KIADJA
A

MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

KÉZIRAT

GYANÁNT

19 6 0

♦
700 db 059. XI. - F. Nyomdaip. V. 6. t. 45290

Karszt- és barlangkutatási

Kiadja

Magyar Karszt- és Barlangkutató
TÁRSULAT
Budapest

1960

Január- február

°

2

°

A kiadmány aokszorositáaát
« Művelődéaügyi Minisztérium Kiadói Főigazgatósága
23.593/1960. í zám alatt engedélyezte.

szeífkeaí.tő*
B á l á z -

D é n e s

Felelős kiadós
Dr.

H e g

■ i ii 8

G y u l a

Lektorok*

Meppel Ferenc és Hazalinszky Tamás

A sokszorositást végezte az Élelmezésügyi Minisztérium
Terményforgalmi Igazgatóságának
házinyomdája.
Budapest9 1960. február hó.
Készült 450 példányban.

-

3

-

V

ELŐJÖTTÜNK BÁBLANOJAINKBŐL. .

Tizenöt év múlt. el azóta* hogy Budapest népe, fővárosunk
lakosságai, elhagyta Magyarország legnagyobb barlangrendsze
rét, Budapest óvóhelyeit. Igazi barlang nem mindenkinek ju
tott, pedig Budapest valamennyi barlangját felhasználtuk an
nak idején védekezésül,, Barlangokba menekültünk, mint régen
őseink. Mi a háború borzalmai .ellen védekeztünk,, őseink a
hideg ellens, a fenevadak- ellen találtak védelmet a barlangok
b a .0 Azok, akiknek nem jutott természetes barlang „mestersé
gesen épitettek maguknak barlangokat, óvóhelyet, mert ennek
Tádéiméban biztak. a legj~btac 0
Tizenöt éve;. hogy a szovjet csapatok békét hoztak fő
városunknak sok évi háború után. Tizenöt éve. hogy először
köszönthettük örömmel, szeretettel felszabaditóinkat, és
a - 'ta minden év február hónapjában együtt csendül fel buda
pesti emlékünnepségek sorozatán az Internacionále, a szovjet
himnusz és a magyar himnusz első versszakas Isten áldd meg a
magyart jókedvvel., bőséggel* ..... Ka jón hányán gondolják
a .tán végig himnuszunk szövegét annak hatodik versszakáig:...
"Bujt az üldözött*, s felé kard nyúl barlangjába",,....
Leszögezve*, meghatározva, h gy az ember mindig és mindenkor
végső fokon a barlangok védelmét kereste, ha bajba jutott.
Mi barlangkutatók is hivatkozni szoktunk arra*, ha mun
kánkat , lelkesedésünket megérteni nem akarókkal keil vitatk'-snunk, hogy kutatásunk eredményei*, más értékességük mel
lett, még háborús védelmi szempontból is jelentékenyek, de
őszintén hisszük,, hogyha minden erőnkkel akarjuk, soha többé
nem kell az embernek háború miatt barlangok védelmét keres
nie. Bízunk és bizzunk abban, hogy a Szovjetunió vezette béketábor megvédi a békét és Magyarország legnagyobb barlangrend
szerére, Budapest óvóhelyeire soha többé nem lesz szükségünk.

Budapest, 1960. február 12 .
Barátosi József
az MKBT ügyvezető társelnöke

N E M K A R S Z T O S

Ü R E G E K

G E N E T I K Á J A

MAGYARORSZÁGI PÉLDÁK ALAPJÁN
Irta; Ozoray György

Magyarországon is, mint a Földön általában, a járható mé
retű, természetes eredetű üregek nagyobb része karsztos jelle
gű, i nemkarsztosodó kőzetek üregei kisebb számuak és főleg
sokkalta kisebb méretűek. /Többségükben 1-5 m közt. Legnagyobb
magyarországi nemkarsztos barlang, a Mátra-hegységben levő
ágasYári Csörgőlyuk is csak 139 m hosszú./ Tanulmányozásuk
nak elvi jelentőséget ad azonban genetikai és morfológiai sok
féleségük. Fontoljuk meg továbbá, hogy többnyire a karsztos
barlangokat is eredendően ugyanolyan erők és folyamatok pre
formálták, mint a nemkarsztosokat.
E preformáló tényezők nyomait később a fellépő karsztos
folyamatok /intenziv kőzetoldódás, majd a kifejlődött föld
alatti erózió/ részben vagy egészen eltüntették. A nemkarszto
sodó kőzetek üregei tehát nem egy esetben a karéztbarlangok
embrionális állapotával párhuzamosithatók. Vonzó gondolat
lenne belemerülni abba a témakörbe, hogyan alakulnak át pél
dául eredendően tisztán tektonikus /tehát nemkarsztos/ üre
gek karsztbarlangokká. Ez azonban messzire vezetne e tanul
mány szükebb témájától, s más, készülő vagy elkészült tanul
mányok részletesebb tárgyalásmenetét érintené. /így Láng Gábor
a gerecsei felső-triász mészkövek T-keresztmetszetü üregei
ről szóló munkájában részletesen tárgyalja e kérdéscsoport
egy részét./
Gyakran ugyanazon folyamatok karsztosodásra hajlamos vagy
arra képtelen kőzetekben egyaránt hatnak. A fentemlitett ok
ból viszont a mészkövek /és kőzetmorfológiai rokonságuk: az
oldékony dolomitok, mészmárgák, kősó, gipsz, jég és lösz/
üregeit e helyt nem taglalhatjuk. így tárgyunkat valamilyen
gyakorlati korláttal kell körülhatárolnunk. Ezért a nemkarsztooeág kritériumának az alábbiakban a befoglaló kőzet nemkaraztosodó voltál, mint alapvető kőzetmorfológiai tényezőt,
tekintjük.
I, Befoglaló kőzetek.
áz alábbiakban genetikailag tárgyalandó üregek befog
laló kőzetei:
1. Magmás kőzetek: íiolit, andezit, bazalt, továbbá
utóbbiak piroklasztikumai /tufák, aglomerátumok/ szerepel
nek,
2. Nemkarsztosodó üledékes kőzetek: homokkő, konglomerá
tum, hidrokvarcit.
3. Kevéssé karsztosodé kőzetek. /Ezekkel jellegzetesen
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aaakarsztos üregek eseten foglalkozunk /
i

Ebben az értekezésben eaak a magyar államterületen kép
viselt genetikai típusokkal foglalkozunk.
II. Az üregképződést preformáló tényezők.
1, Az anyakőzet eredet: kőzettani sajátságai. Az eredeti
kőzettani sajátságok ugyanis valósággal determinálják a leen
dő üregek sajátságait,,
a./

Kőzet sszetételo Egyöntetű kőzettömegben kisebb a pusz
tító erők által való üregképződés lehetősége, viszont
3<51 k. fejlődhetnek a tektonikus /vagy egyéb eredetű 7
;asadékrendszer-:5!, P c l i m x t kőzetek melyek különböző
méretű
esszét teiü részektől állanak, eleve hajla
mosabbak az egyenetlen üregképző lepusztulásra. Az
alábbi sajátságok is főleg egyenetlen fellépésükkel
hatnak kedvezően a barlang s dásra.
Torozitás. A porózus vagy finoman repedezett kőzetek
be könnyebben behatol a viz, utat nyitva a kifagyás
nak, egyes alkatrészek duzzadásénak és a vegyi mállás
nak. Tömör kőzetek lepusztulása egyenletesebb.

o •/

Ke ínyscg. Kemény, kopósálló kőzetekben természetszerű
leg nem csak a lepusztulás lesz lassabb de az üregek
kivájása is akadályba ütközik /kvarcitok/. Viszont a
keirénységváltozés területein képződik a legtöbb kivájt

d. /

Vég. í ellenállóképesaég. Ezen múlik / z oldási mara
dék mennyiségével és minősegével együtt/ a karsztos
üregiépződés l^he ő é e i:, A vegy" mállás mely az
ellenéiig vulkáni kőzetek *
3 gyakran foltokban támadja
m-g, vagy ki dja a törmelékes üledékes kőzetek kötő
anyagát, utat nyit az eröz órák és a deflációnak. Meg
jegyezendő a kötőanyag-ka oldás már átmenetet jelent a
karsztosodás felé /bakonyi meszes kötésű törtön konglo
merátum, lösz .

\ mállás a már kiképződöf formákat is erősen módosít
ja A mállékony /földpétok,csillámok/ vagy oldható
/kalciumkarbonát/ alkatrészt tartalmazó kőzetekben legbm cl tét* ‘ rmákra s állíthatunk, A vegyileg egyen
letesen ellerá!li k'zetekben a hasadékok éles, szögle
tes formái megmaradhatnak.
e. /

Hőkiterjedési együtthatóval biró /különösen az egyen
lőtlen kiterjedésű és különböző színű részekből össze
tett/ kőzetek hajlamosak az inszcláoiós kipattogzásra.
Ilyenek pl a különböző agglomerátumok és konglomerá
tumok.

.V -* '
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Duzzadékonyság és zsugorodóképesség. Részben ez esetben
is az inszolációhoz hasonlóan a térfogatváltozás lazitja
meg a fizikai szerkezetet,. részben a zsugorodási repe
dések mentén nyernek támadási felületet az üregképző
erők.

2. Az aryakőzet települési és szerkezeti viszonyai.
Legfontosabb települési sajátság a rétegzettség. A rétegek
közti fizikai és kémiai különbségek az egyenetlen lepusztu
lás /ezzel együtt a lepusztulásos eredetű üragképződés/ le
hetőségét adják.
A rétegzettség mértéke /padosság, vékony rétegzettség,
lemezesség/, módja és térbeli elhelyezkedése/ csapás-, dő
lésviszonyok/ a képződhető üregek méretét és térbeli irányí
tottságát is eleve dde-termihál^a .
Az egyes rétegek eltérő mobilitása és a rétegsor felépí
tése a tektonikus és atektonikus hasadékbarlangok létrejötté
ben fontos szerepet játszik.
3. Az üregképződés előtt meglevő kitüntetett felületek.
A remkarsztos barlangok túlnyomó része az üregképaődés előtt
már meglevő kitüntetett irányokba, meglevő felületek mentén
képződik. /Hozzátehetjük* a karsztos barlangok többsége is./
Még a tektonikus hasadékbarlangoknál is többnyire előbb tör
ténik a kőzetfolytonosság megszakadása /ez még nem barlang
képződés!/ és később a kőzetrés felnyilása.
A preformálő hatás kétféle:
- vagy az illető felület mentén képződik ki az üreg,
- vagy lehatárolja a rá merőleges üregképződési folyamatot.
Az egyes barlangok genetikáját elemezve gyakran mindkét ha
tás szerepe nyilvánvaló. Gondoljunk csak a réteglaptól-réteglapig tartó tektonikus hasadékbarlangokra„ vagy az oldal
irányban kőzetréssel lehatárolt réteglapmenti üregekre.
Ilyen kitüntetett felületek:
a. /

A már emlitett kőzet és réteghatárok, például rétegla
pok, lávaáttörés határfelülete stb.

b. /

Kihűlési elválási felületek magmás kőzetekben. Pl. a
Baglyaskői-üreg /Salgótarján város/ felső szintje a ki
hűlő bazaltláva hengerhéjas elválása mentén alakult ki.

c. /
d. /
e. /

Viztelenedési, száradási, zsugorodási repedések.
Tektonikát /gyakorlatilag kistektonikai/ elemek, kőzet
rések.
Atektonikus tömegmozgások felületei.

7
4« Gyakran bizonyos folyamatok la preformálják a ba
langképződéseket. Ilyenek például a foltokban fellépő mállaaztd
folyamatok, hévforrás-, vagy posztvulkáni tevékenység, amely
mállásban, porlásban, zöldkövesedésben, kovásodásoan stta
hagyja hátra nyomát*
5, Preformáló hatású lehet az orográfiai helyzet is,
például vizezések, azurdokhajlatok, vízpartok, sziklák üregei
esetében.
III* Öregképzá folyamatok és az általuk létrehozott
genetikai üregtipüsök^
"
__ ...
Az osztályozás alapjául a genetikai folyamatok szolgál
nak* Egyszerűség kedvéért egy rendszer keretében tárgyaljuk
a folyamatokat és az általuk létrehozott formákat /genetikai
üregtipusoket/. Az egyes üregeket esak példaként hozzuk fal
a folyamatok elemzéséhez, a vegyes eredetű üregeknél a többi,
járulékos folyamatot nem, vagy esak néhol emlitjük.
A./ Hézagos kőzetképződés /prlmér üregek/*
Az üregképző folyamat maga a kőzetképződés. Az egyenet
lenül létrejövő kőzet körülzárja a légtér egy részét és /több
nyire zárt/ üreggé változtatja.
1.
/ Gázhólyag lávakőzetben. A bárnai Kiekő /Bárna köz
ség, Nógrád m,/ - felső oligooén /katti/ homokkövön átütő
felső pannoniai korú bazaltkürtő-üregét Jugovios Lajos gáz
hólyag helyének minősiti, a befoglaló kőzetet gázban dús
block-lávának.
2. / Nyitott hévviz-osatcrna kováé forrásmészkőben,
forráskvaroitban, gejziritben. A hévvizfeltörés /melegforrás,
gejzir/ maga köré epiti a forráskupot. A csatorna a forrásműködés megszűnése során eltömődhet, gyakran azonban megma
rad, A tihanyi természetvédelmi területen /Tihanyi félsziget,
Veszprém m./ nagyszámú kisebb-nagyobb hévforrás—üreg ismere
tes. Nyitott például a hires Aranyház feltörési csatornája.
Hasonló vegyi üledékképződés zárja körül a Lillafüredivizesés /Bükk-hegység/ mesterségesen feltárt mésztufa üregeit,
de erre a példára karsztosodó kőzetanyaga miatt nem térünk ki,
3.
/ Gáz- vagy hévvizcsatorna lávakőzetben /kérdéses/. A
Baglyaskői-bazaltüreg /Salgótarján város/alsó szintjét képező,
ovális átmetszetü, lágyan legömbölyített falu csatorna posztvulkáni gáz-, gőz- vagy melegvizfeltörésre mutat.
Méreteit 1x2.7 m, lefelé 2 m mélyen törmelékkel elzáródik./
Az üreg elsődleges volta kérdéses*
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4*/ Lrctelérek kimaradt üregei, Elsődlegesnek is felfog
hatók* hiszen mai nagyságukat a körülfogó telérkitöltés szabja
meg. Maga a telérhasadék viszont másodlagos /többnyire tektoni
kus/ eredetű, A nagybörzsönyi /Börzsöny-hegység/ és a gyöngyöaoroszi;i /kátra-hegység/-ércbányák andezitjében ismerünk ilyen,
járható méretű üregeket.
B,/ Tömegmozgás /hsaadék- és álbarlangok/,
l
lo/ Tektonikus hasadékképződés. A magyar Középhegységben
uralkodó az LK-DNy-i tcrlódásos és a rá merőleges £Ny-DK-i szét
lazuláeos irányokkal jellemzett tektonikai rendszer. Kilométe
res nagyságrendű,, tektonikus, héwizesen megmunkált nagy mészkő
barlangjaink is igen szabályos, a fenti irányokban elhelyez
kedő rácsos alaprajzot mutatnak. Nemkarsztos üregeink közt ia
gyakoriak a tektonikus eredetűek. Ezek azonban a nagytektoni
kai irányokkal párhuzamos kistektonikai hatásoknak köszönhe
tik létüket,
a. /

Eredendően nyilt tektonikus haaadékbarlangok. Miután a
helyi kistektonika produktumai, nem találunk köztük
oly szigorú irányok szerinti szabályosságot, mint a nagytektonikától függő morfológiai jelenségek közt. Ide so
rozható pl, a Csákkői-riolithasadék /Mátra hg./,

b. /

Utólagosan felnyilt tektonikus hasadékok. Bármilyen irá
nyú és helyzetű kőzetrés felnyílhat, mégpedig:
- Tektonikus utón, Rögbillenés, húzás, nyomáscsökkenés,
hajlitáe stb, során az eredetileg zárt kőzetrések egy
része ferlnyilik, /i tipusba sorolhatók a megújuló te
lérek is, továbbá a jellegzetesen tcrlódásos irányok
ban található nyilt hasadékok egy része,/
» A tektonikus utón, hegyomlás, kőzettömegek leválása
vagy megcsúszása folytán, A Börzsöny-hg, legmagasabb
gerincén andezitagglomerátumban nyílik a kicsiny Haramia
lyuk. Az ÉK-DNy-i irányú gerinc tulajdonképpen a üzimmet
rikusan kibillent rögperem, A peremmel párhuzamosan, an
nak széle közelében futó tektonikus sik jó kiindulást »i
egyes kőzettömegek leválásához. Ezáltal nyilt fel e
Haramia-lyuk is.
Ilyen genezisü az ország legnagyobb nemkarsztos bar
langja, a 139 m hosszú Csörgőlyuk /Mátra-hg,/ is.
Székely András megállapítása szerint a barlangot az
ÉK-DIy-i tektonikai irány preformálta, A kőzetrések
képlékennyé vált mállóit, átázott riolittufa alzaton gra
vitáeiós hatásra bekövetkezett lassú, egyenetlen c#u~
számlás folytán nyíltak fel.
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2.
/ Atektonikus hasadékképződés kőzettömegek részleges
vagy egyenetlen tömegmozgása folytán.
A Kovácsihegy /D-i Bakony// pannon homok alapzaton nyugvó
bazaltmezaja széléről az alap pusztulása folytán hatalmas
félkörben* több lépcsőben bazalttömegek csúsznak lefelé. A
legfelső,, éppen megtámadott lépcső homlokfalán észlelhetők
ilyen hasadékok. Nem ritkák a kisebb haéadéküregek más, csú
szásnak, suvadásnak indult kőzettömegek szélén, vagy belse
jében sem- Ilyennek minősíthető a Drbegókő /Dunazug-hg./ ré
tegvulkáni képződményeiten levő Vargalyuk is3.
/ Álbarlangképződés- A már nem szálban álló kőzet, a
mozgó, vagy megállapodott törmelék is körülzárhat üregeket.
Ezek a hézagok nem nevezhetők barlangoknak a szó szoros értel
mében, de gyakran hasonló kinézésüek. Ilyen álbarlangok lét
rejöhetnek:
a. /

Szálkőzet és törmelék határán, többnyire úgy, hogy lezu
hant hatalmas sziklatömbök sziklafalnak támaszkodnak.
/A már említett Kiskő mellett stb-/

b. /

Törmeléktömbök mellett, melyek nem, vagy csak alapjukkal
érintkeznek szálkőzettel. Egymásnak támaszkodó sziklatöm
bök közt gyakoriak akkora hézagok, hogy ember meghúzód
hat köztük. Találunk ilyeneket kőtengeres /periglaoiális
blokkfáeies/ oldalakon* ingókövek közt, lesuvadt tömbök
közt /a már említett Kovácsi hegyen/ stb. Kvarcit ingó
kövek közt van c iikaskő /Velencei-hg./ sziklaablaka.

o./

Keskeny /akár tektonikus, akár eróziós/ szakadékok a bar
langomban közismert álfenék analógiájára törmelékből
képződő éltetővel lefedődhetnek részben /Vasas-szakadék,
Dunazug-hg./ vagy egészben.

C./ Lepusztitó erők /kivájt üregek/.
1-/ Abráziós üregképződés /fosszilis abráziós üregek/.
Bulla Béla a diási Vadlánlik /Keszthelyi-hgé/ fel3Ő triász
dolomitban levő üregét a pannon tenger /alsó pliocén/ kivájó
hatása által származtatja. A Keszthelyi-hg. mezozoós tömege
szigetként állt ki a pannon tengerből mely abráziós párkány
ó3 parti breccsa alakjában hagyta hátra munkája romát. A
Vadlánlik tehát átöröklött neogén /ujharmadidő r .:ki/ képződ
mény. Azóta természetesen a defláció s9 tovább az inszolációs
kipattcgzás és a mállás egyéb fajtái részben módosították.
2./ Erózió / v
a./

íz

által kivájt üregek/.

Oldalazó erózió által kivájt üregek. Magaspartok alámosásai, szurdokokban kimosott sziklapárkányok, sziklaere
szek, szinlők tartoznak e csoportba, ha valamelyest zárt
formát öltenek- 1-2 m magas u.o. széles, 10-20 , olykor
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100 m hosszú, egyik hos-szanti oldalukon nyitott be• vájások ezek. nem valódi barlangok,, Éles kanyarulatok
ban, vagy meanderkanyarok domború oldalán néha a z alámosás bár kisebb, de zártabb üregeket hoz létre. Ilyen
a Holdvilág-árok Karolina-ágóban /Dunazug-hg./ a Melegfé8zek /Karclina-odu/ nevű. kőfülke, melyet turisták
gyakran használnak éjszakai szállásul.
b. /

örvénylő erózió /vizesés alatti üregek/. Közismert,
hogy a vízesések alatti örvényképződés nemcsak tulmélyiti medrét /üstképződés/,, hanem a vizeaéafalat is
alávájja, abban üreget képez. A vizesés mögötti üregek
felszakadozása a vízesések hátrálásának egyik oka.
Magyarországon csak kevés, alacsony és kishozamu víz
esés van, igy a mögöttük levő üregek is csak néhol és
alig érik el a kőfülke-méreteket. A legnevezetesebb
ilyen üreg, mely jellegzetesen a fenti genetikát mutat
ja, a lillafüredi /Bttkkhegység/, mely karsztosodó kőzet
ben /puha édesvízi mésztufában/ van. Hasonló, de igen
rövid életű üregek képződését és pusztulását saját sze
münkkel végigkísérhetjük löszben, ez azonban szintén té
mánkon kivül eső kérdés.

c. /

Nemkarsztos földalatti erózió. Nemkarsztos üregekben már
csak kicsinységük miatt is ritkán alakulnak ki vízfolyá
sok. A már emlitett ágasvári Csörgőlyuk /Mátra-hg./ ren
delkezik kicsiny földalatti vízfolyással. Környezeténél
keményebb hordaléka azonban nincs, eróziós hatása elhanya
golható.

d./

Álkarsztos földalatti erózió. A Berceli-hegy /Qaerháthg./ K-i oldalán a helvét slirt gyors ütemben felfelé
harapódzó talajeróziós szakadékok barázdálják. Kb.
350 m tszf. magasságban, az egyik szakadék fejénél
0.5-1 m széles, kb, 3 m mély természetes aknát találunk,
mely kb. u.o. hosszú, de keskenyebb vízszintes ággal a
szakadék meredek kezdetébe torkollik. Az üreg genetikája
egyszerű;
A fagyökerekkel összenőtt, ellenálló feltalaj ideiglene
sen megakadályozta a földszakadék felharapódzását. A le
zúduló záporpatak a szakadék meredek kezdőfalán vízesést
képezett. A vizesés felharapódzó üreget vájt az alján.
Ugyanakkor egy kis repedés mentén /melyet egy kisebb part
rogyás vagy anyagzsugorodás hozhatott létre/ a viz egy
része föld alá jutott. A laza homokos anyagot útjában ki
mosva, egyesült a vizesés alatti üreggel. Talán egyet
len, de mindenesetre kevésszámú zápor hozta létre a rövid
víznyelő és -vezető üreget.
Bár a kész üreg erősen emlékeztet a löszkutakra, a ge
netikai különbség lényeges. A löszüregek képzdősének
ugyanis lényeges eleme a mészkötőanyag kioldása, amit
Magyarországon egyesek karsztos folyamatnak tekintenek.
Slir víznyelőnk kialakulásánál csupán eróziós folyamat
működött, ez tehát álkaraztos jelenség.

?,/ Defláció /szélvá-ta üregek/. A defláció főleg mód-al
té tényezőként szerepelő ígyenetlen keménységű kőzetekbe^ szél
nek kitett sziklafalak.-n Önállóan is kirój kisebb üregeket.

' r./ Mállás.
A mállás többnyire csak prefomáló vagy jaódositó szerephez

2it. A kivájó elegén erőktől tötbé-kerésbé független mállott
üregek igen kicsinyek.
1.
/ Kőzetaprózódás és kipattegzás inszdláció. kifagyásp
vísfelvételi duzzadás^, biológiai hatások vagy ásványi átalaku
lás folytán. Inszoláciős eredetűek a világosabb alapanyagba ágvazott setétszemü andezítagglomerátum:k üregei. így pl. a Kisk°''-üreg /Hátra hg./ ia irszclációs eredetű., deflációs anyag* szállítással. /Érdemes megemlíteni 8 hogy preforaáló síkja
aztratevulkáni réteghatár./
2.
/ Vegyi mállás éa kerrezió. Színién főleg módosító té
nyező. A bakonyiakéi /Bakony hg./ miocén k -glimerátum egyenet
len pÁ' 1-ósa a számbavehetőség alsó határán álló üreget hoz létX C O/
H o í e r András a tihanyi hidrokvarcit üregeket forróvizes
k oldás :al magyarázza. Némelyikre áll is ez. Hódeaitó hatáseal
./falak korróziója/ pedig az elsődleges üregekre is volt a kiol
tás. Kiválás és ujraoldódás egymással dinamikus egyensúlyt tár
té folyamatok.

Eo/ Fölharapódzott karsztos folyamat--k.
Fedett karsztoknál a karsztos pusztulási folyamatok,, kü
lönösen üregek beomlása folytán^ felharapóznak nemkarsztos fe
dőbe is. A balatonmellékí bazaltterúletsn egyes kutatók doli
nák felharapózását 8 "átmásolódását" tételezik fel. A Naszály/Vá-/ fennsíkján dachsteiní mészkő kis dolinái másolódtak ét a fed* kivás kötésű oligocén /''hárshegyi”/ homokkőbe.
Feltételezhető néhány basalthasadékrcl. hogy a fekvő mész
kő üregeinek beomlása hozta létre. Sajnos a perdöntő vízsgálai k még hiányzanak. A jelenség mechanizmusát érthetővé teszi
v:'szent egy emberkéz előidézte eset. A Szilváskő /Zagyvaróna
k ö 8ég 9 Nógrád m./ bazalttakarója alatti alsémiocén kőszénré
tegek kibány.ászása után a fejtési üregeket beomlasztották. A me■'B9 bazalt rögökre tőrre követte a f•kvő omlásait. A felszínig
háti nyílt repedések némelyikébe kisetb-nagyobb mélységbe le
lehet ereszkedni. Ha ezekrez a hasadékekhoz még a kisebb utóla
gos csúszásokat, a víznyelős és vezetés lehetőségét hcszászámőtruks, előttünk áll a felharapózótt karszt o hasadékbarlang
típusa. Főleg az alatta levő karsztos rendszerrel való kapcsolat
különbözteti meg ezeket a /már tárgyalt/ atektonikus hasadékbarlargc ktcl.
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Omlás toltezathatás. kimosás révén a legkülönbözőbb
r.^zetanyagba felharapódíhatnak karsztos üregek, Magyaror
szágon leggyakrabban félig karasztosodó márgákba,

F,/ A belső érák nem tektonikus megnyilvánulásai,

A

genetikai rész függelékeként/s

a,/ Vulkáni gázkitörés (iregképző hatása, Hoffer András egyes,
a Tihanyi-félsziget bazalttufáját átütő diatrémák /gáz
kirobbanással keletkezette vulkáni törmelékkel kitöltött
csatornák/ vizsgálata során nyílt kürtőket talált. Eze
ket kitöltetlen diatrémáknak tekinti,
lo/ Magyarországon a földrengés ritka jelenség. Az 1956,
évi földren .és hatása csak a Budai-hg, nagykiterjedésü,
tektonikus-1:évvizes mészkőbarlangjaiban volt megfigyel
hető, Ezekben, főleg ott ahol a járatrendszereket fiatalp kiegyensúlyozatlan kistektonikai vonalak metszik,
omlások;, leszakadások következtek be.
Megjelenési add és alak szerinti csoportosítás.
Alapvető vizsgálati kritériumunk 9 a nemkarsztosság,
genetikai fogalom. Nem is állítunk össze tehát megjelenési mód
Í9 alak szerinti., azaz nem-genetikus rendszertant. Mindössze
megemlítünk néhány., térbeli megjelenésükkel és méreteik ará
nyaival jellemezhető megjelenési típust,
Sziklahasadékok, Nagyságrenddel keskenyebbek, mint ami
lyen magasak és hosszúak, Sikfelulettel jellemezhetők9 a ré
tegzettséggel szöget zárnak be, Hasadékrendszereks elágazó,
vagy egymásra merőleges hasadékokból állanak, /A már em
lített hasadékképző genetikai folyamatok produktumai,/
Félig nyitott hosszanti üregek. Vízszintes^ dimenzióban
0 kkal hosszabbak mint magasak és szélesek, / ldalazó eróBiőp deflációy mállás hatására,/
Vízszintes-. részbarlangok, Alacsonyak, főleg réteglapok
mentén találhatók,
Kürtők és csatornák, Egy/többnyire közel függőleges/
irányban megnyult 3 szabálytálan körkeresztmetszetü üregek,
erőser. zártak, /Gáz- és vízfeláramlás által kirobbantott,
kíveseit vagy kioldott csatornák továbbá elsődleges üre
gek,/
Szabálytalan? vagy közel gömtalaku üregek. Nincsen
jellemzően kitüntetett átmérőjük, /A legkülönbözőbb kívájt
vagy mállctt üregek megjelenési formája,/
Átjárók,, sziklakapuk. Két- vagy több irányban nyitott
üregek, /Többnyire álbarlangck,/

Láthatjakf hogy a leggyakoribb megjelenési típusok több
féle módon is létre jöhettek*. Ugyanezek a formák ugyanilyen*
vagy más utakon mészkőben is kiképződhetnek*> Éppen ezért rend
szertani alapul csak a genetika szolgálhat.
y„ Ki t ö l t é s * ,

1«/ Helybenmaradt kitöltőanyagok /reziduumok/.
a*/

b*/

Törmelék*, A statikai okok* vagy fizikai mállás/ kifa
gyás, inszoláGió/ hatására képződött törmelék a legtöbb
üregben megtalálható*,
Oldási maradék és helybenmaradt vegyi mállási termék*,
Igen gyakori kitöltőanyag* esetleg törmelékkel keverve
/andesitüregek anyagjai/. Sajnos, a korszerű agyagásványvizsgálatok még hiányóznak* Ez a legfontosabb megkutatan
dó probléma,, DTAV röntgen,, nyomelemekig terjedő vegyi és
mikroszkópos vizsgálatok a felszíni mállás fontos jelensé
geire adhatnának választ. Az üregekben u*iu felhalmozódhat. nak a másutt elazálliiódó mállási anyagok*,
2./ Külső oldatokból helyben képződött anyagoké

a./

Termális ásványkiválás*, Gőbel Ervin szerint a nagybör
zsöny i telérbarlang páragenezis®g
Magasabb hőmérsékleten* csökkenő képződési hőmérsék
let sorrendjében kaik©pirít* pirrhotin* arz-en©pirít*
szfalerit? galenitu Alacsonyabb hőmérsékleten gömbösvesés
kálóit. Pirrhotinbomlásból származó másodlagos pirit 0
Gyöngyösoroszi tslérb&rlangjában fennött kvarcot* galenitet és szfaleritet találunk*
Feltehetően meiegvizi /bár megvizsgálva nincs/ a Koffer
András által Tihanyból leirt barlangi kaleitbevonat is*
/Karsztbarlangjaink termális ásványkiválásai különösen
szépek és változatosak/*,

b«/

Hidegvizi ásványkiválásy Mint a mesterséges üregekben is*
kalciumkarbonátkiválások előf ordáinak*,
3»/ Kivülről behordott anyagoké

a. /
b, /

Eolikus utón* A szélszállitotta finom por többnyire más
anyagokkal kegerten fordul elő barlangokban*
V íz segítségével* Többnyire a hegyoldalakon lezúdul6 esőhordja tele a barlangokat alig osztályozott törme
lékkel* amiben ke-libáid részektől szögletes törmelékig

v íz

14
minden van*
o,/

Gravitációs utón* A lefelé húzódó lejtőtörmelék a felfelé
nyiló üregekbe hatol be e A bárnál Kiskő hólypgbarlangjának függőleges nyilása alatt lejtőtörmelék^kup halmozódott
fel a főteremben* Ez a törmelékkup földdel kevert szögletes
bazalttörmelékből áll* s a záporbemosás is résztvett létre
hozásában.
I R O D A L O M

1 */

Bertalan Károlyi

Magyarország barlangkatasztere*
/Kézirat/*

2./

Bulla Bélas

A Keszthelyi hegység földrajza*
/Geographie des Keszthelyer Gebirges/*
Földrajzi Közlemények, LVI/1.-4,1928}
p* 1-32*

3./

Darnay /Dornyay/ Bélas A Keszthelyi hegység hidrotermális
jelenségei* Földr.Ertesitő, III/4*,
1954* deo*j p« 665- 672*

4./

Göbel Ervin?

A börzsönyi Rózsabánya andezitürege*
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató,
1956*máre*-jun.p*24*

5./

Győrffy Dezsőg

Geomorfológiai tanulmányok a Káli-meden
cében*
Geomorphologisohe Untersuchungen im
Kálerbassin*
Földrajzi Ért. Vl/3*, 1957} p*265302 / 2 *, 3 * ó«!/

6. /

Hoffer András?

Diatrémák és explóziós tufatölcsérek a
Tihanyi félszigeten.
Diatremen und Explosions-Tufftrichter
auf dér Halbinsel von Tihany.
Földtani Közlöny, LXXIII,1943j
p 151-158, 232-241*

7./

»t

II

A Tihanyi félsziget vulkáni képződmé
nyei* Die vulkanisehen Bildungen dér
Halbinsel Tihany* Földt*Közl*LXXIII,
1943} P* 375-429., 551-564,/ 6,8 k*!/

8 */

Jaskó Sándors

A Pápai Bakony földtani leirása*
Bölcsészdoktori értekezés. Bp*,1935;
p* 6*

9./

Jugovics Lajos:

Salgótarján és Bárna környékén előfor
duló bazaltok és bazalttufák*
M*kir* Földtani Int. Évi Jel*, 193638/11} p*957-970*

10 ./ Láng Gábor:

A gerecsei Nagy-Somlóhegy barlangjai*

15 iKarszt- és Barlangkut.Táj.1957. jan-jun. ;
p . $ 5¥4 8 .

11./ Leél-Óssy SándorsA barlangok osztályozása.
Földrajzi krtesitő, 1952.
12. / Margittay Richárd: A Balaton vidékének barlangjai.
Barlangvilág, XIl/3-4» 194R.dec. p.
76-80 , / 2 .kép/
13. / Ozoray György:

A Börzsöny-hegység vízföldtani viszonyai.
/1956-57./
M.A.Földtani Int. Adattára, kézirat; p.17.

14./

Két mátrai sziklalireg.
Karszt- és Barlangkut. Táj.1957.jan.-jun.;
p.44-45.

"

15. /

-

"

-

,

Nógrádi bazaltüregek.
Karszt- és Barlangkutat. Táj.1957•jul.dec.; p.37-40.

16. / Pávai-Vajna Ferencs Néhány újabb barlang ismertetése /22.
Pokol lyuk/.
Földt.Közl.XLI,, 1911.; p. 787.
17. /

-

•

-

A forró oldatok és gőzök-gázok szerepe
a barlangképződésnél.
Hidrológiai Közi., X., 1930; p. 115-122.
/p. 121 , 6-9 k .!/

18. / Schmidt Eligius Róbert: Geomechanika.
Akadémiai Kiadó, Bp., 1957.
19»/ Székely András:

Az ágasvári Cscrgőlyuk-barlang.
Földrajzi írtesitő, Il/l, 1953; p 114124.

Az irodalomjegyzék csak a jelen tanulmány megírásánál közvet
lenül felhasznált munkákat tartalmazza. Teljességre nem törek
szik. Bővebb irodalom a felsorolt munkák irodalomjegyzékeiben,
Bertalan Károly: Magyarország barlangkatasztere c. müvében és
a magyar barlangtani bibliográfiákban található.
A kézirat lezárása óta megjelent Bertalan Károly: "Magyarország
nem karsztos eredetű barlangjai" c. munkája /Karszt- és
Barlangkut. Táj.1958. p.13-21-/, az l.sz. alatt emlitett ka
taszteri mü kivonata, mely a tárgyra vonatkozó legfontosabb
kataszteri és bibliográfiai adatokat tartalmazza.
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ÚJABBAK FELFEDEZETT RÉSZEI
Irtai Gábor Nándor
1958 nyarán a Vasa Imre-barlangkutatói különösen mos*
tóba körülmények között láttak munkához, A Lagunás-szifonban több
méteres vizt állt, s bár elég gyorsan apadt, teljes levonulását
és ezzel a kutatőaknában való munka megkezdését legfeljebb
augusztus végére várhattuk. Ez az idegölő várakozás három teljes
hetet rabolt el a kutatásra rendelkezésre álló időből. Megfe
lelő szivattyú hiányában vödrözéssel próbáltuk gyorsabb levo
nulásra birni a vizet, A keserves munkával kimert minegy 2 m3
viznek a barlang egy távolabbi, mélyebben fekvő pontjába szállitása azonban legfeljebb 2 nappal siettette a szifon járható
vá válását, A Oyklopsok-csarnokának ideiglenes hozzáférhetet
lensége miatt nem sok munka akadt a barlangban, a felmérési mun
kákat leszámítva, A "szifonon inneni" részeket a csoport leg
több tagja már jobban ismerte annál, hogy valami újdonsággal
szolgálhatott volna.
Vagy talán mégsem?
Mint ismeretes, a barlangnak több, egymással összefüggő
szintje van. Ezek a szintek a barlangi patak helyenként gyorssabb, helyenként lassúbb bevágódása miatt erősen tagoltak, Sok
fcelysu a szintek ma már teljesen összefüggenek, a főág itt igen
magas, mint például a Háromszögfolyosóban, Ezek a felső emele
tek cseppkövekben általában meglehetősen szegények, osak a szál
kő változatos formáin pihenhet meg a tekintet. Néhány elszánt
és unatkozó kutató ezeket a Főág feletti, kevéssé ismert bar
langrészeket kezdte egymás után megmászni, részben sportból,
részben attól a titkos vágytól hajtva, hogy uj részeket, eset
leg hosszabb emeleti folyosót fedezzen fel.
Kutatóhármasunk első próbálkozásának szinhelye az a kis
oldalfülke volt, amely a Háromszög - folyóshak a Narancszuhatag
felé eső végén található, Fejérdy István, kutatóhármasunk egyik
tagja itt korábban egy ferdén felfelé haladó, igen szűk lyukat
fedezett fel, A lyuknak mindjárt az elején jókora, oseppkölefolyásba ágyazott kődarab zárta el az utat. Félórai kemény munka
után sikerült kipiszkálni. Peeze Zoltán némi fohászkodások kísé
retében sikeresen átpréselte magát a keletkezett szűk nyiláson,
Fejérdy követte. Sajnos az eredmény eléggé lesújtó volt* a kb,
6 méter hosszú járat végét omladék zárta el. "Letörve" húztam
ki őket az időközben Nyuzólyuknak elnevezett üregből.
Hozzáfogtunk hát a Naranos-zuhatag megvizsgálásához. Fel
másztunk,mig lehetett s lámpáink gyenge fénye mellett próbáltuk
megbecsülni magasságát, eredetét. A fejünk feletti kőtömbön nem
sokára észre is vettünk egy sötét nyílást. Mintha valami folyó
lennes Fejérdy azonnal felállt a vállamra és elég labilis
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helyzetben próbálta elérni a párkány kiugró élét* A mintegy
4 méteres magasság miatt ez nem sikerült* Más helyen felka
paszkodni nem lehetett*
Az újabb kudarc miatti, eléggé elkeseredett hangulat
ién aztán végre ránkmesilygott a szerencse* Fejérdy a
Háromszög feletti, kb* másfél méter magas kőpárkányra ült
fel pihenni* Egyszerre csak észrevett egy ferde helyzetű,
vékony, több helyen átlyukadt kőlapot* Közelebbről megnézve,
látta, hogy az egy üreg bejáratát takarja* Jobb szerszám
nem lévén, lámpájával törte át a lemezt; hamarosan kitűnt,
hegy az üreg egy igen szűk és hosszú járatban folytatódik.
Gondolkodás nélkül belebujt és sűrű nyögések közepette rö
videsen átért a túlsó oldalára* Utána Pe .ae, majd én követ
keztem*
A hasadék hossza köz©.* hat méter; annyira szűk, hegy
csak oldalra fordulva, kinyújtott karral és lábbal lehe
tett végigkuazni rajta* Még igy ja sokszor ki kellett fúj
ni minden levegőt egy-egy különösen szűk részénél* A hasa
dék, amelyet később " Cápa rácsának neveztünk el, egy na
gyobb 'mélység felett végződött* Annyi hely mégis volt, hogy
végre felegyenesedhettünk kényelmetlen helyzetünkből. Köz
vetlenül felettünk, 1 méter magasságban találtuk meg a
folytatást. Továbbmentünk ás rövid kapaszkodás után tágasabb,
lejtős folyosóra bukkantunk* Egyre fokozódó lelkesedéssel
most már ezen haladtunk felfelé.
Néhány méteres mászás után jókora terembe jutottunk,
Jobboldalt hatalmas caqppkőfal, balra és elől erősen korro
dált szálkő határolta* A hófehér, csillogó casppkőfalat cso
dálva, fehér elefánthoz hasonló képződményt vettünk észre,
így önként adódott az elnevezés iss Elefánt-terem, Jent, a
cseppkőzuhatag és a szálkő találkozási vonalában több sötét
nyílás látszott* Remélhettük tehát, hogy az^k valamelyi
kén továbbjutunk felfelé* SÍ is indultam* de társaim lebe
széltek róla, mondván, hogy a sáros gumicsizma tönkreteszi
a fehér csppköveket* A magas cseppkőfal megmászását egy ké
sőbbi időpontra kellett halasztani*
Megindultunk visszafelé azen a folyosón, amelyen ide
jöttünk, hogy annak másik végét is megnézzük* A járat pado
zatét kemény agyag borította, helyenként jókora omladékkövek álltak ki belőle* Ugyancsak vigyáznunk kellett* hogy
bele ne lépjünk a sek tátongó nyílás egyikébe, amelyekről a
leguritott kövek a Narancs-zuhatagon nagyokat koppanva a
főágba hullottak* Ezt a járatot Ürgefolycsónak neveztük el.
Falai közel párhuzamosan futottak felfelé, de ferdén, mintegy 75 fokos hajlásaal. A főág szintje fölötti átlagos ma
gasságát 14 méterre becsültük* Az Elefánt-teremmel szem
közti vége a Narancs-zuhatag fölé ér, igen nagy magasságban
A Zuhatag szine itt hófehér, az omladékos falakat jéghez
hasonló sztalagmitck és hosszú cérnacseppkövek díszítik. A
leguruló kövek itt is hosszan kopogtak a zuhatagon, végső
zuhanásuk zaját a főág agyagja nyelte el* Továbbvezető utat
nem találtunk, csak egy 80 cm széles hasadék nyílt előre.
/
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Ennek azonban belátható táv lságo: belli nem r lt feneke. Mivel
az í'rg~f lyc-sőn tett magas kiírtat figyeltünk meg* úgy határoztunk 9 .t gy más alkai c.mal megfelelő kötéllel felszerelve keres
sük *. lytatás!-.
Másnap uira felszántunk a Naran-s~*uhatag fölé, egy
25 ré'*:-es zi zál kötélle fc issei elve. U :rer megállapi tet
tük.,
gy továbbjutást f'sak a zuhatag fölött átvezető feneket
len ha.cadékbar. remélhetünk. Alaposatt szemrevételezés után azon
ban *■? kellett ismernünk a zt>. hogy az át jutás esélye csaknem nul
la.
lehetett ugyanis egyelem valamirevaló kéz- vagy lábtá
masz* sem észrevenni és az cIdelfüfek lefelé erősen széttartanak.
Jejé'üly mégis nekiindult az t galmasnak Ígérkező útnak; dereká
ra k ~+ *e ugyan a kötelet, me.ynek másik végét Czájlikp Pecze
és é '-gtuk, d ez a "biztosítás* teljesen illuzórikus volt.
Táram'* vizs z: tea irányban in dv.lt el. ? egy esetlege a baleeetnél t a lm. s agaként csapódott volna a ruhatag falához.
Fejcrdv izmai ás idegei tel'es megfeszítésével kiizdte
magát * őre '--entiaéterről-c-ent.'méterre. Nem tudom. 5 vagy ni
izgult k e jobban, óráknak tűnő tiz per múlva ért el egy cseppkőcscp "tetp ahol végre szilárdan megkapaszkodhat tt. Nemsckára átk ált tt heszár.k hegy nagyobb üregbe ért és továbbmegy.
A kötelet leldotta mert "sak akadályozta volna a szabad mozgás
ban. Néhány pillanat a ,.3va zuhanás zaját hallottuk. Dermedt
csend
figyeltünk. Nagy megkönnyebbüléssel hallottuk meg nem
sokára árs u.k ha g át. Az e1 *tb felfedezett nagy térem oldalá
ban fa ■'‘elé vezető utat találtp felmász tt rajta.
Tágasp gyönyörű cseppkövekkel borított terembe jutott,
amely\* t vábbi 9 felfelé haladó kürtő .ndult ki. Felfelé néze
lődés közben azonban beszakadt a terem padozata és ő 4 méter ma
gasságból visszazuhant abba a terembe, ahonnan elindult. Mint
később klderültr a két te-me^ csak egy 10 m mastagságu. vékony
cseppkő éreggel bevont agyaglemez választatta el egymástól. A
baleset szerencsésnek biz:nyúlt 8 mert. kisebb zuzódásoktél eltekintv«p nagy'-bb sérüléseket rém. szenvedett. Még a zuhanás köz
ben göy scsen szorongatott lámpája sem aludt el. - Ha nincs
ilyen eserencséje 9 nem tud m s hogyan tudtunk volna ra^ta segí
teni 1 «=•
Pécsé kérésére viss atért az elhagyott kötAlvéghez,
kikötötte egy nagy kőhöz. Ezer mint "alami függőhíd .vu. Pe ze
á"t•ruásta magát a rendkívül k nos 5 méteren. Viszonylag rövid
idő alatt baj nélkül átért és m st már ketten másztak fel ismét
az előbbi szeren- sétlenség színhelyére. Ezúttal már óvatosan el
kerülték a leszakadásra gyan .3 helyeket A hatalmas cseppkövek
kel t 'Telke!ő termet Hetedik Menny rszagnak nevezték el. Egyik
pont-*áu egy kürtő magasbaverc* * f Isit pillantották meg. A ma
gassága 6 méter lehetett agyag s falai az nba: vakon végződ
tek. Megmászásának nem ietx -•'1 a o k értelme.
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Visszatértek tehát az alsó terembe, amelyet Fejérdy némi i r ó - /
niával Siralomház-aak nevezett el és azt kutatták ót, Folytatást
ott sem találtak. Feltűnt azonban£ hogy mig az Ürge-folyosó és a
Kötél-átjáró iránya megegyezik a Naranes-zuhatag alatti főág irá
nyával , a Siralomház és a Hetedik Mennyország a Háromszög-folyosó
irányát követig csak éppen 30 méterrel magasabban, Valószínű,
hogy ezek a termek két*, egymásra csaknem merőleges litoklázie
találkozási pontjár. jöttek létre® Ezt a felvetést igazolja az is,
hogy a szálkő itt erősen repedezett, sok helyen breoosaszerü.
A vastag agyagréteg későbbi időkben leomlott kövekre telepedett,
erre rakódott rá a helyenként igen vastag cseppkőkéig, Fejérdy
és Peoze találtak egy clyan lefelé haladó hasadékot, amely a
Hyuzóiyuk irányába tart, azonban az omladék és az agyag már ki
sebb mélységben majdnem teljesen elzárja,
A kutatást ezzel a Naranes-zuhatag fölé eső részeken egye
lőre befejeztük, A kötelet kifeszitettük 8 a végek megfelelő rög
zítése után a kutatók most már szinte kényelmesen tértek vissza
az ürge folyosó helyenként hiányos, de legalább stabilnak mond
ható padozatára, A kötelet ideiglenesen bennhagytuk, hátha ked
vet kap valaki a Siralomház meglátogatásához. Egyébként két hét
múlva mégis ki kellett szerelni, mert félő volt, hogy a nedves
levegőn tönkremegy, Fejérdy I, és Sárvári I, ekkor aluminiumsodronyt^feszítettek ki helyette.
Harmadik nagyobbszabásu expedíciónk az Elefánt-terem ma
gas ceeppkőfalának megmászását tűzte ki céljául 0 Két nappal a Siralomház-i túra után került erre sor. Ezúttal már egy népesebb
csoport /Fejérdy I®, Czájlik I*, Gádoros M 0, Gábor N . , Peeze Z.
és Sándy P 0/ kinlódta át magát a Cáparács keserves 5 méterén.
A korábbi tapasztalatokból okulva, kötelet, bontószerszámokat és
villanylámpát is vittünk magunkkal.
Ezúttal én voltam a soros ••első mászó*', Sáros gumicsiz
mám nem tett valami jót a fehér cseppköveknek, megpróbáltuk leg
alább az Elefántot megóvni a további beszennyeződéstől, Papírt te
rítettünk rá. Zsebembe tettem vagy 10 méter erős zsinórt és rövid
terepszemle után úgy találtam, hogy a fal jobb oldalán juthatok
fel a legkönnyebben. Hamarosan kiderült azonban, hogy a remélt
nél jóval kevesebb az alkalmas kéz és lábhely. Lámpámat kényte
len voltam kb® 4 méter magasságban egy kis cseppkőbevonatos üreg
ben hagyni* Lent várakozó társaim lámpáinak csekély fénye mellett,
inkább sötétben tapogatózva haladtam egyre feljebb.
Közben Gádoros M 9 is elindult felfelé, <5 a terem másik ol
dalán próbált szerencsét® Vállát a szálkőnek feszitve gyorsan ha
ladt felfelé és nemsokára egy magasságba ért velem. Villanylám
páját zsinórra kötve átlenditette hozzám; fénye mellett most már
gyorsan kapaszkodtam addig a pontig, ahol még alulról megfigyel
ve a folytatást elképzeltem. Viszonylag kényelmesen elhelyezked
tem a végigvilágitottam a <Sseppkőfüggönyt, nem találok-e valahol
nyílást rajta. Itt a cseppkövek színe, ellentétben a hófehér
Elefánttal, sárgás rózsaszín. Számtalan kristálylapocskájuk
millió tükörként verte vissza az erősfényü lámpa sugarait.
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Rövid vizsgálódás utár. felfedeztem a cseppkőoszlopooskák között egy sötét rést* Bevilágitottams körülbelül 3 méter
nyire előttem sima fal látszott* Lefelé és felfelé nem láthat
tam * határait * Egy törött cseppkődarabkát bedobtam a aürün
egymás mellett függő és álló oszlopocskák közé* Vártam a köppanást, de helyette gyenge ssobbanáa hallatszott*
Nem akartam hinni a fülemnek s újabb, nagyobb darabot dob
tam he* Most még lenn várakozó társaim is meghallották a vízbe
hulló kő jellegzetes zajáto Kost már bizonyos volt, hogy viz
van tlőttem kis, talán 2 méteres mélységben Ezen valamennyi
en igen csodálkoztunk, hiszen a Főág szintje felett 18 méterrel
mindent vártunk, csak éppen ezt nem* Most már mindenkit elfogott
a felfedezési láz* Gádoros segítségével gyorsan felhúztam eg-y
kőmirypc-skalapácsot és kissé fájó szívvel, de érthető izgalommal
fogtaia hozzá az elzáró cseppkőiüggöny különösen utbanlevő da
rabjainak a leválasztásához* Minden letört cseppkődarab rövid
zuhanás után hangos csobbanással hullott a vizbe*
•

Rövidesen sikerült annyira kitágítani a szabad nyílást,
hogy a vállam is belefért* Bebújtam rajta és végre megpillan
tottam a titokzatos vizet* 30-40 cm mély, 2 méter átmérőjű
kis eseppkőmedencében állt* Kristálytiszta vizében ott feküd
tek az imént letört kövek* Nézelődés közben elvesztettem az
egyensúlyomat s belecsúsztam fejjel lefelé, mert a szűk nyí
lásban nem tudtam se megfordulni, se megkapaszkodni* Közben
Gádcros a mennyezet cseppkőfüggönye mentán átmászott a nyílá
son. & most már ketten áosorogtunk a tó vizében*
/óbbra felfelé egy kb* 7 méter magas, nagyon meredek,
agysg'sfalu kürtő nyílott* 2 méteres magasságban nagyobb, víz
szintes üreg látszott* Gádoros felmászott oda, de az rövid jár
ható szakasz'Után keskeny repedésben folytatódott* Iránya meg
egyezik az Elefánt-terem és az egéáz folycsórendszer irányával*
Lent maradt társaink közben türelmetlenkedni kezdtek, felhúz
tuk hát a perion kötelet és megkötöttük egy erős cseppkőhöz*
Nemsokára megjelent Fecze és Fejérdy is* Néhány percig azon
tanakodtunk, érdemes-e felmászni a folytatással nem biztató
kürtőbe* Megpróbáltam,.de félutnál valamivel magasabbról félig
csuss'/a, féli zuhanva egy pillanat alatt ismét társaim között
találtam magam* Gádoros valamivel magasabbra jutott, de az ő
utjának is elegáns bukórepülés lett a vége*
4 kis tó az Elefánt-tó nevet kapta, ügy keletkezhetett,'
hogy ez agyagbevonatos kürtő fenekén összegyűlő szivárgóvásből
kiváló mész fokozatosan egyre vastagabb cseppkőkérget, vízzáró
bevonatot képezett ki az agyagon*
Már nagyon kezdtünk fázni nedves ruháinkban, mire rászán
tuk magunkat a visszatérésre. Rövid Lühlfer-ereszkedéssel is
mét eljutottunk az Elefánt-terem aljára, ahol Czájlik I* és
Sándy P* bámulatraméltó türelemmel várt ránk*
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Pecze és Sándy még hozzáfogtak egy. a terem padozatából kis
eséssel lefelé haladó nagyon szűk járatrész kitágításához, érá
kig tartó kemény munkával sikerült annyira kitágitani, hogy Pecze a derekára kötött biztositó kötéllel bele tudott hasalni.
Rövi 7. lefelé csúszás után minden soványsága ellenére beszorult,
lábá::.ál fogva kellett onnan kihúzni. Sándy is hasonlóan járt.
Annyit mégis sikerült kideríteniük, hogy egy szűk, magas kürtó
halai felfelé, az Elefánt-tó irányában. Néhány szép cseppkövet
láttak benne. Valószinü., hogy a kis tó ennek a kürtőnek az el
törni léséből keletkezett.
Az Elefánt-terem padozata, mint az egész felső emeleten
mindenhol, nagyon hiányos. Főként a közelfekvő két fal közé be
szorult kövekből áll. Pecze Z. véletlenül leejtett bányászsapkáját 14 méterrel mélyebben,, a Főágban találták meg. A terem
padozatának számos nyílásán le lehetett látni egy meredek, ad
dig még ismeretlen cseppkőlefclyásra, amelyet sötétbarna szine
miatt Kávé-zuhatagnak neveztünk el.
A feltárt részek hossza mindössze 60 méter, de ezzel együtt a
Vas Imre - barlarjgma ismert részeinek hosszúsága meghaladja az
1 kilémétert, felső járatainak magassága pedig a 30 métert. Az
ujonr.an felfedezett emeletnek rövid megbeszélés után a Walhalla
nevet adatuk. Pólyáéinak közel 75 fokos hajlású falai, ugyanilye
hajlású sikban elhelyezkedő emeletei arra engednek következtet
ni, h gy a patak egy régi vetődés mentén összetöredezett kőzettömegben vájta egyre mélyebbre medrét. Sik vizmosta éles, vé
kony kő is található a falak közé szorulva. A Kötél-átjáró két,
csaki.em késpenge vékonyságú függőleges kőlemez között indul.
Ugyar.es a jellegzetes oldalfalhajlás tűnt elő a Naranos-zuhatagnál később kibontott víznyelőnek a folyósó felé eső felüle
tén is.
Tjabb, eddig még ismeretlen emeletek felfedezésére van re
mény a Norma-teremben. A terem magas kürtőinek bemászására ta
lán a következő kutatási idényben kerül majd sor.
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/II* rész./
Irta: Csók Rémó
A kötél ismertetése falhas zilálhat óság szempont jából*
A kötél felhasználhatóságának elemzés* két részre tagol*
hatót
1*/ A kötél csomózásai,
2»/ A kötél rendeltetése*
1./ A kötél csomózása*
Magától értetődik* hogy a kötélhasználat magával hozza a
csomózás szükségszerűségét* Csomó és csomó között viszont nagy
a különbség* Nem minden alkalomra használjuk ugyanazt a cso
mót* Mást alkalmazunk, ha a kötelet a derekunkhoz biztosítjuk!
mást* ha két kötélvéget összekötünk; megint mást, ha annak a
végé': gerendához erősítjük stb* Az sem közömbös, hogy milyen
a csomó* A' jó csomó olyan* hogy bármennyire is huzzuk a kö
telet* akár egy oldalról, akár kettőről, az nem enged utána: a
húzásnak sikeresen ellenáll* Viszont egy másik tulajdonsággal
kell rendelkeznie: azzal* hogy használat után könnyen fel le
het bontani* A rossz csomó ennek az ellentéte: gyenge, megter
helésnél enged és a szükségesnél tovább tart a kibontása.
De az is hátránya a csomónak, ha túl könnyen bomlik. Elő
fordul, hogy huzamosabb ideig tartó feszülésmentes állapotban
meglazul s ha akkor hirtelen feszülés állbe, úgy teljesen ki
oldódik éppen olyankor, amikor a leginkább lenne szükség arra,
hogy tartson. Szerencsére ennek is van orvossága, amint meg
látjuk a későbbiek folyamán*
A csomózást már odahaza kell elsajátítanunk, szorgalmas
gyakorlás után s a terepen behunyt szemmel is meg kell tudnunk
kötni a kötelet, a már begyakorolt fogások alapján.
Mindenekelőtt megkülönböztetünk csomót * hurkot és kötést.
Ha két kötélvéget kötünk össze, akkor'csomót használunk. Ügyanazon kötél két végének a felhasználásával hurkot csinálhatunk,
méghozzá két fajtát: vagy állóhurkot, mely a húzásnak ellenáll;
vagy csuszóhurkot, ami össz ébbcsuszhat. A csomó és a hurok
együttes alkalmazása: a kötés*

Az alábbiakban néhány fontosabb csomót, hurkot, illetve
kötést vizsgálunk meg.
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Alapborok.
Minden csomónak, huroknak és kötésnek
ez az alapja. Ez annyira magától ér
tetődik, hogy rendszerint nem is
szokták megemlíteni.

Egyszerű csomó.
Szigorúan véve nem csomó, hanem hurok.
Szintén kiindulópontnak használják.
Része a hegymászó-, halász-, stb. cso
mónak .
Ezt a csomót alkalmazzuk a kötélvég eldolgozás a./ pontjánál.

Egyszerű kettős csomó.
Szokták laposesoménak is nevezni.
Két kötélvég, zsinegvég összekötésére
szolgál. Csomagolásnál is ezt hasz
nálják. Kiváló tulajdonsága, hogy mi
nél erősebb húzásnak van kitéve, annál
jobban összeszorul.
Ez az, amit a mindennapi életben csak
"csomó"-nak nevezünk. A legtöbb ember
nem is tud mást, csak ilyet, de ezt is
rosszul. Ha figyelmesen megnézzük,
láthatjuk a kettős csomó és az ehhez
hasonló, de rosszul tartó u.n. "kofacsomó" közötti különbséget. A kettős
csomónál a be- és kifutó szárak min
dig párhuzamosak. Könnyen bontható.

he-
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Kofa caoiTtó.
Rossz! A kofacsomó erősebb húzásra
kibomlik, nem tart. Mint fent láttuk,
a kettős csomó be- és kifutó szárai
párhuzamosak, a kofacsomónál pedig
keresztezik egymást. Használata mel
lőzendő

ívelt kettős csomó.

Szövőcsomónak is szokás nevezni.
Még az egyszerű kettős csomónál is
jobban tart. Vele kötünk állóhurkot,
francia mentőcsomót. Alkalmas két kü
lönböző körátmérőjü kötél, zsineg
összekötésére. Leggyorsabban úgy csi
nálhatjuk, hogy megkötjük az egyszerűcsomót, majd a kezünkben levő végét
átbujtatjuk az ellenkező keresztező
dés alatt.

—m

Szorító nyolcas.
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A szorító nyolcas alkalmazási terü
lete: kötélnek rudhoz való erősí
tése, különösen drótkötélnek ki
váltképen kctélhidaknál, sátor
csúcsát tartó kötélrögzitésnél
stb. Szerepel a feszítő-, mentő
csomóknál és a csuszóhuroknál.
Táborkerités készítésénél, bot
összekötésnél és még más alkal
mazási területen nélkülözhetet
len.
Csak abban az esetben tart, hara,kötél állandó feszülés alatt
áll! Ellenkező esetben kibomlik. Jó tulajdonsága, hogy minél
jobban huzzuk, annál erősebben szőrit.
r*

n * f ♦c J
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A szorító nyolcas kötési módja: a kötélen két alaphurkot
hajtunk egymás mellett. A kötélvégek a belső oldalon ellenke
ző irányban jönnek ki. Kikor igy megkaptuk a nyolcas alakot,
a két hurok tetejét egymásra hajtjuk úgy, hogy a kijövő kötél
végek továbbra is belül maradjanak. Gyakorlott egyén számára
szinte egy mozdulat az egész. Táborkordon készítésénél fa dere

Xét kötél, vagy zsinegvég összeerősitésére szolgál. Készítése
igen egyszerű: a két ellentétes irányú kötélvéget egymás mellé
helyezzük, majd mindkét végét az ellentétes szárhoz egyszerű
csomóval erősítjük. Ezután megfeszítjük az igy összeerősitett
köteleket, hogy a két csomó egymás mellé csússzon, ütközzön.
A halászcsomó komoly húzásnak ellenáll, mégis gyorsan
kitcg:zható.

Különböző átmérőjű kötelek összekötésére alkalmasabb
az iveit kettős csomónál*
Állóhurok*
Buvárkötésnek is nevezik.
Mint a neve is mondja, a
hurok áll, soha nem hú
zódik össze, nem csúszik
el és erős megfeszülés
után is könnyen felbont
ható, mihelyt a feszülés
engedő Kötétettűsökben
alkalmazzák, továbbá
minden olyan helyen, ahol
állóhurokra van szükség.
Megkötése az í-velt ket
tős csomóhoz hasonló.

Kötélróvlditő csomód
Gyakran előfordul, mind
táborban, mind más he
lyen, hogy megenged a
kötélc lebontani feles
leges és hosszadalmas
munka lenne,, Ezzel a
kötéssel segíthetünk a
bajon* Szükségszerinti
számú hajlást fogunk a
kötélen és a hajlások
összefogott végét ábra
szerint a kötél két sza
bad részén készült hu
rokba bujtatjuk*

A rövidítés akárhánysziros lehet

I
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A kötél fához, gerendáhcn való
megerősítésére szolgál, állan
dó feszülés alatt. Előnye, hogy
egy rántásra kibomlik.

Alkalmas hevenyészett kötélhág
csó készítésére, de csak fe
szült állapotban tarthatóo
A dugólekötő csomó alapia.

'
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Hegymászó csomó készítése.

Szokás még kettős hurokésomónak és Middleman-kötésnek is
nevezni.
Hegymászásnál, sziklamászásnál, amikor a kutatók
kötéllel biztosítják egymást, ez a hurok a középső embe
ren van. érdekessége, hogy a kötélvégek felhasználása nél
kül köthető, a kötél bármelyik pontján.
Kötélvég lehurkolására is alkalmas.
Lényege ugyanaz, mint a halászcsomóé.

-
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Angs"* mertő^somó.
A mentőcsomók közül a legkönnyebbán köthető.
A duplán vett kötél annyiban
hátrányos, hogy hosszabb köte
let igényel.
Ájult embert szakadékból mentő
csomóval húsúnk fel, vagy eresz
tünk le. A mentőcsomó egyik hur
kába az eszméletlen egyén tér
dét helyezzük, a másikba hónal
ját. Lába és karjai lelógnak
és biztosítják a szilárd tar
tus t o
Mint minden csomót, ezt is hasz
nálat előtt kipróbáljuk.
A duplán vett kötél egyik szá
rával a sebesültet huzzuk fel,
vagy eresztjük le. A másik szár
ral az eszméletlent alulról,
vagy más alkalmas helyről a
sziklától elhúzzuk, nehogy újabb
sérüléseket kapjon.
a'• '
■a m en15cs cm ő »
Használata ugyanaz, mint az angol
mentőcsomónál.
Hátránya, hogy egy szál kötele
miatt a sebesült a sziklához ve
rődhet.
Előnye az, hogy a kőt hurok egy
mást szabályozza.
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Duplán vett kötélből készül.
KötéL karikához való felerősíté
sére szolgál.
Használat után a kötél lentről is
visszanyerhető az egyik kötélvég
behúzásával.

SáVrrfeszi tő hurok.
Kötél megfeszítésére és a megfeszített vég rög
zítésére szolgál.

32
Rögzíti a kötelet, ha a húzás a csomóval kötött tárggyal
párhuzamos. Jól tart móg akkor is, ha ez a tárgy sima, vagy
síkos.
Ezen a módon kötelet kifeszitett sodronykötélhez, zászlórudhoz stb. biztonságosan köthetünk.
Óévekhez a sátor kötelét ezzel a csomóval erősítjük,
majd szoritó nyolcassal fejezzük be.
Dugólekctő csomó.

Barlangkutató kutatása során gyakran vesz mintát vízből stb.
Az üveg dugóját e lekötő csomóval biztosítjuk.
A gályacsomó két szabad szárát a dugó tetején erősen meg
húzva egyszerű kettős csomóval rögzítjük. Ilyen célra legalkal
masabb a vászonszalag.

x

X

x

Cikksorozatunkat a következő számban a kötél rendelteté
sének és kiegészítő tartozékainak ismertetésével folytatjuk.
/Szerk./

I

«
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A világ legmélyebb barlangja Jugoszláviában?
A lengyel Akadémiai Barlangkutató Egyesület liét tagja
a múlt év szeptemberében egy hónapra kutatómunkára utazott
Jugoszláviába, ütjük során leereszkedtek a ■ Triglav-osucstói északkeletre levő, 2400 m magasban nyiló Tirglavska
Brezna-barlangbao
Ez a barlang igen érdekes karsztjelensége A Triglavfennsikjának gleo&eere egy kis mészkődombba ütközik, melynek
lábánál alakalt ki a TriglavBka Brezna, A barlang tehát víz
nyelő, amely a gleccser olvadékvizeit vezeti leB
Bejárata az ötvenes évek elején nyilt meg, úgy, hogy a
különlegesen meleg időjárás következtében a gleccser végen
a Jég részben leolvadt, Három bejárata vanG Kettőt csak Jég
választ el egymástól, ezek teljesen Jégben futva, függőle
gesen nyilnak a gleccser végén 9 A harmadik nyilás a mészkőn
domb oldalában található, a másik kb, 10 m°el lejebb, viz*
szintesen, Kezdeti szakaszától eltekintve ez is teljesen
Jégben fut, s mintegy 35 m után a függőleges Járatba torkol*
ü k , A kürtő kezdetben meredeken lejt, később teljesen függő
leges, Átlagos szélessége 6-7 m, A leereszkedés igen veszé
lyes, mivel állandóan lavinaveszély áll fenn 0 A kezdeti
kürtő 110 m-ig tart, 110 m-nél átmenet', nélkül hatalmas,
40*45 m átmérőjű kürtőbe torkollik, Idáig tart a gleccser
benyomult Jege, amely eddig csak szűk utat engedett,
A barlangban megnyílása óta öt expedíció Járt, azonban
110 m-en túl egyik sem tudott ereszkedni. Ezek az expedíciók*
1955,
1956,
1957,
1958,

augusztus angol expedíció
szeptember Jugoszláv expedíció
szeptember angol-Jugoszláv expedíció
szeptember Jugoszláv expedíció
1959c szeptember lengyel expedíció.

<=>
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Az 1957-ee et.pe&ioió alkalmával az angil kutatók a leg
mélyebb elért p-sntrÖÁ fia c^esizu sint öntöttéit lef amely egv
1010 m-en fakadó forrás vizében Jött felszinrec A szintkülönb®
eég tehát 1390 au A barlang szája és a forrás közt a légvonala
beli távolság nem túl nagy /ponty# adat nem áll rendelkezésemre/,
tehát igen nagy egybefüggő mélységre lehet következtetni.
A Briglaveka Brezna mindfen bizonnyal megdönti az eddigi
mélységrekordot /Gouffre Berger 1128 m / f azonban a bejárást az
óriási mélység majdnem lehetetlenné teszi 0 A Triglavska Brezna
tehát továbbra is várja a merész kutatókat, hogy titkát kidéritséku
Kent és Gantar ang 1 kutatók a barlang eddig bejárt sza®
kaszának térképét is síkészitettéko
Ja nass Rahsk
az expedíció tagja közlés© alapján
összeállította
Kása Attila
A ~>;ilág tíz legmélyebb barlangja.
A nemzetközi barlangkutatás állandó fejlődése, a kutatási
módszerek és eszközök rohamos tökéletesítése folytán egyre 8ü®
rübben változik a világ leghosszabb és legmélyebb feltárt bar®
lángjainak sorrendje, amely eddig szinte évtizedekig állandó
volt.
Barlangkutatóink tájékoztatása céljából ismertetjük a leg
újabb “mélységi wsuöSferedményeket* az 1959o évi állapotoknak
megfelelően,, Ezek szerint a világ ma ismert tiz legmélyebb bar
langjának sorrendje a következő?
1 0 Gouffre Berger /Franciaország/
2, Grotta dl Piaggia-Bella /Olaszország/

1128 méter
689

»

3o Gouffre de la Pierre Siant-4íartin
/francia-spanyol határon/

689

*

4o Réseau de la Bent de Crolles
/Franciaország/'

603

*

Gouffre Pierre /Franciaország/

553
540

w
»

Anou Bouasouil /Bjurdjura, Algéria/

539

*

Geldlooh /Ausztria/

524

•

fledsrmauehöhl* /Ausztria/

517

*

Gr:tt©-Gyuffre de Chevrler /Svájc/

504

*

5o Antro di Coroihia /Olaszország/

6o
7o
8o
9<>
10o

droKessler Hubert

-

J5

A *Sl®v#a*ky Kra®® 1957^58, évi II, kötete érdekes 8ssz#~
állítást közöl a világ leghosszabb barlangjairól, Izek a kö=
vetkezőké
lo/ Meunmut"barlang /fcsntugkXf. USA/, Hossza 160 km 0
Legnagyoh^ierms TKo m hoaszaf 8 ? m széles és 38 ni magas,
2, / Yand itt-barlang /Indianaf USA/, Hossza 85 km,
3,
/ Hölloch-baTlangrendszer /Svájc/, Európa leghosszabb
barlangja/ K956^ig 61 km-TTtl^iaK fel benne , /Ma már 70 km
fölött tartanak;/
4o/ Legújabb felfedezett barlang Lousville m ellett
/Kentuskyp USA / 0 Hossza kb, 52 km,
5t>/ Karlabad-barlang /Jj»Mexikoy USA/, Hossza 50 kmQ Leg=>
nagyobb -terme 1220 m' hosszú., fcb, 110 m széles és 91 m magas,

6, / Eisrisenwelt-barlangrendszsr /Ausztria/ 0 Hossza 41 km,
7,
/ Daohsteini Mammut-barlang Salzburg mellett /Ausztria/o
Hossza 20 km,

8 , / Poatojna-barlang /Jugoszlávia/ 1903 km hosszú,
9o/ Domioa-Baradla-barlang /Csehszlovákia-Magyarország/ 0
Hossza k b T T T K m ,
10,
/ Dent de Grolles—barlang /lsére tartományi, Franoiaország/o HosszáT K b T 'T7 K m ,
11, / Dgm&novai-barlang /Csehszlsyákla/, Hossza 14 km,
A fenti összeállításhoz meg kell jegyeznünk^ hogy a két
"örök rivális®f a Postojna és a Baradla helyezésébe valószínű
leg hiba csúszott, Kessler Hubert adatai szerint ugyanis a
Baradla felmért hossza 20,2 kmj amihez még hozzáazámitandók a
legutóbb felfedezett szakaszok^ valamint a letekág igy fel nem
mért kisebb részlete ls 0 Baradlánk tehát rangsorban megelőzi a
Postojna-barlangot 9 sőt a daohsteini Mammut-barlangct is.
De alaposan túlzott az amerikai Mammut-barlang 160 km-es
hosszúsága. Bár ez a barlang még ma sincs teljesen felmérvej
de nem valószínük hogy a 45-50 km-t meghaladja, A Yandott-barlángról más forrásból származó adataink nincsenek.

Balázs Dénes

*
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L A P S Z E M L E

Szlovákiában a nemzeti tanács által hozott természetvédel*
mi törvényben a barlangok is méltó helyet foglalnak el. A külön—
féle karaztjelenségek és barlangok természeti emlékké nyilvání
tására, illetve a törvény végrehajtáséra a szlovák oktatásügyi
minisztérium külön tanácsadó testületet szervezett. /Sbornik
Múzsa Slovenskéhor. Krasu I./
, o 0 o ,
Európa legnagyobb barlangja a svájci fiöllooh. 1957-ig 65 km
hosszú, feltérképezett része volt ismeretes, 1957. végén és 1958,
elején egy téli expedioió 177 órai munkával ezt a hosszúságot
majdnem 70 km-re növelte, 1958. végén hasonló oéllal újabb kop
tató expedíció indult a barlangba. Tagjai szintén a Schweizer
Alpen Club barlangkutatói voltak, A felszerelést, köteleket,
hágcsókat, karbidot, stb. 68 közreműködő szállította be a bar
langba, a II, táborhelyig. Az időjárás nem volt kedvező. Egész
Európa felett meleg levegő uralkodott. December 27-én este 22
órakor a IV, táborhelyen, az Umbra-dómban rádión fogták az időjárás jelentést, miszerint "2000 m magasságban 0° van és esik az
eső*. Ezzel világos lett előttük, hogy - mivel a barlangnak
ezen hátsó része a karasztvizszint alatt van «• a Schlucht-járatban tervezett kutatásukról le kell mondaniuk, sőt egy vízbetö
réssel is számolniuk kell. Ezért másnap a SAC járat felé megkí
sérelték a kijutást, de már viz fogadta őket. A vizár 7-8 m ma
gas volt. Ezzel a kiút lezárult. Takarékossági rendszabályo
kat hoztak. Naponta csak kétszer étkeztek és csak két lámpát
égettek. Közben azonban újabb járatot is feltártak, mint a Bödmern patak völgyét. Végül 30«án a viz hátrálni kezdett. A SAC já
ratban már eljutottak a Dreieok-tóhoz, de ott még mindig zárva
volt az ut, A viz osak nagyon lassan apadt. Ezért fogságuk negye
dik napján más irányban kísérleteztek. Az egyik résztvevő falikampókkal és kötelekkel leküzdött egy negyvenméteres sziklafalat
és egy veszélyes, omladékos kerülő járaton át 9 és fél órai ut
után elérték a főtábort, majd további 5 és fél órai úttal újév
napján a kijáratot, A viz borzalmas munkát végzett mindenhol. A
visszahagyott felszerelést osak februárban szállították ki három *
csoportban, A barlangban ez alkalommal 150 órát töltöttek. Munká
juk nagy részét a kiút keresése és a kijutás emésztette fel,
azonban igy is, két újabb járat felfedezésével, a barlang hosszét
több mint 70 km-re növelték, /Die Alpen 1959. 3. /

4 o 0 o ,
Az Alacsony-Tátra északi oldalén, az Ohniste mészkőfennsikján már l7áÓ-bÓl"ismeretes volt egy zsomboly, a Ladova-priepast. Szlovák barlangkutatók 1939-ben kíséreltek meg először be
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járását. Akkor 110 m mélységig jutottak. Az utat a jég zár
ta le, 16 évvel később sikerült ugyan a továbbjutás útját meg
találni, de a felszerelés elégtelensége és a résztvevők ki
merültsége miatt lemondtak a továbbjutásról. Végül a harma
dik expedíció 125 m mélységben elérte a zsomboly fenekét. Meg
állapították, hogy a jég mennyisége állandóan változik. Akkor
kb« 800-1000 m3 volt, A kutatók szerint a barlang, mely más
különben egy tektonikus hasadék, statikus jégbarlangnak lát
szik, A zsomboly az első és második lépcső között viszonylag
szűk, A Svátojanska /Szt,János/' barlangrendszerrel áll szer
ves összefüggésben. Közelében három másik, kisebb szakadék
mellett, még egy 40 m-es zsomboly is található, a Havrania-priepást /^olló-barlang/. Az ohnistei Ladova-priepaat /jégbarlang/
kutatásáról és vizsgálatairól V, Benioky, A, Droppa és J,
Otfcuba számolt be, /Sb-.rnlk Mz, Sl,Kr, I/,
a Q> 0 O a
Pierre Strinati svájci biológus Afrikában három barlangot kutatott át. Kettőt a Francia Egyenlítői Afrikában,
Leopoldsville közelében, a H^Dumbu- és a Pahu-barlángot, a
harmadikat Belga-Kongóban, a Kila Tari-barlángot, Mindhárom
barlangban denevérek mellett, nagyobb gazdag Ízeltlábú faunát
gyűjtött. Különösen érdekes és jellemző a barlangok magas
hőmérséklete. Az első barlang levegőjének hőmérséklete 22,5° G
és páratartalma 97 fi volt, A másodiké pedig 21,8°>0, illet
ve 100 fit mig a harmadik barlang levegőjének hőmérséklete 96 fi~
09 páratartalom mellett a legmagasabb volt, 24,2° G, /Belga
Szpel.Szov.nemzetk,ért, 1958,/
, o 0 o «
Szlovákiában majdnem minden karsztvidéknek megvan a maga
kutatócsoportja, így Tisoveoen /Tiszolc/ £a működik egy lel
kes osoport, mely a Murányi-fennsikot és Tiszolc vidékét vette
munkatervébe. Vezetőjüknek, Kámen mérnöknek beszámolójából
megtudjuk, hogy a Tiszolei-forrást, melynek vizhozama nagyon
ingadozó /min, 6 1/sec,, max 60 1/sec,/ természeti emlékké
nyilvánították, A michnovai Jazerna-jaskynanak /Tavas-barlang/
a tava 30 m mély és egy időszakos forrással áll összeköttetésben,
A murányhutai Bobaoka-barláng pedig vízeséseiről lett különösen
ismertté. /Sbornik Muz. SÍ, Kr» I,/
4 6 0 O ^
Jugoszláviában, a Ljubljana-Postojna vasútvonal melletti
Rakektől nem messze egy uj barlangot fedeztek fel. Egy 60 m-es
szakadék két lépcsővel vezet egy barlangjáratba. Az eddig
feltárt 300 m-es szakasz pompás cseppkövekkel és cseppkő
medencékkel díszített, A Tlanina melletti Lpgarcek bar
langban, melyet annak idején Putiek kutatott át és irt le,
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szí vén barlangkutatóm egy újabb termet tártak fel* Az Óvója já
rná-bán Brodar p? íessz r aj paleolit lelőhelyre bukkant0
/Die Höhlfe 1959o4<»/
V
o í 0 ? Szlovákia első aragonit barlangját egy bányatárna kiásásá
nál tallTtIk_megJ A Hródok-fennslkon levő barlang V* Benicky
szerint 250 m2-es területet f glal el és szebbnél-szebb aragonitképződmények díszítik* /Sbornik MuzuSl0Kr0 Io/
o ii 0 0 o
Kefallonia a görögországi 1 n szigetek legnagyjbbikas
763 kmT kiterjedésű* Karszttüneményeirőlp különösen katavotráiról
/tengervizet elnyelő hatalmas üregek/ már régen ismeretes0 Elő
ször 1951=>ben kutatott itt egy kis görög barlangkutató asoport*
Másodszor 1959- júniusában a görög Földtani Intézet részéről
két geológus, J* Petro«Mlis és A* B umasf majd barma diaben
1959o augusztusában Petroohilis kíséretében két osztrák katatóf
a Brc Maurin és Br* Zöttl járt tt* Ez alkalommal bevonták a
kutatásba a sziget turista bizottságát és a görög barlangkutatók egy részét isc élükön Anna Petroohilis-szal* Többf
mint hetven barlang t c zsomb lytv f ú r á s t és egyéb karsztjelen
séget vizsgáltak meg* Kiterjedt a barlangok és források vizeinek
vizsgálata a tengerrel való összefüggésükre is* Vizfestéseket is
végezteko A Mélissani-barlang megfestett vize, habár 17. 5 perc
alatt eltűnt^ még sem jelentkezett a tengerrel közeli forrá
sokban,; Az argost.ll katayitrókkal kapcsolatban közölték velükp
hogy az egyikben annak Idején egy amerikai kutató 50 kg uranint
helyezett el anélkül* hogy a tengerben ezt észlelni tudták vol
na* Számos barlangban prehistoriai leletekre is -bukkantak* Kova
kő eszközök mellett osont- és faszénmaradványokatr kagylóhéja
kat találtak^ Utóbbiakat az ősember étkezési maradványainak
vélik* Több barlangban a denevéreken kivül él egy barlangi sás
kafaj isf a Dűllohopoda Petro3hilosif. Chvb0 Érdekes volt az
1953- évi földrengés barlangokra való hatásának észlelése is0
így a St* Éléousa-barlang feneke 30 m-rel süllyedt* A dhirodinibarlang 12 m-rel mélyült* Grizata község mellett egy dolina be
szakadt és fenekén egy 29 m-es zsomboly képződött* Közelében
még egy másik 18 m-es szakadék is keletkezette A Mélissani-barlang vizének szintje leszállt a tenger vizszintjére és gyengén
sós lett* Kefallonia karsztját egy plioaén üledékkel fedett
pliocén előttij, holt és egy ókori részben megujhodottf élő
karaztra osztják*
o o 0 o 10 éve múlt* hogy Szleváklábant Liptósztmiklóson karsztmuzeum létesült* A muzeum azóta igen érdekes és gazdag bar
langi kiállítási anyagot gyűjtött Össze* Vezeti a szlovákiai
barlang :,k kataszterét is* Szép könyvtára mellett, különféle cso
port ősit ás ókban dolgozza fel. a szlovákiai barlangok bibliográ
fiáját* Ezért mindent de különösen Szlovákiára vonatkozó bar—
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lengi irodalmat köszönettel fogad, A múzeumra jellemző, hogy
1956-ban már több, mint 14,000 látogatója volt, A muzeum
cime; Muzeum Slovenakéhor, Krasu, Liptovsky Mikulás, Ceskoalovenako.
Összeállította;:
id, Schönviazky László

I
i
I

A Magyar Honvédelmi Sportszövetség Budapesti Elnöksége
Könnyűbúvár Barlangkutató C b -partja 1939o december 27®? 28 és
29®én drw Jakuos László meghívására Jóavafőre utazottr hsgy
az 1957=»ben feltárt Baradla alsó b&rlangr5«nd8zerének további
folytatásába való bejutást? szif»n=átúszássál megoldja<>
A feladatot a csoport végrehajtotta0
nak átjutni a szifon másik oldalára? ahol
50 ©m magas? 1?5«2 m széles? szabálytalan
kantakp a szifon kezdetétől számított 5-6

Sikerült búváraink®
eleinte mintegy 40**
alakú peremre búk®
m távolságban

A szifon bejárata szélesedő hasadék®jellegű? kiálló
szirtekkel0 A behatolás iránya a felszín felé mutat? a megkö®
zelitéai helytől mintegy 290sW a ? jobbra É®ÉHy irányban*, A
szifon magassága bejáratánál mintegy 50®6Q em, Búváraink?
miután a bejárati - legszűkebb = nyíláson átvergődtek? arány®
lag jő mozgási lehetőségek között? mintegy 8=100 cm=es mennye®
zet alatt? 100*120 om széles? vízműBta járatban haladtak a be®
hatolási iránytól kiseé jobbra? majd balra kanyarodva? ooa0
1? 5 m«rel a vizazint alatte Az átjáró oldalfalai a szifon
egész területén jobbra és balra is laposodó? a réteglapok ©sa®
páséban kimosott üregekben végződnek0 Beérve az alacsony te®
rembe /0?5 m magasan van a boltozat a vizezint felett/ mint®
egy 2 m legnagyobb szélességű? kb<, 4 m hossza szabálytalan
alakú vízfelszínt lehet látni? melynek végén 1 m széles folyom
só vezet tovább? a mintegy 5 menyire levő nagyobb teremigo A
folyosó mennyezete as alacsony teremben kb0 5 m®nél magasabb?
viszönt ehhez képest a talapzat is feljebb vanu Ez a terem kb©
5 m hosszú? 2®3 m széles? jobb sarkában magasan felnyúló kür®
tővel*, Itt a v í z mélysége mintegy 120®150 cm? jobboldala fölé
emelkedő fenékkel© A jobboldali rész hordalékáé agyaggal van
fedve? úgyszintén a kürtő szája is©
Az akció legfontosabb helye %z a terem? ahonnan viz alatt
a baleldali részen 3-4 m=ig lehatold lejtős?helyenként élénken
lebukó hasadék van? melyben vízmosásos kőtörmelék található
a fenéken^, A vizalatti nasadék végét helyenként lerakódott
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agyagf másutt kimosott sziklafal képezi, mely a hasadékkal szem
beni falat alkotjac Ez az oka annak is, hogy ezen a hasadókon
több helyen törtónt kísérletezés ellenére sem sikerült tovább
jutni , noha egyes helyeken megállapítható volt, hogy az agyagifal és a hasadék vége között felfelé irányuló járat van, mely
levegős részig vezető Az árviz-i viz nyilván ezeken a részeken
tör a felszín felé, amit az ittlevő kohordalék is bizonyító
Csoportunk dr4 Jakucs Lászlóval egyetértve úgy érzi, hogy
a következő feladat ennek a hasadékvonalnak a felderítései illő
kimunkálása iesz0 Ugyanis, ha áradás közben nem hordaná el a
gátló agyagfal egy részét, akkor kellő előkészület után magunk
fogjuk vizalatti munkával a továbbjutást elzáró agyagot eltá
volítani az útból*
A most leirt terem után egy hasonló, valamivel kisebb,
1,5 m széles és 2 m hosszú terem van, melynek tetejéről az
előző tereméhez hasonlítva jóval nagyobb kürtő nyúlik a ma
gasba*, Ez a kürtő egyébként összeköttetésben áll a másik terem
kürtőjével, amit a második kürtőben mintegy 5 m magasságig tör
tént felmászással állapítottunk meg0
A csoport a leirt feltárást 1959o december 28-án hajtot
ta végre0 A merülő búvárok /hét fő/ az egész napot ezzel a mun
kával töltötték, mert a végzett munka igen fárasztó és veszélyes
volt annál is inkább, mert a 9 C -os iiizben a látási viszonyok
az első merülök után már csaknem nullára redukálódtak a fel
kevert finom iszap miatt*
Mivel meggyőződésünk, hogy a járat további folytatása meg
oldható, feltétlen meg is fogjuk kísérelni annak feltárását#

Hortobágyi Gyula

Malomtavi barlang

A budapesti Lukácsfürdő forrásos portjához tartozó Malomtó és Boltiv forrás fölött 14 méterrel a meredek hegyoldal
ban nyílik egy barlang,, Dr* Papp Ferenc a nBudapest Gyógyvizei*
cimü könyvében Szent János-barlángnak emliti, de elterjedtebb
a Malomtavi-barlang elnevezés, ezért mi is ezt használjuk0
A barlang szűk bejárata 2 méter után kiszélesedik és a be
járati csarnok végéből 1,5 * 4 m-es hasadékszerü kürtő vezet
le egészen a külső forrás széléig#, Itt a hasadékot viz tölti k i 0
A forrás felé lejtőtörmelék akadályozza a kijutást, ellenkező
irányban rövid ut után szifon zárja el az utat* Ezt a szifont
1953~ban már átuszták, de az ellepő vizben nem tudtak tovább
jutni®
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Az ÉMKE Barlangkutató "s partja az őszi alacsony vizáilást felhasznáiva l-»59 október 1—én kezdte el a barlang ku
tatását, Az I* szifon átúszása nem jelentett akadályt, 6 mé
ter után ismét t í z alá hajlott a mennyezete Itt már ismeret
len területen jártak kutatóink., A IJ ,sz,,szifon átuszósa után
egy alacsony járatban -isak nehezen lehetett a sziklafenék
és a tíz színe között elúszni, 8 méterig tartott ez a rész
és azután a hasadéknak határ:*.* t tan ‘vége lett5 tehát a te®
vábbi ilyen iránya kutatás reménytelen, Másnap sikerült a II,
ez, szifon után nyíldP jelentéktelennek látszd kürtöket he®
mászni, A bejáráti csarnokkal egyszintűén két termet talála
tunk, A térképezést nagy nehézségek miatt /két szifon,, rend
kívül agyag: s és nehéz kiirtSseresat/ nem tudtuk elvégezni,,
de a t o-ráthkutat ásnál úgy sem lett volna rá szüksége
A barlangot minden irányban végigjártuk* mégsem oldódott
meg a kérdés* t- nnaa tor fel a *'Boltiv*'^fera’ás 9000 litex/pero
hatalmas víztömege®
Egy-két próbaúszással megállapítottukp hogy a viz szine
alatt 4 m-rel több eIdáijárat húzódik és az általunk percek
alatt felkavart viz nagyobb barlangrendszert rejt mélyében®
Október 3e-'án expedíciót szerveztünk a vizalatti barlangrend
szer felderitesére0 Vízhatlan szemüveg és lámpa segítségével
könnyen tájékozódhattunk a viz alatti és több oldal és körjáratot sikerült bejárni. Ez szabad barlangban 5-6 percnyi
ut lett volnaP nekünk viz alatt a rendszer felderítése 7 órai
kemény munkát adott® A mélyebbre merülök tapasztalhatták,,
hogy lent a viz áramlása sebesebb és valószínű* a forrás já
ratának nyomában vagyunk0 Eb, az L s z 0 szifon alatt 8 m-rel
volt az áramlás a legerősebbe itt már teljesen tiszta volt a
vizc 5 m-re is el lehetett látni lámpával, A vizalatti bar
lang képe nagyen hasonlított a többi budai-0 de leginkább a
Mátyáshegyi-barlanghoz, Ilyen mélységből már nagyon nehéz
megtalálni azt a pár négyzetméternyi szabad vizíelszint, Ne
hézzé teszi az is, hogy a viz szinte kávészerü a felső méte
reknél® Utolad pillantás még a mélybe és ennél csak sejteni
lehet* hogy valahol lent* a felszíntől 13-14 m mélyen egy
széles járat 2 x 5 m szelvénnyel Indul lefelé,,,.
A további merüléseknél bebizonyosod&tt* hogy ez a forrás
aktív járata® Messze azonban nem sikerült benne előrehaladni,
A viz azóta megnőtt a barlangban, úgyhogy a kutatást egyelőre
abba kellet hagynunk. Teljes joggal kérdezhetnék* miért szá
mit pár centiméteres vizszint emelkedés, mikor úgyis 15 m
mélyre keli leszállít!? Azonban a mostani vízállás mellett
búvárúszók el sem tudnak indulni9 a szabad vízfelszín egyne
gyedére ésókként és igy egyszerre legfeljebb két ember indul
hat® Nehezebbé teszi a kérdést, hegy a mentés ilyen körül
mények között teljesen lehetetlenné válik0
1960 í nyarán* illetve őszén - reméljük - ismét lesz al
kalmunk a Malomtari-barlang kutatására. Bár a felfedezett bar
lang* sőt még a további szakaszok idegenforgalmi értéke jó
formán semmi* gyakorlati jelentősége a visgondokkal küzdő
Lukács-fürdő szempontjából mégis nagy.

Elméleti jelentőségét pedig talán még nem is tadjuk fel
mérni. Alkalmunk van vizsgálni keletkezésükben a hévforrás
barlangokat v amelyeket eddig osak pusztuló állapotban ismer
tünk. Reméljük a gyengén álló h é w i z e s bariangkeletkezés-elmélet biztosabb alapokra támaszkodhat ezután,,
Holly István
B E S Z Á M O L Ó K
a barlangkutató csoportok
1359 évi munkáirólo
A magyar barlangkutatásnak jelentős állomása az 1959-es
év. Megalakult a hazai kutató munkát összefogó önálló szerv,
a Magyar K&rszt- és Barlangkutató Társulat0 A Társulat zökke
nőkkel induló^ de azután egyre feljebb Ívelő tevékenységéről
az elmúlt év végén megjelent Tájékoztatókban bővebben beszámol
tunk.
Most átadjuk a szót barlangkutató csoportjainknak# ők
is számot adnak arról, mit végeztekc milyen eredményeket ér
tek el az elmúlt évben,, Tájékoztatónk mai számától kezdve
folyamatosan közöljük beszám ló jelentéseiket,, megörökitve
azokat az utókor számára és egyben biztatást adva csoport
jainknak az idei még szervezettebb,, még nagyobb lelkesedéssel
megoldandó kutatási munkákhoz,.
B p s z ám
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az Élelmezésügyi Minisztérium Kinizsi Sportköre Barlangkutató Csoportjának 1959oévi munkájáról,,
Kutatócsoportunk “tradl vi cinális w munkaterülete az Aggte
leki Karsztvidéknek a Baradlától és a Békewbarlangtól, vala
mint a Jósva-völgyétői D-re elterülő karsztos terület?. Kutatási
központunk Égerszög, ahol a Szabadság-barlang bejáratánál
épült bázisállomásunkP a Szabadság Kutatóház,.
Kutatócsoportunk latodik évének munkájáról az alábbiak
ban számolok bég
lj/ Feltárási munkák,,
a 0/ 1959c nyarán csoportunk erejét a nyári expedíció
kapcsán a Pitica-gerinc alatt húzódó Pities- vagy Danca-barlang feltárására összpontosítottaö
A munkálatok 1959o augusztus 13-től 23-ig folytak és
azon 18 munkatársunk vett részt0 A feltáró munkát napi két
műszakban szerveztük meg. Munkahelyünk a barlangrendszer
északi nyelőjénél az u 0n 0 Gyükerkutnál voltP ahol 2 évvel ez-

előtt mér megkezdtük a. feltárást
A munkahely helyreállítása sarán Ismét tapasztaltak
azt a jeienségetf, hagy a barlangjárat irányából időnként
erős ilgiöké»ek törtek *15’s maid IvH pert- múlva a levegő
gyors •Ha^taáa^ami.ását iapasi-tait:ii:« E jklenség és a külszi^
ni iéglökésefc közt közvetlen öeszeLPUggéat nem sikerült be<=
■bizonyítania
A telt ári' munka rgen neh éz körülményéi: közt folyt * Az
első müsiákkk még általában iw£ m«t haladtak. 8 éra alatt*
később azonban egy-egyr - ács:latot is •.EombáddtttÓ
aziklaomlás kö*etke»tébéa. előfordult t, hogy a végén rÖvidebb lett a
járat* mint kezdéskor© A munkálatok befejezésekor a táró
teljes hossza kb* 14-15 m* Végpontja továbbra is pmladékos
sztklakalmazban van*
’•
?
A mintegy másfél km hosszú* Y alakü barlangrendszer
feltárása még legkevesebb £-3 heti munkát igényéi* Egy későbbi
időpontban a feltárási munkát folytatjuk*
•

bo/ Folytattuk a bánhldai Maiamat-bar láng átkutatását a
Vörös Meteor néhány barrSn^úte¥ŐJávar'közösen* Oxigénes
légzőkészülékekkel felszerelve ereszkedtünk le a mintegy
4-5 $> széndioxidot tartalmazó barlangba* A legmélyebb pon
ton azonban időhiány miatt feltárást már nem végezhettünk*
Alkalmas időpontban ennek a barlangnak kutatását is folytató
ni fogjuk*
e6/ Ugyancsak feltáró kutatást végeztünk « rövidebb ide
ig « az égerszögi Szabadaág barlangbanc valamint a Sereszte^
:r;rás?^arlang^ea.o
'
*
Tf.
?*./' gud-3mány:3 a datgyűjtés* feldolgozás*
a©/ A feltárás alatt állő Piti%»
stateisiea, uj-ab'fo yig.fsst4»l
Á Gyük^rkutnil m e g f e é í i W i'fi á .M n ^ f ^ r r á é b á n
jelentkezett*

*•«
őrs mül va

A csoport vegyésze* Ernst La^os ugyanakkor forráaanalizi^
seket is v é g é t t é Adab&k 1959* VIII* 18 ©^ám vízhozam 70 1/p*
hőmérséklet 10*4 C 6 változó keménység 3 o b n,k*f* Ez utóbbi
adat szerint a barlangban asak árvizjellegű vizátfutás talál®
hat ő a
b*/ Eeppel Pereno tagtársunk irányításával megkezdtük a
S zabadság-barlang msteorológiai adatainak gyűjtését* Ezekről
magcT'ákj^r száaíí í u 23. E-e^Eá íceTY$“mennyiségu kiértékelhető
adat áll rendelkezésre*
c*/ Ernst Lajos tagtársunk újabb helyszíni kémiai vizsálatokat végzett a Szabadság barlangot kiaiaklt^^TEeaskeu~t^forrásnál© Az eddigi vizsgálati adatokát-:a t ■álILVxakí>an
az eml éItéTjTTk s"
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1954-1)611 a viszonylag alacsony relatív oxigéntarta
lomból - amelyet *élsményünk szerint hibás mérés eredményezett azt a következtetést vonták le{, hogy a Kecskéskuthoz tágas bar
langrendszer nem tartózható Később <= a Szabadság-barlang fel
fedezése után - ez a vélemény úgy módosultt hogy a barlang még
fel nem tárt részei csupán szűk hasadékrendszerből állnako Ennek
a feltevésnek a forrás környékén kétségtelenül kőzettani alap
jai vannako
Az újabb vizsgálatok a forrás magas relatív oxigéntartat
mát bizonyították be„ Bár ezen egy adatból messzemenő következ
tetéseket nem kiyánunk levonnia egyéb körülményekből feltételez
zük, hogy a Szabadság-barlang ma még ismeretlen aktiv főága jár
ható méretű és az a jelenleg ismert barlang Pokol-nevü szaka
szából feltárhatóo

do/ Az égerszögi barlangban biológiai gyűjtést is folytattunko Ennek legutóbbi eredménye egy uj barlangi Collembola fel
fedezése, amelyről a Tájékoztató jelen számának más helyén bővebben
hirt adunko
3o/ Egyéb munkálatok„
a 0/ Térképész brigádunk Bártfay Pál vezetésével mintegy
két héten át folytatta a Szabadság-barlang kiépítésre javasolt
első szakaszainak részletes feltérképezéséit A térképezési munka
során eddig ismer etYenTfeTs~5~ 'járatokra bukkantak„ A decemberi
újabb kiszállás során az alaptérképekre felvették az idegenforgalmi
kiépítéshez szükséges bővítési /járatszélesitési, átvágási/ mun
kákat s bejelölték a járdákf hidak, lépcsők helyeit és a villany
világítás megoldását,,
b„/ Kutatócsoportunk tagjai számos külföldi ország bar
langkutatóival állnak összeköttetésben,, A levelezés utján folyó
tapasztalatszerzésen kívül csoportunk barlangkutatói 1959-ben
megfordultak Csehszlovákiában,; Lengyelországban;, Szovjetunióban,,
Mongoliában és Kínában,, Az év során vendégül láttunk csehszlo
vák,. lengyel és osztrák barlangkutatókat 0
Balázs Dénes
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B * s j£^_á m ó l ó
a Kinizsi Természe't¥árl.t Liga Barlangkutató Szakosztályának
1 9 5 9 c

évi munkájáról,,

Az év elsó napjaiban a kutatásokat a Mátyáshegyi-barlangbán kesdtük m.eg0 A Nagyterem BRy^i végéből egy folyosót bon
tottunk ki. mely 50 m után oly magasba tartott*, hogy félő volta
egy újabb *kijáratot15 nyitanko A MHS könnyűbúvár szakosztályá
nak közreműködésével megkíséreltük a tó szifonjának átuszását»
Bár ez a vállalkozás nem s7kerültr azt megállapitottuks hogy
kb0 8 méterre egy újabb teremnek kell lennie E mivel a légbu-w
borékok itt a vízből már nem kifelép hanem befelé távoztak,,
Február hónapban különböző barlangokat kerestünk fel
/Solymári ördóglyuk, Szemlő.hegyi-P Pálvölgyi~p Mátyáshegyi-^
Ferenshegyi-barlang/ és c-tt turisták részére népszerűsítő és
bemutató túrákat vezettünk0
Márciusban a. Mátyáshegyi barlangban végeztünk ismét feltáró
munkáto A Geográfus-folyosó aljából egy 2x2x8 m-es fülkét bon
tottunk kit de a továbbjutást újabb agyagszifon zárta elQ Áp
rilisban csoportunk kijavította a Szemlőhegyi-barlang telké
nek kerítését* és kitisztította magát a telket is* A hő végén
résztvettünk a BEAC áitax rendezett TJbarlang-versenyenn és
csoportunk /tagjai: Burger Ottó és Reményi Lásáó/ legjobb idő
vel az első helyen végzett,,
Májusp junius és julius hónapokban a Szemlőhegyi-barlangban végeztünk feltárást,; A barlang felső szakaszában egy 10 m
hosszú és 3 m széles teremre bukkantunkf melyet Kinizsi-terem
nek neveztünk el„
A nyári expedióiónkat a Budapesti Vörös Meteor S 0K* Bar
langkutató Csoportjával közösen szerveztük meg3 Az expediái
dban 1959o junius 28-tól augusztus 18-ig 15 fővel vettünk
részt* Kutatótáborunk az Acskórvölgyben volt,, munkahelyünk pe
dig a közelben levő Szúnyog -s-viznyelőnél*, A nyelő kibontása
során kb0 25-50 m mélyre jutottunk leP a barlangba való be
jutást azonban több szűkület megakadályoztaa A kutatási mun
kák befejeztével - a Vörös Meteor kutatóival együtt - Szlo
vákiában megtekintettük a Daffil.ea- és a Gombaszögi-barlángot„
valamint a Szilioei-jégbarlang:t*
Szeptember hónapban a d.rogi barlangkutatók meghívására
kétnapos túra keretében T Tfcod-Aitárő hasadékbarlangjait jár
tuk b e c Látogatásunk során egy eid.*g ismeretlen kavernába ju
tottunk be egy korábban feltárt járat alatt 50 m mélységben*
Az év utolsó 3 hónapjában ismét a Szemlőhegyi -barlangban
folytattunk feltáró munkát0 Egy omiadékhalmazban mintegy 10 m
hosszú áttörési tárót bontottunk ki* Két ízben segítettünk a
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Vár:>stery Barlangkutató Csoportjának a munkahelyükön felgyü
lemlett törmelék elszállításában*
Végezetül néhány számszerű adat 1959® évi munkánk értéke
léséhez*
Csoportunk tagjai az év folyamán 6400 munkaórát teljesí
tettek feltáró kutatásban* Mintegy 300 érdeklődőt vezettünk
le a kezelésünkben levő barlangokba, köztük számos külföldi
vendéget*
S végül egy szomorú statisztika* 1959~ben a III* kerü
leti tűzoltóság felkérésére 7 Ízben végeztünk sikeres életmentést
a Mátyáshegyi-barlangban eltévedésből vagy balesetből kifolyó
lag* Mivel a barlang lezárása időközben megoldódott, reméljük
ilyen tevékenységről 1960-ban már nem kell beszámolnunk.
Palánkai János
B a s z á m o l ó
a Budapesti Vörös Meteor S*K* Barlangkutató Csoportjának
1959 évi munkájáról.
Kutató©sepertünk az év első hónapjaiban a szemlőhegyi Kadic-barlang újonnan feltárt "Föld Szive" szakaszának felmérésén
dolgozott*
Március végén egy brigádunk az Észak-Borsodi Karsztvidékre
utazottj, ahol az előző nyáron csoportunk által feltárt Telekesvölgyi-zsombolyban végzett mérési munkákat.
Április elején a Bódvaszilas és Szögliget községek között
fekvő szilvástetői Rejtek-zsomboly felmérésén dolgoztunk és
különféle megfigyeléseket végeztünk ebben az általunk feltárt
62*5 m mély rendkivül érdekes zsombolyban.
Julius 25-től augusztus 20-ig az Észak-Borsodi és a DélSzlovák Karsztban végzett csoportunk kutatómunkát*
Magyar területen a szögligeti Papkerti-forrás egy Ősi ki
törési helyén, a Veesem-forrás árvízi forrásszájénál és a szádváralji u*n« Borz-forrás ősi forrásbarlangjában bontottunk. Vizfestósáel kimutattuk a Bódvaszilasi-oseppkőbarlang víznyelője
és a Borz-forrás, valamint a Bükklápai-viznyelő és a Szénhelypatak forrásának összefüggését. - Felmértük a vecsembükki kilá
tótorony közelében levő 12 m mély Kilátó-zsombolyt* « Bejártuk
az Alsóhegy magyar oldalának legmélyebb zsombolyát, a Kessler
Hubert és társai által feltárt Almási-zsombolyt. Fenekén egy
szűkület áttörésével kisebb terembe jutottak kutatóink, ezzel
a zsomboly feltárt mélysége kb. 5 méterrel növekedett. Zsombo
lyáé brigádunk mérése szerint a zsomboly 97 m mély. - Csopor
tunk geológus-hallgató tagjai kutatási területünk geológiai
felvételezésén dolgoztak.
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Csehszlovákiában az Alsóhegy északi felének zsombolyai
ban dolgoztunk© Felmértük a csoportunk múlt évi expedíciója
során talált, de akkor elegendő felszerelés hiányában fel nem
tárt óriásHüsombolyt, mely 105 m mélynek bizonyult és ez idő
szerint az Alsóhegy legmélyebb aknabarlangja© - Felmértük a
39-es határkő közelében levő, általunk 39-es zsombolynak neve
zett 57 m mély aknabarlangot, mely valószinüleg azonos
Strömpl Gábor 1911© évi jelentésében szereplő Barát-zsombolylyal© - Bejártuk és felmértük az általunk feltárt 27 m mély
Baglyas I,t a 35 m mély Baglyas II,, a 32 m mély Fertési-, a
35 m mély Kút- és az 52 m mély Pipa zsombolyt©
Csehszlovákiai tartózkodásunkat tanulmányi kirándulásokra
is felhasználtuk© Felkerestük a Domica-barlangot, a Sziliceijégbarlangot, a nemrég feltárt gyönyörű Gombaszögi-barlangot, a
Mészhegyi-barlangct© Meglátogattuk az ismert szlovák barlangkutató, Ján Majko kutatótáborát a Szilieei-fennsikon© Rend
kívül tanulságos volt számunkra felszerelésük és kutatási mód
szereik megismerése, és nem utolsó sorban Ján Majkó szóbeli
közlései az általuk végzett munka eddigi tudományos és gyaI korlati értékeléséről©
Expedíciónkhoz csatlakoztak a Kinizsi Liga barlangkutatói
is. ők áz Acakó-völgyi Szunyogos-nyelőnél önálló munkahelyet
létesítettek, de a Meteor kutatási helyein is résztvettek a
munkában, mint ahogy a mi kutatóink is bekapcsolódtak a Szunyogos-nyelő bontásába©
őszi munkatervünk keretében egy brigádunk a Mátyáshegyibarlang-ban a Sárdagaszt ónál kezdett feltáró munkát, ahol bon
tás ;árán eddigi ismeretlen barlangszakaszba jutottunk be, mely
nek felmérése folyamatban van.
Októberben a Dorogi Bányász Barlangkutató Csoport meghí
vására tanulmányi túrán voltunk a dorogi bánya tárói által meg
nyitott rendkívül érdekes és különféle ásványi képződményekben
gazdag karsztkavernákban©
Dr. Dénes György
Szervezeti változások
Az Élelmezésügyi Minisztérium Kinizsi Sk. Barlangkutató
Csoportja és a Kinizsi Természetbarát Liga Barlangkutató Cso
portja 1960© január 1-ével egyesült.
Az egyesült kutatócsoport uj neve: Kinizsi Természetbarát Egyesület Élelmezésügyi Minisztériumi Szakosztályának
Barlangkutató Csoportja©
Cims Budapest, V© Akadémia u,l-3.
A kutatócsoport vezetője*. Balázs Dénes /a csoport észak
borsodi kutatásainak vezetője/© Telefonj 121-979,
1
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A kutatócsoport helyettes vezetője * Palénkaí János
/a csoport budai kutatásainak vezetője, a csoport áll-rr.ló
képviselője a MKBT választmányában, « Tel®* 130-900
ö c
A Magyar Honvédelmi Sportszövetség Budapesti Elnóksé
gének Könnyűbúvár Szakosztályán belül barlangkutató cső
pg?t alakult. A kutatócsoport barlangokban előforduló Ti*
alatti munkákra specializálta magát« A csoport megalakuló
aával egyidejűleg az óbudai Göldberger SC Barlangk:ta
Csoportja megszűnte
A osoport elnevezéseg MHS Könnyűbúvár Barlangkutató
ölcporto Ó i m é t Budapest 134. Pfo35<> /Bpo,XIII. Dagály u»ll/a./

lí

A kutatócsoport vezetőja t Hortolányí Gjula
■:» .

telsíns

A csoport bejelentette? hogy vizalatti barlangkutatási
munkával kapcsolatosan bármely kutatócsoportnak szivesen
sL'uji segítséget.

Bövld hirek a kutatócsoport
----- é T e X M i "
A Vörös Meteor és az Élmdino Kinizsi barlangkutatói
ás é w é g i rohammunkájuk befejezése után
a többévi azoro*
barátság jegyében vidám szilvesztarest keretében együtt bú
csúztak az óévtől az égerszögi Szabadság-barlangszállóbau.
. . 0 o
A Szabó József Geológia l hnlkum KISz szervezetének
barlangkutató csoportja vállalta, hogy a Pálvölgyi oaappkőbarlangban dolgozzon ér- ugyanott a rendszeres vezetést is
segítse.

o

C o

A Pécsi Bányaipari Technikum barlangkutató csoportjá
nak szép fénykép tablója hívta fel a barlangkutatók munká
jára a "80 éves a magyar iparoktatás" kiállításon a néző
figyelmét„
o o 0 o c
Cvatlak:zott munkánkhoz a budapesti Ybl Miklós Épitő«
ipari Teohníkum barlangkutató csoportja.
. o 0 o.
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Február 3.~án bensőséges ünnepségen tartotta meg évi
beszámolóját Budapesten a Városterv Barlangkutató Csoportja.
A vetített képekkel egybekötött beszámolón megjelent a VÁTI
Pártszervezetének és Szakszervezetének több vezető tagja A
Társulatot az ügyvezető társelnök képviselte.
o o 0 o o
•
A MKBT Miskolci Csoportja 1960. február 18~án tartja
évi taggyűlését. A gyűlés ismertetésére legközelebbi szá
munkban visszatérünk.
. o 0 o .
A Kinizsi Természetbarát Egyesület Barlangkutató Szak
osztálya 1960. augusztusában nagyszabású expedíciót avervez
a Teresztenyei-barlangrendszer feltárására. Az expedíció
előkészületei már megkezdődtek.
•

. o 0 o .

Legújabb barlangbi:lógjál dolgozatoké
Hazánkban a barlangbiológiai kutatások komoly eredmé-^
nyekre tekinthetnek vissza® E kutatások az elmúlt években és
jelenleg is folynak0 Nagy segítséget nyújt a kutatóknak a Ba®
radlában nemrég felállított barlangbiológiai kutat óállomás <>
Nem érdektelen,; ha kutatóink megismerkednek a barlangkutatás e spe&iális tudományágának legújabb eredményeivel®
Az alábbiakban az 1959«ben az Aeta Zoolagica és aa Öpusoula
Zoologioa oimü szakfolyóiratokban megjelent dolgozatok rövid
ismertetését adjuk®

W

.!» L oksa& Pás Y orkoromen einer n eú t*r. Höhlencollembola
/ F o T s o m r a a n T r T o o l a > . ®g $ V /®' c. «< I n TThgarn® Opűaoula"
Zoologioa-19o9o' Tóm01ÍT7la s o®1
Uj barlangi Collembola előfordulása Magyarországon®
A szerzőj Loksa Imret az égerszögi Szabadság ©seppkőbarlangból Balázs D® által gyűjtött u j , teljesen
fehér és vak Collembola fajt irlei

2®/ ló Loksag Ökologiaohs und faunistlsche üntersuohungen In
"'deFUTezny p -ffo5T¥_^/ sT fös zály^g ergeas
...
öpuscula Zöölogida 1 yT?ÖT!om®IllőFás©®2«
ökológiai és faunisztikat vizsgálatok a naszályi Násznép
barlangban®
A dolgozat első része a barlang leírásával és
ökológiai viszonyaival foglalkozik® Igen érdekesek
az 1958o májusban^ szeptemberben és decemberben^
a barlang kliens különböző pontján végzett hőmér«
séklet- és páratartalom-mérésekp amelyeket táb
lázatban is közöl® A mellékelt barlang-alaprajzon
az elhelyezett rovarssapdák és a mérések helye is fel
van tüntetve®
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A dolgozat második részében a szerző a barlang Ízelt
lábúit dolgozza
Az összesen befogott 18 raj kö
zül 2 Uje

J o/ Ic lokaas Ein Bracthyds sinusa /Diplopoda/ Fossil aus dér
w

s'iv Unga^nsV Ao'!4 ^ ^ SXaígioa 195 9c Tom0IV»Fásé«3-4♦
Braehyde sinusősmaradvány Magyarország jégkorszakából.
A szerző a solymári Ördöglyuk-barlangból előkerült
jégkorszakbeli Bx-a^hydesmuB-őemaradványt ir le, mely
a vizsgálatok után uj fajnak bizonyult /Braohydesmus
Topáli n 0 sp0/•

4 °/ B eVargas B altgágs zűr Keantnis dér aquatilen Mikrofauna
dér Baradla^Hönie bei Aggtelek* A-ota Zoologioa 1959a
T om„íV eFás &Y3«--4 & ........ .
Adalékok az aggteleki Baradla-barlang vizi mikrofaunájá*
nak ismeretéhez*
A szerző a Baradlában 1954-ben gyűjtött vizi mikrofaunából a házas gyökérlábuakat /Testaoea/ és a kere
kes férgeket /Rotatoria/ dolgozza fel. Hat Testaoea és
három Rotatoria fajt ir lec Az utóbbiak közül egy
uj faj /Proales baradlana n*sp0/
5c/ I. Andráasy; Hematodenaus dér Tropfseinhöhle "Baradla"
bel' Aggtelek"Tüngagn/j.- neb8't ekner Übersicht dér biah$r
aus Honien TTékannten freilebenden Hematoden=Arten0
Acta Zoologioa. 1959? Tom.IVcFasö* 3~4«
Fonalférgek az aggteleki Baradla oseppkőbarlángból, az
eddig barlangokból ismert szabadban élő fonalferegfajok
áttekintésével0
A Baradla eddig nem vizsgált fonalféreg-faunáját
dolgozza fel. Három gyűjtőút eredményeként 17 fajt ir
iee amelyek közül 2 uj. Foglalkozik biológiájukkal
és ökológiájukkal.
Felsorolja továbbá az eddigi ismeretek alapján a bar
langokban f « s és og$k barlangokban előforduló fonalférefcfa jokáTT
Andráasjí Weitex-s Nematodsn aus dér Tropfsteinhöhle
7 .T"BaragTTa^ ‘
J
ArTfa/^OűTogioa 1959c Tom.Y0Fase0l-2o
További fonalférgek a Baradla oseppkőbarlángból*
Újabb 5, a Baradlából ismeretlen fajt ir le, amelyek
közül 1 faj a tudomány számára is uj.
Hazslin8zky Tamás

«
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WA barlangbiológia és problémái9"

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Barlangbiológiai Laboratöriurnának közleménysorozatában a közelmúltban a fenti óim
alatt dr, Dadiah Endre tollából értékes összefoglaló dolgozat
jelent megs Mivel Társulatunk tagságának nagyobb része számára ez a kiadvány nehezen hozzáférhető, az értekezés részlete
sebb ismertetésére legközelebbi számunkban visszatérünk.
B «D,
Könyvismertetési*
Az elmúlt hetekben jutott el hozzánk a szovjet karszt- és
barlangkutatók legújabb kiadványa, egy 200 oldalas, Ízléses zöld
vászonkötésü könyvecske, A Természetkutatók Moszkvai Társa
ságának földrajzi szakosztálya adta ki a könyvet "Szpeleológia
és karsztológia" cimmel a világhírű szovjet karszt-kutató,
N®A í, Gvozgyeckij szerkesztésében /Moszkva, 1959/,
A kiadvány a Társaság által 1958, december 17-18-án meg
rendezett karszt- és barlangtani ankéton elhangzott, illetve ar
ra i.blküldött 18 előadást ismerteti. Ezek az anyagok hűen szem
léltetik, hogy az elmúlt években a Szovjetunióban a karszt- és
barlangkutatás tudományos művelése, a Szovjetunió karsztvidékei
nek és barlangjainak feltárása terén milyen kimagasló ered
mények születtek.
Röviden utalok a könyvben megjelent néhány fontosabb
értekezésres
AeGo Ceikisev összefoglaló ismertetést ad Szovjetunió
karsztos barlangjairól, A J , Sztupisin a középvolgai barlan
gok jégképződési körülményeiről számol be, E,D, Szmirnov
az okszko-ehninszki karáztjelenségeket ismerteti, B,I,
Guszlioer a Pecsora-menti barlangi medve leletekről ir, Kü®
lönböző értekezések foglalkoznak a hatalmas szovjet föld
«gy-egy karsztos vidékével /Krím, Abbázia, Dagesztán, Zeravsánihegység, a Káspi-tó keleti partvidéke, stb,/ és néhány bar
langról részletes monográfiákat is olvashatunk /Szerpijevibarlang Dél-Uraiban, a Hoszti-völgy barlangjai, Amir-Temirbafl'ang, Uszt-jurti-barlangok, a Han-tó melletti barlangok
stb,/, GoA© Makszimovics ismert földalatti barlangtavakról
nyújt - öt kontinensre kiterjedően - Összefoglaló tanulmányt.
Az egyetlen külföldi témájú oikk V,G, Lebegyev érteke
zése a délkinai karsztvidéken folytatott geomorfológiai megfi
gyeléseiről.
Balázs Dénes

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
rendezvényei
I960a február 15-tól 1960q április 15-iga

Vezetőségi ülés
1960a fefrraág gf«á:n 18 órakor„ valamint
1960a március £’3-án 18 Órai kezdettel MKBT vezetőségi ülést
tartunk az BITÉ Állatrendszertani Intézet /Budapesti
Villa Puskin Uo3olo*w»o/ könyytáyhelyi8égében0
Vála s ?J;m_áE.ji ülés.
1960a április li-én 18 órai kezdettel tartja a Társulat ez®
évi második választmányi ülését a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezetének székházában /Budapest; YX« Gorkij fa
sor 46o I« sm aLenin-terem/e Az ülésre ezúttal hivjak
meg az elnökség; titkárság; számvizsgáló bizottság;
a választmány rendes és póttagjait; a csoportok kép
viselőit és a szakbizottságok elnökeito
Alapfokú tanfolyam
1960a márcias 10-én 17 óra 30 perekor tartja a Társulat ok
tatási és propaganda szakbizottsága a más&dik alapfokú
karszt- és barlangkutató tanfolyam $ g előadását0

LJ-~án 17 óra 20 perckor a második alapfokú
kara art' és barlangkutató tanfolyam 5» előadása.
A tanfe.Ci.yami előadások helyes Budapestp X* Attila u 0
X-3* /Petőfi Gimnázium,? XI0em*f vegytani előadóterem/,,
Továbbképző tanfolyam
1960, február &5-én 17 óra *0 perckor tartja a Társulat első
karszt- és barlangkutat 6 továbbképző tanf olyamánaS^£**gnyitó előadását az iktatási és propaganda ezakbizoti®
•ág,
Tárgya Ásvány meghatározás, Előadói Barátosi József,
A ü előadás helysa Budapsstp ío Attila u,.l-3E í3l0emop
vegytani előadóterem*/
A szakbiz: t'kság kéri a V&dapesti barlangkutató os ;por®
tokát P hogy mindentg|ö§ os/p;rt
1-2 képviselői
jét küldje el a fenti időpontra atanfolyam további
részleteinek megbeszélésért*
1969a ffiáyoiis 17-én 17 óra 20 perckor tartjuk az első karszt**
és barlangkutató továbbképző tanfolyam 20 előadását.
Előadói Barátosi József, Az előadást gyakorlattal
kapós óljuk ossz#,, ezért a résztvevők a következőket
hozzák magukkal? ceruza t. papirt, nagyitóc gombostű;
zsebkés^ érdes felületű. porgellán darabkac k±skalapá©sf
Sgy újság és néhány üres gyafásdaboz, Az előadás helye
ugyanazD mint fent.
Előadóülések
i.i .n.r- i.r
' irr~,r ' J-S^
^■960* február ff6-án 18 Órai kezdettel rendezi meg a

Tárgyi Barlangbialógiai kutatások mai állása Magyarországon, Előadó: líksa Imre0 Az előadás után leve®
titjük a barlangi állatokról készült félórás azines
francia filmet. Az előadás színhelye az BITÉ Állat
tani Intézetének előadóterme /Budapest; Vili, Puskin
utoa 5, II*#m,/
•

o fi 0 fi o
196Q q március 25-érf. ugyancsak 18 órai kezdettel a M O £
Eagsztmorf.^lógíai Szakbizottsága előadóülést tart az
líTE Allaitar.í TTritézetánek előadótermében /Budapest;
VIII* Puskin atoa 50 II*em,/

fárgyg lo A Rőkehegyi uj barlang. Előadás Szilvássy
''~
Gyula o
2, Adatok az Északi- Bakony karsztmorfológiai
g'5'^lléaiál.o'-*o Előad s KárpátIné RadÓ Danisa 0
Kérgük tagságinkat és kedvei vendégeinket, hogy meghirdetett összejöveteleinken, előadásainkon p snfogsn
jelen Jenek m&g, A falsorolt rendezvényekre kuloh'm'e^hívókat nsm küldünk,
Boío — BoDo
Titkári órák
Minden szerdán 18-20 Óra között titkári órákat tartunk
a Bányaipari Dolgozók Szakazervezetének székházában /Budapest ,
V I « Gorkij fasor 4í 0 Lenin-terem/,
Szeretnénk, ha ezeken a szerdai napokon nemcsak admi
nisztrációs ügyintézés /tagsági dijak rendezése stb,/ miatt
jelennének meg egyes tagtársa-nk, hanem a budapesti csopor
tok tagsága is minél nagyobb számban keresné fel a szakszer
vezet által biztosított otthonunkat. Ez a hely alkalmat ad
arra, hogy a különböző budapesti csoportok tagjai egymást
megismerjek, beszámoljanak munkájukról, átadhassák tapaszta
lataikat, Reméljük, hogy a szerdai titkári őrék rövidesen
heti rendszeres klubösszejövetelekké bővülnek,,
Társulati adminisztráció
A Társulat elnöksége az adminisztrációs munkák elvégzé
sével Szász Imrémét bízta meg. Óim®* Bányaipari Dolgozók
Szakszervezete, Budapest, VI, Gorkij fasor 46, lelefonszáms
221-226, Társulati adminisztratív ügyekben /levelezés, meg
hívók kiküldése, kiértesítések stb,/^napközben is megke
reshető a fenti óimén, ± 11 , telefonezámon.
B ,Jo — B,D,
Mi ^örtént társulati életünkben
s. közgyűlés óta?
A decemberi közgyűlés után a Társulat belső életében
igen mozgalmas időszak következett. Mi sem jellemzi jobban
ezt a pezsgést, forrást, mint az, hogy egymást követték a
különböző megbeszélések, értekezletek, előadások, összejö
vetelek, Január folyamán többször megbeszélést tartott a
titkárság, az elnökség, majd a teljes vezetőség. Ülésezett
a szerkesztő bizottság ás fontos ügyekben tanácskozott a
választmány.

A a alábbiakban
? «&•»*“*etjük a választmány 1960«
janiár 13-án hozott fant saYb határozatait?

2,0 f A választmány megerősített* azt a korábbi határozatot,
hogy a ¥ájék/*t$t/rk *sak az kaphatja meg, akiinek tagdijhátraXéka nihceT^JT ?Ínyníá* It ingyenes térképmellékleteket meg kell
szüntetni! az kát cnkoltségi áron kaphatják meg a Társulat tagi
jai előzetes megrendelés alapján*,
A határ aat végrehajtáséért felelősi Neppel Pereno és
Szilváasy Syulao

2 0/ A választmány határozatot hozott az 1960*, évi hazai
barlangkutatás! munkák fc:ordinálásáyélo A kutatási területek és
munkák egyeztetése kéijcT&^T a válásiztmány felhivja valamennyi
kmtatóúisoportotc hogy 1960, évi kutatási terveiket és részlet
tea nyári expedi&iós programj ;Jcat legkésőbb 1960o március 31-ig
juttassák el a Társulat vezetőségéhez, Akik még nem küldték
be az 1959 évi munka jelentésüket , kérjük, hogy azt mielőbb
pótolják 0
Felelős ügyintéző- Magyart Gábor
3o/ A választmány magáévá tette a vezetőségnek azt a ja
vaslatát , hogy a nyár folyamén szervezzen a Társulat egy 6 na
pos autóbusz túrát ffs^hszl ^rákjába, Program? Dsmánovai- és
Domioa-sseppk^arlangc £v Ik*^ÍCnáfSj'égbarlang megtekintése 0
Költség? költőpénz nélkül k h c 600 Ft, Az autóbusztura terve*
zett ideje? 1960P augusztus X-&, vagy augusztus 8wl3o /Jelent
kezés alkalmával kérjük közölni, hegy melyik időpont lenne a
megfelelőbbe/ Jelentkezni lehet április 1-ig 100 Ft egyidejű
beküldősévelő A fennmaradó Összeget juniue 1-ig kell befizeti
nio Férőhely esetén a tagok feleségeit is szívesen látjuk,,
Akik hely hiányában nem vehetnek részt utazásunkon, a befi
zetett 100 Ft— ;t má^us 1-ig visszakapják és a következő kül
földi utón jelentkezés esetén előnyben részesülnek
Felelős ügyintéző? Barátosi Józsefe
4o/ A választmány határozatot hozott a *magyár karsztvi
dékek és barlangok jellemző gyűjteményének* összeállításáról^
mely alapjá’TeheF ' e g y ié’sTfETr ellií í tandÓ'íars zt= és barlang
tani múzeumi anyagnak, Kérünk mindenkit, hogy kutatási terüle
téről, barlangjaiból minél több adatot, gyűjtött anyagot, fény
képet küldjön be a központi gyűjtemény részére,,
Felelős ügyintéző? Barátosi József
5o/ A választmány határozatot h&zott a budapesti barlangi
mentőszalgálat újjászervezéséről, B szervezési munkánál a mis
kolciak tapaskiálavaTT figyeTsmTé kell venni, A lezárt barlan-
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«

gok kulcsairól másolatokat kell készíteni és azokat a Társa*
latnál állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyeznie
Felelősi Magyari Gáboy

60/ 3f választmányi illés dr 0 Szatmáry Sándort a Társa*
lat ^ogtaná«aosáyá egyhangúlag megválás ztotta„
7o/ A választmányi ülés határozata szerint 1959o ás
1960« évről egy*egy évkönyvet kell kiadnio Az 1959o évkönyv
nyomdában van és éiőreXátEatű>_ag május hónapban jelenik meg*
Az 1960o évi évkönyv szerkesztési munkáit 1960* junius vé«
géig be kell fejezni* hogy a kiadvány a III0 negyed végére
megjelenhessen*,
Felelős^ sz«rk*s*tésért dr 0 Bertalan Károly* a kiadási feladatok /nyomda stbo/ elvégzéséért dr 0 Dénes Györgye

80/ Központi karszt* és barlangkutató szertár felállí
tásáról iinoaTározaT5T’E ^ y t T -a választmányé E óéira a Tár*
sulat költségvetéséből lOoOÖO Ft«ot szavazott meg 0 A fel
szerelések beszerzését a műszaki bizottság elnökei intézik
a gazdasági titkárral együttműködveo
A feladatok elvégzésének összefogója és irányitójaa
dr* Kessler Hubert társelnökünké
A választmányi ülésen hozott határozatok végrehajtá
sáról a Társulat tagságát a Tájékoztató hasábjain rendsze
resen tájékoztatni fogjuk,.

Szakbizottságaink jelentik
A közgyűlés előre lendítette* megpeasditette Társala*
tank tudományos kollektíváinak* szakb&s&otteágatnak életét
is.
Tájékoztatónk hasábjain a jövőben rendszeresen foglal
kozni kívánunk az egyes bizottságok munkájával* eredményei
vel* ezért kérjük* h-gy mielőbb vegyék fal a kapaafelatst
a szerkesztőséggelo
A jelen számunkban az Ásvány* és kőzettani szakbizott
ság bejelentését ismertetjüks

A Bizottság elnöke* Mándy Tamás vegyészmérnök* KAKI és Á»o
ványbáayászat! Központi baboratórium,,

-
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Tagjai* Ravasz Csaba geológus, Nemzeti Muzeum ÁsványKőzettára,
Cser Pereno vegyészmérnökhallgató,
Czájlik István vegyészmérnökhallgató,
Fejérdy István vegyészmérnökhallgató.
A Szakbizottság havonta tart megbeszélést, a Műszaki Egyetem
Ásvány- és Földtani Tanszékén /Bp. XI. Stoczek u.2.1.103./
A Szakbizottság munkaterves
!„/ Tudományos kutatás. Távlati terv: a karsztosodott mészkövek szisztematikus, minden részletre kiterjedő ásványtani és
kőzettani vizsgálata /kémiai elemzés, mikroszkópi, őslénytani
és kőzettani vizsgálata /kémiai elemzés, mikroszkópi őslényta
ni vizsgálat, ásványtani és krisztallográfiai adatok, szennye
ződések és szinezőanyagok kémiai és röntgenvizsgálata, termi
kus analizis/.
Elsőként a Vass Imre és a Baradla barlang kőzeteinek fel
dolgozását kezdjük meg.
2./ Ásvány-kőzettani szaktanácsadás. Rendszeres szakszol
gálat a Műszaki Egyetem ásvány- és Földtani Tanszékén. Az egyes
csoportok a tárgykörbe vágó problémáinak megoldásában készség
gel állunk rendelkezésre mind elméleti, mind gyakorlati tanács
adással. Utóbbi azt jelenti, hogy egyes kisebb vizsgálatok
elvégzésére is lehetőséget nyújtunk a Tanszéken. Ugyanitt meg
felelő ásványtani és kőzettani szakirodalom is hozzáférhető.
Megbeszéljek alkalmanként, az időpont előzetes telefoni lerögzitése után /taándy Tamás: 258-930/273 m, 8-16 óra/.
E szolgálat a nyári hónapokban a jósvafői Vass Imre Kuta
tóállomáson is igénybevehető.
3./ A barlangi ásványik, kőzetek és képződmények gyűjte
ményének fejlesztése mennyiségileg és didaktikai szempontok sze
rint .
B.D,
T Á R S U L A T I

H Í R E K

Jogi tagdijak
Társulatunk kiadványainak fedezetére a Pénzügyminisztérium
a METESZ költségvetésében a szükséges pénzügyi támogatást biz
tosította , A nem kevésbé fontos kutató munkák finanszírozására,
a kutatócsoportok expedícióinak támogatására és a központi
barlangkutató szertár felállításának költségeire pénzügyi fe
dezetként csupán a befolyó társulati tagdijakra és jogitagdijakra számíthatunk.
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Ismételten felhívjuk tagságunk figyelmét a jogi tagdijak
/évi 1200 Ft/ biztosításának fontosságára, mivel nagyság
rendileg elsősorban ezek képezik a kutatómunkák pénzügyi alapj á t o
K é r m k p kövessenek el mindent, hogy minél több - a
karszt- es barlangkutatás eredményeiben közvetlenül vagy
közvetve érdekelt - szerv vállaljon jogi tagságot Társula
tunknál 0 Ez ügyben az érdekeltek részére hivatalos társulati
levelet bármikor rendelkezésre bocsátunk#
Közöljük, hogy eddig jogi tagdij befizetésével a kö
vetkező szervek támogatták társulatunkat*
írószer Készletező KTSz,
Toltőtoll Készitő KTSz,
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete,
Iszkaszentgyörgyi Bauxitbánya,
Úrkúti Mangánérebánya,
Bátravidéki Szénbányászati Tröszt, Petőfi-bánya

Jól sikerült az első barlangkutató vizsga#
Február 3~án tarotta meg Társulatunk oktatási és propán
ganda szakbizottsága az első nyilvános barlangkutató vizsgáte
Az alapfokú karszt<i és barlangkutatási tananyagból összesen
25«*en vizsgáztak, A 25 fő közül 19-en végezték el a tanfolya
mot, 6 főt pedig külön engedéllyel bocsátottak vizsgára,
A vizsgán 12 kérdést kapott mindenki. Ebből tetszés azérint 2 kérdést síhagyhatott az, aki a tanfolyam 5 előadása
közül legalább 4“®n jelen volt. További 2-2 kérdés helyett
ismertethette egy-egy barlangi gyakorlat anyagát az, aki a
tanfolyamon résztvett,
A vizsga követelményeinek 22-en megfeleltek, 3 jelentke
zőnek még pótolnivalója van,
A vizsgabizottság tagjai voltak* Barátosi József, dr,
Gíáf Andrásné, Magyari Gábor, Maueha László és ifj, Barátosi
József, Az adminisztrációs munkákat Barátosi Józsefnó és
Szász Imréné végezte.
B oJ «
A közgyűlési tudósításból kimaradt,a,,
A Tájékoztató 1959, decemberi számában részletesen is
mertettük a Társulat 1959« évi közgyűlését, A közgyűlési tu
dósításunkból leirási hiba folytán kimaradt az alábbi közlés*
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A közgyűlésen a Magyar Természetbarát Szövetség is képviseltette magát 0 Dr„ Xíénee György a MTSz,, jókívánságait tolmáe 8 olta és további eredményes munkát kiránt a Társulatnak,,
A közgyűlés úgy döntött v hogy az uj ügyrendnek megfelelő®
en az ügyvezető-társelnököt a társelnökjelöltek közül már a
közgyűlés válassza meg, A közgyűlés a volt ideiglenes vezető
ség elnökétc Barátősi József társelnök-jelöltet ügyvezető
társelnöknek választotta meg.
B-S

Országszerte nagy érdeklődés kisérte február elején dr 0-Jakucs László izgalmas vállalkozását a Baradlát látogató ősem«
berek utjának felderítésére, ősemberek módjánp fáklyafény mel
lett három napot töltöttek a barlangban az expedíció résztve
vőig
A különleges expedícióról a rádió és a lapok ezines tudóditásokban számoltak b e t de megörökítették a vállalkozást a
filmstúdió operatőrjei is.
BoL«

üjabb barlangtérkép
Elkészült a Mátyáshegyi-barlang térképének legújabb kia
dása, M ié* 1 « 976 /50 * 30 «m/a A térképről fényképmásolat
beszerezhető darabonként 2,50 Ft-os áron - az összeg előzetes
beküldésével - a Tájékoztató szerkeeatőségétől.
S

q
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Kedves levelet hozott szerkeszt6b égünk cinére a pósta«
Balogh Ernő, a Kolozsvári Bólyai Tudományegyetem kiváló pro-efesszora, az erdélyi barlangok lelkes kutatója ezúton tolmá-rosolja üdvözletét magyarországi barátainak és valamennyi magyár barlangkutatónak,
levelében bőven foglalkozik Tájékoztatónkkal, annak né
hány cikkével, ezért a levél egyes részét kivonatosan az aláb
biakban ismertetjük*
"A küldött két "Tájékoztatóit áttanulmányozva, újból
csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatok róla* Változa
tos, színvonalas és sokoldalú tartalma igen sok értékes ismeretet nyújt azoknak, akiket a barlangok érdekelnek, s köze
lebbről bepillantást ad igazán szorgalmas, kitartó és ered
ményes munkátokról*
Az alábbiakban a "Tájékoztató* egyes részleteire volna
rövid megjegyzésem,
"Tájékoztató* 1958, 9-10a oldalt A vecsembükki fennsik
zsombolyában talált nyestmaredvanyhoz kívánom hozzáfűzni,
hogy nálunk több barlangban találtam nyestnyomokat, A köze
lebbi kutatás azt derítette ki, hogy barlangjainkban a nyest
rendszeresen jár - denevérekre vadászni. Megfigyelésemet
közöltem az "Állattani közlemények* XXXIX kötetében /1948/ is,
A 33a oldalon emlités van egy hajszálnál is vékonyabb
wKri8tályszál*-yóX, "melynek átmérője 40 mikron*a Vajon mi
csoda ásvány lehet ez? Ugyanitt "alabástrom kristályok*ról is van szó.
Hasonló, nem egészen hibátlan ásvány-kristálytani ela»w
vezések a barlang leírásokban általában elő szoktak fordulni,

x Dr<,£b80ler Habért * *Uj szakaszt tártak fel a Szemióhegylbarlangban" o, cikkben.
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Ez nem is leheli meglepőr hiszen a kutatók minden természete
tudományi tárgykörben nem lehetnek tökéletes szakembereké így
nagyon ajánlatos lannef ha mindenegyes barlangkutató kollektí
vának meg lehetne nyerni ásványtani szakembert is<> Volna dolga
elég. mert a barlangok ásvány-kíHsstálytani tekintetben tudomá
nyosan is nagyon hálás 0 eddig még meglehetősen kiaknázatlan
területeké
35o oldala A mi órádnál mrag5>nit 08 barlangunk rövid ismertetése
TöjLéiéVeSt, Nem 9»mlék8sem^.t^őljömr vagy kitől kaptátok hozzá az
adatokat? Leendő könyv em'*'** isgyik oikke éppen erről f}g szóla
nia /A radna-borbereki Jelémás barlang és aragonitja/0
«Tájékoztató* X 959<? szeptember 7-8 oldali;'*'*’**
A ÍJm'mtmiTyk:*’/TlIeTZCeg a Találni t valódi mibenlétérőlp ille
tőleg ezeknek egymáshoz való viszonyáról már megjelent egy ér
tekezésem a ^Kolozsvári BÓlyai Tudományegyetem Emlékkönyvében*0
/Olujf Kolozsvár 1956<>/ B terjedelmes kötet bizonyosan megta
lálható valamely könyvtárban Budapesten ie„ A mondott helyen a
117=1580 oldalon részletesen foglalkozom e témávalP s gondolomp
hegy azt eléggé ki is meritettemo Brre mindenesetre ezúttal
szeretném felhivni Sztrókay professzor szives figyelmét =
üdvözletem átadásával « /sajnosf közelebbi óimét nem tudom/P
hogy esetleg ne végezzen fölösleges munkátc bár lehetségesc
hogy tüzetes vizsgálattal olyasmire is rájöhetP ami az én £i=
gyelmemet elkerülte0 Benti cikkemben egyébként olyan konklú
zióra jutottam,, hogy '“a lublinit£ illetőleg ennek különböző mó
dosulata a barlangoknak annyira jellemző ásványap hogy talán még
kivételesen sem hiányzik egyből sem*0 Nálunk ez igy vanf
minden valószínűség szerint Aggtelek vidékén isp osak alaposan
utána kell nézni„
1 6 0 «ldal 5+ o 6ö *a Laguyés-szifon és a Dóm köáötti térségen tek
tonikát elmozdulás tételezhető fe!0B « Könyvem egyik óikká
/geológiai erőmegnyilvánulás ->k és klímaváltozások nyomai a
barlang kban*/ határozottan kimutat két bánsági barlangban tek
tonikai elmozdulástp mely jóval a barlang kialakulása után
következett b &0 Hatalmas 0*8sppkő oszlopok vannak derékban eltörve és elmozdulva,, Nézzetek es$k utánap hasonló jelenségek
esetleg ott Is vehetők észre,, *>
Szerkesztőé

A közeljövőben jelenik meg román nyelven Balogh Ernői
. .V ^Barlangok Erdélyből ée Bánságból* ©<, könyvet, mely 6 bar
langismertető és 5 ásvány-kristálytani tudományos problé
mákkal foglalkozó cikket tartalmaz,,
áttxz DroDudich Endrét* Elnöki megnyitót,
+

Mauofhau Lászlót Beszámoló az ÉKME Barlangkutató csoport
1957o X0 - 1959o Ilit, munkájárólo

<9

l g H A LT
Wir kamen aus unseren Höhlen.«„0
/Vor 15 Jahr#n wurden die Bewohner Budapest®
befreit/ Josef Barátősi

Seite

Die GénétIk ■von Nioht-karsthöhlen auf Grunde
ungarisoher Beispielen. Georg Ozoray

3.
4.

Die neuentd«c<kten Teile dér Vasa Imre*
Höhle. Gábor Nándor

16.

Seilei, Seillelterr. II. Rémo Csók.

23.

Auslandisahs Na&brisMen»
Die tiefste Höhle dér Wslt in Jugoslarien?
Attila Kása©

*

33.

Die zehn tiefsten Höhlen dér Welt,
Dr.Hubert Kessler

"

34.

Die lángsten Höhlen

"

35.

M

36.

dérWelt. Dénes Balázs

Auslándiaehe Sohriftenschau. László Sehönviszky
Aus dem Leben unaerer Forschungsgruppen.
Unterwaeserexpedition in dér unteren Höhle
dér Baradla0 Juliue HortoJiányi

40.

Miihlensee^Höhleo Stefan Holly

42.

Arbeitsberiehte dér Forsohungsgruppen 1959.

44.

Dokúmentation über Karét- und Höhlenforschung

52.

Neueste höhlenbiologisohe Arbeiten,
Tomas Hazslinszky

52.

Dudich-: Die Speleobiologie und ihre Probleme« /B.D./

54.

"Speleologie und Karstslogie* /Karstanket
1958 in Mosau/o Dénes Balázs.

54.

Vereinsleben

55.

66
T A R T A L O M
Előjöttünk barlangjainkból ***
Irtás Barátosi Józscf 0 0 0 0 * 9 0 9 9 0 0
Nem-karsztos üregek genetikája magyarországi

3o oldal

példák alapjánu Irtás Ozoray György « 0 0 0
A Vass Imre-barlang újabban felfedezett ré-

4.

H

8 zei0 Irtás Gábor Nándor* ............... ..
Kötél* kötélhágesóo IIo rész. Irta* Csók Rémo 8

16.
23.

w
r»

Irtás Kósa Attiláé * £ 0 * 9 9 0 9 9 0 . 9
A világ tiz legmélyebb barlangja*

33*

n

Irta: dr. Kessler Hubert * * » * * * * # *
A világ leghosszabb barlangjai

34«

«

Irtás Balázs Dénes . * ........ .. . « , *
Külföldi lapszemle*

35*

tt

összeállitottas id*Schönviszky László* * *

36*

N

40*

H

42*

W

44.

n

Csoportja* Irtás Palánkai János * * * *
Budapesti Vörös Meteor Barlangkutató

47*

n

Csoportja* Irtás dr* Dénes György * * *

48.

M

Külföldi hirek és lapszemle
A világ legmélyebb barlangja Jugoszláviában?

Barlangkutató csoportjaink életéből*
Vizalatti expedieió a Baradla Alsó-bar
langjában * Irta* Hortolányi Gyula* 0 * * *
Malomtavi-barlang .
Irtás Holly István e * * . * . * * * * . *
Beszámolók a barlangkutató osoportok 1959, évi
munkáiról /l*rész/ 5
Élm*Min*Kinizsi Sk 0 Barlangkutató Csoportja
Irtás Balázs Dénes

o o e * # * « * o #

Kinizsi Természetbarát Liga Barlangkutató
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Karazt- és barlangkitatási, dokumentáció.
Legújabb barlangbíológiai dolgozatok,
összeállította 5 Haaslinszky Tamás „ 0 . • • « 52, oldal
Dr. Dudieh E 0; MA fcarlangbiológia és prob1 é m á i1
1 /B cl) .*/
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Könyvismertetésv '-’Szpeleológia és karsztoló.
gia." Irta' Balázs Dénes. « 0 o . e . o . •

Társulati élet.
MKBTc rendezvényei 1960. február 15-től
1960c április 15-ig /BoJ-B.Do/o 0 . o . .
Titkári órák. Társulati adminisztrációé
/ B 0J o ’
B oD ./ ' o O O w . Ú O O O O O O O O O .
Mi történt társulati életünkben a köz
gyűlés Óta? /B.J ,-BeDo./ 0 0 . & 0 6 0 0 0
Szakbizottságaink jelentik.0o /BoDt / 0 „ 0
Társulati b.lrek.

Jogi tagdijak. /B. J..~BoDo/o . 0 o . . a .
Jól sikerült az első barlangkutató
vizsga /B o Jo/ o o 0 0 O 0 O 6 o o o o o c
A közgyűlési tudósításból kimaradt0./B-s/
Ősember-expedioió /B.D./o 0 . . . . . . .
Újabb barlangtérkép. /BcD„/ . 0 e 0 o . .
Szerkesztőségi közleményekw
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