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SZiTÁR FERENC
Elindult egy élet , * .

j
\

Elindult mini a t^bbV de ya)ahogy talán mégis más vcJL
Budapesten* 1919- ben, a Tanácsköztársaság idején születet*. Az első világháború
utáni nehéz időkben nőtt fel*. az életet k rán megismerte- Az iskolapadot a munkapaddal kqá-Lett felcserélnie. Munkás lett, megbecsült, jó szakmunkás, szakmájának mestere. Min*- fiatal
munkás kapcsolódott he a szakszervezeti mozgalomba és egész életén át a munkásosztály
ügyének hűséges harcosa yoli. Ezen kívül csak egy érdekeltet a természet. Végtelenül sze
rette, De nemcsak szerette, ismerte is, Sokat olyas tt,, sokat tanult. Egy s t természetíudimá
nyi kérdésben komoly ismeretekre tett szeri,
A mankás turistamozgal mban fiatal korától vezetőként vett részt. Mint lelkes termé
szetjárónak a barlangok is felkeltették érdeklődését. Ismerői akarta azokat la, így kapcsoló
déit be Társulatunk munkájába* mint a Kinizsi T»E. Barlangkutató Szakosztályának tagja. A
feltáró-kutató munkákban is részt vett, mindig szem előtt tarkít?, és fiataljainkat is arra nevel
té,- hogy a barlang; kban nem.szabad szaktudás és hozzáértés nélkül ásni, mert póteihatatlan
régészeti és őslénytani leletek mehetnek veszendőbe. Ezért barlangkutató munkájában kereste
a kapcsolatot a szakemberekkel és sajátmagát kitartóan képezte, Ez éy nyarára a Hosszúhe
gyig barlang feltárást vette tervbe- A tragikus vég sajn -8 megakadályozta ebben. A kutatótábojr
el.ma.radt» . »
S- kan szerették és becsülték. Hamva-szíás előtti búcsúztatásán a Vasas Szaksze^vezeí Elnökségének képviselője méltatt* munkásmozgalmi érdemeit és emberi értékeit- A Vasas
Énekkar hangjai mellett búcsúztak tőle szerette^, barát?b scnkástárssl és kutatótárs?.!, köz ■?
tök Társulatunk Vezetőségének képviselői ís»
Mindössze 44 éve índuli el egy élet, melyben a kis emberi gyarlóságok mellett annyi
szépség, annyi lelkesedés volt-. Elinduló - és mc sf végeíérb
Sch'.'EV'Szky László

- 62 -

0 SZTALA6M ITSYU8UK ÉRTELM EZÉSE A P ER IÓ D ü SKUTATÁS S ZO lGÓLBTfiSflN
Dr. K e s s l e r

lí u b e r i:

(A MTESZ Karszí- és Barlangkutató Bizottsága 1963. május hó 24- én tartott szűk
ülésén elhangzott előadás,)
Olyan témát szeretnék megvitatásra bocsátani,, amely a mí szőkébb értelemben vett
szpeleoíógiai érdeklődési területünkön túlterjed és olyan kérdést érint, amelyet más tudó máayágak is foglalkoznak és amelynek végeredményben rendkívüli gyakorlati jelentősége is
van.
Röviden- a hosszuideiu hidrológiai előrejelzésről van szó, E rendkívül fontos és
nagyhorderejű kérdés megvilágításához talán mí szpeleológusok is hozzájárulhatunk néhány
gondolattal és adatta}. Bekapcsolódásunk lehetősége először 1961 tavaszén, a Budapesten
tartott Nemzetközi Hidrológiai Előrejelzési Konferencián merült fel.
Ennek részletezése előtt legyen szabad előrebocsátanom, hogy a hidrológiai előre jelzés nem mindenben egyezik a meteorológiai előrejelzéssel, Különösen a legutóbbi évek
során végzett karszthidroiógiai kutatások során kitűnt, hogy egy meteorológiai szempontból
száraz év, lehat olyan év, amelynek évi csapadékösszege átlag -n aluli, még távolról sem
jelent hidrológiai, főleg karszthidroiógiai szempontból száraz évet. Ezt sok évtizedes forrás
hozammérések igazolják, Ezek közül talán legszembetűnőbb az, hogy a Tettye--forrás 1949.
évi 534 mm csapadékösszeg máiéit 175000 m3 volt, 1947-ben viszont 524 mm, tehát keve
sebb évi csapadékösszeg mellett kereken tízszerese, vagyis 1.772,000 m3 volt a forrás ho
zama* illetve az ugyanazon karsztos vízgyűjtőterületen beszivárgott vízmennyiség, Számta lan ilyen példát lehetne még felsorolni amely bizonyítja* hogy a forráshozamok nincsenek li
neáris összefüggésben a csapadékkal és ezért nem sikerüli a hozam és csapadékgörbék
között paraLelitésí találni. A számos mérési adat segítségével sikerült végül empirikus kép
lettel^ illetve görbével jól kifejezhető korrelációt a beszivárgási viszonyok és az év vegetáció
mentes hónapjaiban lehullott csapadék között találni. Végeredményben gyakorlatban kielégítő
pontosságg-al megismertük* hogy az éy egyes hónapjaiban a csapadék hány százaléka szi
várgott he, Karsztvidékeinken ez az érték 7 és 100 % között változik, ami a vegetáció rend
kívüli magas vizfeb ételével kapcsolatos.
/
Ezeket a törvényszerűségeket a karszthidroiógiai kutatásoknál fennálló kedvezőbb
körülmények miatt ismerhettük meg, de a megállapítások - természetesen más számértékek
mellett - elvileg más területekre és a felszíni lefolyásokra is érvényesek.
Az előrejelzés kérdésére visszatérve rá kell mutatnom*, hogy mind a kllmatológusok,
mind a hidrológusok már régen keresik azokat az időjárási viszonyok bán feltételezhető pe
riódusokat., amelyek - a múltra vonatkozóan - már elég nagy biztonsággal kimutathatók és
amelyek extrapolálásával a jövőbeni kLm&alakuiásra támpontokat nyerhetünk.
A paleoklimato-lógusok a föld forgás! tengelyének szögváltozásából vonnak le követ
keztetéseket. A forgástengely kb, 20 ezer évenként vált át a meredekebbtőí a laposabb állás
ba, A Föld pályájának exeentricitása 92 ezer évenként ingadozik a két szélső érték között,
azután a nap-éjegyenlő ség precessziója folytán a perihélíum nem mindig ugyanarra a napra
esik,, de 21 ezer év alatt az összes naptári napokat érinti. Mindezek a tényezők befolyásolják
a napsugárzást és Földünk klímáját. Az ismert Bacsák-Milankovic féle naptár e körülmények
figyelembevételével készült és magyarázza a különböző eljegesedéseket. Mindezek a perio
dicitások azonban igen nagy időket ölelnek fék amelyek a mi életünket alig érintik. Hasonló
an nagy időközöket felölelő klímaingadozások mutathatók ki a negyedkori üledékekben, ame-'
lyek a glaciálisakat és interglaciáíisokat visszatükrözik. Ezek is évtizezredekre vonatkoznak.
« . . .
*
Lényegesen közelebb állónk és a gyakorlat számára fontosabb adatokat szolgáltatnak
az*k a vizsgálatok, amelyeket a fék évgyűrűinek kutatása során végeztek,'A fák évgyűrűinek
rastagságában visszatükröződik a klíma, elsősorban a csapadékosság. Különösen Ameriká
ban tulajdonítanak a dendrnkronoíóglának nagy jelentőséget és különleges mérőberendezése
ket is szerkesztettek- amelyek nagyitó alatt végigíap r gatják az évgyűrűket, értékelik és diag
rammokban felrakják az adatokat. Kétségtelen azonban, hogy ez az eljárás nem mindenütt
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alkalmazható a csapadékosság vizsgálatára, mert különösen a hidegebb égöv alatt a gyűrűk
ya&ia&áága nem a csapadékot, hanem a melegebb hőmérsékletet tükrözi.
'■* I
,
<*
A klimaperioduslcutatássat foglalkozók véleménye egyre jobban egyezik abhai\ hogy
az időjárásnak az egész Földre vonatkozó jelentősebb változásának oka kozmikus, helye sebben szelárls hatásokban keresendő és egyre löbben hozzák a napfolttevékenységben
észlelt periodicitást összefüggésbe a klímaváltozással. Így többek között az említett előre jelzési konferencián dr. Wemer Kresser wieni egyetemi tanár, aki akkor az osztrák hidrográfiai szolgalat vezetője volt, ismertette a Duna több mint 130 éves hozamsorával kapcsolat
ban végzett matematikai elemzéseit, amelyek szerint kitűnt, hogy az idősorr !' azon diuüámának, amely kétszer olyan hosszú, mint a napfoltperiodus, legnagyobb az amplitúdója. Hang súlyozta ugyan, hogy ez magában meg nem bizonyító erejű, de mindenesetre figyelemre mél
tó jelenség. A konferencián Kresser professzor az előrejelzéssel kapcsolatban megemlítette
a dendrokronológia terén végzett vizsgálatokat, eredményeket és megemlítette, hogy egyes
óriásfenyők évgyűrűi ezer évre terjedő időszak csapadékviszonyainak tanúi.
A magam részéről felvetettem, hogy a szpeleológusok kezében ennél lényegesen
hosszabb periodustanuk vannak, nevezetesen a cseppkövek gyűrűi, amelyek feltehetően több
ezer év csapadék, illetve beszivárgási viszonyait tükrözik igen nagy részletességgel. A gon
dolat akkor igen megtetszett Kressernek és legnagyobb meglepetésemre a később Bregenz ben tartott osztrák vízgazdálkodási konferencián már úgy emlékezett meg egy hasonló témá
jú előadásában, hogy Magyarországon a szpeleológusok foglalkoznak a cseppkőrétegek ér
telmezésével és a perioduskutatásba való bekapcsolásával.
így akaratomon kívül egy olyan erkölcsi kötelezettség vagy adósság elé kerültünk,
amit mindenképpen le kell törlesztenünk. De ettől függetlenül is olyan - úgy gondolom - rend
kívül érdekes téma előtt állunk, amellyel mindenképpen érdemes foglalkoznunk. Az ,e munká
val kapcsolatban várható eredményeink feltétlenül méltóan felsorakozhatnak majd a szpeleológia egyéb terén eddig elért magyar eredmények mellé. Természetesen számos szakágazat
képviselőinek kollektív munkájára lesz szükség és mai előadásom tulajdonképpeni célja az,
hogy ezt az együttmpködést létrehozzuk és bizonyos keretek között realizáljuk. Hogy talán
sokáig vártam az 1961. évi előrejelzési konferencia óta, annak az az oka, hogy egyrészt
várnom kellett, amig valamilyen tudományosan megalapozott adattal alátámaszthatom azt a
feltevést, hogy a cseppkőrétegek értelmezése egyáltalán járható ut a csapadékviszonyok
negismeréséhez. Ezt Pályi Gyula barátom előadásában elhangzottak megnyugtatóan igazolták.
Vizsgálatai valószínűsítették, hogy a cseppkőgyürükben látható színváltozások csapadékvál
tozásokkal összefüggenek.
Egy másik előkészítő lépés volt, hogy a kormeghatározás szempontjából rendkívül
nagy horderejű radiokarbonvizsgálatok lehetősége felől tapogatózzak. Sajnos egyelőre nin
csen remény arra, hogy hazánkban ilyen vizsgálatokat - szervetlen anyaggal - végezzenek,
de megvan a lehetősége annak, hogy esetleg az UNESCO bekapcsolódásával külföldi intéz
mények megvizsgálják az általunk szolgáltatandó anyagot. Biztató volt egyébként Holly István
előadása is, amelyben a relatív kormeghatározás lehetőségét a szintillációs jelenségek alap
ján fejtegette. A Magyar Tudományos Akadémiánál megalakult karszthidrológiai szakbizott
sággal sikerült a karszthidrológiai perioduskutatás jelentőségét és fontosságát elismertetni,
igy munkánkhoz megfelelő erkölcsi támogatást kapunk, a VITUKI hasonló irányú célkitűzé
sei miatt pedig - bizonyos keretek között - anyagi támogatást is remélhetünk.
Ezen előkészületek után kellene most a szakülés keretében - amennyiben a szak
ülés egyáltalán helyesnek és célravezetőnek tartja ezt a munkát - a vizsgálatok módszer tanában és egy bizonyos mérvű munkafelosztásban is megállapodnunk. Hangsúlyozni kívá
nom, hogy a magam részéről egyelőre azt tartanám szükségesnek, hogy elsősorban szám
talan adattal, vizsgálati eredménnyel rendelkezzünk és csak azután térhetünk rá az élelme
zésre, addig minden erővel az adatgyűjtéssel kell foglalkoznunk. Hogy milyen adatokat gyüjtsünk és milyen vizsgálatokat végezzünk, arra legyen szabad javaslatot tennenT
,

2

,1./ Sztalaktitok és sztalagmitck gyűjtése. , vizsgálatra való előkészítése.
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%«/«A-réteftsk m&őségi yjgágáHtg.,
a. / vegyt
b. / spektroszkopi^s
c. / kristálytani vizsgálat.
3. / A rétegvastagságok mérése. a rétegek számoLsa, diagrammok vagy integrálgörbékben való felrakása.4. / Az egyes rétegek kormeghatározása
m,/ Cí4 módszerrel
b ./ szinüllációs módszerrel
p./ egyéb módszerrel.
5. / «Élő» csennkövekkel kapcsolatos vizsgálatik.
Még néhány szót az egyes feladatokkal kapcsolatban
„ A csepnkövek gyűjtése és vizsgálatra való előkészítése.
. Elsősorban olyan cseppkövek* főleg sztalagmitoknak a természetvédelmi szem
pontok szemmeltartásával való begyűjtésére gondolok, amelyeknek külsején is megállapítható,
hogy nincsenek átkristályosodva. A vizsgálatok elvégzését nem annyira a gyűrűknél, mint
inkább a hosszmetszetben látható rétegeknél látom célravezetőnek. Az úgynevezett gyűrűk
általában nagyon is excentrikus körvonalak, amelyeknek egymástól való távolsága nem mérhe
tő egyértelműen. A lerakódást előidéző vízcsepp sem folyik mindig a sztalaktli ugyanazon az.
oldalán, ezzel szemben a sztalagmitnak általában mindig a legkiemelkedőbb részére esik. Az
időrendi sorrend, a csepegésintenzitás, a lerakód_s mennyisége és minősége ezért a hosszmetszetben jobban követhető, mint a zsúfoltabb vonalú keresztmetszeteken. Minden hosszten
gelyében elfürészelt cseppkő egyik fele a fényképezés, rétegszámlálás, szinelemzés, stb. cél
jaira csiszolandó és políroz gadó. A másik fél anyagmintavétel céljaira szolgál.
A rétegek minőségi vizsgálata. Ezzel kapcsolatban csak azokra a mintaszerű vegyvizsgálatojcra szeretnék utalni, amelyekről a Pályi Gyula eladásában már hallottunk és ame
lyeket a Műszaki Egyetem jósvafői kuiatóházában tudomásom szerint még folytatnak. A vizs
gálatokat spektrumelemzéssel a nyomelemekre is ki kell még terjeszteni. Ezzel kapcsolatban
már biztatót is mondhatok, amennyiben a kémiai szerkezeti kutató tanszék részéről dr. Morlin Zoltán kilátásba helyezte segítségét és már néhány minta vizsgálatát meg is kezdte. Meg
kell említenem, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet levegő osztályának érdeklődését
is felkeltettük és tervbevették a barlangok levegője portartalmának spektroszkópiai vizsgáin -•
tát. A kristálytani vizsgálatok talán a lerakódás idejének hőmérsékleti viszonyaira fognak ada
tokat szolgáltatni. Itt dr. Szádeczky-Kardos Elemér professzor tanszékének segítségére szá
míthatunk. A minőségi vizsgálatokba be kellene vonni még talajtani szakembereket is, mert
feltételezhető, hogy a talajbaktériumoknak a melegebb évszakokban kimutatott élénkebb életműködése is hozzájárulhat egyes elemek jobb oldhatóságához és ezzel a vizsgált rétegek
időszakos minőségi változásához.
A rétegek számának,, vastagságának megállapítása. A rétegek szín-, illetve minő ségi változásában és az egymástól való távolságokban megállapítható ritmus matematikai
feldolgozása fog végeredményben - ha az egyes rétegek értelmezése sikerült - a végső cél
eléréséhez vezetni. Ennek előkészítését a rétegek számának a cseppkő hossztengelye egyes
szakaszaihoz való viszonya megállapításával kell kezdenünk. Az eredményeket azután a rétegszámoi és a tengelyhosszat feltüntető koordinátákból készített diagramban vagy integrálgörbe formájában kell felrakni.
w.Az egyes rétegek kormeghatározása, Az egész kérdés leglényegesebb, de talán
legnehezebb feladata az egyes rétegek képződése között eltelt idő, teh^t a relatív idő és még
nehezebb a mai napig eltelt idő, tehát az abszolút idő meghatározása. E téren nyújthatnak
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nekünk segítséget azok a legújabb vizsgálatok* amelyeket a magfizikai kutatások során az un.
radiokarbon* vagy Ct4 módszerrel most már szervetlen anyagokon is végeztek. Mint tudjuk, h
cseppköveket is részben C14 atomok építik fel amelyeket a beszivárgó csapadékvíz a levegő
bői és a felszínt takaró humusz rétegből felvett. Ez képezi alapját azoknak a rendkívül nehéz
körülmények között végzett vizsgálatoknak, amelyekkel a Beidelbergi Egyetem fizikai tans^é
kén Berbert Franké kezdeményezésére elsőizben állapították meg cseppkövek korát Meg kell
emlékeznem arról, hogy e vizsgálatok megindulását Berbert Franké nálunk Magyarországon
egy meghívásunkra tartott előadás keretében jelentette be először. Ma már több vizsgálati ered
mény van. amelyekkel sztalagmitok egyes részeinek korát 300 és 3300 év közötti időben meg
tudták állapítani. Jelenleg egyik legfontosabb feladatunk, hogy az egyetemet megnyerjük, hogy
számunkra ilyen vizsgálatokat végezzenek. Sajnos meg kell azonban állapítanom, hogy az egy
re fokozódó nukleáris bombarobbantási kísérletek lassan annyira elszennyezik a levegőt, hogy
a C14 vizsgálatokhoz szükséges mai összehasonlító anyag megbízhatatlanná válik és ezért az
abszolút kormeghatározás is bizonytalan. A relatív kormeghatározást ezek a körülmények* azon
ban nem befolyásolják. A relatív kormeghatározás kérdésével foglalkozik egyébként Bolly;Isí~
van lagtársunk is. szintíllációs vizsgálatainak eredményei! igen nagy érdeklődéssel várjuk.
Az egyéb kormeghatározó módszereket itt nem tudom pontosan meghatározni, mer;
ezeknél elsősorban a véletlennek van nagy szerepe. Ilyen véletlen volt az, amikor a Domica
barlangban a terepet ásatás céljaira előkészitettük, a kőtörmelékéi öltakaritottuk és egy leemelt
170 cm hosszú sztalagmit alatt legnagyobb meglepetésünkre egy vonalrajzos bükki kultúrájú
cseréptöredéket találtunk. Ezzel beigazolódott, hogy a szóbanforgó cseppkő nem lehet idősebb
kb. 5000 évnél,
Egy másik véletlenről az 1961. évi Nemzetközi Barlangkutató Kongresszus előadásán
értesültem. Az egyik száz éve megnyitott osztrák bányában, melynek egyik tárója mészkőben
vezetett, egy vízmedencében a néha barlangokban is található gyöngyöt találtak. A cseppkő
gyöngyöt kettévágták és mikroszkopikus vizsgálattal 100 gyüriipárí számoltak meg rajta. Ez az
adat persze még nem bizonyítja, de való színű siti, hogy egy-egy gyürüpár, illetve rétegpár egy
év száraz és nedves szakaszát tükrözi vissza. Ma sok ilyen adatunk lesz, akkor egyre jobban
valószínűsithetjük a ma még csak sejtésnek mondható feltételezéseinket,,
Végül az élő cseppköveken végzendő vizsgálatokról Itt me gint a Műszaki Egyetem
jósvafői kutatóházában folytatott munkákra kell utalnom., amelyeket semmi körülmények között
sem szabad abbahagyni, hanem fejleszteni kell Ilyenek a csepegésintenzitás mérése, a robot
cseppkövek súlygyarapodásával végzett vizsgálatok és a csepegő víz kémiai és fizikai vizs
gálata az év különböző szakaszában. E vizsgálatok alapján elképzelhetőnek tartom, hogy meg
szerkesztjük egy ideális cseppkő nagyitolt keresztmetszetét olyan meteorológiai állomás ada
tai alapján, amely karsztvidéken van és amely legalább százéves idősorral rendelkezik. Igen
érdekes lenne ezt az elméleti sztalagmitot egy az állomás közelében gyűjtött fiatalabb sztalag
mit rajzával összehasonlítani. De egyelőre nem szeretnék több gondolatot, felvetni. Azt hiszem,
hogy az említett téma olyan sokrétű, hogy még számos szakülésen kell majd a részletkérdé
seket megvitatni. Most csak ahhoz kérem a szűkülés szives véleményét, hogy egyáltalán jár
ható útra lépünk-e, és végül arra is, hogy lesz-e erőnk legalább néhány éven át ezzel a kér
déssel kollektív alapon olyan mélységig foglalkozni, hogy az méltó folytatása legyen a magyar
szpeleológiai kutatás eddigi eredményeinek?

s* és *Barlang világ a régi Magyar Barlangkutató Társulal folyóiratai
megvannak ugyan Társulatunk könyvtárában, de sajnos az alábbi számok hiányoznak.
Barlangkutatás

I.köt.
XVI. köt.

3,szjím
2 4 szám

Barlangviiág

IV.köf.
X. köt,

I. szám
1 2. szám,

Ba a fenti számok megvolnának tagtársaink valamelyikének és nélkülözni tudná, köszö
nettel fogadnánk. Esetleg más számokkal kárpótolnánk.
k
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fi CStfi WflT G C O MO O t D L D G I f l l V A Z L A T f l .
Dr. Láng Sándor

Alacsony jellege miatt ez a hegység inkább negatívumként jelentkezik az Északi -■
Középhegység vonulatának tagjai sorában. Ugyanis a nyugati szomszédságában emelkedő,
sokkal magasabb Börzsöny, valamint keleten a hasonló jellegű Mátra és Karancs között a
déli-északi irányú légmozgás.k, sőt tó.; .e---dő ak számára is .. Oderáét alacsony nyer
gei kényelmes átjáróul sz Igáinak- a éten z Alföld szó .t-szédo* részei és északon az Ipoly
völgy között. Az igy köriek atárolt táj. ha a C'döll'i- dombságnak délre, az Alföld felé ékszerüen előrenyuló felszínét is h zzászámiíjuk, - több mint 3000 km2- nyi területével javarészt
dombság!, alacsonyhegységi és csak kis részleteiben középhegységi táj. Változatos felépíté
se és szerkezete miatt több rézlettájra osztható. Délről észak felé az első a mGöd: Hói -domb,sét£_/£45 m/ az aszód-váci átjáróig; a Galga- Zagyva között a Déli- Cserhát boltozata /321 m/
a-Hatvani öblözettel; a Duna, a Galga és a Lókos patak között a-Nvugatk Cseri át a váci
Nagyszál /652 m/ idősebb kőzetü kicsiny rögcsoportjával,, amely, a-hegység legmagasabb
pontja; a Galga forrásvidéke, a Lóci patak, az Ipoly és a Bőr ón között a Északi-/Kopasz/
Cserhát /320 m/ a Dél-Nógrádi öblözettel; a G ga or á . dP e és Zagyva között a Kele-.
ti ./Pásztói-/ Cserhát /575 u../ a neg,=eg s8., ellen, '.g-z középhegységi tájrészlete, azonban,
különválasztható tőle -a íznzuLavár-B-roeli-hegy környéke a Galga forrásvidékén, KözpontiCserhát néven; végül í z Északkeleti- Cserhát alacsony dombvidéke ,/400 m/ a Lóci- völgy,
az-Ipoly, az országhatár Tpolytarnóc tói keletre levő szakasza, a Karancs és a Tarjáni-patak
között, délen a központi cserháti magas yulkáni takarók lábá*.
A táj geomorfológiai irodalma szegényes. A korábbi évtizedekben id,Lóczv. C'holnokv
néhány megállapítását követően több kisebb részleíanalizisi készítettek innét is a kutatók /*&.- ,
Noszkv„ Peja. Locsava.. Pórszász/, korszerűbb féld ígozast nyújtott egyes resztetekről eíéin-r
te Leél-iOssy. majd- Székely;. . sszef glalo tájm n r ' fi Láng készitett. A földtani iroda
lom bőséges,-különösen rcL-Noszkv. ez ó
Iából . -d a Cserhát földtani tájmonográfiája,
egy egész élet összefoglaló, szintézise.
A hegység ősföldrajzi fejlődését elég hosszú földtani időszakaszon keresztül lehet
figyelemmel kísérni. A paleozoós nagyszakasz idején az északi Tele, vagy talán az egész te
rület is, az Ős-Vepor kristályos tönkjéhez tartozhatott; majd a triászban déli felét a középdunántuii mezozoós kratoszinklioáhs foglalta el, kb. a Galga forrásvidékétől k z d v -. Ezt a sza
kaszt később részleteiben még ki nem nyomozott, hoss
szárazfo.
zak körétté, lepusz
tulással és egyes részeken ko ejatív . lékf I almoz-dással, Ilyen üledéktakaró lepusztu iástól megkímélt maradvány^ a oézsai bauxit. Az alsóeocén végéig tartó hosszú szárazulati
szakasz után itt is megindul a terület egyes részleteinek süllyedése, igy jöhettek létre a Nagy
szál alján, a Kosdon feltárt csökkentsósvizi és barnakőszenes középsőeocén rétegek. A fel
sőeocén ugyanitt tengeri rétegekkel jelentkezik a Pireneusi hegységképződéssel kapcsolatban,
és ugyanúgy kiemelkedés váltja fel, mint a Dunántúli-Középhegységben A rövi-’ -íe g tartó
kiemelkedést az északkeletről érkező alt? fig c.p- t- n- r r -zg edt>:'ó.;a váltja fel, ez azon
ban nem terjed túlságosan mőco^e C-erná -ól és -x,.
-tedék képződése jellemzi. A ten
ger uralma az egész oligocánen át /ta rt, délcserháti-gödöllői-dombsági felsőoligocén regreszszió kíséretében-/szávai hegységképzódés/.
Ez a regresszió az akvitáni emeletben országos méretű, majd a burdigalai-emelet ben ismét visszatér a tenger és a burdigalai- lielvéti emelet határán regressziós megszakítás
után ismét jelentékeny a transzgresszíó. A stájer hegységképződés itte: 1 és környékbeli meg
nyilvánulásait követő andezitvulkánoss-g gyors
-endesülésével a fel-<V t-tonai tenger se 
kély vize terjeszkedik, a délny-ga. eszeket ki.é e
s m .t-; tenger tqrfoglalása csak a
Dél-Cserhát egészére es * g döll - nu ag c.; o„bik felére terjed ki, északon Pásztó fö
lött és Kőbányánál sva ia a löze --■>* ki. Az alsópannón szárazulati szakaszával szem
ben a feliőpannóni tó az ntrapannon süllyedések miatt jelentékeny teret nyer, egészen a
Pásztó-Galgamácsa Vác vonalig. Később, a felsőpliocénben ez a terület is teljesen szárazu
lattá alakul.
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A hegységet rész; ben felépítő fiatal, vulkánosság működésszakaszai sorában az el
sőként jelentkező alsó riolittufa képződése gyenge, jelentősebb viszem! az alsótortonaí piroxénandezitvulkánosságoU a fő kitörésszakaszt bevezető középső riolittufa keletkezése, A
szarmata emeletben vulkánosságba gyér rialittufs’ képződéstől eltekintve, Nógrádszakájuál. vált
erősebb, ahol az Osztfovszkl nyúlványaként a Kőhegy andezitvuikání tömege épült fel.
i.
'
'
i
•
*
A felépítményi jellegű hegység töróses szerkezetét és nagyon jellegzetes szerkezeti mor
fológiai formáit kialakító fiatal tektonikus mozgások elsősorban a tortonai vulkánosság lezárulása
után, a szarmata és a pannoniaiemeletekben léptek fel. A legújabb földtani kutatások eredményei
helyenként az id. Noszkvtói rögzített inírapannon erős hossz7 /délnyugat-északkeleti/ és filsőplíocén keresztvetők, továbbá a Dzsidától Salgótarjánnál kimutatott ugyancsak igen erős össze
nyomódással, térrövídüléssel járó keresztvetők jelentőségét kisebb rendűnek értékelik. Kétség
telen azonban az,.* tekintettel a helyenkénti erős térszinformálód_sra is, különösen Salgótarján
környékén, - hogy a haránttörések mentén jelentkező különböző méretű elmozdulások felsőplio-cén rodáni mozgásoknak minősíthetők, amelyek az itteni bazaitkitörésekkel lehetnek kapcsolato
sak /.\{íiáá§z*_l 960./. A töréses szerkezet mellett itt-óit fellépő felboltozódások részben a stá
jer mozgások fiatalabb szakaszaiban fellépett vulkáni működéssel lehetnek kapcsolatosak/Sóshartyáni-boltozat,-Pest-Gödöllő közötti boltozatok/, egyes helyeken viszont még a pannoniaiüle
dékek is résztvesznek a boltozódásban/Aszód környéke/.
'
;
Á‘ félszinj formák és a fedohegységt, felépŰményí jellegű töréses, kevés helyen töréséé fel'
boltqzódásoá'liegység szerkezet kapcsolatában megállapítható, hogy a Cserhát, sőt a környékén
helyet foglaló valamennyi szomszédos hegység szerkezeti morfológia) arculatának, vázának kialakitásában is a legtöbb szerepükaközéppliocén-pleisztocén vége között lezajlott, sok lielyep ha
tározottan összenyomódással járó fiatal kéregmozgásoknak volt. E mozgások során jött létre1a
legtöbb aszimetrikus keresztmetszetű völgy, a legtöbb ilyen jellegű rögforma és a korábban kép
ződött egyes boltozatok széthasadozása is e mozgások kíséretében történt. Ezenkívül, az egyes
fedőhegységi üledékes, továbbá vulkáni kőzetü rögök* tönkrögök változatos magasságra való ki
emelkedése, sőt besüllyedése is ezekkel a mozgásokkal hozható összefüggésbe.
‘
I
'
. |
A külső erőknek a szarma ta emelettel kezdődő sakadatlan működése következtében a
hegység felszínéről a lazább kőzetű részeken többszáz m vastag üledékes összlet letarolódása
következett be. Jól lemérhető ez a folyamat olyan magánosán kiemelkedő* szigetszerű vjulkáni
legyek esetében, mint pl, a Szandavár, a Pilinyi- Várhegy, vagy akár a Karancs lakkolitja. De
nég a Salgótarján vidéki bazaltvulkáni működés lezajlása óta is lehet számolni a laza kőzeteken
helyenként 100 m-t is meghaladó magasságkülönbségeknek denudáció okozta kifejlődésével,
írig a többi, az egyes bazaltelőfordulások közötti, nagyobbarányű, többszáz m-es magasságkü
lönbség fellépése /p l. a Medves-fennsik és a szlovákiai ajnácskőí bazaltkúpok között/ ítészben
márcsak fiatal kéregmozgásokkal magyarázható.
I ,i
A mai denudációs felszíni formák kialakulása a hegység fejlődés történetének hosszanr
tartó szárazulati szakasza miatt, amely a tortonai beltenger elvonulása óta zavartalan, - egészen
á szarmata emelet kezdetéig vezethető vissza. A fejlődés egyes állomásai a következők- 1,/,A
fiatal vulkánon területen már ezt megelőzőleg a tortonai emeletben is yolf szárazföldi lepusztu
lás, de ez, mint az un, elsőtönkösödés _ szakasza., csak rövid ideig tartott, Ezalatt azonban a
Cserhát eruptív kőzetű-része,.vagyis az egész Keleti’ Cserhát, még a Mátrához kapcsolódét^ és
azzal együtt vett részt a trópusi tönkösödésben is. Akkor nyesődtek le simám § cserháti tufa-,
láva- és agglomerátum-takaró egyes részéi. 2,/ A tönkösödésse! eléggé elegyengetődött. félszin később megsüllyedt és a Mátrától elszakadva teljesen elöntötte a félsőtortonai beltengert
Ezzel a denudációs folyamatok itt szüneteltek. Az alsószarmata beltenger elöntése viszont ipái'
kisebb területre, délebbre korlátozódott, a felszín az egész Cserhátban differenciáltabbá alakult.
3>/ A térszíni differenciálódást az alsószármatában szárazulattá váló, az egész Cserhátban-uj™:
rqéledő, de már csak szubtrópusi jellegű második tönkösödés nyomán, úgy látszik, elég erqs
elegyengetődés követte. A felszín nemcsak a.vulkáni takarók rétegeit, padjait metszi, hanem a
lajtamészköyes réteget is. Egyes ilyen kisebb részletek, mint 400-500 m magasságra szépep
felemelt vulkánikus tönkrögök /Dobogótető, Hármasliatár, Budahegy , Kakukhegy/ kisebb mére 
teik mellett fennsik-jellegűek, és esetleg a felsőszarmata szárazföldi kavicstakaró foszlányait
Is viselik. Néhol viszont már csak szemenkint van meg rajtuk a kavicstakaró maradványa, fed
egészen 500 m magasságig.
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4,
/ A második tönkösöd's a Pásztói- Cserhátban v.aiószlnüleg az alsópannóniai és még
a feisőpannóniai emeletben is kitartott. Eredményeként nagyarányú lepusztulás volt a hegység
topni részén is. Siói az esetleg csak vékonyan helyet foglaló eruptív tufatakarók már gyorsan,
lepusztultak,- majd a lepusztitás tovább haladt előre a fedőhegységi laza, de kissé változatos ke
ménységű kőzetekből felépült felszínen is és itt kiterjedt fiatal denudációs felületek keletkeztek.
5.
/ A felszínfejlődés következő lépése a feisőpannóniai emelet kezdetével mutatkozha tett. Ugyanis, ez alkalommal erősebb kéregmozgások Léptek fel, igy Noszkv hosszanti vetői
képződtek, egyes heg/ségrészek megemelkedhettek, mig a Cserhát déli-fele a Cserhátszentiváni- és a Garábi-medencével együtt yiszont me gsűliyedí, úgy, hogy a feisőpannóniai beltó ezt a
területet átmenetileg el is öntötte. Még a Cserhátszentiváni-medencébe is benyomult és üledékei
300 m körüli tszf. magasságban foszlányokban még megtalálhatók. E mozgásokkal karöltve emel
kedtek ki a Cserhát felsőszarmata kavics fedte vulkáni tönkrögei. 6./ A legnagyobb arányú fel
színi átalakulás azonban, amely a mai szerkezeti morfológiai kép alapvonalát is meghatározta,
csak a felsőpliocént bevezető kéregmozgásokkal következett be. A régi vetődések feléledésé
vel és az.újabJb, a,Noszkv- féle, un. keresztvetők kialakulásával eléggé feldarabolódott a terület,
különösen a Pásztói.-Cserhátban és a Karancs környékén. Ezt annak alapján lehet következtet
ni, hogy a lajtamészkő foszlányai Ecseg és a Hármashatár között 160-520 m, a felsőszarmata
szárazföldi üledékek 150-500 m, a pannoniaj rétegek pedig a Cserhátaljától kezdve 120-300 m
közötti magasságba kerültek.
Az egyes részletek fiatal kiemelkedése és szerkezeti tagolódása, amely növelte a magas
ságkülönbséget. az egyes azonos összletek szertetagolt részletei között, a rodáni, a valachiai és
a jelenkori tektonikus mozgásokkal, volt kapcsoldos. A Cserhát ugyanis napjainkban is szeizmi
kus terület.
A nagyarányú szerkezeti széídarabolódás mellett jelentékeny volt az eróziós lepusztitás
is, ennek mértékéről egyes tanuhegyek adnak jó bizonyítékot. /'Bulla /1960/ is vulkáni tanuhegyeknek nevezi a cserháti, börzsönyi, mátrai vulkáni takarókat/. Ilyenek pl. az ÉszakkeletiCserhátban a nógrádszakáli Kőhegy /400H1/ és a Pilinyi- Várhegy /40Q m/, ahol kb. 150-200
m-es összlet lepusztitásával lehet számolni. Hasonló a lepusztitás mértéke a Szandavár /545 m/
és a Berceli-hegy /476 m/ környékén is. A Pásztói-Cserhátban csak 100- 150 m-es lehet a fia
tal üledékek hiánya, azon az alapon, hogy a pannóniai üledékek a 120-300 m közötti szintben
jelentkeznek. A Központi- és az Északi-Cserhát andezit telérei vidékén ugyancsak 100- 150 mes fiatal denudációval lehet számolni, mig a hegység peremvidékei körül a Börzsöny és az Osztrovszki szélén, továbbá a Karancson kb. 300-400 m-Bsl, annak alapján, hogy a karancsi andezitlakkolitnak még a 700 m körüli magaslatain is kimutathatók a mellékkőzeten létrejött csomós,
égetett palák.
A felsőpliocéntől kezdve, mivel ekkor a szubhópusi éghajlat megszűnt és a Föld éghajlata
fokozatosan lehűlt, megszűnt az areális erózió ura.ma is és vele a tönkösödés lehetősége is, az
uralmat a lineáris erózió vette át, vele a normális eróziós völgyképződés kezdődött meg és a
szerkezeti mozgásokkal nagyvonalúan feldarabolt egységek további erős eróziós szétdarabolódása állott be. A szerkezeti- morfológiai vázon és a továbbiakban a normális lepusztulással létre
jött arculaton azután több- kevesebb változtatást hajtottak még végre a pleisztocén eljegesedé
sekkel járó iehüléses szakaszokban fellépő periglaciális jelenségek is./L . a megfelelő fejezet
ben/ A jelenkort a normális lepusztulás jellemzi.
Végeredményben tehát a keleti-cserháti andezittakarók az alsótortonai szakaszban kelet
kezett és a Mátrával akkor még egybeforrott tönkfelület kicsiny maradványai, melyek később a
tektonikus elkülönülés miatt külön tönkösödtek, mig a Cserhát üledékes kőzetű területein - kivé
ve a Déli Cserhátoí - a tortonai emelet lezárulása óta lezajló állandó jellegű lepusztulás hullá mi s denudációs felszint alakított ki. Ezen a felszínen, különösen az Északi- és a Nyu gáti-Cser
hátban pusztult le a legtöbb üledék, úgy, hogy legnagyobb részben már a katti rétegsor van a fel
színen. Az erős denudáció miatt itt bizonyos mértékig morfológiai- és földtani értelemben is - in
verzió alakult k i/a földtani inverzióra különben Horusitzkv F. is utal/ amiatt, hogy a legidősebb
rétegek foglalnak helyet a kissé felboltozott, majd Jepusztitoit terület legközepén és a boltozat
szárnyain a Mátra és a Börzsöny/továbbá az Osztrovszki/ fiatal vulkánikus összletei valósággal
periklinális dőléssel mutatkoznak.
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' A Cserhát mai felszínén a normális denudáeíő ekozta további differenciálódás figyelhető
meg. A lepusztulás az emberi beavatkozás sokoldalúsága miatt erősen meggyorsult, különösen
a hajdan kiterjedtebb erdők kipusztitása révén. Emiatt erős talajerózió lépett fék, az allúviumok
jelentékeny mértékű fsiiszapoíódása mellett. Ezenkívül megmö-¥-eke.de.íí az aszóvölgyek és árkyk
mélyülése is, a jelenkori korróziós vöigyek továbbfejlődésével együtt. Utóbbi-folyamat különösen
a délen fekvő, löszből és homokból felépített Gödöllő-Ceglédbereeli dombságon figyelhető meg.
Általában, a talajerózió szempontjából hegységeink és dombságaink sorában a Cserhát az egyik
legjobban erodált tájegységünk.
A genetikus felszíni formák sorában az első csoportban a szerkezeti morfológiai formákat
említjük meg. Ide a többé-kevésbé tektonikus rögökre szabdalt andezittakaró roncsai, a magáno 
sán, vagy pedig rajokban húzódó, kereszttörésekkel többnyire jól feldarabolt andezittelérek, é§!
az andezitkúpok tartoznak. A legtöbbet a Pásztói-Cserhátban szerepelnek, de előfordulnak a Dé
li- és a Keleti, valamint az Északkeleti-Cserhátban is. Az idősebb /mezozaós/üledékekből fel
épített rögök, részben tönkrögök a Nyugati- Cserhátban jelentkeznek. A hegység többi részén ■
gyakoriak a szerkezeti vonalak mentén kisebb- nagyobb mértékben kiemelt rögök, gyakran ferde
helyzetben, aszimmetrikusan. Utóbbiakat többnyire laza, fedőhegységi kőzetek építik fel és egyik
peremük, vagy két szomszédos oldal menti peremük, ahol fiatal szerkezeti vonal képzelhető el,
meredek lejtőjű,,sok suvadással, csuszamlással. Szerkezeti formaként említhető még a Cserhát
területéről néhány boltozat, körkörös/periklinális/ dőlésű rétegekkel, sugarasan széífuió völ
gyekkel, utóbbiakat esetleg a hoitozódásnál is fiatalabb törések jelölték kj /Ecskendi-, Sóshartyáni-, Kisszenimihályi- boltozat/. Ha a felboltozódás elég fiatal vc-lt, a b hozatnak még van geo •
morfológiai jelentősége is. Végül, a szerkezeti fojrmák sorába a szerkezetileg kijelölt eróziós yö,U
gyek és a völgymedencék tartoznak. A nagyobb völgyek mind szerkezeti alapon képződtek. '
♦

t

.
r/i
A pleisztocénvégi-jelenkori felszinalakui 4®'öan néhol sok szerepe van a ma ís végbemé
nő tömegmozgásoknak a lejtőkön/omlások, suvadások'csuszamlások,/. A lankós, hullámos fel
színek és a lapos, száraz völgyek kialakításában nagy szerepe volt a pleisztocén jeges ttöakaíszok szoliflukciójának. Ezeknek és a jégmentes szakaszok normális denudációja ritmusos öspzjátékából alakultak ki helyenként a laza kőzetekből felépült kisebb nagyobb vastagságú hegyiéi;
törmeléHakarók, hordódott össze sok helyen a fekvő köze; törmelékével szennyezett lösz / -»ze •
kelv* palóclösz/' és keletkezett egyes eróziós és korróziós völgyek vastag kitöltése, e kitöltéiék
tehát nem tisztón szoliflukciós eredetűek, hanem komplex formák- Végül, a fi '-uV>n kiemelt érijjjtiY
tönkrögök, üledékes táblarögök felszínébe sok, tisztán eróziós konzekvens vójtgy vágódott be,lég
többjük rövid és legfeljebb a II. sz. teraszok láthatók bennük, vagy pedig terasiíalánok.

A szpeleográfiai terep.ie)eritési lapokat kfljük, hogy a csoportok és kutatók a Magyar Karszí- és
Barlangkutató Társulat Dokumentációs Szakosztálya /Dr. Bertalan Károly/ címére„/Budapeétt,
VI., Gorkij fasor 46-48./ mielőbb visszaküldeni szíveskedjenek, hogy a feldolgozást megkezd hessük. Újabb lapok a szerdai hivatalos órákon igényelhetők.

Schafarzik-Vendl-Pappi Geológiai kirándulások Budapest környékén c. könyv a kiadó értesíté 
se szerint hamarosan megjelenik. A könyv ára újabb közlés szerint előreláthatólag kötve 37.-^Ff,
fűzve 33 - Ft lesz. Kérjük Tagtársaínkat, igényléseiket minél előbb küldjék be, megjelölve, hogy
kötve vagy fűzve kívánják, mert a korlátolt szómban megjelenő könyvet csak úgy tudjuk részükre
biztosítani. Aki óhajtja, annak részletfizetési kedvezményt isíudunk nyújtani.
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A BŰKK-HE6VSÉ6 EDDI6 ISMERETLEN KOFÜLKÉ s É b EN VESZETT
ŐSLÉNYTANI ÁSATÁS ELŐZETES EREDMÉNYE (RÉPÁSHUTA, REJTEK).
dr. Jánossy Dénes
/A z Ásatás eredményének tudományos Ismertetése, teljes faunalistával, ábrákkal és
Irodalomjegyzékkel német nyelven megjelent a Karszt- és Barlangkutatás /MKBT Évköny«
III. évfolyamában./
A Bükk-hegység karsztüregeiben már mintegy fél évszázada folynak többek közt ős
lénytani - régészeti kutatások, de ennek ellenére még ma is nagy számban találhatók ilyen
irányú feltárásra, illetve ásatásra alkalmas barlangok és főleg kőfülkék. E téren tehát a vizs
gálatok még távolról sem tekinthetők lezártnak.
Ezt a tényt igazolja az, hogy 1957, április 22-én feleségem, közös bükki kirándulá
sunk alkalmával kis, ásatásra alkalmas kőfülkére bukkant, melyről az irodalomban említést
sem találtam. Az inkább sziklaeresznek nevezhető képződmény Répáshuta községtől kelet
re fekvő Rejtekl munkásszállástól déli é húzódó völgy keleti lejtőjén* a szállástól mintegy
500 menyire található, ott ahol jelenleg'az idős, vegyes szálerdő érintkezik az elektromos
vezeték számára készített erdőirtással.
Az a 10-15 m magas sziklafal, illetve szikiaíömb, melybe az erózió több sziklaereszf
é# kofáikéi Vájt, világos, jól rétegzett, Balogh K. szerint /1954/ «répáshutai tipusu* középső
triász korú mészkőből /középső v. felső ladini emelet/ áll. A szóbanforgó sziklaeresz nyu
gati irányú szájadékkal, mintegy 8-10 m-rel a völgy talpa felett nyílik, A völgyben folyó pa
tak a barlangi agyagkitöltés helyben való iszapolásának feltételeit rendkívül kedvezővé tette.
A sziklaeresz É-D-i irányban 9 m hosszú, erre merőlegesen, legmélyebb pontján ki nem
töltött része 2,5Ö m mély és az ásatás megkezdése előtt ""mennyezetének* legmagasabb pont
ja mintegy 1,60 m volt. A sziklaeresz mögött, két oldalfűiké vei nyílik a külvilágba egy kis félköralaku folyosó, melyben csak négykézláb lehet közlekedni. Az említett sziklatöfnb dél! fa
lán is található egy kisebb kőfülke, mely ásatásra ugyancsak alkalmasnak látszik.
Az e dolgozatban szereplő sziklaereszben - melyet a következőkben Rejteki 1. kőfülkének nevezek,- először 1957. április 27-én végeztünk próbaésaiást, mégpedig a déli ol
dalfülkében. A kitöltés felsőbb rétegeiből a szokásos jelenkori aprógerinces csontokon kívül
a patkányfejü pocok állkapcsa is előkerült, ami a Bükk területéről lévén szó, legalábbis jég
kor-végi, posztglaciális korra utalt. A kitöltés-anyag azonban határozottan keveredés jeleit
mutatta. Következő évi Répásbuta-kövesváradi ásatásom folyamán /1958/ szeptember 2829-én a déli oldalfülkél teljes egészében kiástuk és kis próbalyukat mélyítettem a kőfülke
tulajdonképpeni üregét részben kitöltő humuszban. Az oldalfülkében ekkor újból jégkorszak
ra utaló színezetű /barnás-feketés/ csontszilánkokra bukkantunk, a másik próbalyukban peig kb. 80 cm mélyen siketfajd csontját fedeztem fel, mely jelenleg nem él azon a területen.
mellett jelenkori gerinces állatfajok maradványai is előkerültek. Ezek alapján a kő fülkét ása
tásra alkalmasnak találtam, s ezért 1959. junius 19-től július 6-ig kisebb ásatást végeztünk.
A próbaásatásokban feleségem, az ásatásban pedig feleségemen és egy segéderőn kivül
Topéi György muzeológus vett részt. Valamennyiük áldozatos, fáradtságot nem ismerő mun
kájáért e helyen is köszönetét mondok.

Í

A kőfülke kitöltésének rétegsora a következő voitl
1./ 0-90 cm-ig sötét-feketés, gyökérszövedékes erdei humusz, melynek a sziklaereáz mennyezetén kívül eső része csaknem teljesen meddő volt, Belsőbb részeiben némi
.csontanyagot és a legkülönbözőbb korokból származó régészeti leleteket találtunk /OsztrákMagyar- Monarchia-beli pénzt, zománcos és zománc nélküli edénytöredékeket, pattintott kő
eszközöket, stb*/. Nyilvánvaló ezen rétegek bolygatottaága, s ezért további tagolásnak értel
me nincs*
2./ 90-140 cm között, - beljebb kivékonyodva - szürkés, mészkőtörmelékes humusz
található, durva, csiszolt-kőkori jellegű edénytöredékekkel, néhány pattintott kalcedon-esz
közzel, egy csaknem ép disznó-szárkapocsból készült csontárral. A rétedben faszenet és
néhány jégkojí maradványfajt tartalmazó erdei állattársaság csontjait gyűjtöttük.
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3*/ 11(M40 cm közölt szirtiéit a jégkor és. jelenkor közti átmeneti, rétegei eméjiünk
kf, melynek faunája majdnem kizárólag erdei, de Ili feltétlenül keveredéssel Is kell számcAnufik* meri a réteg nagyobbik része úgyszólván kizárólag laza kőtörmelékből áll,
4-’J.J Két nagy szikla között a kőszóródásos laza réteg alatt, ~ 140-230 cm-nyíre
az eredeti legmagasabb felszíniéi 20, illetve 30 cm -es rétegekben emeltük ki az eresen kö
ves, lefelé egyre sárguló, az uíólső jégkorszak legvégső szakaszéból eredő kitöltést, Ezek~
ben a rétegekben viszonylag nagyobb számú apró/sokszor csak néhány m m -es/ p-ttjLc-Jt
kőeszközt és szilánkot találtunk, melyek Vértes László szóbeli közlése szerbi a paitiK. tf' k ő 
kéi régének felelnek meg /régebben magdaJénienaek nevezték ezt az ősemberi kultúrát 7- A
, rétegejwedényiöredékeket nem tartalmaztak. A pattintott eszközök alakilag inkább a pattiadéit kő*
korhozTapcsolódnak, geológiailag azonban feltétlenül az ál-menet! kőkorhoz, a mezolithoz aoro~
landók. Minthogy mind a négy réteg anyagát teljes egészében a közeli patakban 1 mm-es szjt-ákon átiszapoiíuk, mindegyikből statisztikus vizsgálatra alkalmas kisemlősanyag került elő,- le
felé haladva fokozatosan kevesbeaő erdei fajjal,Faszénanyagat is gyűjtöttünk valamennyi réteg
ből.
Fa.unisztlkai eredmények.
Már az állati maradványok előzetes vizsgálata is igen érdekes eredményekre vezetet'
A felnő humusz- rétegek faunája, - mint már erre röviden utaltam, semmi különlegessége.;,
nem nyújt, A sziklaereszt alkalmilag átmenetileg felkereső ember és borz táplálékának hulládé"
kai és némi bagoly köpetből eredő* főleg rágcsálócsontból álló anyag jellemzi, A kb.» I m mélyen
talált kis míkrofauna még teljesen színtiszta erdei jelleget mutat, amennyihez az erdei-p e- L ée
a földi pocok négy- négy példánnyal szerepelnek a mindössze 12 darabból álló fágcsálófaun,áiá,u
Seppei rágcsálók teljesen hiányzanak.
Ennél sokkal érdekesebb a 100 • 130 cm közötti részekből származó cseuíanyag* mely je
lentősebb mikrofaunából áll.
Már az előzetes vizsgálatból kitűnik, hogy a ragcsálófaunában uralkodik az erdei poc< k és
a földi pocok* de kisebb mennyiségben a mezei pocok Is jelen van, Végül a szibériai és patkányfejű pocok is szerepel 1-2 példánnyal. Különösen jelentős, Ív gy a peték közül valamennyi euró
pai faj megtalálható ebben a réteghen/ n a g y , mogyorós-, erdei és kerti pék A A nagy pék ebbe?,
a rétegben jelenik meg először és a kerti pék első hazai hcíocé". leletével vau drlgusk, mely idő
ben pontosan rögzitve van. Az erdei p.eie a kőfulkéaek csaknem minden rétegében szerepel,
nindíg csak mint szórvány-elem* Végül a mókus ebben a rétegben jelenik meg először az utóba#
jégkor, a würm utáni beerdősödéssel kapcsolatban bevándorolt erdei elemek közt utolsókén!
Különös érdeklődésünkre tarthat számot az említett jégkorvégt rétegsor, Az iszap lakk vá
logatása még nem fejeződött be, s így erői az igen érdekes rétegsorról is csak az előzetes vizs
gálat alapján alkothatunk képet magunknak,
Egyedül a 6-tál jelölt rétegből válogattuk kt a teljes apxógermces anyagól, amelyből a kőnynyebben meghatározható darabok alapján érdekes kép alakul kJ, Az áüattársaság a jellegzetes
átmeneti képet mulatja a jégkor és a jelenkor között, akárcsak a PeiéjtyP barlang 7Jánossy 19o8j,
1980/, ettől a lelőhelytől mintegy 8 km-nyíre a Bfikkhen /P eskő /, vagy a Jank-';vich-harlaag
/K ietzof, 1957. Jánossy, 1980/ a Dunántúlon, vagy a régebbi gyűjtéseket figyelembe véve a, bükki Arnóckőj sziklaodu vagy a Vaskapu-barlang mcsztörmeíékes agyaga/Kadic - MofU* 1938/.
APetényi barlang egyeiien rétegével sem azonosítható az itt megadod faunaszintv már a nagyszá
mu mezei pocok miatt sem, mely arány ott egyik rétegben sem mutatkozik.
Nagy a hasonlóság azonban a Jankovjch-barlang 4-es rétegének faunájával,- mellyel szá
zalékarányban a szibériai-, paikányfejü- és hayast-, továbbá a vizipocck csaknem teljesen meg 
egyezik* DóniŐ különbség van azonban az erdei p c o k irányszámában* A Bükkben arányt alánul
több erdei pocok élt ugyanabban az időben, mint a Duna/si uJL-a, Hogy ez a különbség sem szásmazhat kizárólag a különböző bagiytffc'íáplálkwzásj sajátságaiból, azt a - fcáy igen hiányos - vl-rágp >- 72-

vizsgálatok eredmén *• alátámasztja* A vizsgálatokat Miháltzné, Faragó Mária végezte Szege*
den* és a következő eredményt adták az itt tárgyalt 6* réteg bázisán*
fenyő
lucfenyő
hárs

4 dl
í db
í db

szegfű féle
páfrány féle
páfrány
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í
916
1
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A Jankovich-barlang 4, sz,. rétegéből, melynek faunája a legközelebb áll a rejtek! 6-oa ré
tegéhez* a következő vált a hasonló vizsgálatok eredményei
fenyő
hárs
fűz

3 db
1 db
í db
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A Jankavjch-barlang 1. rétegében is, melyben az erdei kisemjősök már sokkal jelentősebb
szerepet játszanak* mint az itt tárgyalt rejtek! rétegben* 31 páfrányféle és 4 fenyő mellett újból
két fűféle szerepel, A fufélék teljes hiánya és a páfrány spórák nagy tömege a rejtek! lelőhelyen
a Dunántúlival szemben véletlennel nem magyarázható. Az aránytalanul nagyszámú páfrányspóra abűkkí lelőhelyen feltétlenül a beerősödés előrehaladottabb állapotára utal* mint a Dunántúlén
ugyanabban az időszakban / még ha feltételezzük, hogy közvetlenül a kofáké előtt álltak azok a
páfrányok* melyek spóráikat az üledékbe szórták, tehát a helyi adottságok torzító hálását figye
lembe Is vesszük,/
,
v
A pollenvizsgálattal kapcsolatban meg kell említenünk a hárs- virágpor jelenlétének jelen
tőségét mind a Jankovlch- és Pefíuji barlangban mind a Rejtek! kőfülkében. Firbas / 1949 /
szerint a hars pollen a fenyőiéhez hasonlóan eléggé ellenálló és más fákénál jobban fennmarad
bármely üledékben. Ennek ellenére Németországban az igen alaposan tanulmányozott átmeneti
időből* a jégkor éá |Otettíkö)r közit /ajlérödnek nevezik ezt á'szakaszt/ még teljesen hiányzik és
csak a késői átmeneti kőkori lelőhelyeken jelenik meg, Ha ezt figyelembe véve megyizsgáljuk a
Jankovich-barlang rétegsorát, megállapíthatjuk^hogy a 10* sz. rétegnél régebbi időre az ajlerőá
aligha tehető ( Vértes, 1957)*- ebben a rétegben pedig hárs-virágpor előfordul. Ebből az követ
kezik* hogy a hárs hazánkteiületén a délibb kllmazónánák megfelelően a jégkor után sokkal előbb
jelent meg, mint Németországban, A Fstényt- barlang H -ö s rétegének a többinél sokkal teljesebb
polienképénél is lényeges szerepet játszik a hárs (16%). Az itt vázolt flóraképet, valamint az ég
hajlati viszonyokat a folyamatban lévő faszén-vizsgálatok, valamint az üledékkőzettant vizsgálatok
még szerencsésen ki fogják egészíteni.
Visszatérve ezután &rejtek! 6-os réteg faunájára még a kővetkezőket szögezhetjük let jel
lemző á felsőjégko,r jellegzetes békafajának, a Rana mébelyinek teljes hiánya és a gyikok és kí
gyók jelenléte* Ebben a rétegben békák teljesen hiányoznak, de az ez alatt fekvő rétegből az ed
dig válogatott anyagban van egy béka-medencecsont, mely nem Rana méhelyi*- tehát a felső jég
kor üledékeire annyira jellemző békák,- melyek még a helyileg és korban is közelálló Puskapo
rost kőfüikében is gyakoriak /Kormos, 1911/* akácsak a Petényi barlang P .-rétegében** itt tel
jesen hiányzanak /egyeduralkodók legalább is nem lehettek/. Ennek jelentősége abban rejlik*
hegy a békák sokkal hidegebb éghajlat alatt képesek magukat fenntartani* mint a kigyók és gyikok
/ a békalárvák a hideg vízben is kifejlődnek* viszont a kígyó és gyiktojásnak a kikeléséhez meleg
kelj/. Ezenkívül még szegényes fájd-faunából is kitűnik a nyírfajd túlsúlya, mely faj nagyobb szám
ban jelentősebb kiterjedésű nviresekre utal. Hazai jégkorvégi faunáinkban mindenütt jelentősen
előtérbe lép ez a faj.
Ha most nemcsak a 6, sz. réteg faunáját vesszük szemügyre önmagában* hanem a Rejtek!
kőfülke valamennyi jégkorvégi rétegéből az eddig meghatározott mtkrofaunát vizsgáljuk* néhány
jelentős megállapítást szögezhetünk le már most is, részben a nagyemlősökre vonatkozólag is.
A megállapítások jelentőségéi még az is növelt, hogy az üledékképződós teljesen folyamatos
volt* tehát szabad szemmel megállapítható réteghatárt sehol sem találtam,
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1,/ A cickányfaunában a 4. sz. rétegben következik be a változás* mely az első fekérfogu
cickány megjelenésében nyilvánul meg. A fehérfogu cickányok ma is inkább délibb vidékeken
élnek, nálunk a felső jég korban teljesen hiányoztak. A felsőbb rétegekben egyébként a törpe cic
kány feltűnően gyakori.
2./ A felső jégkori barlangi üledékeink jellemző rágcsálója a füttyentő nyúl mindvégig szór
ványos,, de a felsőbb rétegekben az eddig! vizsgálatok alapján valamivel gyakoribbnak látszik.
- mindenesetre a csiszolt kőkor határán eltűnik /ahol pedig a szibiriai pocok uíólsó maradványai
nég megtalálhatók./.
3 / Igen érdekes a pelék megjelenését figyelemmel kisérnünk, melyek a mókus mellett az
erdő jellegzetes rágcsálói. A mogyorós- és erdei-pele már a 6-7 réteg körül megjelenik? a kerti
pdb viszont csupán a 4. rétegben lép fel és még a 2. rétegben is, megtalálható. Ez a pelefaj, mely
ma hazánk területéről nincs biztosan kimutatva, mai nedvesebb éghajlatot előnyben részesítő ter
mészetének megfelelően úgy látszik a jégkor utáni pávadúsabb időnek előhírnöke és jelzője volt,
mely később kipusztult vidékünkről.
4./ Végül meg kell említenünk a csikós egeret, mely a7-4r-es rétegekben mindvégig 1-2
példánnyal szerepel, tehát az eddigi szórvány-adatokkal szemben világossá válik, hogy ez az
állat, mely kicsinysége miatt annyiszor elkerülte az ásatók figyelmét, a Bükk területének is vi
szonylag hosszabb ideig jellemző állata volt.Feltehetőleg nem volt olyan gyakori azonban* mint
a Dunántúl hasonló időszakában /Jankovich barlang 3- 1, rétege/.
A statisztikus aprógerinces-vizsgálatokat szerencsésen egészíti ki néhány nagyemlős-le
let, még akkor tsy ha csak szórvány darabokról van szó. Tekintsünk tehát röviden végig a *na~
gyobhi* csontlelete kent
4 .rétegi

5.,rétegi

7 .réteg’
1

róka

ld b

borz

2 db

vadkan

10 db

nagytermetű
szarvas

1 db

vadkan

2 db

nagytermetű
szarvas

1 db

barnamedve

1 db

bölény

2 db

rénszarvas

2 db

Mindezek közül a legjelentősebb a rénszarvas lelete. Tudomásom szerint ez hazánk terü
letén a legkésőbbi, időbellleg pontosan rögzíthető rénszarvasaiét, mely igazolja, hogy ez az észa
ki emlősállat területünkön egészen az átmeneti kőkorig fenn maradt. Nagyjából hasonló korú a
bükki Vaskapu-barlang rénszarvas lelete is /Kadtc- Moltl? 1938/, ahol azonban a nagy ürge je
lenléte valamivel régibb szakaszra utal. Sajnálatos, hogy az ugyanebből a rétegből eredő medvefog” éppen egy elülső e lő z ,á p -'
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fag*/P j./ mely legnagyobb valószinüség szerint a barnamedvétőj származik, bár a rendelkezé
semre álló összehasonlító anyaggal nem egyezik teljesen. Mint ismeretes, ritka kivételként a
barlangi medvénél is előfordul P^, tehát - bár nem vajószinü - mégis lehetséges hogy a barlan
gi medye utolsó példányainak egyikéről van szó.
Végül a 4, réteg nagyobbszámu disznólelete a mikrofauna erdős jellege mellett szintén nem
Iáiszik véletlennek / a vadkan jelenleg a mérsékeltövi erdők jellemző vadja/
A fauna végleges feldolgozását a Petényi barlangéval együtt szeretném elvégezni, 8 akkor
grafikonokban kifejezni az egyes fajok százalékos eloszlásának változásait. Ezen faunák ala
posabb megismerése bizonyára érdekes uj adatokkal fogja gazdagítani a jégkorból a jelenkorba
vezető átmeneti időszak áUattársaságának változásairól alkotott egyre gazdagodó képünket.

A D É L K IN A I-K A R S Z T V IO É K B A R L A N G JA I
Balázs Dénes
/Megjelent a *Die Höhle* c, osztrák folydrat 1961. évi 1. számában német nyelven./

A nemzetközi szpeleológiai szakirodalomban nagyon keveset olvashatunk még Kína bai->
lángjairól, pedig ez a sajnálatos helyzet kiáltó ellentétben áll azzal a ténnyel, hogy Kina rendkí
vül gazdag barlangokban, A közel Eujrópa-területű ország számos helyén találunk kisebb-na- •
gyobb karsztos tájakat. Legnagyobb közülük a Jünnan-Kujcsou és Kuanghszi tartományokban
elterülő híres Délklnai- karsztvidék.
E hatalmas karsztvidéken a kifejlett karsztos formák mintegy 600.000 km2- nyi területet
foglalnak el, tehát joggal állapíthatjuk meg, hogy ez Földünk legnagyobb összefüggő karsztos tá
ja. A karsztvidék kisebb részel Dél-felé Burmába /S an plató/, Laosz-ba és Vietnámba Is ét nyúlnak.
Büszkék lehetünk rá* hogy e Yidék első tudományos kutatói közt magyar szakember is meg
fordult. Széchenyi Béla 1877-80. évi kínai expedíciójával a Jünaant- karsztvidék nyugati részét
átutazta Lóezi Lajos magyar geológus is. Utazási leírásaiban említést tesz az Északnyugat-Jünnanban levő Csungtteni-karsztvidékről.
A múlt század utolsó és a jelen század első harma dában sok külföldi expedíció fordult
meg ezen a tájon* azonban ezek nem szpeleológiai céllal indultak és a Széc-henyi-expedición
kivüj*eredményeik sem gazdagították e téren ismereteinket.
Az elmúlt években fiatal kínai geológusok és geográfusok szovjet szakemberekkel együtt
karsztmorfológiai tanulmányokat folytattak e vidéken. Csen- Su-pen kinal karsztmorfólógusnak
már több leírása jelent meg egyes barlangokról* de sajnos ezek az anyagok kínai nyelven láttak
napvilágot, igy számunkra nehezen hozzáférhetőek. Pét- Ven-chung világhírű kínai antropológus
nagyszerű felfedezőseiről- a délkitíal barlangokban talált Gigantopithecus leletekről- már bőveb
bén értesült a nemzetközi tudomány.
1958-69. éyekben- a Kínai és a Magyar Tudományos Akadémia erkölcsi támogatásával^
hosszabb időt tölthettem e karsztvidéken és alkalmam nyilt adatokat gyűjteni a vidék szpeleológtal megismeréséhez,
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A-Délilmkk^&zlYMél.ggol^gM és éghajlati

Mielőtt a tulajdonképpeni szpeleelógial kérdésekre ráffernénky szükségesnek tarffrm rfc*
vld áttekintést adni a karsztvidék gépiégiájáról* valamint Ulmaví^zonyairój^ hilveí ezek barlang*tan! szempontból alapvető tényezők*
A Déikinakkarsztvidék a keletázsia! hatalmas Slnai Masszívum déli felének* a Délkíttftf
Tönknek nyugati részéi foglalja magában* Mig az Északkta*! Tönk a földtörténeti maliban álialó~
bán szárazulatot képezett* addig a masszívum déli része* a Délkínai-fönk a geológia! ókor és
középkor során nagyrészt tengerrel boátott terület voltos csak a triász végén vált véglegesen
szárazulattá. A jura és kréta időszakban erős szerkezeti mozgások érték ezt a területet* és en«
nek következtében*- főleg permt karbon és triász mészkövekből álló hatalmas platók akikul;-'
tak ki.
A felszínre került mészkövek karsztosodása ideális klímaviszonyok között indult meg. A
területet jelenleg is a mpnszunklíma bőséges csapadéka öntözi. A fennsík déli peremén az éves
csapadékmennyiség meghaladja a 2000 mm t, a platón pedig 1000- 1500 mm közt ingadozik. A
csapadék éven belüli eloszlása -a monszunhalás következtében - aránytalan.,, a nyár! hónapok*
bán léhull az éves csapadékmennyiség 70-80
A z évi középhőmérséklet - a plató magas*
Ságtól függően - 14-24 C között mozog.
A kedvező klímaviszonyok a buja növényzet kialakulását elősegítik* am! nem ejhany ag
gódandó a terület karsztos lepusztulása szempátttióbói/CC^ termelés/. Erdő nagyon kevés
van*

- f&íájegxséseL
Kínai karsztmorfölógusofc a hatalmas karsztgidéket hét tájegységre bontják. Úgy vélem,
szpeleológiai szempontból nincs szükségünk ilyen részletes bontásra, elégséges két alap**
vető tájtípust meghatároznunk* éspediga*/ szigethegyes karsztok /kúp- és toronykarszi/
b./ fennslki karsztok / planina -karszt./
A szigethegyes karsztok a magas plató déli .lábánál* Kuanghszi tartomány nyugat! felé-*
ben terül el átlagosan 50-200 m tengerszintfeletti magasságban* de néked e formákat a plató-*
szegélyén még 1000- 1200 m magasságban Ss megtaláljuk. A morfológiai szakirodalom
/H»Lehmann* HAVissraann, P.Biroí Stb*./ a közelmúltban különösen sókat foglalkozott e sajá
tos klimatikus karsztformák leírásával amelyeknek legkifejlettebb klasszikus példánya# sok*
ezres tömegben Dél-Kinában találhatjuk meg.
\

,
fennsikí vagy planinakarszí Jűnnan és Kuj csou tartományok nagy részét foglalja el.
A fennsík keleti fele, a Kuj csont*plató átlagosan 1000 m magas és nyugatfelé fokozatosan emel
kedik, Á nyugati platórész, a Jiinnan-plató 1800-2000 m teng érsz intfelett! magasságú.
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A siziaeL, -g yes karsztvidék barlanaai

A k.ianghszi-i karsztvidék kúp- és toronyformdju karsztos hegyei az erózúó'->4 isig
lepusztult hajdani karsztplató maradványai, Az izoláltan egyedülálló vagy sorokban elrende
ződött kúpok és tornyok általában 100^200 m magasak. Alapterületűk néhány száz m2-től
több km2- ig terjedhet. A néha fantasztikus formákat öltő mészkőtornyok között lapos, jórészt
vízzel elárasztott hegyközi síkságok (trópusi poljék) terülnek el. (A ^polje* kifejezés nem
szerencsés, mert ezek a trópusokén kialakult, többnyire zárt karsztos medencék genetikai
lag egyáltalán nem vehetők egy kalap alá a Dinár? karsztvidék sokat kutatott klasszikus poljéival, A hegyközi síkság (trópusi pcije) sajátos klimatikus morfológiai jelenség.)
A kúp- és toronyhegyek jelenleg! adottságai eleve megszabják a bennük található
barlangok formált és méreteit. Mint ahogy ezek a hegyek a hajdani karsztplató megmaradt
darabjai, ugyanígy a bennük található-barlangjáratok is hajdani nagy patakos barlangrendsze
reknek e tornyokban ^konzerválódott* maradványai* A karsztfennsik lepusztulási folyamata
során * a kup~ és toronyhegyek kialakulását megelőzően - igen fejlett földalatti vízhálózat
a|akult ki, amelyre ezen un. ^maradvány-barlangok* nagy száma és méretei utalnak. Némely
tornyot szinte szivécsszerüen furkálták össze a barlangjáratok.
A kúp- és toronyhegyek maradványbarlangjai erősen pusztuló, fosszilis üregek.Leg
többjük száraz* eseppkőképzőáményeik élettelenek. Barlanglakó fauna a legtöbb barlangból ki
pusztult. A könnyen hozzáférhető barlangokat a kinai parasztok hasznosítják (lakás, raktár,
hizlalda, stb.).
Helyenként aktív patakos barlangokat is találunk. Főleg olyan helyen, ahol a hegyközi sík
ságoknak felszínt lefolyásuk nincs. Ilyenkor a csapadékvizeket recens, vagy újra aktívvá váló
fosszilis maradványbarlangok felhasználásával, un. lábbarlangok vezetik le a legközelebbi karsztfolyőhoz. Ezek a barlangok gazdag valódi troglobiont faunával rendelkeznek.
A fennsiki v. olaninakarsztok barlangjai
Mig a kúp- és toronykarszívidéken a sajátos térbeli adottságok folytán sok tízezer kis ma
radvány-barlangot találtunk, addig a ma gas platóvidéken a Dinári- karszt jellegzetes barlangtipusai uralkodnak,
A 300-500 m-re be vágódott karsztfolyók - nagyrészük felszakadt barlangjárattól képző
dött karsztos szurdokyölgyben folyik - számtalan platódarabra szaggatják az egységes mészkőfélsz int. amelyekben külön-külön önálló földalatti vízrendszerek alakultak ki. Több nagy, aktív
paíákos barlangban megfordultam, de felszerelés híján jóformán egyet sem tudtam teljesen vé
gigjárni, A rendkívül gazdag barlangi faunából értékes gyűjteményt hoztam haza, melyet a ma
gyar biológusok most dolgoznak fel,
Külön ki kell emelnem azokat a nagyméretű barlangokat, melyek a Kujcsoui fennsik déli
felében találhatók. Itt valóságos folyók tűnnek el hosszabb-rövidebb időre és ember által telje
sen ismeretlen földalatti járatokban folytatják útjukat. Egyes folyókat 80- 100 méter magas monu
mentális barlangkapuk nyelnek el. Földalatti ütjük nyomonkövetése különlegesen felszerelt ex
pedíciót követelne meg,
„„ o —
A Délkinai- karsztvidék barlangjainak tudományos feltárása a következő években veszi
kezdetét és ennek során mind szpeleológiai téren, mind a tágabb értelmű karsztológla terüle
tén sok uj megáUapitásra, kutatási eredményre számíthatunk.
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A SZÁDVÁR V Ö L6Y É N E K B Ú V Ó PA TAK JA
Dr. Dénes György
Az Észak-Borsodi Karsztban, az országhaláron végighúzódó Alsóhegynek a Ménes-patak
kanyarulata fölé magasan kiemelkedő, várrom koronázta, különálló tagja a 463 m magas Szádvár*
A triász mészkőből felépült, messziről szembetűnő sziklakupot völgyek ölelik körűt Észak
keleti oldalán, a Magastető és a Szádvár között hosszan elnyúló nyeregben rét húzódik, ősi nevén*
«Várkerí». Ennek déli széléről kiinduló völgyet, amely a Szádvári délkeletről megkerülve a Mé
nes-völgybe torkollik, «Várszeg*-nek nevezi a nép*
A Vársasg-völgy első szakasza, a Várkerttől a Bába-völgy betorkoiásáig enyhén lejt és
mohos kövek között vezeti a-Várkert diófákkal beültetett déli szélén, a Szádvár csúcsától keletészakkeletre, légvonalban 550 m-re, 315 m íszL magasságban fakadó Diós-forrás vizétől táplált
erecskét.
A Bába-völgy todcolatánáí, a Szádvár csúcsától keletre, légvonalban 600 m-re, 295 m tszf,
magasságban az erecske a Bába-völgyi barlangrendszer vizeit felszínre hozó Bába-forrás (Borzforrás) vizével bővül, A völgy innen hirtelen esésű szurdokvölggyé válik, ahol hatalmas, egymás
ra dobált sziklatömbök között, kisebb mésztufa gátakat építve bukdácsol alá a patakocska vize,
majd mintegy 100 m után, 270 m tszf. magasságban a sziklák között eltűnik. Ettől kezdve a szúrdokvölgy kb. 150 m-es szakaszon száraz, vizet csak nagyobb vízhozam esetén v®ei.
Mielőtt a szcrdokvölgy végétérne, hogy kitárulva a szélesen elterülő Fehér*rétnek adjon
helyet, tekintélyes sziklafal tövében víz fakad, amely aztán a Fehér-réten át, a ménesvölgyi határ
őr laktanya udvarán keresztül a Ménes-patakba folyik* Balázs Dénes Szád vári-forrás néven tesz
említést ez utóbbi vizíeltörésről, mely a Szádvár csúcsától keletdéíkeleti irányban, légvonalban
600 m-re, 245 m tszf. magasságban fakad.
Minthogy ennek vízhozama nagyjából megegyezik a Várszeg-völgy felsőbb szakaszán
mintegy í 50 m- nyíre eltűnő patakocska vízmennyiségé, el, felmerüli bennem az a feltevés* hegy
itt búvópatakkal állunk szemben.
i ~
...
1
A kérdés eldöntése végett a Vörös Meteor Barlangkutató Csoport ez évi nyári expedíciója
során, 1963. augusztus 3-án délben kb. 1 l tömény fludreáeeia oldattal me gfestettük a Várszegvölgjj sziklái között eltűnő erecske vizét*
A völgy alsó szakaszán me gjelenő vizet folyamatosan figyelve, másnap, augusztus 4-étt
de. 11 órakor, erős hígításban, de félreérthetetlenül jelentkezett a megfestett viz.
A festék közel 24 órás földalatti útja a kis távolságon (kb. 150 m) a rendkiyül csekély víz
hozammal (201/p), feltehető hordalék-eltömődésekkeí és a földalatti szakasz e stleg es kisebb
víztárolóival magyarázható. Már a felszínen megfigyeltük* hogy a csekély utánfolyás miatt egyegy kisebb - jófcrmán tócsa jellegű - víztároló félórákra lefékezte a festett yiz továbbhaladását*
Nagyobb vízhozam esetén a Várszeg-völgy víznyelője vagy eltömődöttsége vagy fejletlen
sége miatt nem képes befogadni a patakocska .által szállít ott teljes yiznjennyiséget, a völgyön a
felszínen végigfolylk a viz, így a búvópatak ilyenkor nem figyelhető meji.
Az 1963* augusztus 3-4-i vizfestéssel tényként beigazolódott, hogy a Szádvár keleti és dé
li oldalán végighúzódó Várszeg-völgy felső szakaszának vizei víznyelőben tűnnek el és a völgy
alsóbb szakaszán ismét aEelszinre lépve folynak a Ménes-patakbaí tehát a szádvári Várszegi
völgyben búvópatakkal állunk szemben.
>
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A TARKŐI - KŐFÜLKE
Horváth Sándor
A Tájékoztató 1960. julius- augusztusiszámában röviden beszámoltam azokról a problé
mákról, amelyek a Tarkői-kötőikével kapcsolatban felmerültek. Jelen dolgozatomban kissé rész
letesebben és elemzőbben szeretnék foglalkozni ezekkel a kérdésel kel. Habár még több kérdés
sel kapcsolatban vannak megoldatlan dolgok, jóval közelebb terültünk a helyes me goldáshoz.
A Tarkői-kőfülke a Bükk-hegység déli leszakadásának a peremén, a 950 m magas Tarkő
sziklaszirtjének aljában, mintegy 850 m tszf. feletti magasságban található.
Mint ismeretes, az itt folyó feltárási munkát a M.N.M.Őslénytárával karöltve végeztük és
az igen gazdag őslénytani anyagra való tekintettel a munka,lassú és inkább őslénytani feltáró
jellegű volt. Erről őslénytani vonakozásban Dr. Jánossy Dénes számolt be előzetes jelentésében,
amely a Természettud, Muzeum 1962-es Évkönyvében jelent meg.
barlang és környékének kialakulása
A Bükk-hegység mai nagy karsztos forrásaid mint a fennsik vízlevezetői - alacsonyan,, a
karsztvíz megcsapolásának legmélyebb pontjain bukkannak elő. K-en, Ny-on állandó jellegű*
de erősen ingadozó hozamú, a lehulló csapadéktól függő nagy források, mig a B~i„ DNy-i terüle
ten a Feketelen, Imókői és a Vöröskői időszakosan működő források találhatók. Ezeka források
csak nagyobb, több hónap csapadékainak a felhalmozódása után indulnak meg és pár napi, illet
ve 5-6 heti működés után elapadnak. Évente egy, kivételesen 2 alkalommal kerül sor működé
sükre és ekkor hatalmas vízmennyiséget produkálnak. Valamennyi karsztos - időszakos és ál
landó- forrás valamikor magasabb szinten helyezkedett el, mint ahogyan a régi és erősen eltömődött barlangi járatok tanúsítják, de az erősen hátráló és bevágódó völgyek egyre mélyebben
csapolták meg a karsztvizet. Szépen látszik ez a jelenség a Vöröskő- völgyben, ahol a régi for
rástölcsérek nyomai bizonyítják, de a főforrás és az árvízi túlfolyó kapcsolata is szépen mutatja
ezt a fejlődést. Hasonló lehet a helyzet az Imókő és Feketelen-források esetében is. Itt a hőforrás
a Feketelen - igaz, viszonylag nagy távolságra helyezkedik el az Imókői- forrástól - minden eset
ben korábban idnul meg és tovább működik, mint a másik fonás és arra is volt példa, hogy az
Imókő egyáltalán nem működött, mig a Feketelen minden évben ad vizet. Kémiai utón bizonyosan
ki lehetne mutatni a kettő szoros kapcsolatát. A völgyek bevágódásának mértékét szépen mutat
ja a Lökvölgyben a tárkányi szorosnál és a Vaskapu szorosnál lévő barlangi fülkék kttöltése.
Ezek kitöltő anyaga a negyedkor második feléből való. A Lökvölgy völgysikja tehát ekkor ezen
.barlangok szintjében voltamért csak igy kerülhetett beléjük- valószínűen szoliflukció utján - az
agyagosv barlangi löszös, köves törmelék, A mai völgyeiktől mért magasságuk adja az ettől az
időtől számjtott bevágódás mértékét, ami a tárkányi szorosnál viszonylag még kicsi* de a Vas
kapunál már tekintélyes ma gasságot mutat. A Lökvölgy folytatását jelentő Harsas-völgy és melléfcvölgyei erősen felsőszakasz jellegűek és völgyfőjük már elérte a Tarkő és a Háromkő alját.
Nagy mennyiségű anyagot pusztítottak le a negyedkor folyamán felhalmozódott törmelék-lejtőből,
főleg a Tarkő és a Háromkő közötti területről. Közvetlenül a Tarkő és a Háromkő lábánál még
mindig hatalmas negyedkori törmelékmennyiség található; me lyet a jelenkori törmeléklejtők még
ma is növelnek, inszojációs és fagy okozta aprózódással. El lehel képzelni, milyen hatalmas tör
melékmennyiséget produkált a negyedkor periglaciális éghajlata ezen a déli fekvésű sziklafalon,
erősebben felbontva és elválasztva a tektonikaiiag már úgyis elkülönült rögöket, melyek ma a dé
li letörés «köveit» adják (Tarkő, Háromkő, stb.)»
Feltehetően a D-i Bükk felszíne a pliocén végén, a pleisztocén elején enyhén hullámos tönk
felszín volt, A völgyek bevágódása szerkezeti vonalak és régi, kisesésü völgyek helyén indult
meg kiemelkedés hatására a Felsőtárkányi- medence süllyedéke felé. A völgyfők ma már sok he
lyen elérték a déli letörés falát, A völgyek normális fejlődését erősen akadályozta az agyagpala
közé települő mészkőjétegek sorozata. Ebben az időben már meg kellett lenni a Déli Bükk és a
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fennsík közötti szintkülönbségnek, ami ma 200 m-t tesz ki. Azóta erősebb elmozdulás a két te
rület között nem volt, Inkább az egész terület egységes kiemelkedése a valószínű.
Tehát ez
alaktani kép a következő lehetett^ enyhén hullámos pltaeén tönkfelszínből viszonylag meredeken
kiemelkedő idősebb tönkfelszín (középső esetleg miocén végi) uralkodott a tájon, pereme fia
talos, viszonylag egyenes, nem annyira szaggatott, mint ma.

Ebben az időszakban a fennsíkra hulló csapadék több, kisebb - nagyobb forrás alakjában
bukkant elő a peremeken. A mélyben futó vizek a törésvonalakat* hasadékokat követve széle
sebb-keskenyebb barlangi járatokat oldottak ki. Ezek általános képe inkább hasadékjellegü volt*
de oldásos és eróziós tágítás is szerepelt kialakításuknál. Mivel keményebb szállítható törme
lék nem állt a rendelkezésükre, így a barlangok lényegében klsebb-nagyobb kiszélesedések (tér
mek) és hasadékszeru, szifonos járatok sorozatából állhatnak.
/
Égy Üyen kiemelt forrásszáj- talán a legrégibb bükki barlangok egyike - a Tarkői-kőfülke
is. A barlang eleje a déli letörés falával a negyedkori periglaciális lepusztulás áldozata lett és
ma a barlang egy belsőbb része képezi a szádat* harántosan elmetszve. Egyesek véleménye sze
rint a barlangi járat része egy hosszabb barlangnak, melynek első része a déli Bükk leszakadá
sával a mélybe került. Ez lehetetlen* mivel a leszakadás előtt széles anyagpala rétegek húzódé
nak hasonló dőléssel, mint a fennsiki mészkő. Igaz, hogy mészkő települ közé és ez szállítja a
vizet az időszakos forrásoknak.
.
■
Felvetődik a kérdés* hogy ebben a korábbi időben mai jellegű időszakos források működ
tek-e? Erre nem volt lehetőség, mivel a két terület között kicsi volt a szintkülönbség és éppen
ezért hiányzott a működéshez szükséges hidrosztatikai nyomós. A fő vízlevezető terület nem a
déli voh* hanem az É-i, K-i és a Ny-i, úgy, mint ma. A déli forrásokhoz tartozó vízgyűjtő kis te
rületű volt, határozott víznyelők nem tartoztak hozzá, inkább a felszínen elszivárgó vizeket és a
rövid életű* a lápók vastagabb törmelékkel feltöltött alján kialakult időszakos víznyelőknek a .vi
zét vezették le. így erősen alkalmazkodott hozamuk a csapadék időbeli eloszlásához. Ezek a
forrósok közvetlenül a déli letörés lábánál léptek ki a felszínre.
A forrásbarlangok maradványai a Bükki ‘egytermes* barlangok is ( ilyen a Peskő* a távo
labbi Istállóskő barlangja, stb. de a mennyezetig kitöltött és inkább kiszélesedett hasadékhoz
hasonló jellegű ‘Tarkői- kőfülke * is). Az ‘egytevmes* barlangokkal kapcsolatban először az je
lentette a problémát, hogy az egész látható rész csupán egy nagyobb teremből áll. Ha megfigyel
jük ezeknek a barlangoknak az elhelyezkedését, feltűnik, hogy közvetlenül völgyekben találha
tók meg, magasabb sziklafal lábánál. Figyelembe véve a völgyek erős hátravágódását és a ne
gyedkori poriglaciális éghajlat hatását a meredek sziklafalak pusztulására, akkor könnyen ért
hetővé válik az egész jelenség. Mivel a barlangok a törésvonalak mentén alakultak ki, és a pe
riglaciális kőfolyások ás garatjaik kialakulásának szintén ezek kedveztek, igy érthető, hogy a
negyedkor folyamán ezeknek a barlangoknak a forrástölcsér-része és az utána következő hoszszabb-rövidebb barlangi szakasz a lepusztulás áldozata lett. A felhalmozódó periglaciólis tör
melék felhalmozódott a barlang lepusztult előterében is és innen már a negyedkor végén szoliflukciós utón került be a barlangi termekbe. Megfigyelhetjük a barlangi üledékek jellegét, élesen
szembetűnik ez a legfiatalabb korú, barlangi löszős, szögletes kőtörmelék fakószinével és erő
sen elválik az idősebb barnás, sárgás, vöröses szinü bemosott agyagos* cseppkőkérges, cseppköves törmeléktől. Úgy látszik, hogy a negyedkor utolsó eljegesedósi szakasza volt az az idő
szak, amelyben már ezek a termek erősen nyitottak lehettek és a felhalmozott törmelékkel egyszinten helyezkedtek el* mert csak igy kerülhetett be a szoliflukciós törmelék. A negyedkori kő
folyások és a szoliflukcjó* valamint a holocén felujuló vonalas eróziója a keletkezett törmeléket
elszállította és részben a völgyfőket is hátrébb tolta, igy ezek a barlangok látszólag nagyobb ma
gasságra kerültek. A másik probléma a folytatás hiánya. Már mint az előbb említettem, ezek a
barlangok teremsZerü kiszélesedésekből, valamint mély és szűk szifonos járatrészekből állhat
nak az előbbiek alapján. Éppen ezért a teremnek folytatódni kell tovább szifonos járaton át, hal
kiszélesedve, hol elkeskenyedve és egyre csökkenő keresztmetszettel. A Tarkői-kőfülkének
a fejlődése szintén hasonló lehetett az előbbi barlangokéval. Nézzük meg ezt részletesebben.
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k J A pltooén véilft, f ié r $ pkímHQéM éltjén kiabálni a déll'letöréJi magas, fait sgy- h.»lároígtt törésvonal mentén. Ugyanesak tlcKor laduliftk tejtódéanél a barknfófc is. Ml,vél «;MMh
rá a níóg nem érte el a azlfckfoneket a Tarkőt- kötőikénél, így a barlang pontosabb korát megad*:
ni nem teliéi A legidősebb fosszilis,- amely ©tókoriig a kazépáő^plelszteeénből vel6f dó még
több méter.vastagságú törmelék vár feltárásra áss eddigi 12 m mellet,
BJ. A® eljegesedés idején* a periglaoiájia éghajlat adottságai következtében megindul a
sziklafal erősebb ütemű' lepusztulásai törmelé.kje#tók, kőfolyáao-k é® garatjaik alakulnak ki, am©»
:" iyéfc a- viszonylag egyenes és ép déli letörés fáiét feldarabolják és a «kőyekre» bontják szét a
iektöifkaílag mér előzőleg szétválasztott rögöket. A keletkezett törmelék nagy. mennyisége hal
mozódott fel &fal aljában. Ezt a szo|tflnkcjéBde az Interglácjálíaok nedvesebb éghajlaténak y©~.’ ’
nála® eróziója te erősen lepő szította,-De ennek, ellenére még ma Is nagy vastagságú törméték
V-található.a lejtők aljában, A barlang a Tarkő keleti szegélyén egy erősebben bevágódott garat,,
■.pőrémén foglal helyet, ezért a forrástölcsér és az utána következő járatrész a lepusztulás ál
dozat* lett. Az első időben* a würm eljegesedés előtt a száda- kis keresztmetszetű lehetett, A
■ :,latóli:.fo*sz-Íliék aprőlermefü és főleg & baglyoktól behur.coM állati maradványokat jeleznek, A
würm eljegesedést időszakban' már kftágut közel a mai méretűre a száda, a lepusztulás-égy- klszélesedett hasadékszerű jératrészi ért eb ekkor az erős törmeiékképződés 'következében felVhalmo-íődó anyag, amely egy szintre kprült a feltárt járattal-, szoljflu kelő utján a barlangba hatol.
Ez a fakőszinü anyag.erősen összekevert*sok szögletes, dé,legömbölyített mészkő darabol |®
|lártalm azs barlangi löszbe ágyazva, A törmelék vastagsága az érkezés irányától távolodva esöfc■; ke® és az egykori folyás irányba lejt* Élesen elválik az alatta lévő barnás, vöröses-barnás b©mosott térra rossa- szerű anyagtól és a barlangi száda- elején elhelyezkedő cseppkő*befolyástól,,
melyen közvetlenül fekszik, A barlang belső fala mentén ez a wűrjn kért de az alatta elhelyez
kedő idősebb képződmények is erősen összecementáltak, Kerekes József szerint az ilyen öszszeceméniált breccsa a szoiiflukefÓ olvadó- vizétől származik*
A másik problematikus kérdés a-bariang szédájában elhelyezkedő cseppkőbefolyós* Tű
déit dolog* hogy cseppkő általában a barlangok belsőbb, zártabb térségében keletkezik* A Tar
kői- {tófűikénél az a különleges helyzet állt ©!ő* hogy a eseppkőbefoiyás mintegy a száda küszö
bét alkoija. Ennek képződése nem képzelhető el másként* csak úgy. hogy a barlang azon oldalto' része, mely a vizet levezette és telttetté tette*.a negyedkór folyamán lepusztulí. Ez a tény is szé- pea bizonyltja a barlang-erős’és féloldalas lepusztulását,
'
.
-- ,-JifobIépát Jelentett még, az első időkben a legömbölyített mészkő kavics jelenléte is. Aevi
lágos vöJ^iógyáaem kerülhetett ide a barlangon’áh Ismeretes dolog* hogy karsztos területeken
ie tíaíakulnál,-hfászabb-rövid©bb. vízfolyások* amelyek a szállított törmeléket legömbölyíthetik*
,ezenkívül ahol a mészkövét vastagabb üledék borítja meg van a lehetőség arra* hogy az üledéktón szállítás nélkül is* oldás hatására a törmel.ékd,arabok sarkai és élei hosszabb idő után* mi
vel ezeken erősebb az oldódás*, lekopnak* teoldódnak. Ezek á. mészkő-kavicsok'Is a fennsikról
;kér8-Jhéttek'ide &lejtő aljába és a szóllftufcblő szállította a barlangbá*
Annak ellenére, hogy a barlangi száda csak a würm folyamán tárult fel a mai.méretekre,,
már a korábbi Időben is erősebben érvényesüli a fagyhatás, ezt bizonyltja az idősebb üledék
ben .található nagy mennyiségei cseppkő-: és csepp kőkéreg-törmelék. Ennék mennyisége az 2-ledékbea lefelé haladva általába:® csökken* A barlang mai falán nem található idősebb cseppkőképződmény* csak egészen fiatal, apró valószínűleg a hoio.cén folyamán képződött - -kiválá -soL A tarra rossa- szerű anyagnak a felső részében viszonylag nagy-,, -méteres cseppkő- osz
lopok fordulnak elő, A fagyás hatása szépen látszik rajtuk* mivel erősen reisdezetí&k és sok
esetben levelesen szélválók.
C.f A harmadik fejlődési időszakban már csak a barlang környezet© változik erősebben,
A barlang homlokzati, részéről még leválnak nagyobb sziklatömbök, melyek aztán a'hoio.cén.

I

illetve würm kori üledékbe temetődnek bele, de lényegesebb változás már nem áll elő. Annál
erősebben változik meg a környék képe. A negyedkori periglaciális törmelék a holocémcg*-.
padékosabb időszakúnak hatására kialakult vonalas-erózió áldozata lesz. A hátravágódó völgyek völgyfője eléri és belevágódik, erősen lepusztttva főleg a Tarkő és a Háromkő közötti te
rületről a törmeléket. A két említett hegy alatt még ma is nagyobb mennyiségű felhalmozott
anyag találhstA melyet ama l8:élő és fejlődő kőfolyá8ok anyaga táplál.

,■ ,

liadflkai.

1. / Bulla Béla^ Ált. természeti földrajz/Egyetemi tankönyv/. Bp. 1954.
2. / Bulla Béla; Magyarország természeti földrajza/Egyetemi tankönyv/ Bp, 1962.
3. / CholnoklJenő; A Spitzbergák /Földrajzi K özi 1911,/
4. / Cholnoki Jen,ő; A barlangok és a folyóvizek összefüggése /Barlangvilág, II. évi,/
5. / Estók Bertalan*- A Bükk- hegység titkai nyomában /Tájékoztató 1962. VI- VII./
6.

/ Horváth Sándor- Lengyel Gábor*- Beszámoló az egri Dobó István Gimnázium Barlangkutató
Csoportjának nyári táborozásáról /Tájékoztató 1960. jullus-^
augusztus./

7.

/ Jánossy Dénes: Vorláufige Mitleilung überdíe Mütelpleistozáne veTtebratenfauna dér TarkőFelsnische

/Természettudományi Muzeum Évkönyve 1962./
8.

/ Jánossy Dénes: A Tarkői kőfülke kutatásának őslénytani eredményei /Tájékoztató 1962.IV./

9. / Kerekes József: Hazánk periglaciális képződményei. (Besz.Földt-Int. vétaül. 1941. 4)
10. /Kerekes József: Az egerkörnyéki barlangvidék kialakulása/Barlangkutatás 1938./
1l./K éz Andor*- A Föld klimatikus geomorfológiai területei /Földrajzi Ért./
12./Pécsi Márton; A partglaciális talajfagyjelenségek főbb típusai Magyarországon /Földrajzi
Közi/

A BALATONFÜREDI ’ SÁRKANVIYUK”
Halász Árpád
A Sárkánylyuk Veszprém megyében, Balatonfüred határában, a Sárkány-völgy É-i részén
fekszik. Megközelíthető a balatonfüredi ref,templomtól Éleié a Nagymezőn keresztül, másik hány
ból pedig a Kéki forrástól ÉNY-ra. A hasadéból 1960-ban geológiai kirándulás alkalmával talál
tam meg.
A hasadék a szakirodalomban nem szerepel és nincs elnevezve. Helyes, ha arról a völgy
ről nevezzük el, melyben található, tehát a Sárkány-völgy után «SárkányIyuk*-nak.
A hasadék környéke feléő triász / liori/ fődolomitból épült fel. Ez vastagpados kifejlődésü
kőzet, sötét és világos rózsaszín árnyalatú, kemény és finom cukorszövetö. A fődolomit tengeri
-
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üledék és balaionfelvidéki viszonylatban 200-600 m vastag, helyenként közbetelepült vékony
márgarétegekkel.
Balatonfelvidék völgyeit szerkezeti mozgások alakították ki. A Balatonra merőleges
törések mellett egyes rögök egymáshoz viszonyított helyzetükből elmozdultak. A völgyek
majdnem minden esetben tektonikai vonalat jelölnek. A Sárkány-völgy hasonló módon kelet
kezett, később az erózió kitágította. A völgy kialakulásánál a fellépő tektonikai erők a fődolo
mitot igénybe vették, miáltal a kőzetben repedések és nyitott hasadékok keletkeztek. A Sár
kánylyuk is egy ilyen módon létrejött repedés mentén alakult ki.
A Sárkánylyuk magassága kb. 345 m. A völgy ÉNY-í oldalán 10-12 m magas és
100-150 m hosszú dolomitsziklákat találunk. Meredeken lejtenek a völgy talpa felé. A hasadék a völggyel nagyjából párhuzamos, ÉNY-i irányú. A bejáratnál 1 m széles és 2.50 m ma
gas, hátrafelé keskenyedő 50 cm átméxőjü repedésben végződik. A litoklázisok mentén szét
lazult tömbök miatt nem látni tisztán a folytatást. Teljes hossza 3-4 m körül van. A bejárat
nál és a völgy oldalán 3-5 m átmérőjű sziklatömbök hevernek.
A hasadék baloldalán a repedésekben 1-2 cm magas, korall alakzatot utánzó aragonit - szerű képződményeket találunk, a keskeny repedésekben kalcit kitöltések vannak. A fa
lakon cseppkövet nem látni. Az üreg kedvezőtlen elhelyezkedése miatt a csapadékvizeknek
nem sok szerep jutott, oldó hatásuk nem érvényesült. A felfedezés alkalmával a hasadék vé
géből egy denevér repült el, valószínűleg csak Ideiglenes lakóhelye volt.
Az üreg falait és az előteret is zöld mohaféleségek borítják. A szikla peremén cso
portosan tenyészik a borostyán /Hedera helix/. Bőven található a páfrányok családjába tar
tozó aranyos fodorka /Asplenium trichomanes/ is.
A Sárkánylyuk megismerése szpeleográfiai szempontból azért érdekes, mert a balatonfelvidéki triász dolomitokban tektonikus utón keletkezett hasadékok, üregek genetikáját
tisztázza. Továbbá felhívja a figyelmet a dolomit hasadékok rendszeres kutatására.
I
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Az ismertetett üregnek gazdasági jelentősége kis mérete miatt nincs. Idegenforga
lom szempontjából jelentéktelen, de turisztikai szépsége miatt érdemes felkeresni.
Mivel a Lóczy - barlanghoz közel van, könnyen összekapcsolható a két barlang lá
togatása. A Sárkány-völgyben végig fenyvesen keresztül visz az ut és közben érdekes geo
lógiai képződményeket figyelhetünk meg.

A Szabadság úti iskola természetjáró szakosztálya barlangi
tájékozódási versenyt rendez a Ferenchegvi-barlangban.
A verseny bontott távú és azon két fős csapatok indulhatnak. Időpontja 1963. december
15. Nevezési határidő 1863. december 9. Cimi Tegzes Béla tanár, Budapest, Il/a. kér. Szabad
ság u. 31. Részvételi költség csapatonként 1ÖL- Ft. A versenyen csak 1945. december 31. előtt
született személyek vehetnek részt. Az 1., 2. és 3. helyezett csapatok oklevél, a csapatok tagjai
éremdijazásban részesülnek. Gyülekező 1963. december 15-én, vasárnap reggel 8 órakor a
II. kér. Törökvészi úti ált. iskolában.
Eredményhirdetés az utolsó versenyző célbaérkezése után kb. 1 órával a gyülekezőhe
lyen lesz. A rendezőség a versenyzők részére a Törökvészi úti ált. iskolában biztosit öltözési
és tisztálkodási lehetőséget. A versenyzők a verseny megkezdése előtt kötelesek bemutatni
érvényes sportorvosi igazolásukat, fejenként egy db. lámpát és igazolni tartoznak életkorukat
és egyesületi hovatartozásukat.
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VISMEWTES LAMPA 8UVAR-ES BARLAN&KUTATASI M UNKÁKHOZ.
Rónaki László
Az ismeri külföldi buvárlámpák beszerzése nehéz, A gumiburkcLatu nyomógombos
kivitelnél a gumi sérülése, vagy elöregedése, valamint a kapcsoló meghibásodása rontja
üzembiztonságát ésélettartamát.
Ezek kiküszöbölésére terveztük és a kivitelezés óta 3 éve sikerrel használjuk az
alább ismertetésre kerülő kézilámpát /lásd a rajzot/.
A reflektor tükör gyártási nehézségei miatt áthidaló megoldásként a «MY DAY*
csehszlovák rudlámpa fejrészét használtuk fel minden változtatás nélkül. Természetesen fel
használható a törött üvegü használt lámpafej is /üveg nélkül/, ha a tükör / "6 / felületete
sértetlen.
A fejrész zárt térben való elhelyezésével minden sérüléstől mentesük, igy megvan
annak a lehetősége, hogy az újonnan beszerzett MY DAY kézilámpa nem barlangos körül
mények között is jó állapotban használható. A fejrész - de főképpen az elemek - burkolatba
helyezését egyébként is a kutatóul megkezdése előtt célszerű elvégezni, mert az összerakott
állapotban táróit lámpában lévő elemek ^elfolyhatnak*, így a fokozott korrózió miatt jelentő
sen megsérül az elemtartó cső ./'• 11 '/, nem beszélve a beragadt elemek eltávolításával já 
ró nehézségekről.
•
A lámpa rajz szerinti kivitelezésben sárgarézből vagy bronzból üzemkészen kb, í*í
kg súlyú, összehasonlítva a feltöltött karbidlámpa kb. 1,7 kg súlyával, nem jelent különösebb
megterhelést víz feletti használata sem,
A súly csökkenthető könnyebb anyag felhasználásával, vagy más reflektor tükör ese
tén méretcsökkentéssel.
A három db 1,5 V-os nagy rúdelem / 1 2 // és az elemek elhasználódásával párhzzamosan egyre kisebb feszültségűre cseréli égő /• 7 '/ között az elektromos kapcsolatot a
lámpa végén lévő menetes zárókupak /'• 15 '/ ütközésig való becsf varása teremti meg. Az
igy kialakított elektromos kapcsoló felől a vizmentességet a szigetelő z á r ó h e n g e r /'í3 /é s az
érintkező c s a v a r /‘14:/ Hermetlk ragasztóval való bekenése biztosítja..
Ezzel az eJemlarfó cső /'IV -/ végleges lezárást kap. Az elemek és égő cseréje e£ől
történik a hollandi anya /• ! - / oldásával, ami az ablakot / ‘2 7 egy vizjnen-esiiő gumigyűrűvel
, /3 :/ a lámpafejhez /'9*/ szorítja, A lámpafej / “9 '/ és az elemtárodé cső / i í 1 /.illesztése a
vízzárás biztosítására forrasztva van.
A MY DAY lámpafej /-5 '/ elrázódását egy szorító gyűrű / ‘A / becsavarása akadályoz
za meg. A telepek és az égő közötti tolerancia mellett a rugalmas kapcsolatot a gumikorcngba /'-IQ'/ épített spirál rugó biztosítja amit az égő /"T / csavarásával történő fókuszbeálljtás
után a foglalat /'-&•/ hengerébe helyezünk. A léptékhelyes rajzon megadott főbb méretek alap
ján könnyen elkészíthető a tökéletesen üzembiztos vízmentes lámpa.
»

Használatával kapcsolatban meg kell említeni, hogy merülés előtt a hollandi anyát
nem szükséges túl erősen meg szorítani., ugyanis az ablakra ható viznyomás egyébként is e,
vizmentesitő gumigyűrűhöz préseli. A viz alatt semmiképpen nem szabad a hollandi anyát to
vább szorítani, me rí visszatérve a felszínre a nyomásviszonyok megváltozásával a lámpa
szétcsavarása nagyon nehéz. Az ablak tág mérethatáraihoz igazodik a hollandi anya befoga
dóképessége. A 3-4, esetleg 5 mm-es üvegablak helyett 10 mm es szerves üveg /metakríl"
sav-metilészter poiimerjei/
a közismert plexíüveg - is felhasználható,, melyben mélység
méréshez alkalmas vájal készíthető. Ilymódon a szifonok zavaros vizében is mód nyílik a
mélység mindenkori biztos ellenőrzésére, A plexiüveg könnyen munkálható forgács lássál is.
. így kb. 30 mm-es sugárral 1,5-2 mm-es szélességű horony koncentrikusan beszúrható esz
tergapadon olymódon, hogy a vájat a későbbi lefedéssel is végig egyforma kereszimet«z©tet
adjon. Csak igy1biztosítható a mélységskála matematikai módszerrel való meghatározása.,
egyébként csak kísérleti utón hitelesíthető. A ragasztás elvégzése közben viaszkitöltéssel kell
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megakadályozni az oldószer vájafdeíarmáld hatását. Ragasztásra oldószerként chiarofarm
ytCHCL?/ használható. Több napos száradás után óvajoa me legitésseí, a viasz kiolvaszt
ható; Elkészítéséhez szükséges egyéb szakismereteket a búvár szakirodalomban találjuk
meg. Plexiüveg ablakkal ellátott lámpával, melegvízben me rü.bií nem tanácsos* ugyanis hőre
lágyuló műanyag.
A hosszú barlang! tartózkodásra, /földalatti táborozás/ célszerű a bepárásodás meg
akadályozására és a tükörfelület védelme /megvakajÁs/ miatt szilikagél /• SiO« x HgQ'/ nedv
szívó vegyszert elhelyezni a lámpába!. Az elemcserék miatt történő szétszedéskar ugyanis a
barlang nagy páratartalmu levegője bekerül a lámpába és így éreztet! kellemetlen hatását. A
szilikagél az ugyancsak higroszkópos szárított kalciumkJoriddaJ szemben nem fojyősodík el,
de a fémmel érintkezve elősegítheti a korróziót,. Válogatássá! az 1-2 mm-nél nagyobb szem e
ket /hogy por ne kerüljön a tükörre/ a MY DAY lámpafej tükre mögötti térben úgy helyez
zük el, hogy vattával fedye a foglalat /$ * / becslisztatásáva! rázásra sem zöröghessen, A
korrózió megakadályozására ajánlatos" a tükör mögötíííér fém felülete tf korróziógáíló anyaggal,
bevonni. Természetesen ügyeiül kell arra,,, hogy a foglalat hüvelye /X8-/ és a lámpatest / 'l l * /
közötti fémes kapcsolat az elektromos kontaktus miatt megmaradjon. É műveletek közben a
tükör közepén lévő lyukat dugóval kell elzárni a por és egyéb szennyeződés behatolásának
megakadályozására.. Korróziógátló festék helyett jói használható a kanadabalzsamos bevonat,
amit in.Talámpával való melegítés közben tud;mk vékonyan felvinni. A kanadabalzsam xilollal
/ ' CgH^/CHg/g \/ .mosható le..
Nagyon kel! vigyázni, hogy a reflektor-tükör vizet ne kapjon, Beporosodása esetén
alkohollal / alcohol abs./ leöblíthető,
A kész buvárlámpára egy alkalmas hurkot kötünk /lehetőleg műanyagfonatu zsinór
ral/ a csuklóhoz erősítés végett,, ami a barlangban való közlekedésnél is jó szolgálatot tesz,
de lemerülés közben elengedhetetlen. A lámpa üzemképességét a karbidlámpához hasonló
an csak úgy tarthatjuk a kivént szinten* ha minden használat után megtisztítjuk és szakszerűen kezeljük.

.A Lede:nika -b:ar!a.ng.y.J3uig.ár1&_1m
Vráca városától délre* a Balkánhegység északnyugati lejtőin* a fővárostól 150 kilóméternyire található. Már szűk* alig embermagasságú bejáratában érezni a barlang mélyéről kiáramló hideg levegőt. Vaslépcsőn jutunk
az Előcsarnokba* melynek közepén óriási tölgyfa törzsére emlékeztető jégtömb igazolja* hogy
nem ok nélkül nevezik a barlangot Ledenikának, ami bolgár nyelven jégvermet jelent. Nem rég a barlangot még borpincének használta a környék lakossága. Az Előcsarnokból szűk fo
lyosón át hatalmas terembe érünk. A cseppkőoszlopok között átsziirödff fény sejtelmes va
rázst kölcsönöz ennek a székesegyházhoz hasonló óriási teremnek* melynek ezernyi csepp
kő és jégképződményében a fantázia a mesék világának valamennyi hősét felismerheti. Ez
év május elsején eisőizben rendeztek nagysikerű hangversenyt a Nagyteremben, ebben a re
mek akusztikájú , amfiteátrumszerü természetalkotta pompás hangversenyteremben, mely
többezer hallgató befogadására alkalmas. A Nagyteremből keskeny folyosó vezet , loV4hb^
melyen a monda szerint csak az Igazlelkü emberek juthatnak át. Á látogató, aszerint, hogy
tiszta a lelküsmerete vagy sem, letekinthet a Kis -szakadékba, majd tíz méterrel odébb a
Nagy-szakadékba, melynek feneketlennek tűnő mélyéről vizesésszerü robaj hallatszik. Ezu
tán a látogató a Fehér-terembe ér, ahol a rejtett fényforrások hófehéren csillogó oszlopokat
és cseppkőfüggönyoket világítanak meg,, mig valahol a magasban keskeny ösvény vezet a
Hetedik-Menyországba. Eddig tart a barlang ismert része, a több! még feltáratlan, de valószí
nűleg egészen az Iszker folyóig nyúlik. /Bulgáriai Hírek, 1963. 4. szám,/
D.Gy,
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T e r v e z t e « Ró n • k 1 L á s z l ó 1960

KUTATÓCSOPORTJAINK MUNKÁJÁRÓL
ELŐZETES JELENTÉS
, -A SZÉKESFEHÉRVÁRI ALBA REGIA KUTATÓCSOPORT NYÁRI T ÁBORÁRÓL
1 Csoportunk kutatási területén, a Bakony-hegységben tartotta ez évi nyári kutatótá
borát. TáKftunk folyamatos váltással julíus 1-27-- ig tartott. Ezen idő alatt 24-en vettek részt
munkájában a következő megoszlással’ 2 fő 4 hét, 1 fő 3 hét, 11 fő 2 hét, 10 fő 1 hét mun
kaidővel. Munkánknak három főiránya volt’1.
/ Folytattuk a Csőpusztától 800 méterre levő víznyelő feltárását. Itt egy 12 méter
mélyen lévő tergm aljából kezdtük még a törmelék eltávolítását. Mintegy 3 méteres réteg ki
termelése után a terem ÉNy-i végében egy átlagosan 25-30 cm szélességű hasadékot talál
tunk, amely kb. 70 fok lejtéssel tart a már meglévő barlangrész tektonikus preformációjának
irányában. A továbbiakban a hasadék mentén próbálkoztunk a továbbjutással* ezídáig külö
nösebb eredmény nélkül, Nagy hátrányt jelent munkánkban, hogy a kibontott anyagot a fel színre kell szállítani, ami ár tábor idejére elkészült csörlő berendezéssel is maximálisan 4050 vödör óránként.
2.
/ A terület szpaleográfiai terepjelentéséihez több, általunk eddig nem ismert, és az
irodalom által sem említett karsztobjektumot kutattunk fel, és ezekről adatrelvevő munkát vé
geztünk.
3.
/ Részben az előbbiekhez, részben pedig a terület általános feldolgozásához szük
séges munkák során a Tési-fennsík eddig ismert 4 barlangjának /3 általunk ez évben fel
tárt/ III# kategóriájú térképét készítettük el. Szintén a tábor idején fejeztük be az említett 4
barlang meteorológiai térképeinek készítését* amelyek tartalmazzák a barlangok különböző
helyeié mérhető hőmérsékleteket, harma tpontokat, relatív páratartalmat és légáramlási viszo
nyokat*. A táborban végzett munka részleteiről, a nyert anyagok feldolgozása után, évvégi
jelentésünkben számolunk be bővebben.
Hajdú István

BESZÁMOLÓ
AZ AUTÓALKATRÉSZGYÁR KÖNNYŰBÚVÁR BARLANGKUTATÓ
"

S.ZAKQ.SZIÁLY.A NYÁRI. TÁB.ORQ.ZÁSÁRQU - . .

1963-, jullus'6- 14 között fiatal Szakosztályunk megrendezte első táborozását a
Veszprém megyei Tapolcán,
A tábor* kiképző jellegénél fogva* elsősorban könnyűbúváraink tapasztalatszerzé
sét, valamint magunk készítette felszereléseink kipróbálását volt hivatva biztosítani. A részt
vevő 9 főből álló buvárkülöniimény a tábor ideje alatt azonban a kitűzött célokon túlmenően
is munkálkodott,
A tapolcai KISZ szervezettel közösen, a Tanács felkérésére, a hínárral és békanyállal benőtt Malomtavat megtisztítottuk és ezzel a szépen kialakított Tópark /Batsányi park/
esztétikai értékét jelentősen növeltük.
A malomtavi forrásoknál vizhőmérséklet- méréseket folytattunk. Meglepő, tudomásunk
szerint eddig tiem ismert /VITUKI köziése/,ominden bizonnyal jelentős észrevételeket tettűnk^ a 13 árkád alól előtörő viz ugyanis 8 C , a 2. árkádnak az 1, sz. árkád felőli oldalán
ugyancsak 8 C°mig a másik, * déli - felében 9 C°, a 3. árkád északi felében 9 C°y a déli
- 87 -

1

oldalán pedig* sülnie éles vonallal elválasztva, a barlangban is uralkodó 18 C körüli víz
áramlik- A többi árkád alól ugyancsak 18 C körüli viz tör elő. A vjzhőrnérséklet-mérést
d»fe, 11 órakor, -1.5 dm vízállás mellett / a tó zsilipje félig ki volt nyitva/, a nagy erővel ki
áramló vizben. árnyékban végeztük.'Becslésem szerint a hideg viz mennyisége az eg ész
vízhozamnak kh. 1/4 részét teszi ki.
Korai lenne az eddig észlelték alapján következtetéseket levonni, ahhoz még szá
non alapos, többirányú mérést fogunk végezni, azonban az már most valószínűnek tűnik,
hogy az eddig ismert barlangrendszereken kívül egy teljesen Ismeretlen é s az előbbiektől
független viz /barlang/-rend szer létezik.
Táborozásunk alatt került sqr a Tavasbarlang vízalatti szakaszának levegős ter
mében történő levegő minta vételére is. Ezt az akciónkat a TV is közvetítette.
Lebonyolítottuk a Tavasbarlang műszaki bejárását Is. A Veszprém megyei Idegesforgalmi Hivatal ugyanis vizalatti lámpákkal akarja meg világ ihatni a csónakos utat. A hely
színi szem lén igyekeztünk szaktanácsot adni mind a megrendelőnek, mind a tervezőnek.
Táborozásunk feltétlenül hasznos volt tehát, nemcsak azért, mert a leirt eredménye
ket elértük, hanem azért is. mert nemcsak búváraink, hanem a többi barlangkutatóink számá
ra is annyi tennivalót találtunk, hogy Szakosztályunknak sok évre előre, teryszerű. rendsze
res htunkét tudunk biztosítani, mely által a magyar barlangkutatás é s a népgazdaság számára
is komoly eredményeket érhetünk eL
HortéLányi Gyula

BESZÁMOLÓ

AZ.FTC.BAiiLANQKirrATÓIN^K_NO_RVÉGIAI kutató
i j á r ó l,
Balázs Dénes tavalyi skandináviai tanulmányútja után vetette fel egy olyan szpeleológiai expedíció gondolatát, melynek fő feladata a Sarkkör vidékének karszt- é s barlangta
ni tanulmányozása lenne. A kutatóut megvalósítására ez éy nyarán került sor Csekő Árpád,
Ernst Lajos, K assay Mária, Solymosay Imre é s Várnai Tibor részvételéveL
A kutatás súlyponti területe a Svartisen-gleccser környéke. Illetőleg ettől keletre s
Dunderlandsdelen volt. Mindkettőn áthúzódik a Sarkkör. Kiinduló bázisunk Mo 1 Rana, a
-•sarkkört város*, mely néhány kflóméterrel délebbre fekszik.
,

i

Ma & gleccser olvadékvtze folyik végig a jég által már elhagyott völgyeken. A vök
gyekből 8zém#s ismert barlang nyílik, egészen a g leccser jelenlegi pereméig, melynek viszszahnzódása évről évre jól mérhető. Aktív patakos barlang már csak a gleccser közvetlen
közelében van. Ezért kellett közvetlenül a jégre é s annak peremére mennünk. Ez jelentőben
megnövelte a szü k séges felszerelést. E különleges jégvilág jelentette az első komoly erő
próbát. A felszíni munkái nehezítette, hogy kerülnünk kellett a frissebb hóból származó tisz
ta jeget, amely a hasadékok felett hóhidakat képez, s bármely pillanatban leszakadhat, így
mielőtt az első barlangot elérhettük volna* kőtelünk már koromfeketévé vált a jég é s hó vilá
gában. A Svartisen elnevezés valóban taléjó; magyarra fordítva: Feketejég.
A jégmezőkről a mély hasadékokban eltűnő víz útja vezetett a kialakulóban levő
barlang világ felé. Ezt az utat azonban veszélyes,, sőt lehetetlen lett volna követnünk, Jégcsákánnyal, lép é s vágással csak egy darabig lehet jutni, aztán aláhajló falak, legalul álló jeges
©lvadékviz akadályozza a továbbjutást, A mélyben csobogó patak medréig csak elszükttlő léghuzat állal bővíteti - járatok vezetnek.
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A mélybetűnŐ flvftdéfcylzet csak a jég peremén láttuk viszont IS áriási barlangok,/
gIe:-.cseraia«üíaSc iának S Fezeinek a jég alá több száz méterre* A jégen át csodálatosan
kék fénnyel tor M a külső napvilág* A lenyűgöző csoda mindannyinak nt megbűyöK, önfeledten
fényképeztej: nem törődve a zuhogó jeges vízzel,, el--elhagyott felszereléseinkkel.
Az első ismerkedés után aztán valóban megtaláltuk a magasba nyaló kürtők egész
sorozatát, mélyet neíhcsf.k a huzat,, hanem az-erősebben áttörő, világosabb kék fény is jel
zett, Az eltűnő patakok jutnak aztán ténylegesen a fald alá kisebb-nagyobb távolságra* a
kőzettani viszonyoktól függően.
Méreteiben Is impozáns,, komoly nagy barlangok csak e területtől, keletre alakulhattak
ki A Dunderlandsdalen oldalából hatalmas karsztforrisok fakadnak és számos óriás! víz
nyelő is található-. Ezekről a barlangokról a helybeliek elbeszélésein kívül semmilyen leírás,
adat nincsen.
Egy kb. 6100 Üter/perc hozamú forrásbarlangra összpt,ntcsítoítuk erőinket* Víznyelő
je mintegy 1500 méterre, kb. 50 méterrel m agasabban fekszik, itt a víz oly nagy sebesség
gel tűnik el a nyéJiS szűkületében* hogy még igen gyakorlati búvár is életveszélybe kerülne.
A forrás a mészkőhatár alsó peremén* erősen összetőfedezett, beomlott óriási já
rni kőtömbjei között fakad. Az ottaniak tájékoztatása sze,r|si árvízkár sokkal több helyen
tör fel a víz* A szelvények becslése alapján Ilyenkor legalább 20 40 szeres vízhozam lehefségéB, Az esőzések első hatása már kb* 12 órán beiül jelentkezik. Sajnos vizfesí-és&el
a tényleges barlangi átfutaási Időt nem tudtuk megmérni
A barlangba a forrásszínt felet! 15 méterrel sikerül! bejutat Az első szakaszra e.
forrásszájhoz has- alóan összetöredezeíb, omiásos termek jellemzőek. Megjelenik az első
néhány cseppkőd és m ntmltoh képződmény Is. A járatok nagy része beomlott s csak rész*
ben járható. A későbbi szakaszé kba.a találhatók csak tulajdonképpen} nagy járatok, ahol
megszűnik a sr k máüékájiy, b-nyötultaa váltakozó és összetöri kőzet,,, A járatok jellegzetes*
korróziós formáin azonban jól me gf?gyelhefőí; hogy űrég #4 is b?ay futtán* sűrűn változnak
az egyes rétegek. Innen már a főjárat mély vizét érjük el A mintegy 2 0 '^©s dőlésű réteg-*
Láp knak megfelelően a járat állandóan magasodik* majd hirtelen letörés következik* hatolr*
más beomlott kőtömbökkel A víz mély hasadékokban áramlik. Ilyen szakaszok gyakran is
métlődnek* a vízmélység Is erősen változó* s ezért csónakot kellett használnunk. Tulajdon"
képpen egy ilyen letörés zárta el végül is továbbjutásunkat* mivel búvárfelszerelésünk sem
volt, A barlang felteheídieg egészen hasonlóan folytatódhat* mivel nagyobb magasságkülönb
ség ele e nem lehet; /Érdemes lenne majd a jövőben tehát « még kisebb búvárfelszerelés
sel ig, * Ide elindulni*/
A begyűjtött adatok, minták most kerülnek feldolgozásra! a kint felvett film, a leg
különbözőbb anyagokra készíteti rengeteg fényképfelvétel kidolgozása most van folyamatban.
Már eredetileg is nyilvánvaló yylfö hogy ilyen kis létszámmal részletes szpee-lóglai
felmérésről nem, lehet szó,, s ezérí csak néhány tipikus jelenséggel igyekeztünk foglalkozni,
a további munkához adatokat gyűjteni. Természetesen ekkor sem az lesz a cél,, hogy újabb
barlangokat tárjunk fel hanem hogy adatokat nyerjünk a karsztjelenségek kialakulására az
ottani speciális viszonyok között* s így közelebb jussnak az ezeket Irányító általános ter
mészeti törvények felismeréséhez. Legközelebbi feladat - melyre vdószinüleg ez év őszén
még sor kerül-- a helyszíni kémiái .karsztvíz vizsgálatok elvégzése,
E rövid, néhány mozzanatot tartalmazó beszámoló kapcsán megragadjuk az alkalmpi/ b gy köszönetéi mondjunk mindaz- knak* akik szives segítséget nyújtottak munkánkkal
kapcsolat- ssja„ kíváitkép Öle Mae igazgató urnák /Mo i Rana/, Harry S ír kkenes újságíró
nak /Mn i Rana Á Hamar György geológusnak / Oslo/ az előkészületben* illetőleg a helyszí
nen nyújtott közvetlen szíves segítségükén.; á Magyar Karszf- & Barlangkutató Társulat* ilb
ít MTESZ Karszí-- és Barlangkutató Bizottság vezetőségének támogatásáért, és végül de
nem utolsó sorban Herczeg Károly elytársnak, a Vas- és Fémipart Dolgozók Szakszerveze
te főtitkárhelyettesének a nemcsak erkölcsi, hanem anyagi .támogatósért*
.Csekő Árpái/

TÁRSULATI ÉLET
J Táysulatunk Vezetősége 1963. itinins 4 én ülést tartott, Dr. Bogsch László elnöki
megnyitója után jdr. Kessler.Hűbéri, társelnök .jelentette, bőgj’. az.Operativ Bizottság a benyujtplt kérelmek alapján a munkahelyeket é s a kutatási területeket elosztotta é s engedélyezésre
az Országos Természetvédelmi Hivatalhoz felterjesztette, Szilvássy Gyirla gazdasági titkár
jelentette, hogy a nyári kutatási segélyek elosztására a javaslat elkészült. Egy-egy fóré 30.Ft támogatást javasolt. Az előirányzott ö sszeg Így ö ssze se n 8850.- Ft.
Dr. Bogsch elnök örömmel közli, hogy a Rendőrfőkapitányság Barlangi Mentőszolgá
latunk tagjainak elismerését nyilvánította. A mentésekben résztyett diákok iskoláit, illetve
egyetemek dékánjait erről írásban értesítettük. A Főlapítányság levelét másolatban megküld
tük főható Ságunknak, a Nehézipari Minisztériumnak is.
Dr. Dénes György főtitkár jelentette, hogy a Barlangnap ügyében szem élyesen tár*
gyalt a miskolci kutatócsoportokkal, melyeknek vezetői országos találkozónk rendezéséi Is
mételten vállalták é s az előkészületekről is beszámoltak. A Vezetőség ezekután úgy határo
zott, hogy a miskolciaknak teljesen szabad kezet ad a Barlangnap megrendezésében.
A főtitkár beszámolt arról is, hogy a Béke-barlang jósvafői bárójának bejárati része
elkészült é s a munka tovább halad. Jelentette, hogy Barátosi József, Muzeum Bizottságunk
vezetője a Barlangtani Muzeum továbbfejlesztése ügyében a Budapesti Történeti M uzeum Fő
igazgatójával eredményesen tárgyalt. Bejelentette a főtitkár, hogy az FTC Barlangkutató Cso
portja megküldte Társulatunknak a Szemlőhegyi-barlang uj térképét; Javaslatára a Vezetőség
elism erését fejezte ki Horváth Jánosnak és munkatásainak több, mint egy évi kitartó é s ered
ményes munkájukért, a Szemlőhegyi-barlang mintaszerű térképéért.
Jelentette a főtitkár, hogy a MAFC keretében barlangkutató csoport alakult, mely a
Társulattól jóváhagyását és munkahelyül a Mátyáshegyi-barlangot kéri. A Vezetőség úgy ha
tározott, hogy az uj csoport alakulásának jóváhagyását javasolja a Válaszimánynak,a munka
hely kijelölési kérelmet pedig az Operatív Bizottsághoz tette áL
Dr. Bogsch elnök sürgette a barlangkutatási biztonsági szabályzat kidolgozását é s
javaslatára a Vezetőség úgy határozott, hogy e munka során az erre felkért munkabizott
ság a bányászati biztonsági szabályzat megfelelő pontjait is vegye figyelembe.
Dr. K essler társelnök jelentette, hogy bár Bgrlangklimatológlai Szakbizottságunk ve
zetője megbetegedett, de a me gkezdett magszem-vizsgálatok tovább folynak /p l. a tapolcai
Tavasbarlangban a külszíni 6000/1-rel szemben 4 0 0 /1 volt az eredmény/ . Az eddigi kedve
ző eredmények alapján az OKI több jelentősebb barlangunkban elvégzi a vizsgálatot.

/

*

á

—

V

Dr. Dénes főtttkár jelentette, hogy a közeli kőbánya már veszélyezteti a Rem ete-szur
dokot, ezért Benedek Endre főmérnök közbelépését kérjük a szurdok védelmében. Jelentette
továbbá, hogy Curl ame rikai kutató levélben köszönte meg1: a számára megküldött Évkönyvün
ket és kéri Társulatunkat, tegyük lehetővé, hogy Gádoros Miklósnak a V ass Imre-barlang táv
mérő berendezéséről irt dolgozata az ame rikai barlangkutatók lapjában angolul megjelenhes
sen. Curl levelét, a külföldi elism eréshez fűzött jókívánságaink tolmácsolása mellett átküldtük az Építőipari é s Közlekedési Műszaki Egyetemre, az intézkedésre illetékes dr; Papp Fe
renc professzor úrhoz. A Vezetőség a tett intézkedéseket egyetérfőleg jóváhagyta.
Foglalkozott még a Vezetőség a budapesti barlangokkal é s kiadványaink megjelené
si problémáival is. Végül Mándy Tamás szakosztály-elnök jelentette, hogy a Vezetőség meg
bízásából résztvett dr. Markó László választmányi tagunk kandidátusi értekezésének vitáján
é s a bíráló bizottság 'állal is nagy elism eréssel fogadott ktyáló eredményhez a Társulat n ev é
ben is őszinte örömét fejezte ki uj kandidátusunknak.
Seb. L*
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Szűkülésetek az Idei első félévben nagy érdeklődés mellett fbiyíak, Havi két elő
adásunkon mindenkor szép száma hallgatóság jelent meg.
Különösen nagy érdeklődés kísérte dr. V é r t e s László kandioAfufe. március
22~én a bükki barlangok mousiérí és szeíeta kultúrájáról szóló előadásét, A kiváló előadó
rendkívül értékes előadásához a nagyszámú hallgatóságból sokan szóltak hozzá.
Április 5-én B a l á z s Dénes *A különböző klímafeííéíelek hatása a karsztoso
dási folyamatra és a karsztos formakincs* címmel a tropikus vidékek gyorsabban végbe
menő karsztosodási, lepusztulási folyamatát ismertette, A Jean Corbel által számos vizsgá
lat eredményéképpen felállított elmélettel szemben elfogadható magyarázattal még nem tu
dott szolgálni. A kiegészítő kutatások ezen a téren azonban még tovább folynak. Az igen
értékes fejtegetésekéi az előadó Kínában és Közel-Keleten készült színes dia-felvételeinek
nagysikerű bemutatója követte.
3

t Áprilisi második előadásunkat 19-én dr. L e é l
Ö s s y Sándor kandidátus
tartotta* «A Gerecse-hegység kajszi morfológiája és barlangjai* cimü előadásában e Buda
pesthez aránylag közelfekvő, de mégis kevésbé ismert vidék karsztjelensége# ismertette, A
kitűnő* összefoglaló előadáshoz* mely a nagyszámú hallgatóság körében komoly érdeklődést
váltott bL számosán szóltak hozzá.
Sch. L.

«- B a r l a n g n a p u n k a t
ebben az évben junius 22-23-án Miskolcon, illetve a Bükkben tartóink, közel 200
kutató részvételével. A barlangos találkozó szombaton este Diósgyőrött* az Ady Endre kulfurházban ankéttal kezdődött. A kellemes, hüs kerthelyiség falait a miskolci csoportok mun
káját szemléltető jól sikerült fényképek,, gondos térképek és rajzók bontották, E kiállítás ke
retén belül került először nyilvános bemutatásra a Szemíőhegyi-barlangnak az FTC tagjai ál
tal, Horváth János vezetésével készített uj térképe is.
7
A másiránya elfoglaltsága .miatt távollevő ebsisköiik dr- Bogscfa László helyett dr.
Dénes György főtitkárunk köszöntötte ~á megjeleEleketeés nyitotta meg az ankétet melynek
elnökségében az elnöklő főtitkáron kívül dr. Jakucs László szó. elnökünk, Révész Lajosé*
Szjjhrássy Gyula titkáraink,' valamint Thuróczy _Lajós. a Magyar Természetbarát’Szövetség
.titkára foglaltak helyét,
Az ankét bevezető előadását Vászegi Sándor, a Miskolci Bányász S.K. Barlangku
tató Csoportjának titkára tartotta *A tektonika szerepe a bükki barlangrendszerek kialakulá8ában?7clmmeL Tömör előadásában először Miskolc város vízellátása és hazánk idegenfor
galmának emelése szempontjából hangsúlyozta a Bükk karsztliidrológiája és barlangjai Isme
retének fontosságát. Ennek elengedhetetlen feltétele azonban* hogy a hegység geológiai fel
építése mellett alaposam megismerjük tektonikai viszonyait is, A bükki barlangok és zsombo
lyok kialakulásában ugyanis a viz mellett a tektonika játszotta a főszerepet, A kitűnő előadás
hoz dr, Jakucs László szólt hozzá. Méltatta az értékes elemzést és az előadó további mun
kájához sok sikert kívánva hangsúlyozta, hogy a tektonika melleit természetesen a többi té
nyezőt is figyelembe kell venni,
Ezt követően Thuróczy Lajos, a Természetbarát Szövetség tikára könyvjutalmak a!
adott áí a természetbarát barlangkutató csoportok négy érdemes kutatójának. Horváth János*
az FTC tagja a Szemíőhegyi-barlang térképének mintaszerű elkészítéséért* Szentes György,
a Vörös Meteor kutatója az Alsóhegy kőzet-földtani viszonyainak feldolgozásáért és kitűnő
ismertetéséért* Köves László miskolci kutaió az újabb bükki feltárások terén szerzett érde
meiért és Szilágyi Péter, a Vámőr Egyesület Barlangkutató Csoportjának tagja a Ferenchegyihbarlang újabb szakaszainak feltárása során végzett jó munkájáért részesült jutalomban
és elismerésben.

Ezután az egyes csoportok beszámolói következtek. Sárváry István az ÉKME Bar
langkutató Csoportjának munkáját ismertette. A feltáró kutatások mellett főleg tudományos
vizsgálatokat kívánnak folytatni. A V ass Imre-barlangban a csehszlovákjai Milada-barlang
gal való összefüggés kimutatása után csak most indul meg a munka. A távmérő berendelés
átépítésén kívül a csepegés-vizsgálatokhoz további 25 készüléket fognak beszerelni. A kör
nyéken forrás- é s szivárgás-vizsgálátokaí vettek tervbe.
A dorogi Kadic Ottokár Barlangkutató Csoport tevékenységéről Benedek Endre szá
molt be, ismertetve a Strázsahegyi-barlangban folyó munkálatokat. A barlang feltárása küiö- .
nősen a Sátorkőpusztat-barlang képződményeinek pusztulása után lett különösen időszerű.
A Sátorkőpusztái-barlangban a légutak megbetegedésével kapcsolatos gyógyászati kísérlet
ietek kezdődtek.

; j

A Miskolci Bányász S.K. Barlangkutató Csoportja nevében Kosifzky József számait
be. Jelentő8 & Szepesi-zsombolyban, illetve a Létrástetőt-barlang feltárása érdekében vég
zet munkájuk. Résztvettek a Létrási Vizes-barlang feltárásában is.
A székesfehérvári Álba Kegia Barlangkutató Csoport megalakulását é s munkáját
Hajdú István Ismertette. A Tési-fennstk víznyelőinek bontását kezdték meg. A feltárási ne
hézségeket technikai újításokkal igyekeznek leküzdeni.

<tr

Az FTC /volt K inizsi/ Barlangkutató Szakosztály munkájáról Csekő Árpád beszélt.
Tevékenységük a'kidrológiai vizsgálatok felé terelődött. Feldolgozták Égerszög karsztmorfo
lógiáját, jelenleg vízkémiai é s korróziós vizsgálatokat folytatnak. Budán a Mátyáshegyi-bar
langnál öltözőt építettek. Elkészítették a Szemlőhegyi-barlang uj térképét. A barlangi kataszterezés szempontjából bakonyi expedíciójuk volt jelentős. Tervezik a Szabadság-barlang é s
a Keserűiéi-víznyelő további feltárását. Tanulmányozták a karsztfejlődést különböző klima
tikus viszonyok között.' A trópusi kaitzt vizsgálata után a hideg égövi karsztvidék tanulmá
nyozását vették tervbe. Egy uj Sniezna-expedíción és a görögorsz-gi Szimpóziumon való
részvételt is tervezik.
A Baranyamegyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportjának munkáját B ér
ce s Viktória ismertette. Az orfüi munkálatok mellett a Szuadói-nyelő feltárása is folyik, je
lenleg 38 mi nél tartanak. Az Abaligeti-barlang uj részének feltárása é s felmérése is folya-,
maiban van. ,
A Vörös Meteor Barlangkutató Csoport munkájáról dr. Dénes György számol! be.A
Meteor-barlang felmérésére é s alaposabb vizsgálatára földalatti táborokat szerveztek. Feltár
ták a szom szédos Nagyvizestöbri-víznyelő barlangját is. A geológus-brigád az Alsóhegy, kő
zet-földtani viszonyainak részletes feldolgozását végzi. A csoport biológusai a Meteor-bár-|
láng faunáját é s a környék Dipterált gyűjtik be é s dolgozzák fel. Folyamatban van az Alsó
hegy általános hidrológiai vizsgálata. A csoport zsomboly kutatói több uj zsombolyt fedeztek
fel az Alsóhegy magyar é s csehszlovák területein. Nyári expedíciójuk során az eddigi mun
káik folytatása mellett megkezdik a Bábavölgyi-rendszer feltárásét é s feldolgozását, üjabb al
sóhegy i víznyelők kibontását, valamint az Alsóhegy forrásainak vízkémiai vizsgálatát.
A Petőfi Barlangkutató Csoport elmúlt nyáron az Imolái- viznyelőbarlang további, fel
tárásán dolgozott az Élelmiszerkereskedelmi Iskola /KÖZÉRT/ Barlangkutató Csoportjával
együtt. Ez évi expedíciójuk keretében folytatják ezt a munkát. Budapesten a Mátyáshegyi-bar
langban dolgoznak.
A Diósgyőri V asas T.K. Hermán Ottó Barlangkutató Csoportjának munkájáról Lővey
Dezső számolt be. A Vártetői-aknabarlang feltárásánál jelenleg 99,4 m mélységben tartanak.
Tervezik a miskolc-tapolcai forrás vízgyűjtő területének felderítését, a Szarvaskut, Nagykut
é s Ilonakut, valamint az Istvanlápa-zsombolyának feltárását.
^Utolsónak a MIIT. Miskolci Csoportja Barlangkutató Szakosztályának nevében Tokár
Ferenc szólalt fel. Tovább folytatják a Létrástetői-barlang feltárását, valamint lejáratának, a
Szepesi-zsombolynak kiépítését. A télen a miskolci bányászok csoportjával közösen meg
kezdték a Létrási Vizes-barlang feltárását is. A munka folytatását a beállt olvadás és a csa
padékos tavasz akadályozta meg.
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A kutatócsoportok beszámoló} után Thuróczy Lajos a Magyar Természetbarát Szö
vetség Elnöksége nevében, a közös szervezés jelentőségének hangsúlyozása mellett, bar
langkutatók nemes és önfeláldozó munkáját méltatta és további sok sikert kívánt.

Az elnöklő dr» Dénes György főtitkár zárószavaiban ismertette az egyes kutatócsopor
tok és ezeket összesítve az MKBT taglétszámát /alább részletesen közöljük/ , végül köszö
netét mondva a rendezés sok gonddal-bajjal járó feladatát oly lelkiismeretesen és igen ered' méűyesen éllátó miskolci kutatók fáradságot nem ismerő lelkes munkájáért, - az ankétot bezár
ta*
- A találkozó résztvevői ezután a másnapi programban szereplő barlangokban készí
tett kitűnő diapozitivek bemutatásában gyönyörködtek, majd közös vacsorán vettek részt.
Másnap, illetve még az éjszaka folyamán megkezdődtek a barlangturák. A Létrástetőjbarlangoí három, a Vártetői-aknabarlangot egy csoport mászta be. Külön túrák voltak a Kisfennsíkra, a Kőlyukakhoz, a Nagymezőre, a bányász csoport munkahelyeinek és Lillafüred
barlangjainak megtekintésére. Többen voltak a tapolcai Barlangfürdőben, sőt néhányan még tá
volabbi pontokat is felkerestek. Mindenki a neki legmegfelelőbb túrát választhatta.
!
Mint minden eddigi barlangnapunkról, az ideiről is elmondhatjuk, hogy kitünően sike
rült. És eb beji nem kis részük volt a helyi rendezőknek, a három miskolci csoport tagjainak,
Juhász András geológus-főmérnökkel az élükön. Áldozatkész és fáradságos munkájukért ez
után. is fogadják köszönetünketl
*
**
Sch. L.

—BARLANGKUTATÓ CSOPORTJAINK
, Budapesten!

Taglétszám
rendes ifi, összesen
15
Autóalkaírészgyár Könnyűbúvár Barlangkutató Csoportja
16
1
Budapest, XVI./Cjnkota/ Csókakő u. 27/c,
Vezető: Ilortojányi Gyula
1
. Budapest, XIII., Katona József n. 27.
4’ Telefont hív. 297-915/214 mell.
/
34
34
BEAC Tájékozódási és Terihészetjáró Szakosztály
Barlangkutató Csoportja
Vezető* Kónya Albert egy,halig,
.Budapest, I., Attila uJ33,
Budapesti MÁV Sp^rt Club Barlangkutató Csoportja
Vezető: Király András építész
Budapest, XVIII. Sólyom u. 19.

*3 *

Budapesti Vámőr Egyesület Barlangkutató Csoportja
Vézető: Szjlvássy Gyula vámfőig .előadó,
Budapest, III. Keve u. 39,
317-18 lv lak.: 362-640
. k.Telefon:
*** liiv.
*

16

Budapesti Vörös Meteor Sportklub Természetbarát
Szakosztály Barlangkutató Csoportja,
Vezétíj: Dr. Dénes György jogtanácsos,
Budapest, XIII., Visegrádi u* 36. ‘
, Telefon! hív* 136-095, lak.: 203-914.
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MAFC Természetjáró Szakosztály Barlangkutató
Csoportja,
Vezető: Szy Zoltán gépkocsivezető
Budapest, VI., Népköztársaság u. 8 8 ,
Telefon: hív. 200-317,203*355, 204-221.
Móricz Zsigmond Gimnázium Földrajzi Szakkörének
Barlangkutató Csoportja
Vezető: Dr. Leél-össy Sándor kandidátus, tanár
Bp»,. XIÍ7, Hajnóczy u. 15.
Telefon: hiv. 153-499, lak.: 354-897

8

12

Óbudai Szeszgyár Kiniszi S.K. Barlangkutató Csoport
ja,
23
Vezető: Palánkai János üzletvezető
;
Budapest, VIII., Szentkirályt u. 3.
Telefon: hiv, 343-949, lak.: 130-900
Petőfi Gimnázium KISZ Barlangkutató Csoportja
13
Vezető: Tóth Álmos
Budapest, XII., Szendi u. 5.
Telefon: lak.: 161-608
•Szabó József* Geológiai Technikum Barlangkutató
2
Csoportja
Vezető: Józsa László középiák. tanár
Budapest, L, Attila u. 133, 1.9.
Telefon: hiv. 259-731, lak. 361-923
Vasútépítő Törekvés Sportkör Barlangkutató Csoportja 8
Vezető: Batlió Norbert, MÁV. előadó
Budapest, VII., Rákóczy ut 17.11,9.
Telefon'- hiv, 155-610.
VTSK Fővárosi Tanács Természetbarát Szakosztály 22
Barlangkutató Csoportja
Vezető: Víjna György újságíró^ Bp.,I.Iskola u.26.
Telefon: lak.: 355-074
VÁROSTERV Barlangkutató Csoportja
10
Vezető.' Csók Remo Budapest,
Telefon: hiv. 359-(960/184 mell.
______
Budapesten összesen: 337
94 *
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ÉKME Ásvány- Földtani Tanszék Barlangkutató
Csoportja
'
Vezető: Sárváry István ép.mérnök
Bp;,XÍX., Kispest, Irányi Dániel u. 53.
Telefon: hiv. 180-046
Élelmiszerkereskedelmi Tanuló Iskola /KÖZÉRT/
Barlangkutató Csoportja
'
Vezető: Körösi Gyula boltvezető h.
Budapest, IX., Sorokáári ut 38-40.
Telefon: hiv. 110-271.
FTC-Természetbarát Szakosztály Barlangkutató
25
Csoportja,
Vezető’- Balázs Dénes min.oszt.vez'.
Budapest. V., Akadémia u. 1-3, Élelm.Mln,
Telefont hiv. 121-979
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Bárány amegy e! Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató
Csoportja
Vezető" Vass Béla mérnök
Pécs, Mecsek u. 7.
Bődvaszllasi Barlangkutató Csoporl
Vezetői Veyes Sándor bányatechnikus
Bódvaszllas
Diósgyőri VTK Természetbarát Szakosztály
, .^Hermán Ottó* Barlang kutató Csoportja
Vezetői Gyenge Lajos műszerész,
Miskolc* III. /Diósgyőr/ Csortos Gy„u.3/2
Dorogi «!Kadíc Ottokár* Bányász Barlangkutató Csoport,
Vezetői Benedek Endre bányafőmérnök
Esztergom Irlny.t János u.7.
Egri «Dobó István* Gimnázium Barlangkutató Csoportja
Vezetői Lengyel Gábor pecLfőisk.tanár
Eger, Tűndérpart 3.
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14
Esztergomi «Iiju Gárda* és, ^Martos Flóra* Barlangkutató
Csoportok
Vezető* Jónás László tanár,
Esztergom, Molnár sor 1/b.
22
Miskolci Bányász Sportkör Természetjáró és Barlangkutató
Szakosztály
Vezetői Lukácsik József vájár
Miskolc* III. / Diósgyőr/ Bertalan u. 31/a,
MHT Borsodi Csoportjának Karszt- és Barlangkutató Szakosz
tálya*
17
Vezetői Juhász András főgeológus
Miskolc, I. Gero u. 26,
Pannonhalmi Gimnázium «Rómer Flóris* Barlangkutató Csoportja 8
Vezetői Pászthory Valter tanár,
"
Pannonhalma, Gimnázium, up. Győrszentmárton
9
Rudabányaí Bányász T.E. Barlangkutató Csoportja
Vezetői Kecskés József vegyész techn.
Rudabánya, Petőfi Sándor u. 6 .
5
Székesfehérvári Könnyűfém Sk. *Alba Regta* Barlangkutató
Csoportja
Vezetői Zentay Ferenc tanár*
Székesfehérvár, Vöröshadsereg u.45>
8
Veszprémi Barlangkutató Csoport
Vezetői Dr,Markó László kandidátus, tud.főmunkatárs
Veszprém, Kiss L. lakótelep 8 .
i
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Ü96L Budapest" Magyar Kársat é s Barlangkutató

- Évkönyvünk ezen harmadik kötetében, mely jóformán majdnem egyidőben jelent meg
a második kötettel, hat tanulmányt talál az olvasó. Az elsőim agyar nyelven Czájlik István Vass
Imre-barlangban végzett hidrológiai vizsgálatainak eredményeit tartalmazza. A tanulmány a bar
langban megjelent vizek vizsgálatával foglalkozik és a víz előző utjának rövid áttekintése után*
elsősorban az összkeménység és a fajlagos vezetőképesség közötti összefüggést,, a-különféle
tipusu barlangi csepegő vizeket, ezek változását az idő és a barlang hosszának függvényében*
valamint a vízhozam és keménység közötti összefüggést és a karsztvizek állás közbeni válto
zását ismerteti.
A második, német nyelvű dolgozat dr. Jakucs László a Baradla és a Béke-barlang
cseppköveinek színeződéséről szóló tanulmánya. Első részben a szerző a cseppkövek szí
neződéseinek szingenetlkus okai! kutatja. Kilenc szincsoportot állít fel, melyek tónusait főleg a
vas és mangán mennyiségével hozza kapcsolatba. Érdekes megállapítása a karsztfelszín for
maelemeinek /dolinák/ összefüggése a cseppkövek színárnyalataival. A tanulmány második ré
szében a cseppkövek felszíni* posígenetikai színeződésével foglalkozik. Ez a fekete bevonat*
mely nemcsaka cseppköveken* hanema barlang falán, a patak hoxdalékkavicsain is észlelhető,
eredetét tekintve kétféle* szerves és szervetlen. Vas- és mangánoxidbói állók, illetve1már a
régebbi irodalomban is sokat szereplő fáklyák koromlepedéke. Mej&Uapiíása szerint a barad
iai fekete kéreg keletkezésénél főleg az utóbbi játszott komoly szerepet. Megemlékezik ezen
kívül egy harmadik bevonatról, az aggteleki bejárati szakaszban* mely szerinte az előbbi két
anyag' keveredéséből, illetve felületi feldusulásából állott elő. Keletkezését a nyári légáramlás
nál a barlangi levegőből kondenzálódó viz másodlagos, cseppkőfelszlni korróziójával hozza kap
csolafba.
A harmadik dolgozat szintén német nyelvű és a Bükk egy, eddig ismeretlen, kőfülké
jének ásatási eredményeit foglalja magában. A Jánossy Dénes dr. által, végrehajtott ásatás, eltérőleg a régi módszerektől, a makrofauna szórványleletein kivül, főleg a mikrofauna leletek
statisztikus feldolgozására fekteti a fősulyt és a különféle / pollen, faszén, üledék kőzettani/
vizsgálatok segítségével nemcsak a megfelelő fauna és flóra képét kapjak meg, hanem az ak
kori klímaviszonyokat is megismerjük. A kikerült fauna pleisztocén és hoíocén közötti jelleg
zetes átmeneti időszaki és a bükki Petényi-barlang leleteivel való közös feldolgozása révén*
reméljük, érdekes adatokkal fogja gazdagítani ezen átmeneti időszak állattársaságának változó
világát.
A negyedik tanulmány szintén német nyelvű és három, egymáshoz aránylag közelié
vé, de genetikailag más-más jellegű barlang fauniszfikal vizsgálatainak eredménye. Dr, Loksa
Imre a lillafüredi István- és Forrás-barlangok, valamint a Szeleta szárazföldi Ízeltlábúi dol
gozta fel benne. Érdekes, hogy az ökológiai tényezők tekintetében megegyezőknek látszó bar
langok faunája mennyire eltérő. Az István-barlangban 24 faj közül keltő troglobiont, a Szelein
26 faja közül csak egy, míg a Forrás /Anna/-barlang 24 faja közül 4 faj a troglobiont. Pedig
a Forrás-barlangot erős látogatottsága folytán jóformán mindennap söpílk, takarítják,
A könyv ötödik cikke magyar nyelvű és az ÉKME Jósvafői Kutatóájlomásán készült;
A barlangok felmérésénél a múltban, különösen a függőleges kiterjedésű üregek magasabb
pontjainak meghatározása, szelvényezése elég körülményes módszereket kívánt. Ennek egy
szerűbb és pontosabb felvételi módját dolgozta ki a két szerző, Maucha László és Tóth József
a *Fptogrammetrikus módszer a barlangok keresztszelvényezésére * e. dolgozatukban. A mód
szer gondolatának és történeti fejlődésének vázlata után, annak kialakítását, technikáját, a fel
vevő műszerek és kidolgozási eszközök ismertetik. A felvételek gyakorlati és kidolgozási me
netén kivül foglalkoznak még a pontossági vizsgálatokkal, az esetleges hibákkal és a módszer
jelentőségével. A dolgozatot a számos magyarázó ábrán kivühegyes nagyobb barlangjaink e
módszer szerint készült jellemző metszeteit ábrázoló fényképei egészítik ki.
A földalatti üregek indexeléséről szóló tanulmány német nyelven jelent meg, A bar
langok jellemző adatainak feldolgozása, összeállítása, a kataszterezés elég terjedelmes munka.
Ennek ötletes leegyszerűsítése dr. Papp Ferenc professzor elgondolása, amikor a barlangokkal
kapcsolatos adatokat más tudományos megjelölésekhez, illetve a könyvtári szakkatalógusoknál

■
használatos decimális rendszerhez hasonlóan szamokkal fejez\ ki. Elgondolásában
12 főééoportpfc alkalmaz római számokkal*, az egye* csoportokon belül pedig arab siAmcíkk.4
ahnyi számol használ* amennyi a megfelelő részlfeSadatok kifejezéséhez szükséges* Ezek*,
esetteges szükség szerint még tágithaíók és bőviílieíők, Egy Ilyen egységes, nem^ef-óriUeg
Jte elfogadóit decimális rendszer nemcsak azt jelenig hogy egy kis kártyáról egy barlang mis. den fontos, adata könnyen leolvasható* Esnem a nemzetközi érintkezésijén minden nyeitrismeyéftil függetlenül bármelyik barlang jellemző adatai pontosan közölhetők.
Évkönyvünk ezen harmadik kötele* mely szintén ár. Bertáján Károly gondos és odaadó szerkesztői munkásságét dicséri* reméljük - az előző kötelekhez hasonlóan - a szelem**
Apek. elismerésével fog találkozni.
■* vlszky. L KarSZjl ég Barlang címmel megjelent a középlapunk 3. füzete. Az uj köntösben és pj
címmel megjelent lap Sárváry István Vasa Imréről szóló tanulmányán kívül dr. Bendefy László
Sáttory József mérnök első aggteleki térképét Ismerteti. Dr, Markó László a légáramlás szere
péről a barlangok kialakulásában* Gántí Tibor a bor só kő szerű képződményektől Ur« Balázs
Dénes a föld karsztvidékeinek áttekintő térképe kíséretében a karsztok elterjedésének azoaá**
- tts és zónólls feltételeivel foglalkozik* Horváth Sándor a bükki fedett karra kai* Rőnakí László
pedig az aballg.etí-KispapÜka- karszt-forrás feltárását ismerteti. A tapolcai Tavasbarlang Vizalatti folytatása egy újabb ázakaszának az MHS könnyűbúvárai által végrehajtott feltárásáról
Hortolányí Gyula számol be. A gazdagon illusztrált folyóiratot ezenkívül számos kisebb cfkk
és híranyag teszi változatossá. Társulatunk Tttkárságán a hivatalos órák alatt 6 .- Ft-ért kap
ható*
“ Viszky -

i\ntonic Nunez Jimenez látogatása hazánkban
A Tájékoztató legutóbbi számában rövid hírben értesültünk a kubai barlangkutatók
munkájáról# Most az országaink között egyre mélyülő baráti kapcsolat a magyar barlangkuta
tók szómára külön örömet szerzet: %kubai barlangkutatók vezetője, Antónia Nunez Jimenez
professzor* a Kubai Tudományos Akadémia elnöké látogatást tett hazánkban. Társulatunk e l
nökének megbízásából dr. Kessler Hűbéri társelnök üdvözölte őt az akadémiai fogadáson. Az
szí kő Vető kötetlen beszélgetés során hamarosan a barlangkutatásra terelődött a sző, Jimenez
professzor elbeszélte a Délkinaj Karsztvidéken szerzett érdekes tapasztalatait, ebben közös
Ilmára találtak Balázs Dénessel, Hamarosan baráti légkör alakult ki.
' , A következő napon dr, Kessler Hubert lakásán látta vendégül Jimenez elnököt és ki*
sáréit* Kessler dr. színes dlapozitiveken bemutatta hazánk nevezetes barlangjait és a karszt-#
Vizkuíaíás eredményeit. Különösen érdeklődtek a cseppkőrétegek vizsgálatával kapcsolatos '
legújabb eredményekről, A késő éjszakába nyúló összejövetejf másnap barlangi ura követte;
Dr. Jakucs László Jdsvafőn néhány könyvével és értekezéseinek különlenyomatáival ajándé
kozta meg a vendégeket. A Baradla bejárása nagy hatást tett rájuk. Jimenez elnök rengeteget
fényképezett. Az «j világítás nagyon tetszett-’ %z elsők között láthatták a Csillagvizsgálót tel
jes klviiágitásb am
Vendégünk a bucsuzáskor kijelentette^ hogy reméli, hamarosan ki fog szélesedni az
Országaink közötti tudományos együttműködés, melynek alapokmányát most fektették le* s a
részletes szerződést decemberben Havannában fogják megkötni.
CsekŐ Árpád
D4 barlangot fedeztek fel a Morva-karsztban... a Jedovnlca-patakoí követve, néhány
kiló méterre a Macocha-? barlangtól. Aközelmúltban tudósok és sportolók egy csoportja,! Blansko yéroska munkás-barlangkutatóival együtt alaposan végigkutatta az újonnan feltárt barlangjáratokat, Teljesén bejárták a földalatti folyó 5 km hosszú útját. Több barlangtermet és számos
Oldalágat találtak. Az uj barlang a Morva-karszt egyik legnagyobb barlangjának bizonyult, mély
sége meghaladja a 100 métert,/Természettudományi Közlöny, 1963. julius»/
.., . ... .

_____ _
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fiflfkm? szemmel a. gftteb»rgl Térmésaatindajnáari
-Múzeumban
Rövid salzburgi látogatásom alkalmával módom nyílt az uj épületébe költöztetett, korsze
rűsített és kibővített muzeum megtekintésére, Barlangi részlege a még rendezés alatt lévőtérmakkéi együtt lényegesen nagyobb a Postojnai. Múzeumnál.
Az anyag újrarendezését és bővítését Gust&ve Ábel végzi. Bár őf az utóbbi években baladó politikai nézetei miatt háttérbe szorították az osztrák barlangkutatás fórumából* nevét kutatá
si eredményei révén hazánkban is jól ismerjük. 6 volt szives'lehetővé tenni számomra a. Muzeum megtekintését.
A kiállítás legnagyobb érdeme, hogy nem látványosságra, hanem természettudományos
szemléltetésre törekszik. A yezérfonal mindenütt az oknyomozó gondolkozás., a logikus termé
szettudományos csoportosítás. A cél az Ismeretterjesztés* tudományos gondokozásra való ne
velés, rendkívül szemléletes formában. A szemlélőben felmerülő kérdést a kiállított modellek
igen szendéletesen válaszolják meg. Szinte tankönyvbe illenének. Néhány karsztjelenség mo
delljét pl. a néző sajátmaga mozgathatja* s idézheti elő a jelenség különböző fázisait. A sok
fénykép helyett sötét folyosóban néhány transzparens* átvilágított kép sokkal jobban idézi a bar
lángok hangulatát. Csak jellegzetes képek vannak, mindegyik lényegesen újat mond.
i

Az ősrégészeti leletek között nem kis büszkeséggel szemléltem a hazámból származó
anyagot, s azok meglelőinek nevét is.
A barlangi állatok és ősállatok világát különlegesen gazdag anyag mutatja be. Itt is és a
képződményeknél is kerülték az ismétlődést,, tehát azt, hogy csak azért kerül valami az üveg
alá, mert több szép, mutatós példány van belőle. Rövidesen Postojnáról kapnak élő barlangi gő
téket is. A kondicionáló berendezésnek, hőfokszabályozónak nem lesz különösen nehéz felada
ta, hiszen itt a látogató már az épület pincéjébe jutott anélkül, hogy ezt észrevette volna. A teljes
sötétségben a látogatók sajátmaguk, nyomógombbal fogják kapcsolni a világítást,
Reméljük, hogy a mind tudományos, mind technikai és szemléltetési színvonalában igen
értékes kiállítás rövidesen megnyílik.
i
Csekő Árpád

- A 8 zentgvörgvhegvliégbarlangról szóló hírlapi mesékkel kapcsolatban közölnünk kell,
hogy ott a törmeléklejtő alján nemcsak jégbarlang, de semmilyen barlang sincs. A kőorgonák
alatti törmeléklejtő sziklái közé a télen behúzódott hideg levegő gyönge kicserélődése, kiáram
lása tévesztette meg a helybelieket. Tapolcán azonban ván egy eddig úgyszólván alig ismert
barlang. A Klncsesgödör közelében, szarmata jnészkőben lévő érdekes kis barlang feltárását
most kezdte meg néiiény lelkes tapol-ai fiatalember. Várjuk az eredményt.
»"*iT9
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I N H A L T S V É R Z E IC HNI S
Selje
Szótár Ferenc (Nekrológ). (L. Schőnvjszky)
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DívHJKessler' Dje Deutung dér Stalagmttenringe im Dlenste dér
Périodenforschung
( Verfasser wünscbf die Untersuchung dér Tropsteinringe in den
Píenöí dér langfristlgen Ilidre logischen Vorhersage zu stellen.
Die Ringe spiegeln díe meterologischen Verkaltnisse und ihre
periodgscben Schwankungen von Jahrtausenden. Er gibt Vorschlage
für die RichtUníen dér Forschungen* die durcb eine grössere und
yielseitlge Kollektlve begonnen werden.)

F

Dr. Sy Léngí Geomorpbologiscbe Skizze des Cserhátgebirges
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