag – itt a tarvágás helyére fenyveseket ültettek; Hosszú-völgy; Szobolyaszék – a Vecsembükktől északra fekvő terület). Nem
szabad továbbá elfelejtenünk, hogy a több évszázados erdőgazdálkodásnak köszönhetjük a jól
járható szekérutakat, amelyek a vadászösvényekkel („cserkészutakkal”) együtt szinte behálózzák
a fennsíkot.
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8–9. séta A nagy bükkfát elhagyva a széles erdei úton megyünk tovább. Az út jobb és bal oldalán kisebbnagyobb töbröket hagyunk el és rövidesen fenyvesen át folytatjuk utunkat. A fenyves után az útról jobbra térünk egy fiatal gyertyánoson keresztül, előttünk újabb barlang szája és mellette beszakadások mélyülnek.
9. Nászút-barlang, beszakadások

A Nászút-barlang metszete
(Tektonik – Molnár A.)

A Nászút-barlang wettersteini mészkőben kialakult szűk
barlang. Járata 10 m mélység után megtörik, visszafordul és még kb. 20 m-t halad lefelé – mintegy 45 fokos
szögben – omladékos végpontjáig. Nem tartozik a
fennsík legjellemzőbb barlangjai közé, lévén, hogy kialakulását tekintve „kilóg a sorból”, nem zsomboly.
Tőle nyugatra két beszakadás található. Ezek a formák
ugyancsak jellemzői a fennsíknak. Úgy keletkeznek,
hogy a mélyben fekvő üreg, kiszélesedett repedésrendszer fölötti kőzettest nem bírja megtartani a saját súlyát,
beroppan és ez a felszínen mélyedést idéz elő.
A beszakadásokban az egymásnak támaszkodó kőzetdarabok között üregek maradhatnak, melyeket az ún.
kotoréklakó állatok (róka, borz) időszakosan vagy állandóan szálláshelyként használnak. A kihordott, kikapart
föld esetünkben is valószínűleg erről tanúskodik.

9–10. séta Rövid séta után balra kanyarodunk és ezzel átszeljük az erdőt: tisztáson találjuk magunkat. A
kerítéssel körbevett egykori kaszáló legészakibb sarkán lesz a következő megállónk.
10. Szabó-pallag, kitérő néhány ismertebb zsombolyhoz
A pallag, parlag elnevezés kopár, fátlan területre utal. A helynév igen régi lehet, bizonyára korábbi, mint ahogy a múlt századi kéziratos térképek mutatják. A Szabó-pallag eszerint elég régóta fátlan, fennsíki száraz gyep
lehet. Ha még az 1960-as éveket megelőző
fényképen nézzük a vadászház környezetét,
akkor nagyobb füves területet látunk, amely
mára – az erdőültetések következményeként
– mindössze ennyire zsugorodott.
A fennsík gyertyános-tölgyeseinek helyén
kialakult középszáraz, magasfüvű kaszálók
uralkodó szálfüve a sudár rozsnok és a franA Szabó-pallag részlete a régi vadetetővel
ciaperje, aljfüve főként a barázdás csenkesz
és a rezgőpázsit (helyi elnevezéssel „rezeda”), melyeket – a kaszálás fölhagyásával – mindinkább
más fajok szorítanak ki. Az egykori kaszáló szélein hegyi árvalányhajas foltok vannak, s a gyepben nyár végén nyílnak ki a száratlan bábakalács oly jellegzetes fészkei.
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A bekerített rész ún. „vadföld” volt. A fölszántott és bevetett földet takarmánynövények termesztésére használták az 1960-as évektől néhány évtizedig. Részben ezeknek a „vadföldeknek”
a termése adta a vadetetők téli szálastakarmányát.
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A Szabó-pallag és környékének
térképe a zsombolyok és egyéb
barlangok jelölésével (Országos
Barlangnyilvántartás)
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A Szabó-pallag északnyugati sarkán, miután elhagytuk a kerítést, észak felé a határhoz vezető
úton több jelentős zsomboly is elérhető. Egészen a határsávval kettéosztott töbörben mélyül a
fokozottan védett Almási-zsomboly. Neve a szádalmási határt jelzi, első ismert „kimászása”
még 1927-ben történt. Egészen 1939-ig hazánk legmélyebb barlangjaként tartották számon.
Napjaink adatai szerint mélysége 100 m, járatainak összes hosszúsága 358 m. A zsomboly lépcsőzetes aknarendszere részben átnyúlik Szlovákia területére; falait, különösen az alsó szakaszon vöröses-fehér cseppkőlefolyás, részben visszaoldott cseppkőkéreg, rövidke cseppkőoszlopok és különböző típusú borsókövek díszítik.
A Széki-zsomboly, az Almási-zsombolytól mintegy 120 m-re délre, egy kisebb töbör oldalának
fölső peremén nyílik. A barlang az 1970-es években vált ismertté, bontás során. A lépcsős üregrendszer mintegy 50 m mély, falait gazdagon borítják a különböző cseppkőkiválások, közülük is
igazán értékesek a tömegesen jelenlévő, nagyméretű áttetsző görbe cseppkövek (heliktitek).
A Széki-zsombollyal átellenben, a töbör oldalában található a November 7-zsomboly szája.
A barlang jellegét tekintve a Széki-zsombolyhoz hasonló: lépcsőzetes, víznyelő-szerű formát
mutat.
A Szabó-pallagi-zsomboly, másként Baglyok szakadéka már nem az előbbi töbörhármasban található, hanem a Szabó-pallagi tisztást nyugat felé elhagyó úttól délre fekvő, kb. 20 m mély, 50 m
átmérőjű töbör alsó harmadában. Látványos szádája régóta ismert, első bejárására 1927-ben került
sor, az 1960-as évektől folytatott rendszeres föltáró tevékenység eredményeképpen ma a párhuzamos aknákból álló barlang becsült mélysége meghaladja a 150 m-t, összhossza pedig a 850 m-t.
10–11. séta A kerítést elhagyva északnyugatnak indulunk tovább és rátérünk az ún. „dózerútra”. A földút
jellegzetes színét errefelé a vörösagyag adja, ami a kerékcsúszás-nyomokban lépten-nyomon előbukkan a fölszakított növényzet alól. Nem megyünk tovább a dózerúton, hanem a fák közé letérünk balra és néhány lépés után
egy hajdan csinos kis épület előtt találjuk magunkat.
11. Vadászház

A vadászház egykor…

… és ma

Az egykor híres szilasi vadászat egyik legismertebb állomásánál vagyunk, a szabó-pallagi vadászháznál. A néhány éve fölújított épület múltjának szégyenfoltjai megismétlődtek: barbár kezek ismét feltörték, kifosztották és megrongálták.
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Lumniczer Sándor
és az aranyérmes trófea, 1957

A kontyolt tornyú épület az 1950-es évek végén épült. Akkoriban, amikor a szilasi erdőgazdasághoz tartozó vadászat
még a „virágkorát” élte.
A II. világháborút megelőzően Szilas határának fennsíki
erdeiben a tulajdonos, a helyi földbirtokos Koós család férfitagjai és meghívott vendégei vadászgattak, illetve a falusiak
által megvásárolt területen a helyi vadásztársaság tagjai.
A Koós család szabó-pallagi vadászháza helyébe építették
föl az állandó vendégeket is fogadni képes épületet. Az
1950-es évektől a „tervszerű” vadgazdálkodásnak köszönhetően vadetetők, sózók és magaslesek készültek. A vadgazdagságot mi sem mutatja jobban, mint hogy 1957 szeptemberében a Kis-Kopaszgaly erdejében Lumniczer Sándor
sebészorvos (agyaggalamblövő világbajnok) aranyérmes trófeájú szarvasbikát lőtt. 1958-tól pedig rendszeresen érkeztek
a külföldi vadászvendégek a szarvasbőgések idején, illetve a
téli vaddisznóhajtásokra, de – a kor divatja szerint – gyakran
megjelentek a pártvezetők közül is.

11–12. séta A vadászházat elhagyva utunk először fenyvesben vezet, majd abból kiérve egy ikertöbröt szegélyező tisztáson haladunk. Aztán a főként gyertyánok alkotta erdőben a Kis-Kopasz-galy és a Hársas közötti
völgy vonalát követjük, mígnem elérjük a tőlünk balkézre fekvő Kis-Vizes-töbröt.
12. Kis-Vizes-töbör, Meteor-barlang
A Meteor-barlang alaprajza (Országos Barlangnyilvántartás, BEAC, Nyerges Attila 1998 után)
A: Bejárat; B: Csúszda; C: Majmos-terem; D: Omladékosterem; E: Nagy-terem; F: Nyelők; G: I. szakasz;
H: Világ teteje; I: Kút; J: II. szakasz; K: Titánokcsarnoka; L: ÉK-i oldalág; M: Agyagos; N: Lakatosakna; O: Patakos-ág; P: Lapos-terem; R: DNy-i oldalág

A Kis-Vizes-töbör keleti oldalában húzódó, a hallstatti mészkő egyik jellegzetes változata, a rózsaszínes-pirosas árnyalatú „Hangendrotkalk”-ból fölépülő sziklás rész aljában nyílik az ajtóval
lezárt Meteor-barlang bejárata.
A barlangot 1961 tavasza óta ismerik, az időszakos víznyelő egyhetes bontásával a Vörös Meteor SE barlangkutatói ekkor jutottak be a vízjáratba, melyet cseppkövek díszítettek. A lejtős,
aknákkal tagolt szakasz után egy hatalmas, Titánok csarnokának elnevezett terembe jutottak,
amelynek hossza mintegy száz méter, így hazánk egyik leghatalmasabb föld alatti terme.
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A 1672 m összhosszúságú és 127 m mély barlang zúzott,
több kőzetegyüttest is tartalmazó zónában alakult ki. A
egymásra szakadt termek alkotta Titánoka csarnok alatt
patak csörgedezik, amely a törmelékben már szabályos
medret vájt magának.
A járatokat és termeket hatalmas méretű állócseppkövek
és cseppkőoszlopok (Titánok), bambusz- és szalmacseppkövek, cseppkőzászlók, -lefolyások, -függönyök, -medencék, heliktitek (görbe cseppkövek) forma- és színgazdagsága teszi látványossá.
A barlang a Vecsem-forrással áll kapcsolatban, eszerint
körülbelül három kilométer hosszú barlangi főágra lehet
következtetni. Azonban mindeddig sem a Meteor-barlang
végpontja, sem a Vecsem-forrás felől nem sikerült érdemleges előrehaladást elérni.
Részlet a Meteor-barlangból.
(Dénes György fölvétele, 1961 körül)

12–13. séta A Kis-Vizes-töbröt elhagyva leereszkedünk a barlangászok által szintén kutatott Nagy-Vizestöbör peremére. A Nagy-vizestöbri-víznyelőbarlang feltárt hossza 50 m, mélysége pedig 17 m. Balról megkerüljük a valóban „Nagy” töbröt és a kősziklákkal keretezett szekérúton lejutunk a tanösvény következő állomásához.
13. Pócsa-kői víznyelő
Az előttünk lévő tölcsérszerű mélyedés oldalait a meredeken fölszakadó, vastag talajtakaró és a belőle kibukkanó mészkőtömbök alkotják, alján a talajt áttörő lyuk
tátong.
A tölcsér alatt nagyobb szerkezeti repedés jó vízvezető
járata valószínűsíthető. Az ismert járat hossza 87 m,
mélysége pedig 51 m. A lezúduló csapadékvíz áttöri a
tölcsér aljzatát kitöltő talajt és kráterszerű mélyedést
formál, ez a víznyelő „szája”.
A Pócsa-kői-víznyelő tölcsére terjeszkedik, a záporok
és a hóolvadás után lefolyó víz egyre több törmeléket és
málladékot öblít le a lejtőkről és hord a víznyelőbe. A
terjeszkedést a „hanyatt dűlő” fák kimosott gyökerei
mutatják leginkább.
A közelben, alig 100 m-nyire (a nyugati irányban emelkedő lejtő oldalában) egy víznyelőtöbör található, amely
A Pócsa-kői víznyelő tölcsére
a Kopaszgaly-oldali 2. sz. (404-es) víznyelőbarlang száját
rejti. A 450 m hosszú és 116 m mély barlang az 1970-es évek óta ismert.
A víznyelőkből elfolyó víz – szintúgy, mint ami a Meteor-barlangban eltűnik – a Vecsemforrást gyarapítja.
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13–14. séta A Pócsa-kő alá ereszkedünk és a Kerek-hegy nyergére vezető út elágazásánál balra letérünk. Az
út meredek lejtőn vezet lefelé. A jókora, nem túl mélyen gyökerező bükkfák némelyike a tavasszal fölázott laza
talajból kiszakadt és eldőlt, ilyeneket látunk a jobbra elterülő erdőben, sőt, néhol még az úton is.
14. Szőlősfej-kerti- (Barlangkutató-) forrás
Már a meredeken lefelé vezető szekérútról
láttuk az út jobb oldalán húzódó mély, Vkeresztmetszetű vízmosást, amely előttünk
változik patakmederré: itt lép felszínre a
Szilas-patak forrásának vize.
Ismét az evaporitos összlet területén járunk.
Ez különösen akkor látszik majd, ha tovább
menve megfigyeljük az utat borító, apróra
széthasadozott, lilás homokkő-lapocskákat. A
rossz vízvezető tulajdonságú kőzet itt találkozik a jó vízvezető hasadozott mészkővel és
felszínre kényszeríti annak karsztvizét. E forrás átlagos hozama 15 liter percenként, vizéSzőlősfej-kerti forrásfoglalás
nek hőmérséklete – nyári méréseinkkor – 12
°C körüli.
A forrást a Vörös Meteor SE barlangkutatói építették ki az idő tájt (1962 körül), amikor a fölötte elterülő Szőlősfej-kert még táborhelyük volt.
A kiépített forrás fölötti márványtáblán „Barlangkutató-forrás” olvasható. A helyiek leginkább
a Szőlősfej-kerti-forrás nevet használják. A névalak a Szilasfej-kert névből torzulhatott, melynek
eredeti jelentése a Szilas(-patak) kezdete, mivel a régi magyar nyelvben a fej, fő szó ‘kezdet’ jelentéssel is bírt. A névtorzulást elősegíthette, hogy a forrás fölött gyümölcsösök (a vén szilvafák
az útról jól láthatók) és szőlők terültek el.
14–1. séta A gyertyánok és bükkök alkotta erdőben kétszer is keresztezzük a patakot, majd fiatal lucoson
megyünk keresztül. Hamarosan egy tisztásra érünk, ahol jobbról akácbozót rejti előlünk a Szilas-patakot.
Aztán a patakot követve az 1950-es években épült erdészeti major kerítése és a sűrű patakmenti bozótos között haladunk. Az erdészeti major bejáratához érkezve újból keresztezzük a patakot és a Dusa alatti úton
megyünk be a faluba. A Felvégben járunk, először a Zrínyi, majd a Rákóczi és a Petőfi utcán. A római katolikus templomot és a főteret elmellőzve utunk indulópontjához, a tájékoztató térképhez jutunk. A tanösvény
ezzel véget ért.
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