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éoMoKoEo Jósvafői Kutatóállomásának
1959/60o évi munkáiról
Irta*
Maucha László

Hórom éve alakult meg az ÉMKE Kutató**
állomása a jósvafői Vasé Imre-barlangnál0 Azóta az állomáson dolgozó fiatal
kutatók a szpeleológiauj útjait jár
va , számos olyan tudományos vizsgálat
hoz és kísérlethez kezdtek hozzá, me
lyekkel a külföldi szakkörök figyelmét
is méltán magukra vonták© Bár a Beszá
moló terjedelme meghaladja Tájékozta
tónk kereteit, mégis örömmel vállal
koztunk annak teljesszövegü leközlésérs, mert úgy érezzük, hogy a kutatócso
port legújabb eredményeinek ismerte
tése előbbre viszi az egész magyar
barlangkutatáB ügyét és hasznos segít
séget, útmutatást nyújt többi kutatóosoportunk részére is. /Szerk0/
Mint minden földtani jellegű kutatásnak, úgy a geoszpeleológiai kutatásnak is végső célja a genetikai viszonyok megis
merése, A barlangok kialakulását és fejlődését azonban nemcsak
az időben, hanem természetesen a tér bizonyos pontjainak
összességében lejátszódó - végső soron fizikai és kémiai - fo
lyamatok eredményezik. Ilyen értelemben tehát minden barlang
hoz szükségszerűen tartoznia kell egy meghatározott és gene
tikai térségnek neveshető tóregységnek, amely térségben a
barlangot közvetlenül kialakító és fejlődésének irányát köz
vetlenül megszabó fizikai-kémiai kölosönhatások a múltban
lejátszódtak, ill, a jelenleg lejátszódnak, A barlangok ki
alakulásának és fejlődésének megismerésénél a környezet, va
lamint a környezeti hatások vizsgálatának tehát legalább a
genetikai térség tárbeli pontjainak összességére kell kiter
jeszkednie, Feltételezhető azonban, hogy a genetikai térségek
kiterjedése az idő függvényében változik. Ezért a barlang
képző folyamatok térbeli kutatásánál fel kell deríteni a ge
netikai térségek mindenkori kiterjedését is. Ez természete
sen csakis úgy lehetséges, hogy a jelenlegi kiterjedésből in
dulunk ki.
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Kérdés azonban, hogy milyen kiterjedésű, a különböző
eredetű barlangok jelenlegi genetikai térsége* Nyilvánvaló,
hogy bármely barlang genetikai térsége legalább olyan kiter
jedésű, mint amekkora magának a barlangüregnek térbeli ki
terjedése,, A kérdés további vizsgálata különböző eredetű bar
langok esetében valószinüleg eltérő eredményekre vezetne. A
leggyakrabban előforduló hidegvizes eredetű karsztos barlangrendszerek esetében azonban elvileg viszonylag egyszerűen meg
állapítható a jelenlegi genetikai térség kiterjedése a bar
langüregen túlmenően is. Ismeretes ugyanis, hogy ezek a bar
langok valamely meghatározott kőzettérségben elhelyezkedő
karsztvizrendszerek termékei. A karsztos területeken ugyanis
a felszínről a mélybe jutó és egy-egy karsztforrást tápláló
vizek a karszt kőzeteinek csak egy-egy meghatározott és kö
rülhatárolható tömegével állanak kölcsönhatásban. Ezért min
den egyes karsztos barlangrendszerhez tartozik egy a bar
langot, ill. az egész karsztvizrendszert magábazáró kőzettömegegyság, amelynek kiterjedése nyilvánvalóan megegyezik a
barlang genetikai térségének kiterjedésével, hiszen e tér
ségben jelenlevő anyagok mindenkori térbeli elrendeződése,
mennyiségi és minőségi viszonyai, valamint e térségben a kü
lönböző anyagok között lejátszódó mindenkori kölcsönhatások
ból származó folyamatok határozzák meg közvetlenül a karsztos
barlangok kialakulását és fejlődését.
összefoglalásképen tehát megállapíthatjuk, hogy a karsztos
barlangrendszerek genetikai térségének mindenkori kiterjedése
azonosnak tekinthető a barlangot kialskitó és azt magábazá
ró karsztvizrendszer térsége szélső határfelületei által
meghatározott tér mindenkori kiterjedésével. A karsztos bar
langrendszerek geoszpeleológiai kutatását tehát szükség
szerűen ki kell terjeszteni e barlangrendszereket kialakitó
karsztvizrendszerek mindenkori térsége térbeli pontjainak
összességére.
Lényegében ez az a geoszpeleológiai szemlélet, amely
kutatócsoportunk 1959« évi analitikus fokon végzett munkáját
meghatározza. Ezért mondhatjuk, hogy az elmúlt évben nemcsak
egyszerűen a Yass Imre-barlángnak, hanem végső soron a bar
langot létrehozó karsztvizrendszer egész térségének térbeli
és időbeli megismerését tűztük ki célul.
Csoportunknak a fenti cél elérése érdekében 1959. évben
végzett tevékenysége az alábbiak szerint foglalható össze:
1./ A Kistohonya-forrás karsztvízrendszerének térbeli
megismerése
A/ a barlang további kimutatása,
B/ a barlang további feltáró kutatása,
C/ a barlang további felmérése,
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D/ a barlang ásványkőzettani vizsgálata*
E/ a barlang hidrológiai vizsgálata, valamint
F/ a barlang klimatológiai vizsgálata területén*

2a/ a Kistohonya-forrás karsztviarendszerének jelenben
való időbeli megiamerése
A/ a azpeleofizikai történések vizsgálata,
B/ a azpeleokémiai történések vizsgálata, valamint
C/ a ffzpeleofizikokémiai történések tanulmányozása
terén.
3,
/ A VaaB Imre-barlang kutatását elősegítő technikai fel
adatok megoldása*
4.
/ UJ szpeleológiai módszerek kidolgozása, illetve
fejlesztése, valamint uj szpeleológiai műszerek építése
A/ a azpeleometria,
B/ a barlangkimutatás és
0/ a szpeleofizika területén.
1959. évben tehát a geoszpeleológiai elemzővizsgálatok
keretében túlnyomórészt a Kistohonya-forrás karaztvizrendszere
földalatti tartományának további térbeli megismerésével* va
lamint e részben lejátszódó geoszpeleológiai történések felde
rítésével foglalkoztunk* Igen sok időt fordítottunk uj vizs
gálati és mérési módszerek kidolgozására, hiszen a kísérleti
geoszpeleolőgia még ugyancsak gyermekcipőkben jár. Ez az oka
annak, hogy bár 1959-ben viszonylag igen jelentős munkát vé
geztünk, mégis csak kevés konkrét kutatási eredményről ad
hatunk számot.

A Kistohonya-forrás karsztvizrendszerének térbeli
megismerése
A térbeli vizsgálatok keretében mindenekelőtt a Kiatohonya-forráa és a feltételezett víznyelők közötti össze
függés kimutatása szerepelt munkatervünkben. Ennek a vizs
gálatnak elvégzésére azonban sajnos nem volt lehetőség, A
tavaszi árviz idejére tervezett összefüggés vizsgálatot azért
nem végezhettük el, mert 1959 tavaszán az árviz olyan gyors le
futású volt, hogy nem volt elegendő idő a feltételezett KecaőKistohonya rendszer közötti bifurkációs összefüggés tisztázá
sára.
Ennek ellenére azonban mégis sikerült e problémával kap
csolatban uj érdekes jelenséget megismerni. Május 22-ón
ugyanis távirati értesítést kaptunk Szlovákiából, mely szerint
a Szádvárborsa melletti Milada-barlangJvíznyelőnél,/azaz a Vess
Imre-barlang feltételezett víznyelőjénél/ az értesítés nap
ján jelentős mértékben hirtelen megnövekedett a csapadékbe
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vitel,, Két nappal később nemesek a Kistohonya-forrás vízho
zama növekedett meg ugrásszerűen, hanem a Vasa Imre-barlang je
lenlegi végén a Cyklopazok-osarnokánál is betört a viz. A
terem végpontján9 *L*=ági kutatőaknánk talppontjánál mint
egy 500lJrp-ee hozama patak tört be ÉHY-i irányból* Az ár
vízi vízfolyás végighaladva a vizes ágon, eltűnt a Cyklopazokutja hegyesszögű kanyarulatánál levő víznyelőben, majd is
mét előbukkanva a Hádes-ben a Pénzpataki-folyosót követ
ve véglegesén eltűnt a Fekete-szifonnak nevezett víznyelő
ben*
Ez volt az első alkalom a barlang feltárása óta, hogy
a barlangban folyóvizet láttunk,, Kutatócsoportunk három tag
ja ugyanis /Berhidai Gyuláné, Berhidai Gyula és Dókány
Csaba/ május 24-én átkelve a már félig vízzel telt Lagunásszifonon elsőnek tanulmányozhatták közvetlenül a Lagunásszifonon túli barlangszakasz árvízi viszonyait, melyről
1958© évi árvízi kísérletünk során közvetve már pontos ké
pet nyertünké
A május 24^-én szerencsésen megfigyelt barlangi árviz
ténye azért érdekes, mert a Milada-barlangi víznyelőnél
éppen két nappal előbb indult meg az árvizl vizek lefolyá
sáé 1957. évi konyhasóval és rubidium-izotoppal végzett
összefüggés vizsgálatunk során pedig a kísérlet kezdetétől
számított 40 óra múlva észleltük a Kistohonya-forrás vizében
a klorid-ion tartalomnak és a radioaktivitás mértékének hi
bahatáron belüli gyenge megnövekedését® Májusi megfigyeléseink
tehát, ha nem is bizonyítják, de mindenesetre látszólag alá
támasztják bífurkáoiós elméletünket.

1960o tavaszán az igen szegényes téli csapadékviszonyok kö
vetkeztében eddig még szintén nem volt kedvező alkalom a fel
tételezett víznyelő és a forrás közötti összefüggés kimuta
tására© Azonban - ‘talán éppen az igen szegényes osapadékviszonyok következtében - újabb érdekes jelenséget figyel
hettünk meg a Kistohonya-forrás karsztvizrendszerébsn.
Ez év februárjában a Kistohonya-forrás hozama eddig
még nem tapasztalt módon rendkívüli minimumot ért el.
Februárban a forrás vízhozama mindössze osak 60 liter volt
percenkénto En ek következtében a Kistohonya-forrás táplálta
patak, amely 1954® óta mint állandó vízfolyás mindig egész
Jósvafőig folyt el. februárban elnyelődött a forrás és a fala
között elhelyezkedő szurdokvölgy kezdeténél, azaz felső végén,
Itt a viz nem egy meghatározott víznyelőben tűnt el, hanem
íiintegy 20-30 méteres mederszakasz hosszábane Ilyen kis ho
zamra való tekintettel ebben még nem találtunk semmi külö
nöset,, Április első napjaiban azonban a forrás vízhozama
felszökött 700 1/p-re, a patak viza pedig továbbra is tel
jes mennyiségében elnyelődött az említett szakaazon. Ekkor
fogamzott meg bennünk az a gondolat, hogy a Kistohonya-pa
tak talán a Kossuth-barlang bejáratával szemben fakadó
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Szabó-kutat táplálhatja vizével,, Április 24-én ez a feltevés
már a bizonyossággal volt határos, mert annak ellenére, hogy
a forráshozam ekkorra már 1400 1/p-re növekedett, a patak vi
ze továbbra is rendületlenül teljes egészében eltűnt a szur
dok kezdeténél0
Április 24--én tehát elhatároztuk, sőt kötelességünknek
éreztük, hogy bizonyságot szerezzünk feltevésünk helyességé
ről, mert a Szabó-kut nemcsak Jősvafő község, hanem a íengerszem-szálló vízvezetékét is táplálja0 E miatt a festés előtt
Jakucs Lászlőt is értesítettük szándékunkról, aki közegész
ségügyi szempontok miatt szintén fontosnak találta a kisérlet
elvégzéséto
A festést a szurdok kezdeténél április 24-ről 25-re vir
radó éjszaka, pontosan éjfélkor végeztük el 1 kg fluoreszceinnel, és 25-én reggel 7 órakor a festés helyétől légvo
nalban kereken 400 méterre levő Szabó-kutban - tehát a falu
és a Tengerszem-szálló vízcsapjaiban is - megjelent a fluoreszcein0 A zöld viz másfél napon át jelentkezett a Szabó-kut vi
zében és a hozzátartozó vizvezetékrendszerbens
Ez a kisérlet bár rövid időre megzavarta Jósvafő község
és a Tengerszem-szálló vízellátását, elsősorban közegészség
ügyi szempontból volt jelentős. Bebizonyosodott, hogy a Toho
nya-völgyi uj víznyelő kialakulásával a Kistohonya-patak mind
búvópatak jelenleg teljes egészében a Szabó-kutban lát ismét
napvilágot, A festék gyors és intenzív jelentkezése arra mur
tat, hogy a patak a földalatti ut során nem szivárgással, henem turbulens vizmozgással, tehát ha ember számára nem is jár
ható, de viszonylag tág járatokon át jut el a Szabó-kutig,
A Kistohonya-patak esetleges elszennyezése tehát feltétlenül
a jósvafői vízvezeték vize elszennyeződédését vonja maga után,
E miatt fenti kísérletünk eredményéről, a jósvafői vizmü vize
szennyeződésének lehetőségéről - a szükséges óvintézkedések
megtétele céljából - a fenti kisérlet után azonnal értesí
tettük az illetékes szerveket,,
A Kistohonya-forrás karsztvizrendszere térségének tér
beli megismerésével kapcsolatos Vass Imre-barlangi feltáró
kutatásaink 1959-ben sajnos még nem vezettek újabb barlang
rész felfedezésére. Azt azonban - ennek ellenére - bátran ál
líthatjuk, hogy augusztusi munkálataink során újabb jelentős
lépéseket tettünk a főág feltételezett folytatása elérésének
érdekében, A Gyklopszok-esarnoka omladékhegye alatt HL"-ági
kutatóaknánk 14 m mélyen levő talppontjáról kiindulva víz
szintes tárót bontottunk előre a patakmederben ÉNy-i irány
ban, Ezen a helyen a munkakörülmények igen nezek, ezért csak
rendkívül lassan lehet előrehaladni, A munkahely felett levő
14 m vastag laza omladék nyomása olyan nagy, hogy félméter
szabad bontás után csak akkor lehet biztonságosan tovább ha
ladni, ha szinte minden centiméternyi felületet beácsolunk
mm pontossággal bemért előregyártott ducfákkal„ A munka nehéz-
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Bégét talán az mutatja a legjobban, hogy 5 ni hosszú, 1 m magas és 1 m széles háromszög alakú táró kihajtásához és beácsolásához összesen 160 munkaórára volt szükség, átlag 5
főből álló műszakokat számításba véve0
A táró jelenlegi végpontján agyagos törmelék zárja el a
tovább vezető utato^A tárőhajtás közben azonban többször
is alkalmunk volt megbizonyosodni arról, hogy egyrészt
kutatótárónkat helyes irányban építettük ki, másrészt pe
dig, hogy egyre inkább közelebb jutunk a feltételezett fő
ág folytatáshoz0 Állandó biztos vezetőül a magános fekete
bevonattal ellátott törmeléke kínálkozott® A főág folytatás
közelségét pedig legjobban az mutatta, hogy augusztus 31-ón
este 11 órakor az esti szokásos "teljes szélcsendben" egy
nagyobb omladékkő kiemelése nyomán keletkezett fejtés
irányban levő törmelék-csuszamláskor hirtelen olyan erős
légáramlás tört be a táróba néhány percre, amilyenre csak
déli órákban +30 C°-os felszini hőmérséklet esetén volt
példao /Ismeretes, hogy a barlangi huzatnak a felszini hőmérsékleti viszonyok alakulásának függvényében nemcsak évi,
hanem napi járása is van, Jósvafő környékén még a legmele
gebb nyáron is 10-12 C°-ra hül le a levegő az éjszakai órák
ban® Mivel a Jósvafő környéki barlangok átlagos hőmérséklete
10 C , esténként mérséklődik bennük a légáramlás erőssége a
felszini és földalatti hőmérséklet közötti különbség erőtel
jes csökkenése folytán0/ A fenti jelenség tehát arra mutat,
hogy már valószínül cg nem vagyunk messze a főág feltételezett
folytatásától, annál is inkább, mert tapasztalati tény, hogy
agyagos törmelék bontása közben az u®na "lüktető huzat" csak
közvetlenül a szabad járat közelében szokott jelentkezni* Ez
érthető is, hiszen ehhez az szükséges, hogy mar csak egyet
len vékonyabb és igy bontás közben könnyen megnyílható
agyagdugó állja el a levegő útját a további omladékban* A
hangsúly itt az "egyetlenen" van, mert ha pl® két vagy annál
több agyagdugó zárja el a törmelékben a levegő útját, akkor
már igen kicsi a valószinüsége annak, hogy bontás közben ezek
éppen egyszerre nyíljanak meg, ha csak néhány pillanatra is*
Az 1959® évi augusztusi feltáró kutatásainkban az
alábbiak vettek részts Bak Erzsébet, Berhidai Gyula, Berhidai
Gyuláné, 3ujdosó Zoltán, Gzájlik István, Cser Ferenc, Dányi
László, Fejerdy István, Fodor Dezső, Gábor Uándor, Holly
István, Holly László, Illényi Tibor, Kaubek Gyula, Kostyán
Ákos, Paulik Jenő, pátkai Pál, Petze Zoltán, Sárváry István,
Szabó Tivadar, Száyer Kornél, Thaly Koppány, Turtsányi László
és Turtsányi Sándor®
A múlt évi nyári feltáró kutatásainkban jelentős mér
tékben segitségünkre volt az Egercsehi Bányaüzem* Különös
képpen ki kell emelnünk az üzem részéről Varga Lajos fő
mérnök szives közreműködését, aki nemcsak robbanóanyagok ren
delkezésünkre bocsátásával, hanem vájár szakmunkások kikül
désével is támogatta munkánkat® Az üzem részéről kiküldött,
illetve részben szabadságidejükben nálunk dolgozó Pásztor
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Barna előmester, Ivády Kálmán és Pál Zoltán hathatós mérték
ben járultak hozzá eredményes előrehaladásunkhoz, akiknek
baráti segítségükért ezúton is köszönetét mondunk,,
A továbbiakban a térbeli megismerések keretében még
négyféle vizsgálatról adhatunk számots
Dékány Csaba, Ráthe?.yi László segítségével az 1 9 5 7 o
évi mágneses mérés alapján nyert/és a jelenleg ismert bar
langszakasz végpontja felett elhelyezkedő/ felszini pont,
valamint a bejárat között végzett felszini tachiméteres mé
rések nyomán kimutatta, hogy az 1955 ó évi geológus kompaszszal és mérőzsinórral végzett vázlatos barlangfelmárés során
felvett 760 m hosszú poligon e mérőeszközök pontosságának
megfelelően meglehetősen nagy hibával terhelte Bebizonyoso
dott, hogy a bejárattól a Cyklopszok-csarnoka végpontjáig
vezethető sokszögvonal a valóságban 40 m-rel hosszabb, mint
az a geológus kompasszal és mérőzsinórral felvett mérésből
következik,, Csak ilyen mértékben lehet tehát megbizni a
geológus kompasszal és mérőzsinórral végzett poligon mérések
ben még akkor is, ha gondos mérésről van szó.
A mágneses és tachiméteres mérési adatok összevetése
alapján Dékány kiszámította, hogy a, bejárati akna talppont
ja és a Cyklopszok-csarnoka végpontja közötti magasságkü
lönbség kereken 20 m. Mivel a Cyklopszok-csarnoka omladékhegyánek csúcspontja 14 m-rel fekszik magasabban, mint az
alatta húzódó patakmeder szintje, tehát a barlang fenék
szintje 800 m-en 6 m-t emelkedik, vagyis a barlang jelen
legi szakaszainak átlagos lejtése 100 m-ként kereken 70 cm.
Az elmúlt évben megindult a barlang ásvány és kőzet
tani kutatása is a hely függvényében,, E vizsgálatok elsődle
ges cél^a ^ cseppkövek, mésztufagátak és barlangfal-kőzetek
kalcium, ill„ magnézium-ion tartalmának megállapitása a bar
langhossz, a kereszt szelvényterület és a falmélység függ
vényében. E részletproblémák megoldásánál képet nyerünk majd
arra nézve, hogy milyen a barlang közvetlen környezetében
a kőzetek kémiai összetétele, hogyan befolyásolja a kőzetek
kémiai összetétele a járatok méreteit, valamint arra is fe
leletet szeretnénk kapni, hogy milyen ioncsere-folyamatok ját
szódnak le a barlangban folyó vizek és a barlangfal-kőzetek
határfelületén.
E vizsgálatok végső célja pedig az, hogy a barlang kör
nyezetében, majd később egész genetikai térségében megismer
ve a kalcium, illetve magnézium ionok térbeli eloszlását, kö
vetkeztetni tudjunk arrag hogyan befolyásolja a barlangok
kialakulását, illetve fejlődését a genetikai térségben levő
kőzetek kémiai összetételének térbeli megváltozása.
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Ilyen irányú vizsgálatokkal az elmúlt évben Pályt Gyula
Berhidai Gyuláné és Fejérdy István foglalkoztak,,
Végső soron ugyanennek a célnak elérése érdekében kezd
te meg Czájlik István a Vasa Imre-barlang részletes térbeli
hidrológiai felkutatását az elmúlt évben0 Vizsgálatai a Vasa
Imre-barlang vizei hőfokának, vízhozamának, elektromos vezetőképességének, összes keménységének, valamint kalcium-magnézium ion tartalmának mérése nyomán a barlang genetikai tér
ségében elhelyezkedő kőzetek fizikai, ill, kémiai állapotá
nak részletesebb megismerését teszik majd lehetővé® Czájlik
eddigi méréseiből kitűnik, hogy a barlangban jelentkező szi
várgó, azaz
karsztvizeknek három tipusa különíthető el®
A Vass Imre-barlangi vizek összes keménységének és elektromos
vezetőképességének részletes vizsgálata nyomán diagrammal, sőt
képlettel kifejezhető lineáris összefüggést állapított meg a
fenti tényezők között® Ez az eredmény elsősorban praktikus
szempontból jelentős, mert az általa szerkesztett diagramm,
illetve képlet segítségével a gyorsan elvégezhető vezetőké
pesség mérési adatokból elég nagy pontossággal kiszámítható
a vizek összes keménységének érteke®
Végül is a térbeli vizsgálatok keretében megindult a
Vass Imre-barlang klimatológiai vizsgálata is a hely függvényé
ben a barlang légáramlási viszonyainak felderítése kapcsán®
E vizsgálatok célja az, hogy megállapíthassuk: hogyan válto
zik a barlang légáramlási sebességének számszerű értéke a kü
lönböző területű keresztszelvények, valamint az ezek által
képviselt síkok pontjainak függvényében®
Fodor István és Berhidai Gyuláné 1959* junius 23~án a
barlangban kanalas anemométer segítségével több ponton végzett
méréseik során a bejárati akna tengelyében másodpercenként
1,76 m-es sebességű szelet mértek, ugyanakkor pl® a Lagunásszifon elején szintén a járat közepén 1*19 m/sec® volt a szélsebesség értéke0 Méréseik még csak kezdetét jelentik egy ilyen
irányú nagyobbázabásu vizsgálatnak® Kezdeményezésük ered
ményeképpen azonban bebizonyosodott, hogy a felszíni szelek
mérésére készült kanalas-szélmérő műszer alkalmas a barlang
ban jelentkező gyenge?
minimálisan 0o2 m/aec, sebességű légáramlatok pontos meghatározására is®
A Kistohonya-forrás karsztvizrendszerének jelenben
való időbeli megismerése.
A Kistohonya-forrás karsztvizrendszerének térbeli
megismerését lényegében már 1954-ben megkezdtük a Vass Imrebarlang kimutatását célző első vizsgálatok elvégzésekor, va
lamint a barlang első szakaszainak felderítésével. E karsztvizrendszor magasabbfoku időbeli vizsgálatához azonban csak
az elmúlt 1959-es évben fogtunk hozzá említésre méltó módon.
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A kersztvizrendszerek időbeli megismerése lényegében két
©eoportra osztható, úgy mint múltbeli ée Jelenbeli geoszpeleológlal történések -vizsgálatára, A múltbeli barlangkápző és
barlangfejlődési történések lefolyására egyrészt e folyamatok
eredményeiből, tehát lényegében a Jelenlegi térbeli viszonyok
ból következtethetünk, másrészt pedig a Jelenben végbemenő
geoezpeleológial történések megfigyelése nyomán válik lehető
vé a karsztvizrendszerek kialakulásának és fejlődésének meg
ismerése, Az időbeli megismerések második csoportja, vagyis a
Jelenlegi - végsőfokon fizikai-kémiai - folyamatok megismeré
se a karsztvizrendszerek térségében, tehát nemcsak azért érde
kes, mert a geoszpeleológiának es a legexaktabbul kezelhető ré
sze, nemosak azért hasznos, mert az idetartozó vizsgálatok alap
ján lehetőség nyílik a még ismeretlen barlangrendszerek számsze
rű kimutatására is, hanem e vizsgálatok elvégzése elsősorban
azért fontos, mert a Jelenben lejátszódó geoszpeleológiai tör
ténések megismerésével értelmezni lehet a múltban végbement ée a
térbeli adatok alapján csak nehezen nyomozható folyamatokat.
Ilyen módon tehát - ha kellő körűiteklntásael a geoazpeleológiában ia tekintetbe vesszük az aktualizmus elvét, - pontosabb
magyarázatot kaphatunk arra nézve, hogyan Jutottak el az egyes
karsztvizrendszerek a Jelenben megfigyelhető állapotokige
Az elmúlt évben a K í b tohonya-forrás karsztvizrendszerének
térségében lejátszódó Jelenbeli folyamatok megismerésének kere
tében mindenekelőtt a aepeleoflzikal történések vizsgálatát
kezdtük el* A hidrofizlkai folyamatok kutatása aorán a Kietohonya-forráa vizének részletes és rendszeres mérése indult meg
mindkét forrásszájnál, szeptember hóban, £ fizikai Jellegű
vizsgálat, amelyet Berhldai Gyula végez, kiterjed a viz hőfoká
nak, hozamának és elektromos ellenállásának naponkénti megha
tározására, £ vizsgálat oélja igen sokrétű. Legalább egy évig
tartó mérések eredményeiből ugyanis többek között megállapít
ható lesz az a már régi probléma, hogy azonos helyről kapja-e
vizét a Kíetohonya-forrás két forrásszája, számszerű adatokat
nyerünk majd arra nézve, hogy tartoztk-e a forráshoz víznyelő,
valamint meghatározható lesz a karsztos ée 'nemkareztos vízgyűj
tőterületek felületének nagysága, amelynek Ismeretében karszt
vízre nd ez erűnk téreégének, azaz a Vasé Imre-barlang genetikai
téreége térbeli kiterjedésének meghatározáeára lesz majd lehetőség
Az eddigi mérések alapján ez óv /1960/ április elején je
lentkező kisebb árvíz adatait figyelembe véve « előzetes jelentéaszerüen ugyan - de máris elég nagy biztonsággal megállapít
hatjuk, hogy a Kietohonya-forrás két forrásszája vizét azonos
áf,w ^ í en^855ertl^-*‘ kapja, mert vizeik fajlagos elektromos ellen
állásának értéke kereken 300 Í X om-nyi értékkel ugrásszerűen
növekedett meg április 5-áről 6-ára, Ugyanennek az áradásnak
a tanulsága szerint, ma már az ie bizonyosra vehető, hogy a
Kistohonya-forrás « tehát a Vasa Imre-barlang ie - feltétlenül
legalább egy víznyelővel, mert április 3»áról 5-ére
a két forrásszáj közös hozama 30Q^ról 700 1/p-re szökött fel,
®ig a viz elektromos ellenállása a fentiek szerint osak egy
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nappal később növekedett meg ugrásszerűen, Ez a jelenség uedig tipikusan arra mutat* hogy a forrásnál április 6-án meg
jelent - a lemán^ebh
-karsztvizeket maga előtt ül szőrit őviznyelőből származó lágy Q -karsztvíz. Zz az április ele
jén jelentkező áradás a zárt nem származhatott kiz?'rőisg csel
szivárgó vizekből, mert tapasztalati tény, hogy a karsztfor
rás oknál jelentkező CXT c,karsztvizek hozama, r'e különösképpen
a vizek összes keménysége nem változhat meg ugrásszerűen
egyik napról a másikra, A teljes mé r ő k b e n dolomitban kiala
kult karsztvizrendszerek forrásainál? ugyanis garantáltan
csak OC-karsztvizek látnak napvilágot. Az ilyen viznyelő
nélküli rendszerek forrásainak vízhozama és elektromos el- lenállása .pedig - mint ez Ilessler Hubert vizsgálataiból
kitűnik — nemcsak kis mértékben ingadozik, hárem az ingado
zás sebessége is - különösen az elektromos ellenállás tekin
tetében - minimálisnak mutatkozik,
•
De ez az április elején mutatkozó áradás azért sem
származhatott kizárólag csak szivárgó vizekből, mert Jakucs
László -legutóbbi megfigyelései nyomán kitűnt, hogy az o C karsztvizek-áradásánál e vizek keménysége megnő, tehát elektro
mos ellenállása bizonyos mértékig lecsökken. Ez szerinte az
zal magyarázható, hogy a karsztvizrendszerek térségében levő
■-zük .járatrendszerekben - felszíni osapadékbevitel esetén h nyomás megnövekszik, A nyomásnövekedés következtében pedig
a hidrogénkarbonát-ionokat oldatban tartó egyensúlyi szén
dioxid egy része agresszív széndioxiddá alakul át. Ennek- kö
vetkeztében -tehát a járatrendszer belsejében csapadékos idő
szakban megnő a ö C -karsztvizek oldó tevékenysége, tehát
összes keménysége is,
A hidrofizikai folyamatok részletes és rendszeres ku
tatása az elmúlt évben megkezdődött már a karsztvizrendszer
belsejében is, Cz4j.lik István a Vasa Imre-barlangi vizek
térbeli vizsgálatán kivül az idő függvényében is folytatott
hőfok, vízhozam és elektromos vezetoképességi méréseket,
Czajlik ilyen irányú tevékenységének, közvetlen célja többek
között az, hogy számszerű összefüggést nyerjünk arra nézve:
hogyan változik a csepegővizek ellenállása a csepegés inten
zitásának változásával, valamint hogyan változik a barlangi
állóvizek összes oldottanyag koncentrációja egyelőre pusztán
az idő függvényében vizsgálva, E problémakör megoldása nem
csak a barlangkimutatási módszerek fejlesatése szempontjából
fontos, hanem a cseppkőgyarapodási vizsgálataink értelme
zéséhez is feltétlenül szükséges,
Czájlik eddigi mérései nyomán bebizonyosodott, hogy a
csepegő vizek, illetve állóvizek elektromos vezetőképessége,
tehát összes keménysége is, sokkal jelentősebben változik a
hozam, ill0 az idő függvényében, mint az kezdetben feltéte
lezhető volt. Megállapította, hogy e változások különböző
helyeken azonos időben bizonyos fokig.különböző fázisban
lehetnek, E változások törvényszerűségei egyelőre még nehezen
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értelmezhetők, bár bizonyos szabályszerűségek máris megálla
píthatók,, Fiziko-kémiai, illa praktikus szempontból különösen
érdekesek Czájlik u 0n 0- öregedési vizsgálatai, amelyek uj szám
szerű adatokat szolgáltatva, fényt deritenek a barlangi álló
vizekben végbemenő kiválási folyamatok sebességére,

A szpeleofizikai folyamatok kutatásának területén a
Tass Imre-barlang rendszeres, klimatikus vizsgálatának elő
készítését célzó tevékenységünk kutatócsoportunk múlt évi mun
kájának egyik jelentős részét foglalta magában. Az előkészítő
munka célja az volt, hogy olyan berendezést létesítsünk,
amelynek segítségével a Vass Imre-barlangi mikroklíma részlet
vizsgálata rendszeresen elvégezhető lenne, E vizsgálatok célja
az, hogy a barlangi levegő hőmérsékletének, páratartalmának és
légnyomásának nagypontosságu érzékeny vizsgálatával adatokat
nyerjünk e tenyezők-eddig még ismeretlen - napi, ill. évi
menetére, ebből pedig majd megállapítható lesz ezeknek egy
másra gyakorolt hatása»
Mint ismeretes 1958-ban meteorológiai állomást létesí
tettünk a Vass Imre-barlángban a hőmérséklet, páratartalom
és légnyomás állandó regisztrálására rajzoló műszerek alkal
mazásával,, Hamarosan megmutatkozott azonban e műszerek alkal
mazásának hátrányos volta** Bebizonyosodott ugyanis, hogy a lég
nyomás kivételével a barlang, másik lcét időjárási elemének cse
kély intervallumban való változása miatt a felszíni célokra
készült termo és higrográf szinte teljesen érzéketlen a bar
langi levegő hőfok és páratartalom változásaira* Az abszolút
értékek-számítása is sok nehézséget okozott, de az óraszer
kezetek is féléven belül tönkrementek a barlang rendkívül
páradús levegőjében0 E nehézségek kapósán tehát szükségszerűen
felmerült az a gondolat, hogy olyan érzékeny, pontos és ab
szolút értékeket szolgáltató klimabiró műszerekkel helyette
sítsük a rajzoló műszereket, amelyek segítségével kényelmesen
lenne végezhető a klímaviszonyok részletes és rendszeres idő
beli vizsgálata9
Kezdetben tehát elhatároztuk, hogy a barlangban-legalább
a hőfokváltozások rendszeres regisztrálása céljából - termisztorral működő elektromos távhőmérőt helyezünk el a meteoroló
giai állomáson. Később jött Gádoros Miklósnak az a gondo
lata, hogy Assmann-rendszerü megoldással száraz-nedves termisztorpárt megfelelő szellőztetéssel alkalmazva, megoldható
lenne a barlangi levegő páratartalmának távmérése is. 1958ban azonban csak négy szál vezetékérrel létesítettünk kap
csolatot - akkor még csak telefonálási célokra - a barlang
és a kutatóállomás között. Egy termisztorral való méréshez
pedig legalább három ér használatát terveztük a felszini hőíokvaltozások zavaró hatásának kiküszöbölé se céljából. Ezért
négy szál vezetékkel, kisebb befektetéssel csakis oly módon
mutatkozott megoldhatónak a két termisztoros páratartalom
méreg, ha a kutatóállomásról irányítva a két termisztor küiun-külön is rákapcsolható lesz a vezetékekre mérés idején.
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Gádoros javaslatára tehát elhatároztuk, hogy uj vezetékek kifeszitése helyett olyan szelektort fogunk alkalmazni távolságból'
való átkapcsolás céljára, amely a telefonközpontokban is hasz
nálatosa Nyilvánvaló volt azonban, hogy ha szelektort haszná
lunk ilyen célra, akkor már nemcsak két, hanem legalább tiz
mérőhely bekapcsolása is lehetővé válik a tervezett távmérő
berendezésbea E felismerés éppen kapóra jött, mert időközben
Czájlík István javaslatára négy uj - hidrológiai adatokat
szolgáltató «- mérőhely létesítésének gondolata is felvető
dött a sseppkőgyarapodási vizsgálatok exakt kivitelezése
céljából* Fejéray ugyanis még 1958-ban felvetette azt az
ötletet, hogy analitikai pontosságú sulyméréssel megoldható
lenne a cseppkövek gyarapodásának érzékeny vizsgálata, amely
nek kivitelezése eddig csak azért késett, mert nem volt olyan
alkalmas mérőberendezésünk, amely e vizsgálathoz feltétlenül
szükséges rendszeres vízhozam és elektromos vizellenállás
méréseket lehetővé tette volna*
így született meg tehát egyelőre csak eszmeileg a
hat műszerrel működő barlangi elektromos távmérőberendezés,
amely mérné a Vasa Imre-barlangban a levegő hőfokát és páratartalmát, valamint két oseppkőgyrapodási mérőhelyen az u.n*
robotcseppköveken áthaladó vizek hozamát és elektromos el
lenállását*
E szép terv gyakorlati kivitelezéséhez Gádoros Miklós
munkatársunk kezdemenyezésére és szakszerű irányításával
1959 májusában fogtunk hozzá- Czájlik István, Cser Ferenc
és Fejérdy István közreműködésével* így került sor azután
1959 nyarán Gádoros Miklós alapvető elgondolásai és tervei,
valamint sok közös ötlet összeadása alapján a kutatóállomásunk
laboratóriumában elhelyezett vezérlő műszer és a Yass Imrebarlangba beépített mérőhelyi műszerek nagyrészt sajátkezű
kivitelezésére, A távmérőberendezés megépítéséből kutatócsoportunknak csaknem minden tagja kivette részét.
Berendezésünknél a távmérések elve vázlatosan a követ
kezés
A hőmérséklet és páratartalom mérésnél a készen kap
ható termisztorok hőérzékeny részét alkotó félvezető fém
oxid-kristályok /germdnium, szelén vagy sziliciumoarid/ a kör
nyező levegő hőfokának megváltozására érzékeny mádon ellen
állás változásokkal reagálva - mint változó ellenállások
iktatódnak be a távmérőberendezés áramkörébe* A berendezés
főáramkörében mért ellenállások értékeiből távkalibrációs
diagramm segitségével számitható ki a barlangi levegő hő
foka a termisztorok hőérzékeny pontjának közvetlen környe
zetében* Mint ismeretes, & száraz termisstor szolgáltatja
a levegő tényleges hőfokát* A szellőztetett száraz és ned
ves termisztor által mért hőmérséklet különbségből pedig táb
lázat segitségével számítható ki a levegő százalékos pára
tartalma*

269

-

A roboteseppköveken áthaladó vizek hozamának távmérése a
következőképpen történik? a csepegő vizet pontosan ismert,kis
t é r f o g a t ú , szivornyás edényben fogjuk fel© A esepegée inten
zitásával aranyosan a szivcrny e edény különböző időközökben
m e g t e l v e , a szivornyahatás elvének megfelelően automatikusan
kiürülő A kiürült vízmennyiség eg higanykapcsolóval ellá
t o t t billenŐBzerkeaet edényébe folyik Minden egyes ürítés
nek megfelel tehát egy pillanatnyi áramkör záródás® Gádoros
szellemes ötlete alapján a higanykapcsoló áramkörébe beépí
tett 26 lépcsős szelektor az egyes áramimpulzusok hatására
sorban és ismétlődő módon 26 mellékáramkört képes bekapcsolni
a távmérő'berendezés főáramkörébe© A mellékáramkörökbe azon
ban 26 lényegesen különböző ellenállás van beiktatva® Ilyen
módon tehát a mérések közötti időszakban Jelentkező Üríté
sek számát a mérés pillanatában a számláló egységben "a ki
vezetés sarkaira éppen rákapcsolódott, tehát a foáramkörbe
éppen beiktatható mellékáramköri ellenállás nagyságából lehet
megállapítania Naponkénti rendszeres mérés esetén tehát
elektromos utén való tárolás segítségével lehet nyomonkövetni a naponként Jelentkező ürítések számát, amelyből az ürí
tési térfogat ismeretében kiszámítható a robotcseppköveknél
Jelentkező napi átlagos vízhozam©
A roboteseppköveken áthaladó vizek elektromos ellen
állásút Gádoros elgondolásai alapján az üritőedényekbe be
épített és üvegharangjával felfele fordított,készen kapható
platina elektródák segítségével mérjük© A viz először a osak
felül nyitott üvegberangba csepeg, majd túlfolyással Jut el
az ürito edénybe© Ilyen módon bármely adott időpillanatban
meghatározható a roboteseppköveken átmenő viz tényleges pil
lanatnyi elektromos ellenállása az üritő edényben tározott
vizben történhető esetleges kiválásoktól és a tárczott viz
mindenkori mennyisé ;étől függetlenül© Mérés idején a távmérő
berendezés fSáramkorébe bekapcsolt elektróda sarkai közt tar
tózkodó viz elektromos ellenállású ak meghatározása a távmérő
kábel ellenállásának figyelembevételével - a többi mérések
kel ellentétben - célszerűen váltóáramú méréssel történik.
Az eleve elektromos ellenállás változásként Jelentkező,
vagy a-fent leirt módon elektromos ellenállás változássá
alakított klimatológiai és hidrológiai változások mérésének
i-ndikálása a vezérlőberendezésben minden esetben Wheatstonehiddal történik©
A barlangi műszerek távmérésnek módja a következői a
kutatóállomásunk laboratóriumában elhelyezett műszeren be
kapcsoljuk a vezérlőáramot© üelefontáresán a megfelelő szám
betérosázásival a barlangban elhelyezett központi szelektort
vezerelve wfelhivjuk* a mérendő műszert© A foáramkörbe a mé
rés idejére ilyen módon bekapcsolt mérőhelynek megfelelő
üzemlámpa kigyulladása Jelzi, hogy a kívánt mérőhellyel lét
rejött a kapcsolat® Jaxley-taresák segítségével előéllitjuk a szükséges méréshatárokét, majd bekapcsoljuk a megfe
lelő mérőáramot®
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A fentiek után vizhozammérésnél megvárjuk mig a mikro*
ampermérő mutatója kitér és megállapodik, majd a potenciámétér
elosavarásával a mutatót nullára állítva* leolvassuk a skála*
fokoto
A termisztorok leolvasása ugyanígy történik, de ott a
mikroampermérő nullázása után finomabb méréstartományban még
egyszer nullázunk asztali fénypontos galvanométer segítségé*
vei a termisztorok érzékenységének megfelelően® A nedves tér*
misztor betárosázásakor automatikusan bekapcsol a páratartalom
érzékeny méréséhez szükséges szellőztető berendezés is*
A vizellenállás meghatározásánál az indikálás fülhallgató*
val történik a váltóáramú mérés miatt* A póténeiómétért a hall*
gatóban jelentkező bugás megszűnéséig csavarjuk el, majd le*
olvassuk a skálafokot®
Berendezésünknél a távmérések pontossága a következői
A barlang levegőjének hőfokát 0,05 C°, páratartalmát pedig
kb9 0,5 #-os pontossággal lehet megállapítani® Vízhozam mérés
nél az évi vízhozam összeg megállapítása napi 0,1 literes átlagol
hozamot és kereken 0,1 literes ürítési térfogatot figyelembe
véve + 0,4 ^*os hibával végezhető el® A vizellenállás mérésnél ti
ellenállás kb® 0,5 ?S*os pontossággal mérhető®
A távmérő berendezés 30 F-jelü 45 voltos anódtelepekkel és
szárazelemekkel üzemel®
Kísérleti méréseinket távmérőberenüezésünkkel 1959® szep
temberében kezdtük el. amelyet Berhidai Gyula munkatársunk vé
gez. A tulajdonképpeni rendszeres méréseket a tervek szerint
azonban oeak ez év szeptemberétől fogjuk elkezdeni, mert tudo
mányos szempontból is megbízható adatokat osak akkor várhatunk
berendezésünktől, ha előbb részletesen megfigyeljük a barlangi
műszerek külmabirását, illetve rendszeresen megvizsgáljoki mi*
Íven mértékben befolyásolja a speciális barlangi mikroklíma a
műszerek által mért adatok pontosságát® Ilyen módon a nem meg
felelő alkatrészek fokozatos kicserélésével a lehető legjobb
megoldásokra törekszünk® Hogy mennyire szükséges egy ilyen be*
rendezés kísérleti üzeme és megfigyelése, azt a legjobban az
mutatja, hogy berendezésünkben a látszólag legkUmailróbb, ké
sz enka phat ó gyári berendezések hibásodtak meg legelőször® így
pl® érdekes megemlíteni, hogy 8 hónap alatt három higany*
kapcsoló és egy platina-elektróda vált használhatatlanná® A
nagy páratartalmú levegőben a sivatagi II®számú mérőhelyen a
higanykaposoló leforrasztott belső terébe a forrasztásnál az
üveg és a fém határfelületén behatolt a viz, ás nyúlóssá tette
a higanyt, ami által lehetetlenné vált a biztonságos kapcso
lás® Az egyik platina-elektródának pedig a harangjából a szárába
nyomult be a viz, szintén az üvegbe befoyrasztott drót mentén®
Mindezek ellenére azonban, ha nem is egyfolytában, ds 8
hónapon át végeztünk már méréseket berendezésünkkel® Sajnos
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a meteorológiai mérések az eredeti távmérő kábel fokozatos
beázása miatt tudományos szempontbél még nem értékelhetők,
amiért is ez év tavaszán már egy újonnan beszerzett és ga
rantáltan vízhatlan televíziós kábellel váltottuk fel a régi
vezetékeket, A cseppkőgyarípodási vizsgálathoz szükségéé és
a kábel beázására érzéketlen hidrológiai jellegű mérések
nyomán szonban már megbízható eredmények születtek, amelyek
értékelésére megfelelő helyen még visszatérünk,.
Távmérő berendezésünk jelentősége az alábbiakban fog
lalható össze;
Bár kétségtelen, hogy berendezéeünk megépítése igen sok
munkát igényelt, és tény, hogy a berendezés megbízható mű
ködéséhez állandó karbantartás és időnkénti újra kalibrálás
szükséges, mindez mégis megérte és megéri a fáradtságot. Több
barlangi műszer, naponkénti együttes és főleg rendszeres mé
rését másképpen ugyanis nem lehetne biztosítania A Vass Imrebarlang bejárása ma még külön beöltözést, felszerelést igé
nyelő Ha naponként a barlangban kellene leolvasni a műsze
reket, akkor gyakran előfordulhatna, hogy a megfigyeléseket
végző személy csak azért nem végezné rendszeresen a mérést,
mert pl0 elfogyott a karbidQ De nemcsak objektív, hanem szub
jektív nehézségek is felmerülhetnének,,
E berendezés segítségével, - bár igy is ellenőrizni
kell időnként a barlangi műszereket - a kutatőállomáson né
hány kézmozdulattal öt perc alatt elvégezhető a jelenlegi hat
barlangi műszer leolvasása®
Berendezésünk jelentősége másrészt abban áll, hogy pl®
a barlang levegőjének hőfokát 0,05 Cr pontossággal másképpen
nem is lehetne meghatározni, mert a leolvasást végző személy
testmelege minden esetben meghamisítaná a méréste Márpedig a
barlangi mikroklíma vizsgálatának csakis akkor van értelme,
ha nagyon érzékeny műszerekkel dolgozunk, hiszen ismeretes,
hogy milyen kis mértékű a barlangi időjárási elemek megvál
tozása az idő függvényében,. Berendezésünkkel pedig ma már az
a tervünk, hogy segítségével kimutassuk: milyen öe szefüggés
van pl0 a barlangi légáramlás napi menete és a hőmérséklet na
pi járása közötte
Az elmúlt év folyamán a Kistohonya-forrás karsztvizrendszerének térségében lejátszódó szpeleokéaiai történések vizs
gálata is megindulta E téren jelenleg két irányban is dolgo
zunk.
A hidrokémiai-folyamatok megismerésén belül a Kistohonyaforrás mindkét forrásszájánál jelentkező vizek részletes és
rendszeres kémiai vizsgálatát Berhidai Gyuláné végzi heten
ként egy alkalommala E vizsgálat-sorozatban mérjük a forrás
vizének karbonát, ás összes keménységét, kaloiua— és magnézi—
ua ion-tartalmát, valamint a viz relatív oldott sxigéntartalmát.
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E vizsgálat közvetlen célja az* hogy meghatározzuk a mért
jellemzők átlagos értékét, évi menetét la ''Ssszefüggéseit®
1 mérési eredmények feldolgozása után is lehetőség nyilik majd
a Vass Imre-barlang további kimutatására és a barlangkimutatási
módszerek további fejlesztésére0 E vizsgálatok azonban abban
különböznek lényegesen az eddig emlitett térbeli és időbeli
kutatásoktól, hogy itt a barlangrendszer genetikai térségében
- tehát a karsztvizrendszer térségében - lejátszódó folyamatokat
a geokémiai szemléletnek megfelelően a szpeleokémia szempont
jából vizsgáljuk® Szpeleokémiai történéseken ugyanis olyan vál
tozások sorozatát értjük, amelyek a barlangrendszerek genetikai
térségén belül az elemek vándorlásában, az elemek eloszlásá
nak megváltozásában, ills különböző ioncserékben nyilvánul
nak meg, mikor is szállító közeg leggyakrabban a viz® A karsztvizrendszerek térségében tehát a azepeleokémián belüli hidrokémiai viszonyok vizsgálata alapvető fontosságú. E folyásiatok
törvényszerűségeinek megismerése nyomán deduktív módszerrel ér
telmezni lehet majd általában a karsztos barlangok, és igy a
Vasa Imre-barlang kialakulásának és fejlődésének folyamatát is,
A Kistohonya-forrás vizének eddigi rövid kémiai vizsgá
latából a vízhozam viszonylag csekély változása miatt egyelőre
még nem beszélhetünk komolyabb eredményekről® érdekességként
többek között megemllthi ‘
a forrásban jelentkező
dósa átlag 3 körül van,
_
______ _____
w ______
mának értéke 70 $ körül változik.
Az ásvány és kőzetkémiai folyamatok vizsgálatával Pályi
Gyula foglalkozott az elmúlt évben. Pályi a cseppkövek és be
vonatok színének tanulmányozása során a fekete és narancaszinü cseppköveket vizsgálta. Vizsgálatainak célja az, hogy a
szinező anyagok kémiai összetételét megállapítva kinyomozza azo
kat a szpeleokémiai folyamatokat, amelyek a szineződéseket lét
rehozták, Eredményeinek feldolgozása most van folyamatban.
Az elmúlt időszakban a Kistohonya-forrás karsztvizrendszerének megismerésével kapcsolatban az utolsó emlitésreméltó
kezdeményezést a szpeleofizikokémiai történések felderítésének
megindítása jelentette® A kicsapódási folyamatok kutatása cél
jából ugyanis uj exakt módszert dolgoztunk ki a cérnacseppkövek
gyarapodásának tanulmányozására, Mint már a távmérő berendezés
sel kapcsolatban erről szó volt, Fejérdy István szellemes öt
lete nyomán a barlangban két olyan mérőhelyet is létesítettünk
/az Eresznél és a Sivatagban/, ahol az elmúlt év szeptembe
rében felszereltük az u,n, robotoseppkövekkel összeépített
és a vízhozam, valamint a vizellenállás távmérésóre is alkalmas
komplex műszer-egységeinkete
E vizsgálat -érzékenysége folytán - több szempontból is igen
érdekesnek Ígérkezik, Egyrészt azért, mert csaknem teljesen ter
mészetes körülmények között, de mégis laboratóriümi pontossággal,
végre megbízható számszerű adatokat nyerünk arra nézve* milyen
a cseppkövek súlygyarapodása, ill, növekedési sebessége aa idő
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függvényéten. Eddig ugyanis ilyen irányú vizsgálatokat Magyaro r s z á g o n még nem vegeztek0 Külföldön ugyan már folynak kísér
letek mesterséges cseppkövekkel /Thérése Pobeguin-Pár&s/, de
e kísérletek nem a cseppkövek természetes növekedésének meg
figyelésére, hanem azok laboratóriumi körülmények között
való reprodukálásán alapuló genetikai vizsgálatára vonatkoz
nak,
E vizsgálat másik érdekessége abban rejlik, hogy - mi
vel az időben való súlygyarapodás mérésén kivül - rendszeresen
mérjük a kísérleti eseppköyön áthaladó viz hozamának és lénye
gében Összes keménységének megváltozását is, ezért majd több
éves méréssorozat elvégzése nyomán az átlagos értékek figye
lembevételével elég nagy pontossággal lehetőség lesz a vizs
gált cérna cseppkövek képződési idejének meghatározására,
amely időtartamnál nem lehet kisebb a cseppkő kora.
Cseppkőgyarapodási vizsgálatunk elő fogja segíteni a jö
vőben a oseppkövek keletkezésének pontosabb megismerését is,
mert tervezzük, hogy kiterjesztjük majd kísérleteinket a
cseppkövön áthaladd vízben oldott széndioxid tartalom fel
tételezett felszabadulásának, a nyomásviszonyoknak, valamint
a viz teljes kémiai összetételének rendszeres számszerű meg
figyelésére is, beleértve az utóbbiba a nyomelemek kimuta
tását is.
Végül is uj módszerünk jelentősége főként abban re A ik*
hogy a súlygyarapodás négytizedes pontosságú vizsgálata miatt
e kísérlet eredményeit össze lehet vetni minden egyéb össze
függő fizikai és kémiai mérésből nyert eredménnyel, így pl,
a cseppkövek hegyéről lehulló vízcsepp térfogatának pontos
meghatározása után vizsgálatunk eredményéből kiszámítható,
hogy egyetlen cseppből mennyi oldott anyag válik ki a cérnaoseppkövek hegyen,
«

Cseppkőgyarapodási vizsgálatunknál a mérés elve igen
egyszerűi valamely kísérleti cérnacseppkő hegyét /5-6 cm-es
darabot/ letörjük. Ez a darab az u,n, robotcseppkő, mert ez
zel fogjuk elvégeztetni a mérhető gyarapodást, E darabot súlyállandóságig kiszárítjuk, majd analitikai mérlegen négytize
des pontossággal meghatározzuk súlyát. Ezután a robotcsepp
követ visszahelyezzük helyére, biztosítva az eredeti folyto
nosságot, oly módon azonban, hogy a robotcseppkő bármikor uj°. ,beszedhető legyen, A legközelebbi levételig - tehát a
kísérlet ideje alatt - rendszeres mérés alapján megállapítjuk
e kísérleti és a robotcseppkövön áthaladó vizek hozamának öszözegét, valamint a viz átlagos elektromos ellenállását, ami
ből kiszámítható a viz átlagos összes keménysége a kísér
et
vonatkoztatva, A kísérlet végén a fenti módon ujm egmérjük a robotcseppkő súlyát, A fentiekből kiszámít
ható tehát a kísérlet idejére vonatkozó súlygyarapodás, ill, az
évi anyaghozam a vizhozamösszeg és az átlagos összes kemény
ség függvényében.

— 274

—

A robot cseppkövek felszerelése lényegéten a következő
képpen történik; a kísérleti oseppkőről a robotcseppkőnek le
tört darabot gondosan becsomagolva szállítjuk a felszínre. Er
re azért van szükség, nehogy a cseppkő hegyén levő, és a nö
vekedésben félbemaradt kristálykezdemények megsérüljenek.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy ezekre szükség van a kísérletnél a
természetes körülmények biztosítása céljából, mert ezek.-mint
a továbbkristályosodas gócai - a kísérleti idő első pilla
natától kezdve lehetővé teszik a robotoseppkő növekedésének
megindulását, A felszínen azután a desztillált vizben gondosan
lemosott robotoseppkövet a belmérethez illeszkedő műanyag csö
vecskével megszondázzuk a törési felületnél, A robotcseppkő
kiszárítása és aulyméréae csak a szondacsövecskével, valamint
műanyag rögzítő dugóval és védőgyürükkel való felszerelése
után történik, majd az egész dugós rögzítéssel - egy, az ürí
tő edényhez is csatlakozó - védő üvegosőbe kerül,
A barlangban a kísérleti cseppkőcsonkra kívülről illesz
kedő vastagabb müanyagcső kerül. Ez csatlakozik azután kellő
átmenetek közbeiktatásával súrlódásos megtartással /tehát új
ból szétszedhetően/ a robotcseppkő szondacsövéhez,
Cseppkőgyarapodási vizsgálatunk eddigi első kísérleti
mérései során máris érdekes eredmények születtek. Ha előzetes
jelentésszerüen is, de beszámolhatunk a következőkről;
1959. november 13-án az Eresznél létesített I.sz, mérő
helyen 11 órakor, a Sivatagban a II,számú mérőhelyen pedig
13 órakor felszerelt robotcseppköveken 1960® április 8-án
20 óráig az alábbi súlygyarapodás volt észlelhető;
Az I.sz, mérőhelyen a robotoseppkő súlya 147 nap és 9
óra alatt 3*5794 g-ról 3,7444 g-ra növekedett meg, mikösben
29.5 liter, átlag 25 nkf-os viz szivárgott át a kísérleti
cseppkövön. Ez azt jelenti, hogy a súlygyarapodás 147 nap és
9 óra alatt 0.1650 g volt, Az anyaghozam egy évre átszámít
va ilyen körülmények figyelembevételével tehát 0,4088 g-nak
adódik,
A II,számú mérőhelyen a robotoseppkő súlya 147 nap és 7
óra alett 2,3489 g-ról 2,4035 g-ra növekedett meg, miközben
3 1,2 liter, átlag 15 nkf-os viz szivárgott át a cseppkövön.
Ez azt jelenti, hogy a súlygyarapodás 147 nap és 7 óra alatt
0,0546 g volt, Az anyaghozam egy évre átszámítva ilyen kö
rülmények figyelembevételével tehát 0,1350 g-nak adódik.
Ha figyelembe vesszük, hogy az I,számú mérőhelyen fel
szerelt robotcseppkő eredeti súlya 3,5794 g, eredeti hossza
pedig kereken 6 cm volt, akkor /tekintve, hogy a cérnacsepp
kövek átmérője eléggé állandó, alal$Lk pedig meglehetősen sza
bályos/ kiszámíthatjuk, hogy robotcseppkövünk 1 cm-ea darabjá
nak súlya felfelé kerekítve átlag 0,6 g-nak adódik. Ebből pe
dig kitűnik, hogy egy napi 2 dl-es vízhozama és átlag 25
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nkf~os átmenő vizzel rendelkező eérnacseppkő átlag 6 mm-t
nő egy év alatt, vagyis ilyen körülmények között egy 60 cm
hosszú, cérnacseppkő kialakulásához átlag 100 év szükséges.
Ezzel befejeztük a Kistohonya-forrás karsztvizrendszerének térségében, tehát a Vasa Imre-barlang genetikai tér
ségében az elmúlt, kereken egy éves időszakban végzett vizs
gálataink ismertetését* A továbbiakban még röviden foglal
kozunk a Vass Imre-barlang kutatását elősegitő teohnlkai
feladatok megoldásával, majd rátérünk csoportunk által az
elmúlt időszakban kidolgozott, ill. tovább fejlesztett uj
szepeleológiai módszerek tárgyalására, valamint az újonnan ter
vezett, ill0 kivitelezett szpeleológiai műszerek ismertetésé
re.

A Vass Imre-barlang kutatását elősegitő technikai
feladatok megoldása.,

E téren 1959. évben két probléma merült fel.
Ezek közül az egyik feladatot, vagyis a Lagunás Szifon
feletti mentőtáró megépitését sajnos csak részben tudtuk meg
oldani. Ismeretes, hogy a Vass Imre-barlangi Lagunás-szifón
ban árvizek idején a feltételezett alsó vizjáratból feltörő
vizek hónapokra is elzárhatják a Cyklopszok-csarnokához ve
zető utat, 1958, nyarán e miatt vált lehetetlenné a barlang
végén a feltáró munka. Ezért már 1958. nyarán elhatároztuk,
hogy mentőtárót létesítünk a szifon kikerülése céljából.
Még az év szeptemberében elvégeztük a tervezett táró kitű
zését, majd 1959. áprilisában az egercsehi bányászok részé
ről Pásztor Barna lomester, valamint Ivády Kálmán és Pál Zol
tán segítségével megindítottuk, majd júliusban folytattuk a
táró építését. Csoportunk részéről e munkában Holly István
és Turtsányi Sándor vett részt.
A mérések alapján 10 m hosszúra tervezett szifonkerülő
táréból eddig sajnos még csak 3 m készült el, mert bár nem
szálkőzetben, hanem hasadék kitöltő mészkő breccsában kell
előrehaladni, e brecosa oly tömött, hogy a kézifurás elkerül
hetetlen. A kézi fúrás pedig tudvalevőleg nem tartozik a gyors
előrehaladási módszerek közé.
Amennyire nehezen haladt előre a Lagunás-szifonnál való
táróépités, olyan jól bedéit 1959.hyarán az 1958-ban már
részben kikisérletezett üreges töltetek alkalmazása Cyklopszok-csarnokai kutatótárónkban, Turtsányi László és Dányi
László kutatótársaink érdeme,hogy az omíadékkövek robbantá
sánál az elmúlt évben a nehéz és sok helyen elvágezhetetlen
kézi fúrásról teljes mértékben áttérhettünk a szűk helyen is
kényelmesen használható robbantókupok alkalmazására. Az em
lítettek ugyanis az elmúlt évben nagymennyiségű robbantótöl-
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csér elkészítésével hossza időre biztosították e módszer al
kalmazási lehetőségét„
E robbantási módszer használata során bebizonyosodott,
hogy e tölcsérek kapacitásának megfelelően 25 dkg paxit felhasználásával 0^|sisb5í€ ráhelyezéssel egészen nagy /maximum
0o5 m °es/ omlaoékkövek felrobbantása is lehetővé válik0
A fenti paxit mennyiséggel azonban az omladékkövek nemcsak,
hogy egyszerűen átrepeszthetők •=> mint régebben hittűk - ha
nem több alkalommal is sikerűit ilyen töltetekkel nagyobb kö
veket apró repeszekre is szétrobbantani Ez az aj módszer te
hát teljes mértékben beváltotta a hozzá fűzött reményekete
Uj azpeleológiai módazerek kidolgozása, illetve
JTé¥st'Fse^r>ala~m:I5T jTJ^nuszTerek, építése,
Beszámolónk utolsó részében e kérdésekről az alábbiakban
számolunk be®
Eredményeseknek'bizonyultak szpeleometriai kutatásaink,
mert az elmúlt időszakban lényegében befejeztük a fotogrammetrikua barlangkeresztszelvényezés 1957* őta kidolgozás alatt álló
módszerének kialakítását® E módszer kidolgozásának befejezéaére több uj gondolat nyomán, valamint több uj műszer terve
zésének, illetve kivitelezésének következtében volt lehetősig®
Tóth József miskolci barlangkutató kollégánkkal már
1957-ben felvetettük azt a gondolatot, hogy fotogrammetrikus
módszerrel esetleg megoldható lenne a barlangok keresztszel
vényeinek exakt felvétele, amely kérdés már régóta vajúdó prob
lémája a szepeleometriának® Barlangki keresztszelvények exakt
felmérésére szolgáló uj módszer kialakítása geoszpeleológiai
szempontból' általában több ok miatt is sürgető feladat® Meg
bízhatóan pontos keresztszelvényezés nélkül ugyanis nem ké
szíthető el a barlangokról az alaprajzi kiterjedést egyedül a
valóságnak megfelelően ábrázold vetületi alaprajz® Részleteibe®
is alakhü folytonos vonalú keresztszelvény felvétele esetén
azonban nemcsak a barlangok pontos térbeli rekonstrukciója vé
gezhető el, hanem ilyen alapon lehetőség nyílna arra is, hogy
a matematikát bevezessük a barlangmorfológiába® A keresztszel
vény területek és szinlők pontos kimérésével, valamint a ke
resztszelvények alakjának variácidstatisztikai alapon végzett
vizsgálatával ugyanis beláthatatlan távlatok nyílnának a mor
fológiai alapon végezhető genetikai megismerések felé®
E távlatok elérésének reményében dolgoztuk ki Tóth Jó
zseffel 1957-58-ban a fotogrammetrikus keresztszelvényezés
alapelvét® Ennek lényege a következő* a felvenni kívánt ke
resztszelvény sikjában valamilyen alkalmas módon megvilágítjuk
e síknak és a barlangjárat torz határfelületének metszésvonalát,
vagyis a szelvény kontúrvonalát® A szelvénykép méretjelzése és
a vízszintes-függőleges irányhoz való orientálása céljából a
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függőleges irányokkal párhuzamos oldalú négyzet
négy fénypontot helyezünk el a szelvény alkjában.
szelvénynek a hosszméréshez való kapcsoihatása
céljából egy ötödik fényponttal megvilágítjuk a hosszmérési
p o l l g o n n a k a szelvény síkját metsző egyenes darabja és a szel
vény sikja által alkotott döféspontot is. Az ilyen módon nyert
f o l y t o n o s és önmagába visszatérő vonalat, ill, a fénypontokat
l e f é n y k é p e z v e méreteiben ismert, orientálható és hosszméréshez
k a p c s o l h a t ó k é p é t nyerjük a keresztszelvénynek. Ez a fotogramm e t r i k u s keresztszelvényezés alapgondolata.

v íz s z in t e s és
s a r o k p o n t ja in
U gyanakkor a

Az 1958-ban végzett első kísérletek nyomán azonban bebi
zonyosodtak az alábbiak; a fenti elv a gyakorlatban alkalmaz
ható, de mivel a fényképezés által nyert kép centrális projek
cióval jön létre, nyilvánvaló, hogy alak és mérethelyes szel
vényképet csak akkor kaphatunk a fényképezés során, ha a fényérzékeny lemez sikja tökéletesen párhuzamos a felvenni kívánt
szelvény síkjával. Tekintve azonban, hogy e követelmény gya
korlati kielégítése nehézkessé és lassúvá teszi a mérést, ezért
felvetődött az az elgondolás, hogy úgy kellene kialakítani a
módszert, hogy a fényérzékeny lemez sS^a szöget zárhasson be
a szelvény síkjával, annál is inkább, mert ilyen szöget bezáró
állásban sok esetben jobban rá lehet látni a felveendő szelvény
egész területére, A fenti követelmény kielégítése céljából te
hát felmerült az az elképzelés, hogy az addig csak méretjelzésre és orientálásra használt négy fénypontot harmadik funkci
óként képtranszformálásra is fel lehetne használni, A transzformáció elve lényegében a következő: ha a szelvény sikjával
térbeli szöget bezáró fényérzékeny lemezre felvett torzkép
negativjáról nagyitógép alatt a szelvény alakkal együtt tor
zult pontnégyszöget a nagyitópapir síkjának a felvételi szög
viszonyoknak megfelelő módon való döntésével újból szabályos
négyzetalakra hozzuk, akkor nyilvánvaló, hogy a szelvénykep
is alak és mérethelyessé válik. Transzformáció alkalmazása ese
tén tehát a rálátásnak legmegfelelőbb szöget bezáró helyzetben
lehet felállni a fényképezőgéppel. Ugyanakkor a rálátási vi
szonyok növelése céljából rátértünk nagylátószögű lencse al
kalmazására is.
Az 1959. évben végzett kísérletek nyomán bebizonyosodott,
a transzformáció alkalmáz4sa a gyakorlatban kivitelezhető,
valamint az is, hogy 35 mm-es gyujtótávolságu nagylátószögü
lencse alkalmazásával azonos távolságból kb, másfélszer nagyobb kiterjedésű szelvényeket lehet felvenni, mint 50 mm-es
gyujtótávolságu normál lencsével. Ugyanakkor azonban megint
újabb e^vi megoldásra váró gyakorlati problémák merültek fel.
Kiderült ugyanis, hogy a szelvény kontúrvonalának megvilágitasara kezdetben használt és zseblámpaizzóval felszerelt megvilágitórud nem elégíti ki a szükséges pontossági követelménye
ket, mert egyrészt az általa rajzolt vonal nem egyezik meg a
felvenni kívánt profil kontúr-vonalával, másrészt, mert e rúd
segítségével nem lehet pontosan egysikban és egyszersmind a
begy
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bázispontok sikjában is rajzolni,, Végül is e rúd segítségével
nem érhető el a magasabb szelvények felső része. A másik,
újabb kézenfekvő probléma pedig az volt, hogy még a szelvénysikkel szöget bezárd fényképezőlemezállás esetén sem lehet
minden alkalommal rálátni a nagyobb területű szelvénysikok
egész területére. A szelvényképek feldolgozása terén pedfcg
szükségszerűen felmerült egy transzformáld állvány létesíté
sének gondolata,
A fentiek miatt a keresztszelvények kontúrvonalának meg
világítására az elmúlt időszakban sor került olyan állványra
szerelnető műszer tervezésére és kivitelezésére, amely lénye
gében nem más, mint egy optikai tengelyével függőleges sikba
beállítható, vízszintes tengely körül elforgatható és közel
párhuzamos sugárnyalábot kivetitő kollimátor. A kollimátor
körbeforgatásával a felveendő keresztszelvény kontúrvonala
átlag 2 cm szélességben pontrdl-pontra megvilágítható a bar
lang falán. E műszer segítségével tehát a megvilágitás ideje
alatt a nyitott fényképezőgép fényérzékeny lemezére vetítés
utján mintegy kirajzolhtató a keresztszelvény kontúrvonalának
képe* Ezért műszerünket "fotogrofilográf"-nak neveztük el.
A fotoprofilográf és a nagy fénypont létrehozására
készült u0n 8 bázislap azonos állványra szerelhető. Erre azért
van szükség, hogy alkalmas konzol segítségével pontosan le
hessen beállítani a bázislap síkját a felveendő szelvény, azaz
a kollimátor optikai tengelyének síkjába. A sikok irányát az
állványon az u en„ irányegyeztető gyürüfpl lehet kb, 1 fok
pontossággal azonosítania
A fotoprofilográf jelenleg maximum 20 m távolságban levő
szelvénykonturpontok megvilágitására alkalmas,
A szelvény területre vald rálátás! nehézségek végleges
nek mondhatd megoldására az elmúlt évben kidolgoztuk a rész
letekben vald szelvényfelvételezés gondolatát' is. ITyilvánvald
ugyanis, hogy a bázislap fénypontjai - használatuk negyedik
funkcidjaként - kiválóan alkalmasak illesztőpontoknak is, ha
a részszelvényképek mindegyikén rajta vannak. Ilyen módon te
hát felvehető valamely szelvény kettő, három, vagy akár négy
részletben is. A részletekben vald felvétel elve tehát az,
hogy minden egyes részletkép felvételénél az univerzális áll
ványon a bázislap és a fotoprofilográf k'ollimátorának optikai
tengelye mindig azonos helyen, illetve sikban áll, miközben
a fényképezőgép a legjobb rálátási viszonyoknak megfelelően
tetszés szerint változtathatja helyét, ill, helyzetét. Az uj
megoldás segitségével^ma már gyakorlatilag bármilyen körül
mények között lehetőség van a barlangi keresztszelvények fotogrammetrikus felvételére.
Megemlítendő még, hogy a közelmúltban kivitelezésre ke
rült a ^felvételek pontos kidolgozásához szükséges transzformáló állvány is, amely lényegében nem más, mint olyan spe
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ciális kis asztal, amelynek lapja külön függőleges és külön
vízszintes tengely mentén is elforgatható és rögzíthető.
Bázislapból kettőt rendszeresítettünk. Az 50 cm-es élhosszuságut használjak általában, a 25 cm-es élhosszuságu bázis
lapot pedig szűk járatokban való felvételeknél alkalmazzak, A
felvételek számozása az a9n„ számozóbottal történik, amely
lényegében egy olyan kis rád, amelynek végére izzó lámpa van
szerelve, markolatára pedig egy rágós érintő kapcsoló. Ennek
segítségével a bázislapra a négy fénypont közép bármilyen
szóm, vagy betűjelzés beírható,, így a felvételek adminisztrá
lása kényelmesen elvégezhető. Egyébként valamennyi műszer
szárazelemekkel üzemel,,
A jelenlegi műszerekkel gondos felvétel és kidolgozás
esetén e módszerrel nyert szelvényképek alapján az egyes
szelvénykontarpontok valódi relatív távolsága kb. + 1 'E-os
középhibával állapítható meg.
E módszer kidolgozásánál arra törekedtünk, hogy a bar
langok keresztszelvényezése viszonylag egyszerű eszközökkel
a legkülönbözőbb körülmények között, a lehető legrövidebb
idő alatt elvégezhető legyen, még akkor is, ha a felvételi
idő rövidsége a feldolgozási idő rovására megy.
E módszer kidolgozásához a legjelentősebb segítséget
Száyer^Kornél nyújtotta, aki a kiserietek során nemcsak kü
lönböző ötletekkel járul hozzá a részletproblémák megoldásá
hoz, hanem a felvételek elkészítése és azok kidolgozása te
rén tanúsított fáradhatatlan és önzetlen közreműködésével igen
nagy mértékben elősegítette a kísérletek sikerét. Ötletek
adásával, ill. a kísérletekben való közreműködéssel Gádoros
Miklós, Czájlik István, Sárváry István, Pejérdy István,
Dékány Csaba és Csicsely András járult még hozzá a módszer
kidolgozásához.
Az elmúlt időszakban a barlangkimutatási módszerek tovább
fejlesztésére is nagy súlyt helyeztünk. Különösképpen a rela
tív oldott oxigéntartalom, valamint a Ca-Mg hányados meg
határozásán alapuló kimutatási módszerek megbízhatóságának
vizsgálata szerepelt tavalyi munkatervünkben.
Az oxigénmódszer megbízhatóságáról ugyanis csakis abban
az esetben beszélhetünk, ha bebizonyítható, hogy a karsztvízrendszerek térségébe bejutó vizek kizárólag csak abban az
esetben érkezhetnek a forráshoz nagy oldott oxigéntartalommal,
ha a forráshoz barlangrendszer tartozik. Ha tehát igazolható
lenne, hogy a csapadékvizek már viszonylag vékony humuszos
talajrétegeken áthaladva is jelentős részben elvesztik eredeti 100 ./'-ős relatív oldott oxigéntartalmukat, valamint meg
állapítható lenne, hogy a felszínről származó és szűk jáxatre.űszereken leszivárgó,eredetileg kis oxigéntartalmuöO**
karsztvizek nem oldanak fel ütjük során oxigént, akkor a
nagyobbrészt humuszos talajtakaróval fedett területek alatt
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kialakult karsztvizrendszerek esetében biztonságosan alkal
mazható lenne az oxigén módszer barlangkimutatásra.
E problémával az elmúlt évben Eejérdy István munkatár
sunk foglalkozott. Eddig végzett laboratóriumi vizsgálataiból
máris elég nagy bizonyossággal kitűnt, hogy az oxigénnel teli
tett csapadékvizek kb. 30 cm vastag humuszos talajrétegen át
haladva, majdnem teljesen elvesztik oldott oxigéntartalmukat.
Ugyanakkor a barlangi csepegő vizek oldott oxigéntartalmának
megállapításához alkalmas Czájlik-Pejérdy-féle vizmintavevő
készülék segítségével a humuszos talajréteggel fedett felszí
ni terűlet alatt kialakult Vasa Imre-barlangból vett vízminták
vizsgálata nyomán ez is kiderült, hogy a cseppkövekből csepegő
vizek is csak igen kis mértékben tartalmaznak oldott oxigént.
Ebből tehát az következik, hogy a karsztvizrendszerek térségé
ben kialakult szűk járatrendszerekben valóban nincs lehető
ségük a leszivárgó vizeknek oxigén felvételére.
Eejérdy eddigi mérései tehát egyelőre azt igazolják, hogy
az oxigén-módszer megbizhatósága úgy látszik elég jelentős.
E kérdést véglegesen azonban majd csak akkor lehet eldönteni,
ha megfelelő mennyiségű ilyen irányú vizsgálati anyag áll ma Dd
rendelkezésünkre.
1919.tavaszán a barlengkimutatási módszerekkel kapcsolat
ban még további problémák is felmerültek.
Az oxigén-módszer alkalmazhatóságával kapcsolatban
felvetődött még az a kérdés, hogy mekkora az a határérték,
amely felett nyert relativ oldott oxigéntartalmat kifejező
szám már a barlangra mutató értékek tartományába tartozik.
A Ca-Mg hányados meghatározásán alapuló módszer esetében
pedi^ szintén a megbizhatóság kérdése került mindenekelőtt
előtérbe. Eredeti elgondolásaink szerint ugyanis a karsztforrások vizének átlagos Ca-Mg hányadosa kimutatási szempont
ból úgy értelmezhető, mint a barlangrendszerek létezésének
lehetőségére mutató tényezők, mert kezdetben feltételeztük,
hogy ez az érték a karsztvizrendszerek térségében jelenlevő
mészkő és dolomit tömegek térfogatának viszonyával vehető
közel arányosnak. Ebben az esetben ugyanis e tényezők ismere
tében összehasonlitó vizsgálatok alapján következtetni lehet
arra, hogy volt-e lehetőség a vizsgált karsztvizrendszer tér
ségében barlangrendszer képződésére a földalatti vizrendszer
kialakulása során.
Kérdés volt azonban, hogy e módszer alapjául szolgáló feltételezés milyen mértékben felel meg a valóságnak. Gánti Tibor
elméleti vizsgálata nyomán ugyanis kézenfekvőén felmerült az
az elgondolás, hogy a mészkő és dolomit tömegek térfogatának
viszonyán kivül esetleg egyéb döntő tényező is lényegesen be
folyásolhatja a karsztvizrendszerek térségének belsejében a
források vize átlagos Ca-Mg hányadosának értékét. E probléma
kisérleti vizsgálatának megoldása annál is inkább érdekesnek
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ígérkezett és sürgető volt, mert G-ánti Tibor már 1957-ben
közzétette aj barlangkeletkezési elméletét, amelyben többek
között feltételezte, hogy a barlangi patakvizek Ca-Mg hánya
dosának a víznyelőtől a forrás felé szükségszerűen csökkenie
kell, vagyis a Mg-ion tartalomnak relatíve fel kell dusalnia
a forrás irányában,, Az eddigi ismeretek alapján ugyanis a
barlangi vizekből a Mg-ionol-t kiválására csak bizonyos esetek
ben, különleges fizikai-kémiai adottságok között van lehetőség
8 f'g-vegyületek általában jelentős oldhatósága miatt* A Caionok kiválásának - mint kifejtette - azonban nincs különösebb
akadálya, hiszen ismeretes, hogy pl. a mésztufagátak anyaga
túlnyomórészt CaCO^-ból áll,
kém volt tehát kétséges, hogy a Ca-Mg hányados meghatá
rozásién alapuló módszer megbízhatóságát mindenekelőtt a fenti
probléma szempontjából kell megvizsgálni, hiszen Gánti nagyon
is reális indokokkal alátámasztott feltételezéséből az kö
vetkeznék, hogy a Ca-Mg hányados módszere - legalább is az
eredeti elgondolások szerint - nem alkalmas barlangkimutatási
célokra*
A fenti problémák megoldását - beleértve az oxigénmódszer
alkalmazhatóságával kapcsolatban felmerült kérdést is - úgy
gondoltuk, hogy olyan módon lehetne többek között előbbre
vinni, ha a hosszúság függvényében több ponton is megvizs
gálnánk egy lehetőleg hosszú és tágas barlangrendszeren végig
folyó patak vizét Ca és Mg-ion, valamint relatív oldott oxi
gén tartalomra nézve.
1959. tavaszán az erősen csapadékos időjárás következ
tében a Yass Imre-barlangban jelentős árvíz jelentkezett. E
miatt a barlang továbbkutatására nem volt lehetőség. Alkalmas
nak láttuk tehát az időt arra, hogy tervezett méréseinket el
végezzük a fenti problémák pontosabb megismerésére. Ilyen vizs
gáíatok elvégzésére legalkalmasabbnak a Béke-barlang látszott,
hiszen Magyarországon jelenleg is a Béke-barlang az egyetlen
olyan barlangrrendszer, amely majdnem teljes hosszában ismere
tes, valamint több km-en át követhető állandó földalatti víz
folyással rendelkezik,
1959* március elején elhatároztuk tehát, hogy expedíciót
fogunk indítani a Béke-barlangba a Komlós-patak több ponton
való és teljes hosszára kiterjedő kémiai vizsgálatára abból a
célból, hogy adatokat nyerjünk arra nézve, hogyan változik a
v í z relatív oldott oxigéntartalma, valamint a Ca és Mg-ion
tartalmának hányadosa a barlang hosszának függvényében a víz
nyelőtől a forrásig.
Probléma volt azonban, hogy a barlang legvégén milyen mó
don rögzítsük a vizmintavétéli pontok helyét, hiszen akkor még
a Béke-barlang csak az u.n, hagyomlás elejéig volt felmérve.
Ismeretes, hogy a Béke-barlang főágának hossza a kiépített be
járattól a barlang, jelenlegi végpontjáig kereken 5 km. A
Kötelhágcsós-szifon és a végpont között a mésztufagátak által

felduzzasztott patak tavak egész sorozatát alkotja, amelyek
mélysége-átlag 1,5
de van olyan Ihely, ahol a vízmélység
eléri a 3 métert is„ A Buvárruhés^szifonon még gumiruhában ig
nehéz szárazon átkelni, nem is szólva a Nagyomlásról, ahol
labilis omladékkovek között szűk helyeken osak a patakmeder
ben való hasoncsúszással lehet előre jutnia Elsősorban azonban
a v í z viszonylag alaoaony hőfoka /kereken
10 C0/ miatt fáradt
ságos a barlangban való közlekedés •=> különösen gumiruha nélkül.
Az emberi test és a viz hőfoka közti kereken 27 C°-nyi különb
ség következtében ugyanis rendkívül nagy az emberi test hőener
gia vesztesége8 A Béke-barlang végigjárása /oda-vissza kereken
10 km/ tehát áég gyakorolod barlangkutatók részére sem könynyü feladat.
Érthető tehát, hogy 1959~lg nehezen akadt vállalkozó,
aki befejezze a barlang felmérését, ha a.barlangnak még egy
szerű bejárása is sok energiát kivan* Elképzelhetni, hogy
mennyivel inkább nagyobb teljesítményt jelent a barlang végén
méréseket is végezni, m i k o r ‘is órákon át kell hideg vizben áll
dogálni.
Nyilvánvaló volt azonban, hogy tervezett expedíciónk cél
ját csakis akkor érheti el maradék nélkül, ha a vízminták be
gyűjtésén és egyéb, ezzel kapcsolatos méréseken kivül felmér
jük a barlang legvégső szakaszát is a Nagyomlás elejétől az
Őriáeterem végpontjáig*
Bármely expedíció nyilvánvalóan csakia_akkor nevezhető si
keresnek, ha az előkészületekbe éa a végrehajtásba befektetett
munka valamennyire is arányban áll az elért" eredményekkel, E
terv végrehajtása tehát már osak azért is célszerűnek látszott,
mert tudtuk, hogy expedíciónk megszervezése egyébként is jelen
tős munkát igényel. Ilyen módon tehát Béke-barlangi expedíci
ónk eredeti tervét kiegészítettük a barlang végének felmérésére
vonatkozó elhatározással.
Miután Jakucs László kérésünkre hozzájárult expedioiénk
tervéhez,, asonnal hozzáláttunk a konkrét előkészületekhez,
•
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Az expedíció időpontját. 1959«husvétjára, azaz máreius
29-30-ra tűztük ki, - maximum 24 órás időtartammal - csopor
tunk 8 tagjának részvételével. Bár a Béke-barlangban való köz
lekedésnél négynél több főből álló csoport esetében már kényel
metlenül lassú az előrehaladás, mégis szükségesnek látszott,
hogy legalább 8 főre emeljük expedíciónk létszámát, mert úgy
gondoltuk, hogy ilyen módon — még előre nem látható nehézsé
gek esetén is - viszonylag gyorsan, tehát kényelmesebben vég
rehajthatjuk majd a barlang végének felmérését két önálló mérŐcsoportra oszolva.
Az előkészületek első lépéseként megállapodtunk a szer
vezés során elvégzendő feladatokban, valamint a szervezés menetében, hogy adott körülmények között lehetőleg a legtökéleteseb
ben és egyben a legkényelmesebben végre tudjak majd hajtani a
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magunk elé tűzött feladatokáte
Ezért vegyészelnk?Czájlik látván és Fejérdy István, vállalták a kémiai vizsgálatok minden részletkérdésre kiterjedő
megszervezését# Dékány CBaba csoportunk térképészének vezeté
sével megindult a barlangvég felmérésének előkészítése a
várható körülmények számbavételével*, Sárváry István és Száyer
Kornél a barlangban való fényképezés előkészítését kezdték el#
Holly István a legcélszerűbb ruházati, mertő és egyéb felszere
lések elvi összeállítását és beszerzését vállalta magára*,
Turtsányi Sándor hozzálátott az élelmezési ügyek előkészítésé
hez, szem előtt tartva, hogy a lehető legkisebb súly és térfogat
mellett a lehető legtöbb kalóriát adó élelmiszereket vihessük
magunkkal,, Pályi Gyula pedig mindennemű műszer és élelmiszer
vízhatlan szigetelése kivitelezésének intézésével járult hoz
zá az expedioió sikeréhez#
Az előkészületek során a kémiai vizsgálatok céljából való
vizmintavételi pontokat /mérőhelyeket/ az alábbi tiz helyre
* terveztük:
lo/ A főág felső szakaszában levő baloldali oldalág
elágazása#
2o/ Omlás az 1-es pont és a mesterséges bejárat között#
3®/ Nagytufagát.
4o/ Felfedezőág bejárata#
5o/ Öttufa#
6®/ KötélhágosÓ8«8Zifon#
7®/ Rumos-szifon.
i

8#/ Buvárruhás-szifon#
9#/ Nagyomlás kezdete®
10®/ Óriás-terem,
A barlangvég felmérésének előkészítésével kapcsolatban
kikértük a Béke-barlangot a Nagyomlásig felmérő kutatók közül
Gráf Andrásné, Kincses Júlia és Magyari Gábor véleményét arra
nézve, hogy miben látják a mérés kivitelezésének legnagyobb
nehézségét. A legnagyobb problémát mindhárman abban jelölték
meS» hogy a mérési adatokat a jegyzőkönyv elázása miatt rend
kívül nehéz maradandóan rögzíteni#
• A fentiek miatt felmerült tehát egy vízhatlan jegyzőkönyv
készítésének gondolata, Fejérdy ötlete nyomán rövidesen meg
oldottuk ezt a problémát is#
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Vízhatlan jegyzőkönyvet, mint kitűnt,az alábbi módon lehet
készíteni*
Egy kb0; 1 mm vastag /Íráshoz alátétként szolgáló/ kemény kar
tonlap mindkét oldalára egy^egy festékes oldalával a kíilszin fe
lé forduló kai’bonpapirlapot helyezünk® Ezután mindkét oldalon
szimmetrikus elrendezésben következik egy-egy, a szükséges be
osztással éllátott paoazpapirlapo E lapok egymáshoz való rög
zítése után az egész tömb egy átldBzó műanyag /polietilén/ zacs
kóba kerülj, amelynek nyílását lehegesztjük® Ilyen módon ugyanis,
ha a vízhatlan jegyzőkönyv tábla bármelyik oldalán a müany&gboritás felületére közönséges ironnal, vagy kissé legömbölyített
hegyű pálcikával Írunk, akkor az Írás a pauszpapir belső oldalán
keletkezik ugyan, de a pauszlap és a müanyagboritás átlátszósága
miatt kívülről is láthatóvá válik. Az irás hatására ugyanis ott,
ahol a műanyaglap a pauszpapirral együtt benyomódik, azon a helyen
a kifelé fordított karbonpapirról a festékanyag hátulról rányfcmódok a pauszlapra® Az irás láthatósága feltétlenül lényeges
szempont, mert ennek biztosítása nélkül azonos helyre véletlenül
két adat is kerülhetne, ami által egyszerre két mérési adat is
olvashatatlanná válhat® Ez a körülmény szintezés esetében
pl. több órán át tartó mérés adatainak használhatatlanná válását
vonná maga után.
Ruházat tekintetében - tekintve, hogy könnyű gumi ruhák be
szerzésére nem volt lehetőségünk - végső soron a jól bevált
többrétegű öltözködés mellett maradtunk, hiszen ismeretes, hogy
több réteg*a v í z alatt is melegít® Hogy azonban legalább a mé
rések idejére valamennyire kényelmesebbé tegyük a barlangban va
ló tartózkodást, ezért műanyag zacskóban lehegesztve minden tag
részére két db® melegítő felsőrészt csomagoltunk be^, hogy a bar
lang végén legalább félijg száraz ruhába öltözhessünk át®
Élelmezés terén az expedíció minden tagja részére egyformán
fél-kg kenyere^ 2 db® húskonzervet, valamint 1 db citromot cso
magoltunk be, szintén műanyag zacskókba lehegesztve®
A menetközben való fogyasztásra szolgáló frissítő szereket,
mint pl® fél kg kockacukrot és’ 5 db koffeines tablettát a mű
szerekhez hasonlóan gumileszoritásu fémdobozokban helyeztük el,
mivel igy egyszerűen lehetőség volt ezeknek a barlangban való
vízhatlan1visszacsomagolására®
A fentieken kívül minden tag részére fél kg pótkarbid, 5 db
pótégő, 2 doboz gyufa és 1 db. szifonuszáshoz leszigetelt elem
lámpát csomagoltunk még be tökéletesen vizhatlanul® Az expedí
ció minden tagja részére egyforma kisméretű katonai hátizsákokat
szereztünk be, amelyben az egyéni felszereléseken kívül a közös
felszereléseket súlyban és térfogatban egyenlő mértékben osztot
tuk szét.
Három hétig tartó minden részletproblémára kiterjedő gondos
szervezés után eredeti terveinknek megfelelően 19590 március
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29- én délután 5 érakor szállt le 8 tagú expedíciónk a Békebarlangba, amelyben végül is az alábbiak vettek részti
Czájlik István, Dékány Csaba, Fejérdy István, Holly István,
Sárváry István, Száyer Kornél és Turtsányi Sándor. Ugyanakkor
a Béke-barlangi házban csoportunk részéről Veress Gábor és
Streliszky János ügyeletet kezdett az expedíció egész idő
tartamára kiterjedően.
Mérőexpediciónk két négyes csoportra oszolva, egymástól
átlag 100 m távolságban haladt előre a barlangban# Ilyen módon
biztosítottuk a gyors előrehaladás lehetőségét, Lefelé menet
még a mérőhelyeken sem találkozott a két részleg, tekintve,
hogy a vízmintákat nem lett volna célszerű, a felkavart zavaros
vízből szedni. Ezért a tervezett mérőpontokon lefelé menet
csak az a részleg állt meg' néhány pillanatra, amelyik az előre
megjelölt és meghatározott helyre szánt vizmintás üvegeket
rakta le, Kb, este 1/2 9-kor érkeztünk el a Buvárruhás-szifönhöz,, majd az azon való gyors átkelés után már csak a Nagy
omláson való áthaladás jelentett komolyabb nehézséget, mivel
ott még kisméretű hátizsákokkal is rendkivül ndáz a közlekedés,
így azután a tervezettnél valamivel rövidebb idő alatt, kereken
5 órás erőltetett menet utón kb, este 10 órakor érkeztünk el
a barlang végpontjára: az óriásterem hatalmas csarnokába# A
terem közepén kb, 10 m széles, de felfelé kicsucsotodó hatal
mas sziklatü tövében kb, 1 órás pihenés, étkezés és fényképe
zés után a magunkkal vitt spirituszfŐzőn készitett forró teá
tól kissé felmelegedve körülnéztünk a teremben, liajd két mé
rőcsoportra különülve kifelé menet az egyik csoport felmérte
az óriás-termet és a Nagyomlás felé vezető főágrész egyik fe
lét, a másik csoport pedig a főág folytatódó szakaszát és a
Nagyomláson át vezető utat térképezte, Kb. 2 órán át'tartó fá
rasztó munka után a hidegvíztől meglehetősen.elcsigázva fejez
tük be a barlang kereken 250 m hosszú végső szakaszának fel
mérését, Csak a mérés során láttuk be igazán a vízhatlan jegy
zőkönyv ,alkalmazásának jelentőségét. Az Óriások-termében a
meredek agyaglejtőkön ugyanis teljesen besározódott az egyik
jegyzőkönyv tábla, úgy hogy azt a patakban lemosva kellett vé
gül is irhátóvá tenni.
Kifelé menet történt azután a vízminták meritése az egyes
mérőpontokon már lerakott és a párhuzamos vizsgálat céljából
két darab speciális dugóburás savtartó üvegbe. Oxigéntartalom
méréshez az üvegek tulajdonképpen belsejébe, Ca-Mg-iontartalom méréshez pedig a burákba vettük a vizmintáto Ilj^en módon
vizzárral biztosítottuk az oxigénminták légmentes lezárását,
ugyanakkor a vizzár szerepét betöltő vizet egyben vízmintáknak
is használtuk, hogy a lehető legkevesebb üveggel megoldhassuk
a vizminta vételeket, A vizminták vételével egyidejűleg mér
tük a v í z hőfokát is a relatív oldott oxigéntartalom kiszámí
tása céljából.
Hat óráig tartó igen fárasztó kifelé jövet után március
30- án reggel 7 órakor eléggé kimerült állapotban érkeztünk
vissza a- felszínre, tehát összesen 14 órát töltöttünk a bar
langban, expedíciónk sórán, mikoris minden tervbevett felada
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tót elvégeztünk.
Béke barlangi mérőexpedíciónknak barlangkimutatási szem
pontból érdekes eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze
Czájlik István és Fejérdy István vizsgálatai alapján:
Az alábbi táblázatban feltüntetjük a Ca-Hg hányados ki
számításához szükséges alapadatokat, nevezetesen az összep ke
ménységet, valamint a Ca és Mg keménységet jelző adatokat is.

Mérőhely

Mérőhelyek
közti táv.

/m/

/

1

/

2

ÖsszesCaMgkemény- kemény- kemenységrt
ség
ség
nk
nk
nk

Ca-Mg
hányados

15,7

13,0

2,7

4.8

10,8

9,1

1,7

5,4

12-, 5

10,6

1,9

5,6

9,9

9,0

0,9

10,0

13,5

11,5

2,0

5.8

15,3

14,7

0,6

24.5

14,2

13,7

0,5

27.5

17,1

16,6

0,5

33.2

17,3

16,9

0,4

42.2

18,8

lő,4

0,4

46,0

140

220

3/
450
4/
850
5/

/

1000

6

400

7/

8

/

1350
650

9/
10

/

250

Mint a fenti táblázatból láthatjuk a Ca-Mg hányados a
hosszúság függvényében a víznyelőtől a forrás felé exponenciá-^
lisan növekedő tendenciát mutatott, A fenti mérési eredményekből
még az is kitűnik hogy mérőexpediciónk idején a kizárólag csak
-karsztvízből álló patak vizében a Mg-ionok relativ értelem
ben nem feldúsuló, hanem éppen ellenkezőleg, csökkenő tendenciát
mutattak a forrás irányában.
Ennek okát kutatva abból kell kiindulhi, hogy a karsztos
barlangokon végigfolyó patakok vízhozama kizárólag csak
-karsztvizek jelentkezése esetén - mint ahogy ez a Békebarlengban is megfigyelhető volt - a hosszúság függvényében ál
talában nem állandó, hanem a víznyelőtől a forrás felé fokoza
tosan növekedik. Ez természetes, hiszen az aktiv barlangrend
szerek ez őket kialakító karsztvizrendszerek főgyűjtő .csatornái#
A Béke-barlangban megfigyelt jelenség tehát úgy magyarázható,

.
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hogy a patak hozamát pontról-pontra fokozatosan növelő
-karsztvizek Ca-Mg hányadosa is nő a víznyelőtől a for
rás felé* Ennek oka pedig túlnyomórészt a barlang hosszában
a genetikai térségben elhelyezkedő kőzettömegek átlagos ké
miai összetételének megváltozásában kereshető,,
Béke-barlangi mérőexpediciónk eredményeképpen tehát be
bizonyosodott, hogy bár a barlangi patakok vizében a Mg-ionok
,, feltételezett oldatban maradása igen nagy valószinüséggel
: megfelel a valóságnak, de ennek a körülménynek hatása elenyé
szik a genetikai térségben elhelyezkedő kőzettömegek kémiai
állapotából eredő hatások mellett, vagyis valószinü, hogy
mégis a karsztvizrendszerek térségében jelenlevő kőzettöme
gek átlagos kémiai összetétele határozza meg, döntő mértékben,
a karszt forrás ok Ca-LIg hányadosának értékét,
•A Ca-Mg módszer eredeti alapelve tehát lényegében helyes
nek mondható* E. módszer megbízhatóságának eldöntésére azonban
még további részletvizsgálatok elvégzésére van szükség,
A relativ oldott oxigéntartalom, mint az alábbi táblázat
ból is látható, a hosszúság függvényében meglehetősen szabály
talanul változott:
“MérőHely

V
2/
3/
4/
5/

6/
7/

8/
9/
10/

0?C. mg'/Tl
s*.

Hőfok C®

•10,75
10,62

9.2

9,33
9,94
9,06
4,03
10,17
2,51
9,99
7,75

9,6
10,0
10,2
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3

ŐZ£

fo

97,0
96,0
83,0
89,0
81,6
35.9
92,0

22,6
89,0
70,0

Béke-barlangi mérőexpediciónk második eredményeképpen te
hát megállapíthatjuk, hogy a relativ oldott oxigéntartalom
meghatározásán alapuló barlangkimutatási módszernél a bizton
ságosan barlangra mutató tényezők értéktartományának alsó
határa kb* 70 /-nak vehető, mivel a tiz mérőhelyen mért ér
tékek átlaga kereken 75 jó-nak adódik. Hangsúlyoznunk kell
azonban, hogy az oxigén módszer csakis abban az esetben hasz
nálható biztonságosan barlangkimutatásra, ha a vizsgált karszt
vízrendszer karsztos vizgyüjtő területét túlnyomórészt humu
szos talajréteg boritja0
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A Béke—barlang végének felmérése nyomán a barlang tel
jes hosszáról készíthető térkép megszerkesztésével megálla
pítható volt, hogy a barlang jelenlegi végpontja a felszínnek
kb. melyik pontja alatt helyezkedik el.
Béke-barlangi expedíciónk harmadik és egyben utolsó ered
ményeként tehát megállapíthatjuk, hogy a Béke-barlang jelen
legi végpontja a Komlóa-forráétól DDNy~i irányban légvonalban
kereken 250 m távolságban kbe az Aggtelek-jósvafői országút
alatt, vagy attól kissé Uy~ra eső felszíni pont alatt helyez
kedik el.
A szepeleofizika területén kidolgozott klimatológiai,
ill. hidrológiai adatokat szolgáltató távmérőberendezésünk
ről már beszámoltunk* Ezzel kapcsolatban még megemlítendő,
hogy távmérőberendezésünk továbbfejlesztése céljából további
klimatológiai tényezők megismerésére jelenleg kidolgozás
alatt áll egy barlangi elektromos légáramlásmérő, valamint
légnyomásmérő műszer is.
Ha visszatekintünk csoportunk elmúlt időszakban végzett
munkájára, akkor felmerülhet a kérdés, hogy az időbeli meg
ismeréssel kapcsolatban miért foglalkoztunk csak a jelenbeli
és miért nem vizsgáltuk a múltban lejátszódó folyamatokat is?
A fentiekre válaszolva megállapíthatjuk, hogy a múltbeli
folyamatok vizsgálata - mint már korábban erről szó volt lényegében nem egyéb, mint időbeli értékelése a jelenlegi tér
beli viszonyoknak, vagyis, ha a barlangrendszerek genetikai
térségében részletesen megismerjük a térbeli morfológiai,
ásványkőzettani, rétegtani és tektonikai viszonyokat, akkor
a >3jelenben! folyamatok lejátszódásának figyelembe vételével vi
szonylag pontos képet nyerhetünk majd a Vass Imre-barlang és
egész genetikai térsége kialakulásának és fejlődésének tör
ténetéről. Mindez azonban már a geoszpeleológiai szintézis
feladata.
Pelmerül azonban a kérdés, hogy miért nem foglalkoztunk
az elmúlt időszakban a Kistohonya-forrás karsztvizrendszerének térségében a térbeli morfológiai, a rétegtani és a tekto
nikai viszonyok vizsgálatával.
A morfológiai viszonyokat azért nem tanulmányoztuk még
az elmúlt időszakban, mert - mint erről már beszámoltunk ilyen irányú kutatásainkat a közeljövőben exakt módon szeret
nénk végrehajtani a genetikai viszonyok részletesebb megis
merése céljából. Ehhez pedig előbb uj módszert kellett kidol
gozni.
A Kistohonya-forrás karsztvizrendszerének térségében a
rétegtani viszonyok vizsgálatával foglalkozni egyelőre azért
nem látjuk érdemesnek,' mert vízrendszerünk középső-triász
wettersteini fáciesü mészkő, ill. dolomitban alakult ki. E
kőzetek tömeges kifejlődésü és csekély ősmaradvány tartalmuk
miatt pedig rendkívül nehezen értékelhetők rétegtani szempont
ból. E viszonyok pontosabb megismerésére tehát majd csak ak
kor fogunk kísérletet tenni, *ha alkalmas vizsgálati módszert
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találunk tanulmányozásukra*
A tektonikai viszonyok vizsgálatával pedig nyilvánvaló,
hogy csakis a retegtani viszonyok pontosabb megismerése után,
valamint a Vass Imre-barlang pontos felmérésének befejezésé
vel érdemes majd foglalkozni*
Befejezésül szeretnénk még rámutatni az alábbiakra:
nyilvánvaló, hogy a geoszpeleológiának - mint a föld
tani tudományok egyik ágának - végső fokon minden utón a bar
langok kialakulásának és fejlődésének megismerésére kell
irányulnia. Ezt a célt azonban mint láttuk, csak akkor lehet
elérni, ha nem elégszünk meg kizárólag csak a barlangüregek
nek, illetve közvetlen környezetüknek vizsgálatával, hanem a
barlangok mindenkori genetikai térségének teljes földtani
megismerésére is törekszünk. Ebből következik, hogy a geoszpeleolőgia feladata lényegében nem más, mint a föld szi
lárd kérgében kialakult barlangrendszerek genetikai térségé
nek teljes földtani megismerése, G-eoszpeleológiai történések
nek nevezhetjük tehát mindazokat - és csakis azokat - a föld
tani, vagyis végső soron fizikai-kémiai folyamatokat, áme
n e k a barlangrendszerek mindenkori genetikai térségében
játszódnak, ill. játszódtak le a föld szilárd kérge kiala
kulásának kezdete óta.

290

A

MÁTRAI

/GYÖNGYÖSI/

-

REMETEBARLANG.

Irta:
Ozoray György

A mátrai Remetebarlang a Kékes 1015 méteres magassági
pontjától 1950 méterre DNy-ra, Gyöngyös város határában van,
kb0 750 méter tszf. magasságban,, A barlang a Remetebércet Kről, a Csatorna-patak felől szegélyező meredek sziklaletö
rés tetején nyilik. Megközelíthető a Mátrafüred-BenevárRemetebérc-Nagynyak-/Kekes/ kék kereszt-jelzésű turistauton,
A sziklatörés felső szélétől alig 5-6 m-rel lejjebb
keskeny sziklapárkány húzódik. Innen nyilik a barlang. A
nyilas K-nek néz és E-D-i irányban /350°-170°/ 7,5 méter
széles. A barlang ■'mélysége/ /hossza/ 8,5 méter. Az elülső
rész mennyezete 3 méter hosszan /alaprajzban nézve V-alakban/ felszakadt, úgy hogy középen 9sak 5,5 m hosszan van te
tő a fejünk fölött. A jobboldali /É-i/falon, a barlangfe
nékről 1,5x1,5 méteres, 1 méter magas, gömbölyű oldalfülke
nyilik. A barlang szélessége 3 méter hosszúságnál 5»30 méter,
4,5 méternél 4 méter, a hátsó falon 2,2 méter. Átlagos ma
gassága 3 méter.
A barlang feneke sik, legfeljebb néhány lezuhant, lapos
kőtömb akadályozza a járást. A párkányon is a tető-elo le
omlásából származó, nagy kőtömbök hevernek.
A barlang andezit rétegvulkáni összletben alakult ki.
Alul fej- és ökölnagyságu darabokból álló agglomerátum van,
A törmelékdarabok vörösek, vagy kifakultak. A kötőanyag vö
rös, mállott, porlódó. Az agglomerátumot elől vékony, hát
rafelé kiékelődő lávapad kettéosztja; a hátsó falon egységes.
E fölött durvaszemcsés andezit települ. Üde törési fe
lületén sötét tónusu, világos földpátszemekkel és sok fe
kete elegyrésszel. Felületén vörösre mállott, Felszine heheljmként a kimállott földpátszemek miatt érdes-lyukacsos,
Néhány helyen az andezitfelszint fényes vörösesbarna máz
boritja. /Mivel a fényes mázt nem tudtuk leválasztani alzatáról, avval együtt kellett vizsgálnunk. Jankovits László a
M.ÁÍl.Földtani Intézet laboratóriumában vegyelemzést, Rapp
Tamásné DTA-felvételt készített az anyagról, Az oxidált vas
erős túlsúlyban van: az FepO, tízszerese az FeO-nak, A DTA
a montmorillonit és illit agyagásványok együttes előfordu
lását mutatja./ Az andezit legfelső padja 1-2 cm-es lémezek
ben válik el. Az átmenet a lemezes és a pados andezit közt
fokozatos. Ugyanigy nem éles az agglomerátam-láva határ sem,
az érintkezési felület mállott, hullámos.
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A lávakőzetben a barlangfalakat kőzetrések alkotják,
melyek vagy kihűlési elválási repedések, vagy szerkezetiek.
Az elválási felületek részint közel vízszintesek, ezek adják
a lávakőzet padosságát, részint közel függőlegesek. Az elvá
lási felületek hullámosak, vagy görbültek, néha majdnem hen
gerfelületet adnak.
Az agglomerátumfalak hullámosak, vagy gömbölyűén bemélyedők. Agglomerátumbői kimállott oldalfülke van jobboldalt
elől és baloldalt hátul,
A mennyezetet 9 pados-lemezes andezit egymással közel
párhuzamos, gyengén hullámos elválási lapjai mentén történt
leszakadások formálták ki,
A barlang hátső falán, az agglomerátum felső részén kis
erekben, fészkekben, csomókban körömmel karcolható, kagylós
törésű, sikos tapintású, zsirfényü, halvány rózsaszínbe haj
ló világosbarna szinü agyagásványos kitöltés található. Székely
Ágnes a M,Áll.Földtani Intézet laboratóriumában DTA-vizsgálatot végzett az anyagon, A minta sok montmorillonitot és ke
vés kaolinitet tartalmazott.
A mohtmorillonit jelenléte lúgos közegben végbement
intenziv mállásra utal. Az agglomerátum vörös szine és szétmorzsolható, laza állapota erős, oxidativ mállásra mutat,
Valószinü, hogy az anyagot a földtani múltban posztvulkánimelegvizes hatás érte, /Mivel a kérdéses réteg közel fekszik
a felső miocén-pliocén lepusztitás létrehozta tönkfelszínhez,
az emlitett jelenségek - erősen kérdésesen - meleg éghajlat
alatti intenziv mállással is magyarázhatók lennének,/
A barlang kialakulását igy értelmezem:
1, / Az andezit-rétegvulkáni összletben elsődleges elvá
lási formák alakultak ki: padosság-lemezesség, gör
bült elválási felületek.
2, / Az összletet posztvulkáni-melegvizes hatás érte.
Különösen az agglomerátum és a vele érintkező láva
rész erősen elbomlott, a finom tufarészecskék erekben-fészkekben montmorillonitté alakultak,
3. / Tektonikus utón kialakult a mai morfológiai helyzet:
a sziklaletörés és a sziklapárkány. Kisebb szerkezeti
kőzetrések is kialakultak, /vagy részben elsődleges
elválási felületek átalakultak/. Ezek mentén kisebb
mozgás is végbement, A bontott agglomerátumréteg
egv foltban hozzáférhető lett a felszini mállás és
a lepusztitó erők számára,
4. / A vegyi mállás, a kifagyás és az inszoláció az el
bontott agglomerátumban mély üreget hoztak létre.
Az anyagelszállitásban főleg a szélkifuvás /deflá
ció/ játszhatott nagy szerepet. /A pleisztocén Jeorán
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a Mátrában a kőzetaprózódás Igán erős volt. a szikletörés alját la pleisztocén k<5tenger borítja. A bar«
langkialakulás Idejére azonban nlnos bizonyítékunk.
A vörös mállás! kéreg talán a melegebb és nedvesebb
plleoénre valló/ Mállásos üregképződés ma is megfigyelható termékei az agglomerátumban lévé oldaliul*?
kék és bemélyedések.
5,/

Az alávájt andezitben az aBt átszelő kőzetrészek mentán erős leszakadások következtek be0 Az andezitben
levő oldalfalak és a mennyezet is kőzetrések, ill.
elválást felületek mentén alakultak kie A bejárati rész
a felezinig felszakadt.

60/

A leszakadt tömböket valószínűleg mesterségesen távo
lították el. talán azért, hogy lakhaté üreget nyer
jenek.

7,/

Azéte ismét mennyezetomlások következtek be0 A bar
lang padozatán leszakadt kőtömbök fekazensk.

A barlangtól néhány méternyire D-re, a törmeléke és ta
lajréteg áléi iámét kibukkan a vörös agglomerátumréteg. a bar
langbelihez képest pár méterrel mélyebben* Közben nyílt kőzetrés látszik a sziklafalon. Nyilván e mellett kisméretű, függő
leges elmozdulás következett be. Itt az agglomerátumban, a
talaj szintjén és a sziklaoldalban. a lemezes andezitben sekély
bemélyedések, ezlklaereszek alakultak ki. de számbavehető mére
teket nem övnek el.
Bleóaegélynyujtáei ismeretek barlangkutatók számáráé'*'
Irtai
Dr. Urbán Aladár
Az elsősegélynyújtás fogalma és oálja.
Balesetnél, hirtelen megbetegedéskor, mérgezés esetén s
környezetünkben levő emberek kötelessége segítséget nyújtani
bajbajutott társuknak. Az alsó segítséget, mivel legritkábban van
+Slőadás~£ HHT Központi Karszthldreléglai és Barlangkutató Bízott*
■ágának, valamint az Élm.Min,Kinizsi Barlangkutató Csoportjának
rendezésében 1956.február-április hónapokban megtartott barlang
kutatási tanfolyamon. Az előadás oikk formájában történő meg
jelentetését az teszi indokolttá, hogy barlangkutató oseportjaJjtk e napokban, hetekben szállnak táborokba éa az ott folyó
munkák során előfordulhatnak klsabb-nagyobb balesetek, amikor is
az elsősegélynyújtást Ismeretek minden egyes barlangkutató szá
mára életbevágó fontosságúak lehetnek, /Szerk.megj,/

s
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jelen orvos, rendszerint laikus nyújtja* Ennélfogva az első
segélynyújtó tevékenysége gyakran csak ideiglenes jellegű, és
lényegében arra szolgálj hogy a közvetlen életveszélyt /esz
méletlenség, erős vérzés, mérgezés/ elhárítsa, a fájdalmat
csillapítsa, a gyógyulást elősegítse addig is, amig a sérült
szakellátásban részesül*
A segítségnyújtás általános elvei*
1*/ Csak biztos fellépés, határozott magatartás hat meg
nyugtatóan*
2*/ Szeretettel, emberségesen bánjunk balesetet szenve
dett társunkkal*
3*/ Az elsősegélynyújtás eredményességének elengedhe
tetlen feltétele a gyorsaság*
4./ A sérültet mindig leültetjük, vagy lefektetjük, és ha
szükséges, levetkőztetjük: a vetkőztetést az ép vég.
tagon kezdjük, ellátás után az öltöztetést pedig a
sérült végtagon*
Élesztési eljárások*
I-Ia valaki elvesztette az eszméletét, de lélegzik, szív
működést észlelünk nála, tehát az illető él, elkezdjük az úgy
nevezett élesztési eljárásokat az alábbi sorrendben:
1. / Vigyük friss levegőre, gázmérgezés esetén télen is
a szabadba.
2. / A szoros ruhadarabokat lazitsuk meg, illetve gom
boljuk ki.
3. / Ha sápadt, vizszintesen fektessük le; ha a balesetes arcszine piros vagy szederjen, félig ül* kell
elhelyezni.
4. / Arcát és mellét hidegvízzel fröcsköljük le.
5. / Erősszagu anyagokat szagoltassunk vele: torma, hagy
ma, parfüm, szalmiák stb*
6. / Felforditott szódásüvegből szénsavat szippantatunk*
7. / Ha a balesetes egyáltalán nem, vagy csak felületesen
lélegzik, mesterséges lélegeztetést kezdünk és ezt
addig végezzük, mig
a. / a légzés magától megindul, vagy
b. / amig az orvos a helyszínre érkezik, illetőleg
c. / amig a halál kétségtelen jelei /szivmüködés meg
szűnése, hullafoltok, hullamerevség/ fel nem lép
nek,
Mesterséges lélegeztetés előtt a szájüregből minden
idegenanyagot /hányadék, iszap, müfogsor stb,/ eltávolitunk. A mesterséges lélegeztetés lényege, hogy
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a mellkasra nyomást gyakorolunk és ezáltal belőle
a levegőt kipréseljük? kilégzés,, A nyomást meg
szüntetve a mellkas rugalmasságánál fogva eredeti
térfogatát veszi fel és közben teleszivja magát
levegővel? belégzés* Az eljárást mindig kilélegez
tetéssel kezdjük* A mesterséges lélegeztetést üte
mesen végezzük, 16 belélegzéssel és 16 kilégzés sel
percenként* Az eszméletlen egyént a földön helyez
zük el hanyatt, vagy hasra fektetve* Utóbbi külö
nösen mérgezéseknél, vizbefűltaknái ajánlatos, hogy
a közben esetleg bekövetkező hányás az élesztési
aktust ne zavarja, illetőleg, hogy a lenyelt, fél
renyelt v í z szabadon kiürülhessen. A viz távozását
segíti elő, ha a vizből-mentett egyént előrelógó
fejjel térdünkre fektetjük és a gyomortájékára eny
he nyomást gyakorolunk.
Ilasonfekvő mesterséges lélegeztetés /Sohafer szerint/.
Megfelelő előkészítés után a balesetest, hasra fek
tetjük, Félrefordított fejét tegyük egymÁsrahelyezett két kezé
re. Térdeljünk le melléje és két tenyerünket helyezzük a mell
kas háti felszínére, a lapockák alá. A hüvelykujjak a gerinc
oszloppal, a kisujjak a bordaivekkel párhuzamosan legyenek.
Első ütemre előredőlve nehezedjünk a mellkasra* Második
ra tartsuk a mellkast összenyomva. Harmadik ütemre szüntessük
meg a nyomást és a negyedikre tartsunk ki ebben a helyzetben.
Ilözben kezeink mindig a helyükön maradnak.
Bordatörés esetén a nyelvnek a szájüregből való ritmusos
kihúzásával és visszatolásával váltjuk ki a légzési reflexet.
/Laborde módszere/.
Sérülések o-ztályozása.
A lágyrészsérülés lehet; rázódás, zuzódás, sebzés*
A mozgásszervek sérülései sulyossági sorrendben a követ
kezők; rándulás, ficam, fedett- és nyílt csonttörés.
Rázódást tompán ható erő hoz létre. Legérzékenyebb ebben
a tekintetben az agyvelő. a z agyrázkódásnak jellemző tünete
a pillanatnyi eszméletlenség és emlékezetzavar. Kezelése: a
sérültet lefektetjük, teljes nyugalmat biztosítunk a számára,
fejére hidegvizes borogatást teszür.k /szabadban, hideg idő
ben nem szabad vizes borogatást alkalmazni/,
A zuzódást ütés vagy ütődés okozza, A sérült testrész
fájdalmas, duzzadt, esetleg elszineződott. Ellátása /a rándu
lásra is vonatkozik/; nyugalomba helyezzük, hidegvízzel boro
gatjuk.
A sebzés nyílt lágyrészeérülés, melynek folytán a bőr
folytonossági hiányt szenved, és a bőr alatti szövetek is töb
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bé-kevésbé károsodnak. Ez a körülmény két szempontból ve
szélyes: a fertőzés lehetősége és a vérveszteség miatt.
A sebellátás szabályai.
Legelőször ajánlatos kezet mosni, bár sem a sebet,
sem a kötszernek a sebre kerülő részét kézzel megfogni nem
szabad.
A seb környékét csiramentes /steril/ gézzel megtisz
títjuk a durvr szennyeződésektől, majd fertőtlenítő oldat
tal /jódtinjtíure, benzin, alkohol/ mintegy 2-3 centiméter
szélességben kenjük be a sebet körülvevő ép bőrfelszint.
A sebet sem vizzel, sem jóddal, sem egyéb anyaggal nem
szabad mosni.
A seb lefedése 4-5 réteg száraz, steril gézzel történik,
melyet gézpólyával, vászoncsikkal vagy ragtapasszal rögzítünk. A
ragtapasz nedves, véres, zsiros, hajas bőrfelületen nem ta
pad. Vattát közvetlenül a sebre tenni tilos.
A vérzés csillapítása.
A vérző testrészt lehetőleg felemeljük, mozgatását kerül
jük. Ha a vér csak szivárog /hajszáleres vérzés/, akkor a fen
tebb ismertetett fedőkötés a vérzést megszünteti. Ha ez nem
segít /rendszerint gyűjtőeres vérzésnél/ nyomókötést készí
tünk: a sebet fedő gézlapokra pólyával valamilyen kemény tár
gyat /vattagombóc, összehajtogatott zsebkendő,"kavics, fa
darabka/ szorítunk. Ütőeres vérzésnél, ha a vér sugáralakban,
fecskendezve tör elő, a végtag felső részén erős körülkötéssel a vérkeringést elzárjuk /azonban legfeljebb kétórás
időtartamra/. A felkaron vagy a combon, nem sokkal a könyök-,
illetőleg térdhajlat felett, kötszerrel, nadrágszijjal, sál
lal stb. a lágyrészeket a csonthoz szorítva a vérzés eláll.
Egyéb helyeken, ideiglenesen, ujjnyomással csillapítható az
ütőeres vérzés, ha sikerül a sérüléshez vezető eret a s z í v és
a seb között összenyomni.
Barlangi körülmények között igen jól használható seb
kötözésre, vérzéscsillapitásra a zsebben hordozható sebkötö
ző csomag. Előnye, hogy kis helyen elfér, olcsó, vízhatlan
csomagolása folytán sokáig steril marad, bárki könnyen al
kalmazhatja.
Csontsérülések.
Ficamnál, csonttörésnél a balesetes feltétlenül gyógy
intézetbe szállítandó, azonban szállítás előtt a sérült vég
tagot rögzíteni kell. Hyilt törésnél először a sebet látjuk
el, majd a fájdalMak és szövődmények elkerülése céljából a
törött végtagot rögzítjük. Legalkalmasabb erre a Krámer-féle
drótsin, de felhasználhatunk a rögzítéshez deszkadarabot,
lécet, kartont stb. Ezenkívül törött felsővégtagot a mell
kashoz, törött lábat az éphez lehet,szükség esetén rögzíteni.

-
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Ha nincsen megfelelő felszerelésünk, akkor a helyszínen ta
lálható anyagokból kell alkalmas eszközöket rögtönöznünk. Sokszor
egy-egy leleményes ötlet életmentő lehet,
Betegszállitás,
Barlangi viszonyok között legnagyobb problémát a súlyos
sérültek szállítása jelenti,
gyors, de mégis kíméletes szál
lítást megnehezíti a szűk hely, a közlekedési lehetőségek sajátos volta, Hordágykészitée két rúdból és takaróból, zsá
kokból, vagy egy-egy kiskabátból nem nehéz. Azonban nem mindenhol áll rendelkezésre kellő tér, ahol a hordággyal mozogni
tudunk. Ilyenkor legcélszerűbbnek látszik, ha a betegszállító
a segélynyujtóheveder segítségével a hátára erősített sérült
tel kúszva teszi meg a nehezen járható útszakaszt, A kiemelés
függőleges barlengszakeszokból hálózsák és kötelek segítségével
lehetséges. Jó szolgálatot tehet aknaberlangból való felszinrehozásnál a hónalj mentén kabát alá helyezett és a nyaknál,
hátul kivezetett zárt hurok,
Mérgezések,
A barlangkutatót elsősorban ételmérgezések /romlott, fer
tőzött ételek, nem ehető gombák fogyasztása/, valamint gazmérgezések veszélyeztetik. Az ételmérgezéseknél legfontosabb
feladat az emésztőcsatornába került káros anyag felszívódásának
megakadályozása a méreg megkötése vagy közömbösítése által,
illetőleg a mérgező anyag mielőbbi kiürülésének elősegítése,
E célból bőséges vizivá.s után mesterségesen hányást idézünk
elő a torok megcsiklandozása által. Előnyös még tejfogyasztás,
szénpor, hashajtó bevétele.
Ha T&L&mely barlangi munkahelyen fulladást, nehéz légzést,
fejfájást, szédülést, remegést, bizonytalan szemtüneteket ész
lelünk, akkor gyorsan, de fegyelmezetten, minden felesleges
mozgást kerülve igyekezzünk távozni /a pánikszerű menekülés
csak növeli a veszélyt/. Ilyen helyeket még légzőkészülék bir
tokában se keressünk fel egyedül, A gázmérgezettet sürgősen
vigyük jó levegőre, és - ha szükséges - haladéktalanul lássunk
hozzá a mesterséges lélegeztetéshez.
Befejezésül szükségesnek tartom megjegyezni, hogy egyes
kutatási munkák kapcsán fenjregető katasztrófák elkerülése" csak
bizonyos megelőző intézkedések által lehetséges. Különleges
feladatok elvégzése /szifonátuszás, zsombolykutatás/ erőtarta
lékainkat erősen igénybeveszi, ennélfogva egészséges, edzett
szervezetet kíván, Éppen ezért szükséges a rendszeres sport
orvosi ellenőrzővizsgalat, A vizalatti munkának a szükséges fel
szerelésen kívül nélkülözhetetlen feltétele a szakorvos által
megállapított ép szervezet és ideális testi kondíció /kifogás
talan vegetatív idegrendszer, jó teherbírású keringés, rheumás
előzmények teljes hiánya/, A sziklamászás az érzékszervek,
különösen az egyensulyérzék hibátlan voltát igényli.

”
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. Ai. rész*/
Irtai Csók Rémo
IVtf A Kötélhágosó
A kötélhágosó a barlangkutató egyik nélkülözhetetlen fel
szerelési tárgya, amelyen minden újabb tökéletesítés kívánatos
ás még mindig lehetséges* Azonban veszélyes a rajta eszközölt
újításokat ezpedlolók alkalmával kipróbálni} ezekkel külön er
re a célra szervezett gyakorlatokon kell kísérletezni*
Mint már láttuk, sokfajta eszközt használtak és használ
nak most 18 a mélységek leküzdésére, kezdve a sima kőtéltől,
egészen a többé-kevésbé kezdetleges felvonófülke-nagyságu ka
litkáig*
Amikor különleges nehézségek adódnak, mint egy átmenet
nélküli nagy szintkülönbség, egy feneketlennek látszó üreg,
vagy olyan hely, ahol a gépesített ereszkedés kívánatosabbnak
mutatkozik, a fölösleges erőlködés és a kutató erejével való
oélszerü gazdálkodás^érdekében a osörlő használata jut elő
térbe* Be akármi adódjék, az aknák /zsombolyok, avenek/, hasaáékok, kürtők meghódításánál a barlangkutató leginkább osak a
faját erejére számíthat és eszközként a kötélhágosót használja,
A barlangkutatás hőskorában ilyen célból vastag kötélből
és 30-40 om széles fafokokból készült nehéz és terjedelmes lét
rákat használtak*
Nálunk 1927* nyarán Kessler Hubert társaival a Veosembükki-zsombolyban még ezekkel a nehézségekkel küzdött, ahová a
felszerelést ökrös kordélyon szállíttatta.
Az 1927* őgrzén tartott Nemzetközi Barlangkutató Kongreszszus alkalmával Kesslerék a Vecsembükki-zsombolynál használt
kötélhágosókat az akkori időknek megfelelően drótkötél-létrák
kal cserélték fel, ami lényeges korszerüsitést jelentett.
Henry P, Guérin francia barlangkutató megemlíti, hogy
1934-ben a Chourum Clot /Bévoluy/ zsombolyba való leereszke
désnél széles tipusu kötélhágcsón közlekedett, mely még.B.A*
Martel /1859-1958/ felszereléséből való volt. Öszvérháton kel
lett a pár tiz méter hosszúságú kötéllótrát a helyszínre szál
lítani,
A Bp« Vörös Meteor és a Kinizsi Liga barlangkutató cso
portja az 1959* évi nyári közös expedíciója alkalmával a hon-

298

védség által kiselejtezett veafokokból készült kötálhágesót
használt az Alsó-hegy fennsíkján végzett zsombolykutatásai
alkalmával, Annak e11énéref hogy a felszerelés 1 kg/m súlyú
volt, azt a csoport tagjai a hátukon szállították a vasútálló*
mástól a táborig, majd tovább a helyszínre. Amikor a Városterv
barlangkutató osoport tanulmányútja keretében odaérkezett,
mint Rfriss erő* segítettünk nekik a felszerelés visszaszáll
litásdban, Sokáig éreztük még a vállunkat a menetelés után an*
nak ellenére, hogy a 10 méteres darabok szállításánál 10 per*
oes időközükben váltottuk egymást.
Úttörő munkát végzett nálunk e téren a Kinizsi Élei*
miszeripari Minisztérium barlangkutató csoportja /Stefanik
György/ X95SM>en, amikor egy 10 méter hosszú és 6.kg súlyú drót*
kötél és Bluminium-lapfoku. drótkötélhégosót szerkesztett,
Róbert de Júly volt az, aki 1930-ban a Gouffre du Paradis
kutatásának sikere érdekében a könnyű kötélhágosókeelső pél*
dányait készítette drótkötél és 14 om széles Elektron-oeő
/alumínium és magnézium ötvözet/ fokokból, elérve az 90 gramm/m*
es,szinte hihetetlenül könnyű súlyt0 Ez az újítás hatalmas len
dületet adott a nagymélységü barlangok kutatásának
Sajnálatos, hogy nálunk, - ahol a barlangkutatás elméleti
részében élenjáró eredmények is születtek, - osak 30 év után
jutnak ezek az elmés felszerelések a szélesebb köztudatba. Most
már tényleg rajtunk múlik, hogy e lendületet átvéve,a külföl
dét le túlszárnyaljuk.
Egyes országokban úgy vélik, hogy ezek a könnyű kötélhég*
oeók kényelmetlenek. Természetesen nehezebb az ezeken való
járás, mint az építkezéseknél ée a hajózásnál használt ezéles
fafoku hágcsókon, de az expedícióknál a terhet a minimumra kell
oeökkentenl, Bem a kényelmen van a hangsúly, hanem a oél el*
érésén, A könnyű kötélhágosókon való közlekedés kényelmetlen*
eégét bőven ellensúlyozza szállításuk és kezelésük könnyűsége.
Ezenfelül a régi típusnak nagyon sokszor beakadnak, és a klfá*
radt kutatócsoport a legszívesebben a helyszínen hagyja őket
a kutatás befejeztével.
Ha megvizsgáljuk a jelenleg léteső kötéllétr&»tlpueokat,
könnyen észrevehetjük azt a nagy előrehaladást, amit e téren
elértek,
A fokok egymásközti távolsága nagyjából 30 om. de legtöbb*
szőr pontosan 30 om0 Ez a szám azért oélszerü, meri a 19 m-ea
kötélhágosók esetében 3Ó om szorozva 90*nel, kitesz pontosan
19 métert, ami azt jelenti, hogy 90 db, fok kell egy ilyen mé* retü kötéllétrához, ha ez első ás utolsó fok előtt, illetve után
még 19*19 om-es hosszat hagyunk a következő, illetve az előző
kötélhágoeó ösazel^sösdLáeához, a használt kapooegyürü félhosz*
ssát beleszámítva.
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A fokok ritkítása kevés súly- és térfog&tnyerfcöéggsl jár,
de fárasztója azokat, akiket & természet nem áldott meg huöözu
lábakkal0
A kötélhágööó fokainak a kötélhez való kapcsolódáaa min*
dlg gondot okozott azoknak, akik a létrákat szerkesztik, mivel
a fok és a kötél szükségszerűen különböző anyagból van? a lét*
ra felmenő rófím hajlékony kell, hogy legyen, amit a kötél
/drótkötél/ bíztoöiij a fokoknak viszont mereveknek kall len
niük, amit f&9 fém /műanyag%/ alkalmazásával érünk el©
Szerkezetileg másképpen reagál a kötél és máéképpen a
hozzá osatlaközó fok.
A kötéllétrára nehezedő agyén terhét először átadja a fok*
nak© Ez a teher széles hágcsók esetén koncentrált erőként lép
fel# Megoszlott terhelést jelent a 14 am széles fokon, ami a
keresztmetszet csökkentéeének a lehetőségét haaza magával,
hiszen a kutató talpa & hágosó teljes szélességére felfekszlk*
Ez a tény maga kettős súlycsökkentést jelents először rövidebb,
tehát könnyebb fokok alkalmazására nyújt lehetőségéig másod*
szór kisebb keresztmetszetű anyagot igényel, ami szintás osök«
kenti a fok súlyát.
A fok azután átadja a terhelést annak a szerkezetnek, ami
a fokot a kötélhez rögzíti /csomó, forrasztás, kötöződrót, csa
var, ék etb,/a Az egyszerűség kedvéért hívjuk ezt a azerkezá-tet kötésnek.
Mi történik a fokkal akkor, amikor arra valaki ránehea#®
dik? Maga a ráneheaedéa ne® történik a fokra merőlegesen,
vagyis a kötéllel párhuzamosan, hanem egy bizonyos szögben.
Ez a tény a fokot igyekszik hossztengelye körül elforgatni.
Hogy megvilágítsam az esetet, gondoláink arra, hogy amikor e.
fokot mászás közben megfogjuk, a csuklónk önkéntes és szüksége
szerű mozgásával a tenyerűnkben megmarkolt fokot önkénytelenül
magunk felé, vagy ellenkező irányban megforgatjuk, a fogás hely*
zetéhez mérten. Ugyanez történik a lábnál, kisebb aértékben,
A kötésnél tehát forgató és nyirő erő láp fel, ami koptatja,
vagy nyirjs /vagy mind a kettő/ a fokot és a kötelet, a kötésmódtól függőene Ezt az erőt kell a minimumra csökkenteni, ami
e kötési módok sokaságának adott - tudatosan, vagy sem - lét
jogosultságot. Ezért fogunk az alábbiakban megismerkedni a kü
lönböző kötésekkel; ezért próbálkoztak a kötélhágosd szerkessz*
tői olyan megoldást találni, ami a létra két különböző anyagát
egyszerű és tartós módon összekapcsolja, maximális súlycsökkentés mellett.
A kötés a terhelést végül átadja a kötélnek. Rajtunk mu«*
lik, hogy a szükséges biztonság betartása mellett azt ne mére
tezzük túl és olyan anyagot találjunk, amelyik hasonló szakitól
szilárdság mellett könnyebb és kisebb térfogatú legyen.
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Az elv tehátt súly- és térfogatcsökkentés, a szilárdság
és a viszonylagos kapaszkodás! kényelem megtartása mellett.
Ismerkedjünk most meg néhány kötállétra fajtával*.
Egy primit1vnek mondható típus a hurkos kötél, mely al—
k Imas néha kisebb mélységek leküzdéeéreT^Ee éppen nincs ná
lunk 'ő élhágcsó Ke g$elszerü hurkokat kötünk magából a
kötélből 30 om«ö"áhíS.^Í9&
mellékelt ábra A rajzá
szerint* Két é s 'félszer
annyi kötél kell aa el
készítéséhez, mint amennyi
aa akadály mélysége*
Az eml'tett hurkok helyett
Prusik-c ómét is alkal
mazhatunk a használati
időre nézve állandó jel
leggel. ha erre a óéira
elegendő kötélgyürümenynyiség áll rendelkezésünké
re0
b

Egy kezdetleges kötélhágosó fajta az ábra B rajzán lát
ható* Hasonlít ae előbb leírtakhozj használata átkutatást sok***
szór előbbre viheti, Két egymás mellett futó kötelet alkáli
mázunk, melyeket kb„ 30 0 ontlóéterenként összeesomőaunk, ügyel
ve arra, hogy aa egyik szárat mindig valamivel hosszabbra hagy
juk egy-egy hurok kialakításához} Így könnyebben beleléphetünk.
A tulaj dójaképpen! kötéllétrákat a szerint osztályozzuk,
hogy milyen anyagot használtunk fel az elkészítésükhöz. Ezek
szerint lehetnek%
lé/
2*/
3»/
4*/
5*/
60/

kender /perion etb,/-kötélből, fafokokkalj
kender /perion sth/wkötélből, fémfokokkalj
drótkötélből, f.afokokkal|
drótkötélből9 fémfokokkal}
drótkötélből, drótkötélíokokkalj
drótkötélből, vegyes fokokkal^
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1,/ Kerder /perion stbc/~kbtéllétra, fafokokkal
a./ A kenderkötálbői készült kötélhágcsók még mindig hasz
nálatban vannak, de tökéletesített kivitelük és ezerónyebb mé
reteik folytán jobba*1 megfelelnek a barlangkutatás céljainak,
mint otromba elődeik,
A használt kenderkötél 4 pászmáju, Az alábbi táblázat né*
hány adattal szolgál hasai vonatkosáéban^ a 0 8«10 mm-ee 4
pászmája kötélnek a K^-es, a 0 12 mm-asnel a íU-ss minőséget
véve alapuló
^
?

0
mm
8
10
12

8

Szakitőerő
kg

53
80
112

327
500
394

Méteruly

A fokok 18*20 mm körátmérőjü* 14-16 om hosszú keményfából
készülnek, két végükön hornyozott kivitelben, A puhafából levő
fokok mellőzendők* mert gyengébb minőségüknél fogva nagy keresztmetazetet kívánnak, A kemányfák közül legjobb a gyertyán}
a sót:, kőris szintén alkalmas * A bükkfa alkalmasságát növeli
nedveeségszivó képességének a felületre korlátoződáea. A aep*
rünyelek bükkfából készülnek, /A partv±a«nyelsk puha fenyőfa*
ból vannak* tehát nem jók,/ A tölgyfa szálkái könnyen megsér
tik a tenyeret) az akáofa repedékeny,
A fokok két oldalt alig nyúlhatnak túl a kötélen* hogy
ilymődon csökkenjen a beakadés veszélye, A kötélhez való rög*
zitést úgy oldják meg, hogy a fokokat átdugják a kötél két-két
pászmája között, majd váezonosikkal szabályszerűen bekötik*
hogy a kötélhágoaó eme súrlódásnak leginkább kitett részét
megóvják a kopástól.
Az Így készült létra súlya

0 10 mm-es kötél alkalmazó*
sóval kb, 270 g/m.
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b0/ A kendérkötőiét elcserélhetjük perlonkótéllel0
/A perionkötél adatatt l á M Tájékoztatánk 1959o december havi
számának 38 0 oldalán/0 A perlonkőtél használata jelentős suly«
ceökkentést eredményező Előnyei és hátrányai a kenderkötél®
hágcsóval szemben mindazok,, melyekkel maga a perlonkötál ren®
delkezlko
A fokok kötési módja a fentiekhez hasonl<50
Egy 0 5 mm«*ee perionkötélből készült létra súlya 133 g/m0

oo/ Használtak selyemkötélhágosókat is, As első típusok
kellemetlenek voltak túlzott rugalmasságuk miatt0 Hosszabb sza~
ka8zokon függőleges ingamozgást végeztek minden lépésre,
R 0 Andrault francia kutató as ejtőernyősök 150 kg szakitól
erejű 0 6 mm®es selyemkábelét használta fel0 aminek a jelenték?
télén nyúlásé 20 m®nél kb0 O 0O5 m 0 A 16 éra széles fafokokat
úgy kapcsolta a selyemkötélhez, hogy esen közvetlenül a rajta
átfűzött fok fölött és alatt oeomőt kötött0
A létra súlya 80 g/m0 A selyemkábel elég gyorsan rongáld®
dik minden súrlódásnál* miért is fokozottan kíméletes bánásmód
dót igényelő

2a/ Kender /perion stboAkötélhágosó, fémfokokkal
A fenti típusokkal szemben hasonló méretekkel jelentős
súly® és térfogatnyereséget érünk el az alumínium használata
általo A fokokat a fához hasonlóan a kötél kát«két pászmája kö«
zé helyezzük, A kötél any8ga a fentiekével azonos0
A fokok 0 12 mm külvilága alumínium csövek* vagy 0 10 mm
alumínium rudak0 A csövek könnyebbek* a rudak viszont ősökként
tik a terjadelmeto
A használt modellek méretéig 14 om széles fok} 0 10 mm®
ea kenderkötél} súlyúk kb0 200 g/fm.

3o/ Drótkötélhágesóg fafokokkal
A drótkötél a gépkocsiknál* motorkerékpároknál használt
Bowden«huzal0 melynek adatait az alábbi táblázat tartalmazza*
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0 mm
1
1,5
1,8
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

g/fta
4,4
10,65
12,0
19,8
30 y8
44,5
60,0
73,5
86,5
118,0

szakitősrő kg
84
206
229
380
595
860
1160
1408
1675
2270

A fafokok ezeknél a típusoknál általában a végüktől bőfelé számítva 1 oa-re átfúrtak,* a használt drótkötélnek »eg«
felelően, mely furatokba a drótköteleket befűzzük, a fokok
hossztengelyére merőlegesen* A furatok hossztengelyei egymás**
sál párhuzamosak,
A fokok rögzítései a mellékelt ábra
rajzai szerint történnek!
A rajzon a drótkötelet faesevarral
szorítjuk a fokhoz. Hátránya, hegy
a eeavar sokszor "kirágja" a ke
ményfát* /franois/

T
£

,

r
4

B-nál a fokok alatt és felett a drót*
TEötélre eszközölt egy-egy forrasztás
k&dndorodáaa gátolja a fok elosuszá*
sát, /franoia/
C-nél a fokok alatt és felett egy~9gy,
a drótkötélre préselt /szorított/
gyűrű akadályozza a fok elmozdulás
•át, /franois, lengyel/.

A "Rassegna Speleologioa Itallana* 1951* évi októberi
számában az olasz Luoio Pipán, & ttruppo frlestin© Speleologi
barlangkutató oooport tagja "Hogyan szerkesszünk kötélhágosőt"
olmü cikkében az alábbiakat mondja:
"*,««Bgy kis türelem és jóakarat mellett magunk is készít*
hetünk házilag kötélhágosót, A szükséges anyag:
«

a,/ drótkötél, ami ne legyen túl merev. Vastagsága vál*
tozhat 6-8 mm között. Bem ajánlatos vékonyabb átmérőjűt hasz*
nálni, részben azért, mert nehezen lehet hozzárögziténi a fo*
kokat} részben a nagyobb biztonság kedvéért} részben, hogy a
kéznek jobb fogása legyen. Bár a legkiválóbb ásóiból vannak, a
franciák által használt 2 mm vastagság® drótkötél egyetlen

t
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előnye a könnyű. súly©
Az igy készült hágcsókat az elővigyázatosság kedvéért ©sak
a kis közbenső akadályok éth daláéára ajánlatos használni©
Figyelembe kell venni* hogy körülményes rögzítés esetén mege
sik* hogy a kötéiiétrának esek az egyik fele viseli az egész meg®

terhelésié
h 0/ Fokok© Hosszú tO ísm© Keresztmetszetűk lehet nyolc®
szögiig Vagy kőralakUfl kb© 2.0 mm átmérővel© Tengelytávolságuk
30 exa© A fokok szélétől í ©more furatot létesítünk* valamivel
nagyobbat * mint a drótkötél átmérője© Ügyelni kell a ftárátok
18 cm-es pontos ©gymésközti távolságának betartására * hogy az
összeállításnál ne mutatkozzék nehézség© A fok készülhet bár®
milyen megfelelő szilárdsága faanyagból* esetleg seprttnyélből©
Ajánlatos az előre felmelegitett fok két végét* lyukkal együtt
forrd parafinba átitatni* hogy a két kábel közötti szigeteiée
minél tökéletesebb legyen* amikor le ezeket felhasználjak a
felszínnel való telefonösszeköttetés alkalmával* még akkor is,
ha a falak nedvesek, vagy éppenséggel viz áramlik rájuk©
ec/ Kötőződrót* 0 1*5 mm0 Ezzel rögzítjük a fokot a kö®
télhez0 Elegendő egy 33 em hosszúságú darab minden illesztés®
hez, tehát 70 esm fokonkénti
d,/ Kötélsziv© Kötélhágosőnkánt 4 db* a két drótkötél
négy végére| ezek védeni hivatottak a kötelet a toldásoknál
fellépő súrlódástól© A kötélszivekbe kapcsoljuk a kapocsgyü®
rüket0
ee/ Bilincsek© Kettőt minden kötélszlvhez* azaz összesen
8 darabot© Ezek szorítják a kötélszivnél kialakult állóhurok
két szárát egymáshoz, hogy a kötélszivet tari8a0
ff/ Kapoesgyürüo Két darab létránként©
isszeállitáss
Fektessük a földre a két kötelet és füzzük rá az összes
fokot© Szemmértékkel helyezzük őket a megfelelő távolságokra©
Ezután tekerjük fel az egészed kényelem szempontjából* hogy
egy asztalon* vagy más megfelelő helyen* a kötéseket elvégez*
hessüko A kötződrótot közvetlen a fok fölött és alatt füzzük
át kétszer a drótkötél szálain keresztül egy ár segítségével
úgy* hogy jól odaszoruljon és feszüljön a fokra* amit egy lapoafogó segítségével elérhetünk© A kötöződrót fennmaradó vé
geit pedig tekerjük a drótkötél köré© /lásd ábra/©
Az igy készített kötés igen erős© Például* amikor az
olasz Gruppo Triesztin© Speleologi egyik expedíciója alkal
mával ©gy 160 m®e® kötélhágeeót a kutatás befejeztével na
gyon nehéz körülmények között vissza akart vonni* a létra
38 foka törött ketté egy kiálló bütyökben* de egyetlen il
lesztés sem szenvedett sérülést©
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Hogy a Tokok kellő távolsá
gát a összeszerelésnél be tud*
juk tartani, ügyesen felhasz
nálhatunk egy 28 om hossza fa
vonalzót „ aminek az egyik vé
gét az elsőnek elkészített
fokhoz toljuk, mig a másik
végéhez a következő fokot
ütköztetjük, hogy a kötöző
dróttal azt azonnal a helyére
rögzíthessük*
A drótkötél egy-egy végére a
kötélsziveket erősítjük a bi
lincsek segítségével.
Minden esetben a visszahaj
tott vég kiálló szálait a
drótkötél fő ágához kötöződróttal odakötjük, a bebabázáshoz hasonlóan, hogy a ki
álló szálak meg ne sértsék
az ember kezéte A kötőlsziveket lyan távolságra he
lyezzük, hogy a kötállétra
toldásánál az egyik létra atolsó foka és a következőnek
az első foka közötti 30 oa tá
volság megmaradjon*

Amikor a kötélhágosót
feltekerjük,ügyeljünk
arra, hogy a kapoosgyúrüs végek kívül ma
radjanak, Ezekkel rögz-tjUk az egész tekeroset, hogy ki ne bomoljbni a kapocsgyüruket odakaposoljak
a drótkötéltekeros
ogy vagy két menetéhez.
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A kötÓlhágoaók hosszao Külszínről nyiló mélyebb zsom
bolyoknál 55-40 'á-eé^éTfSÉat , belső akadályok áthidalására
15-25 m*=eseket használunk, a könnyebb szállítás kedvéérte
Hasznosak a rövidebb, 5«15 m~es darabok is, kisebb helyek
nél*, Általában minden esetben a hosszakat a csoportok által
kikutatandó mélység és kiterjedés jellege szabja meg, Tart
suk azonban szem előtt, hogy a toldások mindig zavarják egy
keveset mind a fel-, mind pedig a leszállást*.
Fokok kicserélése*, Amikor a szakadék egyenletlen és ki
álló ^uTyEokker^íudorokkal, vagy egyebekkel nehezített,
megesik, hogy a kótélhágosó visszanyerésénél egy-egy fok va
lahol beakad ás esetleg nincs más megoldás, mint erőszakkal
rántani rajta, hogy a fok eltörjön*, A törött fokokat a mellé
kelt rajzon látható foktipussal kicserélhetjük, melybe könynyüszerrel beilleszthet
jük a drótkötelet*, JÓ erős
kötést alkalmazunk, min_____________
tán hornyot készítettünk a
<=={
kötöződrót számára? ez
elegendő* hogy a kötél ne
46
—*4
Jöjjön ki a beágyazásból.
20

cm

He e hágcsót Jól elkészítettük, akkor az szabadesésben
nem fog a hossztengelye körül elcsavarodni, hanem síkban ma
rad*, Ez csak akkor valósul meg, ha mindkét drótkötelet a fo
kok egyformán terhelik? tehát, ha a fokok egyenletesen fe
szítik azét azokat,
Nagyon ajánlatos megterhelés alatt pontosan lemérni az
összetoldott kötélhágoaók egyenkénti hosszát és ezeket a vo
natkozó darabok első fokára beütni az összeállítás sorrend
jével együtt * így, amennyiben az üreg függőleges, a kötélhágcsók hosszából pontos adatot nyerhetünk a mélységre vo
natkozóan, sőt közbeeső hosszakról is, amennyiben megszámol
hatjuk az egyik toldástól lefelé, vagy felfelé levő fokok
számát,
Nem volt érdektelen a olkk lefordítása, bár az Így ké
szült kötéllétra súlya 1 kg/m, mert ennek alapján fogalmat
nyertünk egy bizonyos tipn.su kötéllétra összeállításáról, ami
több-kevesebb változtatásokkal alapja lehet másfajta kötélhágesó szerkesztésének is. Továbbá tudomást szereztünk két
nézőpont ütközősérőls a könnyű és a nehéz létra híveinek vi
tájáról.
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4o/ Lrótkötélhágosó, fémfokokkal
A drótkötél anyaga a 3e/"&B típusunkéval azonos© A fokok
alumínium, duraluminium stb® csövek© A drótkötélhez való kö
tésük a mellékelt ábrán feltüntetettek szerint történhet®
Az A-rajznál egy kupalaka fadugót
alkalmazunk, mely a osövön keresztül fűzött drótkötelet a cső oldalfalához szorítja®
B-nél az elv a fentiekhez hasonló.
cTe a fadugó nem az oldalával rögzíti
hanem as aljával és a tetejével©
C-nél a rögzítés két félkap alakú
íatiplivel történik a drótkötél
közrefogásával© Lazulás és kiesAszáe ellen a oső peremét a fára
verik©
p-nél egy fa-, vagy aluminiumdugót
fiasziláinak® A fokon és a dugón ke«>
resztül fűzik a drótkötelet, amit
fadugó esetén faosavarraí, aluainiumdugó esetén önmetsző csavarral
rögzítenek©
B-nél nem a drótkötél száméra fúr®
Iák át a fokot, hanem egy tipli
számára, mely a fok peremén húzódó
és a osobe beugró drótkötélhurkot
rögzít, Ebben az esetben foknak
8-9 mm belvilágu és 12-13 mm kül
világa osövet használnak, hogy a
drótkötél a oső 4 mm vastag húsát
ne tudja elvágni©
További szellemességről tanúskodik az az eljárás, amikor
a osövön belül helyeznek el egy csúszásgátló forrasztást a drót
kötélre /lásd az alábbi rajzot/, A forrasztás csavarral ellá
tott rögzítőgyürüvel felcserélhető, vagy egyszerűen egy rápré
selt gyűrűvel, _
____
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Az Itt bemutatottakon kívül a osőfokok a 3e/- alatti mód
szerek ezerint is rögzíthetők* úgyszintén a caőfokok helyett
használt fémrud-fokok.
Érdekesség kedvéért az alábbi táblázatban a franciák ál
tal használt 14 om azéles esőfok-drótkötéllétrák adatait közlöm*
Drótkötél 0
mm
3,25
3,25
2,40
2,40
2,00
2,00
2,00

fo k
mm

Kötélhágosó súlya
g/m

0

alumínium
Elektron
alumínium
Elektron
alumínium
duraluminium
Elektron

12
12
12
12
14
12
10

130
98
105
78
150
120
50

Mint látjuk, igen könnyűek és egy 12-15 m hosszú kötél®
hágcsó egy kalap belsejében elfér.
5o/ Drótkötélhágosó, drótkbtélfokkal
Szintén R 9 de Joly elgondolásáé A kötélhágosó felmenő réazé és a fokok egyaránt drótkötélből készülnek, melyeket egymás
hoz gyantás forrasztással kötneke Bár ezek az idáig ismertek kö
zül a legkönnyebbek, hátrányuk, hogy kezelésükhöz rendkívüli
ügyesség kell és osak végszükség esetén használandók.
6*/ Drótkötélhágcsók, vegyes fokokkal
A drótkötélfoku létrák minden második fokát fával, vagy
fémmel válthatjuk, amivel javíthatunk valamit e típuson. A raj
ta való közlekedés nem ad a kutató számára olyan biztonságos ér
zést, mint a többi létra, de ezeknél könnyebb.
Pa- és fémfokok váltakozása is adódhat egy kötélhágosón,
különleges kényszerítő körülmények fennállásánál.
oOOO o
Cikksorozatunkat a következő számban a kötélhágosó utolsó
részének ismertetésével folytatjuk. /Szerk./
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érkezett

Tájékoztatónk sokssorosltázának megkezdésekor kaptuk késhez
as alábbi cikket,melyet fontossága alatt aoronklvtil közlünk,
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,/Szerk,/

SZPELEOLÓGIA FÖLDTANI VONATKOZÁSAIRÓL
Irtás
D r ,

P a p p

P e r e n e

Barlangjaink a karsztos területek múzeumai, éppen ezért
kellenek kutatásukhoz hivatásos szakemberek és velük haladó,
munkájuk iránt érdeklődd, annak elősegítése érdekében lelkesedd*
érdeklődő közönség, természetjáró osoportok,
A barlangokban a természettudományok különböző szakainak
emlékei, és sok esetben éld képviselői vannak jelen, ezek a
tanuk sok helyen az idd távlatába is beállíthatók, Bzuttal kife*
jezetten a barlangtannak a geológiával összefüggd kérdéseit és
e kérdések megoldásához szükséges feladatokat, teendőket sorolnánk
fel és osak kiegészítésképp említenénk a barlangok hasznosításé*
▼al összefüggő lehetőségeket* A barlangokban végzett őslénytani
és régészeti kutatások /az előbbiekhez szorosan csatlakozva/
sikeresek voltak és szép. értékes eredményeket értek el, igy
ezekkel foglalkozni ezúttal szintén Indokolatlan lenne, VI*
szont az ásványtani, kőzettani és hegyszerkezettanl /tektonikai/
vizsgálatok, annak ellenére, hogy alapvető fontosságúak a bar
langok eredetének és továbkkutatáaának szempontjából ~ hiányosak,
illetve
sok helyen el is maradtak. Sok értékes adat vész el
igy és a továbbkutatás is bizonytalanabb.
Az ásványtani, kőzettani és sserkezettani megfigyeléseket és
ezek eredményeinek kiértékelő munkáját a következő módon lehet
sikerrel elvégezni. Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal,
hogy e munkát két szakaszban a legjobb elvégezni. Az első menet
ben a helyszínen megfigyelünk, gyűjtünk, munkánk további során
pedig laboratóriumi, majd otthoni munkahelyünkön feldolgozzuk,
kiértékeljük az előbb vázolt módon rendelkezésre állő adatokat.
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A megfigyelések általános rendje az, hogy először figyel
mesen, de hosszasan sehol sem időzve, bejárjuk a kérdéses föld
alatti üreget, áttekintve az egészet, szakaszokra osztjuk azt,
és ezután egy-egy szakaszt részletesen kezdünk megfigyelni, be
gyűjteni* Mindenképp, rögtön kezdetkor el kell hárítani a meg
figyeléseket zavaré külső akadályokat* így, ahol a felületeket
iszap, agyag vonja be, azt el kell távolítani# Néhol a rétegek
kedvezőtlen települése hátráltatja az észleléseket - fedik
egymást a rétegek - ilyen helyen az egyik réteget óvatosan le
bontjuk, azért, hogy a lényeges részleteket alaposan tanulmá
nyozhassuk# A megfelelő világítást biztosítani kell, egyébként
a legfontosabb, legérdekesebb részletek nem tűnnek szembe. Az
iránytű különösen a járatok irányának, a rétegek településének
megállapítása misét nélkülözhetetlen* Természetesen az iránytű
használatakor figyelni kell arra, hogy az észlelés helyén fém
tárgyak /alapáos, osákány, csille, lámpa stb,/ ne legyenek a
közelben* Az iránytűre a villanyáram is hat. Az iránytűvel nemosak a barlangjáratok iránya, hanem a rétegek dőlés-iránya, 8
a vízszintessel bezárt hajlás szöge is megállapítandó, Vannak
helyek, ahol kőtükrök őrizték meg az egykori mozgások irányát,
erősségét - ilyen helyeken a kőtükör dőlésének, a karcok nyomai
nak iránya is megállapítandó# Mészkő rétegek felületén sok eset
ben fehér erek észlelhetők# Ezek az erek is figyelembeveendők,
ha a kőzet szálban áll, mivel szintén a bekövetkezett mozgások
irányát és erősségét jelzik* Mindezek az adatok gondosan tér
képre viendők, tehát az észlelés helyének megfelelően#
Igen fontos, hogy a kutatott barlang kőzeteinek ne osak a
korát ismerjük, hanem kőzettanilag is aprd részleteiben is meg
vizsgáljuk és felderítsük összetételének, szövetének, szerkeze
tének adottságait. Az Összetétel megállapitása érdekében egy
részt részletes teljes vegyi vizsgálatra van szükség, ahol nem
csak a Ca, Mg arány határ ozand ÓI meg*, hanem a ritka alkat
részek; SÍ, Li, Gf, V, Cu, Sr, Ba, Pb, As stb., természetesen
ezeken kivül a Pe, és a Mn is minden éa'ethén# A különféle ele
meknek jelenléte egyrészt a keletkezés körülményeire adhat fel
világosítást, másrészt a cseppkövek, a falbevonatok kristályai
nak színeződésére, a kristályok alakjának, lapjainak kifejlő
désére nyújt magyarázatot# A kálóit /mészpát/ kristályformái
igen sokfélék - ezeket a barlangjaink felkutatásakor nem vet
ték eddig kellő gonddal figyelembe. Az alakon kivül a nagyság,
a méretek is megvizsgálandok. A kalcit kristályai nemcsak a víz
ben oldott alkatrészektől függően, hanem a fizikai körülmények e v í z éa a levegő hőmérséklete, a légnyomás, a huzat /légáram
lás iránya, erőssége/, a páratartalom szerint is - alakultak
ki, A cseppkövek alakja mindenképp figyelembe veendő-, nemcsak
az álló- /stalagmit/ és függő-cseppkő /stalaktit/, hanem a
függöny, bevonat, tetarata /kagylós medencéjű vizesés/ külön
böző kifejlődése is,
A különféle mészkő és dolomit nemcsak vegyi, hanem ásvány
tani szempontból is megvizsgálandó# Kb, 5 kg kőzetet /a súly
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tlzedgramm pontossággal meghatározandó!/ - savban feloldva
ás a maradékot ugyancsak tlzedgramm pontossággal lemérve,
a vizsgált mészkő. Illetve dolomit agyag. Iszap és finom
homok tartalma válik ismertté9 A kioldott anyag ásványtani
vizsgálata következik ezután0 A gyakorisági ?Uot is megad
va külön-kttlön mikroszkóppal, illetve a finomabb részt rönt
gennel kell megvizsgálni* üj szakasz fog kezdődni Így a ha
zai mészkövek Is dolomitok vizsgálatában.
Egy-egy földalatti üreg /barlang, víznyelő stb,/ kőze
tének szövetét is meg kell figyelni mikroszkóp segítségével|
kiderül ekkor, hogy az alaktalan és kristályos szövet között
minden átmenet megtalálható, A kristályos részek között is
igen nagy eltérés észlelhető, az egyenletes finom /századmilli
méter nagyságú/ kristályos szövet mellett, egyenlőtlen, te
hát nagyobb kristályokat közrefogó szövetüek is vannak. Dur
va kristályos /tehát tized milliméteres, milliméteres/ szö
vetüek is észlelhetők.
A mészkő és a dolomit térbeli kifejlődése, szerkezete
is helyenként, esetenként - megfigyelendő, A teljesen tömött,
tized hézagtériogatnak mellett, finoman likaoeos, likas,
durván likaoeos, üreges változatok ismerhetők fel. Ez utób
bi esetben megvizsgálandó, hogy a keletkezéskor vált-e ilyen
likaoeossá, vagy utólag, korrózió köveüeztében.
Ami a mészkő /dolomit/ vizsgálatakor elvégzendő, ugyanaz
minden részletében megismétlendő a oseppkövek esetében. Saj
nos a oseppkövek kristályos kifejlődésének sokféle változatá
ról • ami a barlángjáróknál a figyelmet leginkább felkelti és
gyönyörködteti - alig esik szó. Bzeknek a részleteknek felde
rítése, kidolgozása hálás feladat és újra osak az állítható,
hogy egyrészt a barlangok, földalatti üregek keletkezése miatt
is igen fontos, másrészt az általános leiró kőzettan szempont
jából is. Természetesen, ha az ilyen irányú felderités megtör
tént, akkor keresni kell a létrehozó folyamatok szerepét, a
fizikai, a kémiai feltételeket is meg kell keresni, hogy a kő
zet adott kifejlődésére milyen módon hatottak,
A barlangok keletkezésének /genetikájának/ a kérdése külöefdft* fontos. Kétségtelen, hogy a legtöbb barlang kialakít
tását tektonikus folyamat indítja meg ás osak kivételesen ta
lálni olyat, amit pusztán a korrózió, vagy vulkáni tevékenység
hozott volna létre. Viszont majd minden helyen a tektonikus erők
mellett a fizikai, kémiai hatások, sőt nem egy helyen, az emberi
tevékenység is hozzájárult a barlangok keletkezéséhez - kiala
kulásához, A tektonikus folyamatok lényegükben fizikai erők ha
tásai és ezek alapvetők, Bzek a tektonikai erők határozzák meg
a barlangok járatainak az irányát, osapását, sőt még a nagysá
gát /szélességét stb,/ is,
A fent felsoroltak egyúttal híven tanúsítják azt is, hogy
a barlangtan milyen tudományokkal van kaposolatban. Kétségtelen,
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Á szpeleoldgia összefüggései más tudományokkal
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hogy - Borra véve • az általános geológia, őslénytan, aroheolőgla
mellett, az ásványtan, kőzettan, hegyszerkezettan, hidrológia,
hidroiéfllógia, geodézia, geofizika, sőt a fizika és kémia is
sok kérdésben egymással összefügg, vannak közös kaposolataik.

Az l'SZc ábra vázlatosan fejezi ki ezeket a vonatkozásokat•
Megjegyzendő, hogy e vázlat már 1959# őszén megvolt és az
1960# május 5-én rendezett ankéton Horusitzky Fereno, Jaskó
Sándor, Mándy Tamás, Mauoha László és mások észrevételei fi
nomították azt.
A mi kultúránk egyik alapvető sajátossága, hogy a tudomá
nyok nem önoéluak, hanem amellett, hogy az összefüggéseket egy*
mással fokozott mértékben keresik - ezt tettük az imént - a
közösség szolgálatának közvetlen, vagy közvetett lehetőségeinek
a tisztazásá-is á óét, A barlangok a közösséget - a legtöbb
esetben - a bel- és külföldi idegenforgalom kielégítésével is
szolgálják, Hem lehet azonban egyedül erre szorítani a szerepü
ket, még csak a kutatás, a kollektív munkának nagy nevelő hatá
sát sem tekinthetjük másik ás egyben utolsó lehetőségnek. Szidó*
szerint az emberi biztonság védelmét szolgáló helyekként is számbaveendők - nagy súlyt helyezve a fedőrétegek vastagságára és a
vizszerzéa biztosítottságára. Szinte körzetekre kellene osztani
az országot és különösen a gyerekek és betegek szempontjából
kellene egy nyilvántartást felfektetni. Ez osak az óvatosság su
gallta teendő, mert változatlanul bízni kell abban, hogy nem ke
rül sor újabb háborús katasztrófára, Hyilt kérdés ezidőszerint
még mindig, hogy gyógyításra valóban alkalmasak-e a barlangok.
Az ózdi kórház Béke-barlangban folytatott gyógyítási kísérletei
mindenesetre igen jelentőségteljesek. Elképzelhető azonban az,
hogy a feltételezett gyógytényezők még sem lesznek meg, illetve,
hogy osak éppen kivételesen találni ilyen helyeket, ilyen bar
langokat - akkor is ez most vizsgálandó kérdés. Ha teljesen el
vetendő lenne az a feltevés, hogy a barlangok gyógyításra al
kalmasak, akkor is üdültetés szempontjából igen nagy és ezidő
szerint nálunk alig kihasznált lehetőségeket jelent egy-egy bar
lang környéke. Mind a fiatal tanulóifjúság, mind pedig egyetemi
hallgatóink edzettsége, kondíciója sok kívánnivalót hagy maga
után - ezek állandó javítására törekedni társadalmi, sőt hatósági
feladat. Legyenek a barlangok az egészségvédelem támaszpontjai,
sátortáborok, állandó házak épüljenek ott, A barlangok raktáro
zásra, tárolásra is alkalmas helyek /gyümölos, tojás, sajt, mű
anyag, üvegáru stb,/. Tudomásunk szerint a debreoeni gyógyszer
ipari kutató körök is foglalkoznak a barlangok nyújtotta adott
ságok fokozott kihasználásával.
Mindezek indokolják egyrészt, hogy az összeállitás állapo
tában levő barlangi nyilvántartás egyes részleteit feltárjuk,
másrészt ennek megfelelően egy olyan nemzetközileg is elfogadható
jelzésre is gondoljunk, ami az áttekintést megkönnyíti.
A barlangnyilvántartás /barlangkataszter/ régóta foglalkoz
tatja kutatóinkat. Jelenleg Bertalan Károly fáradozik a hazai
barlangkataszter összeállításán. Megjegyzendő, hogy egy ilyen
kataszter befejezetlen, az állandóan fejlődik egyrészt az igé
i
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nyéknek, kivánalmaknak megfelelően, másrészt a kutatások ál
landó előrehaladása miatt is. így legyen szabad erre a szakterü
letre kitérnem, - annak ellenére, hogy eddig ezzel nem foglal*
koztam
hiszen a tanárember, az idős ember egyik sajátossága
a rendszerezés,
A barlangkataszter fő részeli 1* Geodéziai-földrajzi
adatok; 2, Szpeleológiai adatok; 3, Geológiai adatok, 4* Mete
orológiai adatok; 5, Hidrológiai adatok; 6, Hasznosíthatósági
adatok; 7e ősrégeszeti adatok; 8, Irodalom, 9* Jelenlegi kuta
tói és kézelőig
1* A
1*1.
1,2.
1*3*

geodéziai«földrajzl adatok*
A T ^ T a n g neve, 7" ...... .
Község nevea
A Vb, tanácsháztdl, ill, a község közepétől való fekvés
iránya és távolsága,
1.4, Milyen ut vezet oda?
1.5, üangerszint feletti magassága
1.6, y z koordináták.
2, A
2.1,
2.2,
2,3#
2,4#
2.5,
2.6,

szpeleológiai adatok*
Milyen fajta‘barlang?Bejáratának jellege,
Völgy vagy töbör alján van-e a lejárat?
Lejtőn van a bejárat,
A barlang főágának csapásiránya,
A barlang főágának hossza, szélessége, magassága /átlag
értékek/, lejtés-esés viszonyok.
2.7, A 2,5 és 2,6 adatai a mellégagakra vonatkozölag is megadandók,
2.8, A oaeppkövezettség,
2.8.1,
A barlang hány %-a cseppkövéé?
2.8.2.
A cseppkövek fajtái* sztalaktit, sztalagmit, bevonat,
zászlólebeny, tetaráta,
2.8.2.1, Színe,
2.8.2.2, Felülete sima, finom-apró kristályokból álló, durvanagy kristályokból álló, korrodált, a kristályok mére
tei, a kristályok alakja /lap index/, a cseppkő növek
vő, ép, repedt, törött, ledőlt,
2.8.2.3, A cseppkövek maximális méretei* átmérő talpon, középen
» derékon és fenn az elvégződés közelében; magasság,
2.9, Vázlatrajz /alaprajz és szelvények/, fényképek.
30 Geológiai adatok*
3 .1 , Áz 'alaYf7ő~Tényez<5k kiértékelése, tehát hány #-ra becsül
hető a tektonikai folyamatok hatása, a korrózió, korrázió,
3.2, A barlang kora, keletkezésének ideje,
3*3, Ásványtani adatok*
3#3#1«-Milyen-ásványok.kerültek elő? A hely pontos megadása
és jelenleg hol tárolják ezeket? Ide is hozható a 2,8,2,2,
minden adata,
3.4. Kőzettani adatok*
3V4T-U A közötek pontos megnevezése
3*4»2. A kőzet kora.
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3e4e3o
394 o4 o
3«4o5o
3»4»6a

A kőzet szine.
A kőzet felülete /sima, érdes/#
A kőzet szövete /erekkel átjárt, agyagos/*
A kőzetrétegek vastagsága, a rétegek harántelválásai
/gyakoriság, irány/0
3®4o7® A kőzet kémiai összetétele,,
3.4.89 A kőzet agyagtartalma /i **>os mennyiség, agyagásványok/*
3.4.90 A kőzet meohanikai tulajdonsága /nyomószilárdság, fagyállóság stb*/«
3.5. őslénytani adatok?
Milyen kövületek kerültek elő? A fajok $-os gyakorisága,
megtartása /épsége/, a pontos lelőhely*
3®6* Hegyszerkezeti /tektonikai/ adatok?
3.6,1* "ToréseE'"íránysi g'yakóriságii szerint, harántelválások
iránya és gyakoriság szarinti összefoglalása - a hely
pontos jelzésével,
3.6,2, A kőtökrök helye: mérete* dőlés és csapás iránya,
4. Meteorológiai adatok:
4.1, Á "barlang levegőjének hőmérsékleteloszlása,
4.2, A barlang levegőjének párateltsége*

5® Hidrológiai adatok:
5*1# F'viz mennyiségének változásai, a leggyakoribb vízhozam,
a vízhozam minimuma-maximuma, a folyóvíz sebessége,
5.2, A viz hőmérséklete, minimum-maximum, leggyakoribb érték,
5.3. A viz átlátszósága /em-re látni 30 mm / tárosát/,
5.4. Vízkémiai adatok: keménység, oldott oxigén,
Ca,Mg,Pe,Mn,SO,, nitrit, nitrát, egyéb alkatrészek,
5.5. Hidrológiai adatok: a barlang kőzeteinek hézagossága,
likacsossága, A viz hogyan jelenik meg? csepp, ezek gyakori
sága, ér-patak, folyó, tó? Ezek méretei.
6, Hasznosíthatósági adatok?
.Járhatóság.fokaT/osak W f a t ó barlangász, ill. vezetővel jár
ható, bárki látogathatja/.
Barlangjáráson kívül mire alkalmas? Tárolóhely, óvóhely,
egészség-védelemre alkalmas, gyógyításra alkalmas stb,
7» ős^jégészetl adatok: leletek felsorolása, pontos hely, fel*,
szin alatti mélység, mi között találták, kor pontos megjelö
lése, jelenleg hol őrzik?
8, Irodalom0
Ide ismeretterjesztő, sőt ujságoikkek is beveendők* első
helyen a szakcikkek állnak.
9. Jelenlegi kutatói:
lontos oím és a kutatók neve,
A jelenlegi kezelő neve és pontos címe.
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A barlangkataszter /nyilvántartás/ adatai legalább 2 helyen
őrzendők, az adatokét bizalmasan kell kezelni, anélkül azonban,
hogy megbénítanánk a megtekintést, A katasztert bizottság ki**
sérné figyelemmel és évenként legalább egyszer gondosan átnézné,
A kutatottságnak, mint a fentiekből erre következtetni lehet,
több fokozata van. Egyelőre 4 fokozat felállítása ajánlatos;
1. a teljes kutatottaág, ilyen lenne pl, a Baradla, Béke
barlang, Vasé Imre-barlang, Budapesten a Pálvölgyi-, a
Mátyáshegyi-, a Szemlőhegyi barlang,
2. a felsorolt pontok mindegyike külön 50 5^-ra tisztázott,
3. a felsorolt pontok mindegyike külön 10 #-ra tisztázott,
4. számbavett, de gondosabban át nem nézett barlang.
Természetesen a barlangokhoz hasonlóan kell geológiai szem
pontból kutatni a víznyelőket és mindazokat a karsztos üregeket,
melyeket a felszín alatt találni és ahová bejuthatunk.

CSEHSZLOVÁKIA KARSZTVIDÉKEIRŐL, BARLANGJAIRÓL ÉS A CSEHSZLOVÁK
jtolAifóKÜTATÁS ÁLLASÁBÓL

érdekes összefoglalót közölt Prantisek Skrivánek, A
karsztvidékek között elsőnek a Prága-környéki Bohémiai*karsatot,
majd a Brno-tól északra elterülő Morva*kareetot említi, Azután
Csehszlovákia legnagyobb karsztvidékét, a 800km2 nagyságú Dél*
szlovákiai karsztot, a Murányi karaztfennsíkot, a Kis- és
Fehér^Kárpátok, valamint a Fátra, a Llptói*havasok és a Magas*
és Alaosony-Tátra előhegyeinek karsztvidékeit. Osehszlovákla
három legjelentősebb tudományos szervezete kösül Bohémiában a
Prágai nemzeti Muzeum karaztszakosztálya még Szlovákiában is
tevékenykedik. Morvában a brnol Szpeleologus Klub a Gsehszlo*
vákial fűd. Akadémia brnoi osztályával egyetemben játszik ko*
moly szerepet, Szlovákiában a Lipxószentmiklóai Kareztmuzeom
mellett működő Szlovák Szpeleologlai Társaságban tömörülnek
a karszt- és barlangkutatók.
Az utóbbi évek jelentősebb feltárásai között elsőnek a
Bohémial*karszt Beroum városától nem messze levő Koneprosy
barlangját ismerteti, A prágai nemzeti Muzeum Társaság kársát*
szakosztálya által újonnan feltárt barlang negyedkori üledé*
kéből kikerült leletei révén a világ egyik jelentős lelőhetyrel
közé számit, A osontleletek, mint a kardfogu tigris, a medvék,
szarvasok, bölények, orrszarvúak és hódok néhány faja és a
maoekafélé.ragadozók, beleértve az oroszlánt Is, a legnagyobb
ritkaságok közé tartoznak. A legrégibb rétegekben a teknőebé*
kák teknőlt és a steppel elefántnak, a mammut ősének óriás
csontjait találták, A legértékesebb azonban egy majom, a Kaeaoa
faj osonttöredékének maradványa volt. Ez a majom a Bohémial
karsztban, a Cromer*interglaolálls időben, azaz több mint
500,000 évvel ezelőtt élt, nagyon jelentős a jégkori ember, a
Homo sapiens fossills megjelenése is, aki itt a ffürm II, IdŐ*
szakában élt és neandertalold jagyat viselt. Egy XV, századból
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való feam-íspés.iögyáx'lió szerkezet megtalálása amellett szól, hogy
a barlangot az ember valószínűleg akkor hagyta el,ás a hajdani
bejárat - amit osak most fedeztek fel újból - valószínűleg
akkor temetődbe!ett b®0 A barlang máskülönben 2 km hosszú ás
oseppkövekkel is gazdagon díszített.
Egy további jelentős felfedezés volt 1957-ben Éazak-Bokémiában, Bozk«»^ városka mellett egy isis szilurdolomitszigetben
kiterjedt c*seppkőbarlang0 Ezen barlang alsó része vízzel telt,
ée iti több egymásba k&paaoiŐdá tó van, A legnagyobb felszíne
150 aT, Külön érdekessége, hogy a barlangot alkotó dolomit
Kvarserekkel -van átszőve, ami vízben oldhatatlan. A korrózió
ebeket a» ereket kipreparálta és Így egy sajátos fa11ornamen
tikát hozott létre, amihez hasonló egyik osehszlovák barlang
ban sem található,
A Morva-karszt középső részében, néhány kilométerre a vi
lághírű Maooeha-től, Budloe falu mellett egy 85 m mély nye
lőben tűnik el a jedovntcky patak, mely öt kilométeres föld
alatti ut után jelenik meg Ismét a napfényen. A b m o l Sapeleológiai Klub egyik kutató csoportjának eddig három kilométeren
sikerült b@nns előrenyomulniok, A Csehszlovák Tudományos Aka
démia b m o i sspeieelógiai osztálya pedig as Északnyugati Mor
vában f Javorieko mellett egy, már eddig ismert oseppkőbarlangban a4, üreg egykori kialakításában szerepet játszó földalatti
patak medrét tárta fel, A barlang különlegességei a gyakran
erotikus növekedésű, teljesen tiszta, átlátszó kaloltkópsődményekp az u,n, *heíiktiiaka, melyek kaktuszra emlékeztető
alakzatokban díszítik a barlang falait és az öregebb csepp
köveket,
A szlovákiai nagyobbasabásu feltárások között elsősorban a
Deményfalvl-jégbarlangot ás a Szabadság-barlangot összekötő
járat felfedezését említi. Ezzel a feltárással a szlovák szpeZoológusok & Deményfalvi-barlangot, 12 km-es ösaehcsftsévai
vgehBzlovákla leghosszabb barlangjának rangjára emelték,
A Délszlovákiai-karaztban, mely Csehszlovákia legnagyobb
karsztvidéke, az utóbbi években két nagyobbszabásu felfedezést
tettek. így a rozanyól kerületben, e gombaszögi Fekete-forrás
mesterséges süllyesztésével egy patakos barlangot tártak fel,
mely mintegy 2 km hossza?* nyúlik a Ssilioei-fenaaik alá. Nem
messze tőle, Berzéte mellett, hasonló módon tártak fel egy má
sik barlangot, melynek patakja a Pelsőoi fennsík vizét vezeti
le és egy 100 m hosszú tavat is képes.
Az utóbbi időben a szakemberek érdeklődése Csehszlovákia
mélyebb barlangjai felé fordult, A zsombolyok mélységi sor
rendjét is összeállították, A legmélyebb zsombolyok nagyrészt
a Délsi-lovékiai-karsziban, a szlovák magyar határ közelében,
minden településtől távol találhatók. Ezek között az első, ill.
a legmélyebb a Barésdálást^zsomboly, Ez Gombaszögtől K-re, a
Szilicei fennsíkon t*lálhatő. Mélysége 182 m, A zsomboly bejá
rása, illetve bemászásr 36 Órát vett igénybe, A kutatók a le-
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szállásnál drótkötele® esörlőt használtak,, A Csehszlovák
Semzeti Mnzeum karsztszakosztálya 1957c őszén kutatta át a
második legmélyebb zsombolytc Ez a "fflala Zsomboly" 142 m
mély és a Szülési fssmaik északi részén, a Barázdálástél
mintegy 7 km~re találhatód Az expedíció egy hónapot töltött
a közelében,, A tábort ivóvíztől, - ami itt elég ritkaság =>
nem messze sikerült feltűntökc A leszállást szintén osörlő
segélyével oldották meg„ A fenéket csak a harmadik napon ér
ték elő A zsomboly keményesastt, a francia *aven”«*okra emlé
keztető falai cseppkővel gazdagon díszítettek* Ugyancsak eb
ben az évben kutatták át a "Yelka Bifka*~t, mely 131 m mély
ségével Csehszlovákia negyedik legmélyebb barlangja* /A
harmadik a világhíre Macooha 138 m«rel*/ A rendkívül nehéz le
szállást több lépesében oldották meg ée csak a negyedik napon
érték el a feneket* Itt la osörlőt használtaké Az ötödik leg
mélyebb zsomboly az Alaosony-$átrában, a Sv&tojaneke völgyben
az “Ohniste diera* 122 m mély* A hatodik helyen álló "Yetrna
dlera" 120 m mély és ismét a Bélszlováklal karsztban található0
A Szlovákiai 100 m-nél mélyebb zsombolyok kutatásával kaposolatban azt a mikrokiimatikus megállapitást tették, hogy a leg
alacsonyabb hőmérséklet a barlang első harmadára esik és ed®
dig a hőmérséklet gyorsan süllyed, tovább lefelé aztán a ge©«
termikus gradiensnek megfelelően emelkedik,, /Die Höhle, 1960o
leszám*/

A németországi Qeialingen melletti Mordlooh, ez a régóta
ismerT^aktív barlang az u t 5 b ¥ T T u ^ á s © k alapjánflíémetország
leghosszabb barlangjai sorába került* 1959o nyarán több kísér
let után, három szifon leküzdésével megnyílt az ut a barlang
további részei felé0 Közben azonban még mintegy 6 tonna tör
melék anyagot is meg kellett mozgatni,, Az ekkor feltárt és fel
mért részekkel a barlang hossza 1708 m lett* A barlang jól
rétegezett mészkőben, a fehér jura u*ne béta-kőzetében van,
ami eddig általában úgy volt ismeretes, hogy nagyobb barlang
rendszerek, illetve cseppkövek képződésére Kevésbé alkalmas*
Itt azonban, ahol mintegy 80 m vastag rétegről van, másképp áll
a helyzet* Érdekes még a barlang egy 1800-ből ée egy 1833“»ból
való leírásának összehasonlítása ia* /Die Höhle, 1960„1,/

érdekes határozatot hozott az osztrák Bundesdenkmalamto Hemcsák a stelerországTTéggau melletti Lorhöhle-t nyilvánította
védetté, hanem a barlangból kilépő patakot is mintegy 60 mé
teres szakaszon a védett területek közé sorozta* /Die Höhle.
1960*1*/

«

320

A franciaországi Perigord Rouffignae barlangja, mely mag.*
üalénienlEeTu falÍe8 Ím^nyei3rö|'~Ti%Tvflaghireaaé» most barlangvaeutat kapott® így a látogatók a barlang eddig feltárt
részeit egy óra alatt bejárhatják® /Dia Höhle, 1960o lo/
ao

c=)

Az Osztrák Barlangkutatók Szövetségének /ftkeeaedienst/
BajtófzilgSlt^a a napisajtóban hapviTágoí látott hibás vagy
tévea.barlánH "híreket kiigazítja, helyeabiti, illetve meg-
felelő értékére Bzállitja le® 1954o óta máskülönben az újsá
gokat közvetlenül az egyes Landesverelnek informálják®
/Die Höhle, 1960® 1®/
O «» o
Ceon CoSa> a Philadelphiai Egyetem antropológia pro^
fe868br&„»árT$t39TT5Ía ’
fogíilkozl'S az ^ s z a l a f M ¥ a i l s e!1?ázai*
ai,barlangok kutatásával® Legutóbb megjelent könyvében 7 bar
langról számol be0 Foglalkozik a Közel- és Közép-Kelet tör
ténelem előtti idők kultúrájának keletkezésévelj, a jégkor
szakkal® illetve a oaapadékos időszakkal és ezáltal a növény
éé állatvilágban feltehető változásokkal és ezeknek az em
berekre való hatásával® Bezárólag a tűzkő feldolgozás fajai
val és módjaival® Ásatásai során hét barlangban több mint
150o000 tűzkövet éa számos juh, szarvasmarha, disznó* ló,
oroszlán éa fóka csontjait ásta ki® Ezenkívül 13 ember egyes
esontmaradványait is megtalálta® Csaépmaradványokát esak
két barlangban talált® A faszánmaradvány leletek a karbonme
tódus szempontjából jelentősek® A feláeott hét barlang közül
hat archeológiái szempontból teljesen érintetlen területen
fekeziko /Die Höhle, 1960® 1®/
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Uj barlang nyílt meg a veszprémi Csatár-hegyen*

A Veszprémtől nyugatra emelkedő Csatár hegyen 1960* május
11-én a délutáni érákban, egy legelésző tehén lába alatt beszakadt a főid és helyén arasznyi átmérőjű lyuk képződött* A
közelben lakd tanyaiak a nyílást másnap mintegy 1 m átmérőjűre
tágították ki, majd létrával leereszkedtek a 7 méter mély és
lejjebb kiszélesedő barlangba** A legmélyebb pontom csontokat ta~
A veszprémi barlangkutató csoport 3 tagja május 14-én szállt
le a barlangba, Megállapították, hogy erősen lepusztult, fel*
tehetően hévforrásos eredetű dolomit barlangról van szó, melynek
alját mindenhol törmelék fedi és boltozata néhány helyet kivéve,
már sehol sem oldott, hanem omlásoa eredetű, A legmélyebb pon
ton recensnek kinéző állati osontok feküdtek, melyekről később
a helyszínre kiszálló Vértes László megállapította, hogy házi
disznótól származnak, A törmelék kibontásával 3 kisebb üreget
tudtunk még hozzáférhetővé tenni, ezekkel a barlang mért Bssshoaszusága 21 méterre emelkedett* Helyenként néhány om-es oseppkövek áe laza, puha kalelumkarbonát bevonat található, A szál
kőzet azonban mindenhol dolomit*
A barlang 5 méter mély, függőleges aknaazerű bejárata a oBa
tári templomtól 300 méterre 90 »os irányban, mintegy 300 méter
tengerszintfeletti magasságban nyílik az enyhén lejtő hegyol
dalban, Megnyitása előtt mindig zárt lehetett, a dlBznőosontváz a bejáratot fedő földréteg alsó, régebben beomlott részé
vel kerülhetett a barlangba és a szivárgó viz mosta a leg
mélyebb pontra*
A barlang régészeti, feltáré barlangkutatáal és idegenforgalmi szempontból egyaránt jelentéktelen, legfőbb érde
kessége az, hogy most, pontosan meghatározható időben nyílt meg,
emberi beavatkozás nélkül.
dr* Marké László
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Legújabb kutatások az Abaligetl-bar.lángban
Rádióelőadás

A 25 kilówattos villanymotor dübörgő zajában, a reflek
torok sápadt fényében fáradt arou kutatok hajolnak az
Abaligeti-barlang szifonjának áeitó torka fölé, Már 16 órája
szfvja a hatalmas bányászivattyu a vizet a szifonból, A vizszint hol gyorsabban, hol lassabban, de egyre osökken, A
kutatók közül hárman gumiruhába öltözve, gumicsizmában, víz
mentes kézi fényszórókkal felszerelten várják a szifon nyí
lását , Nem félnek, de azért látszik az aroukon, hogy nem
mindegy 4 méterre a szifon vizszintje alá merülni egy szivatytyu védelme mellett.
Egyszerre kísérteties hang hallatszik a szifonból, amely
még a motor dübörgésénél is erősebb. Olyan hang ez, mintha egy
nagy rossz aMkusztikáju teremben erős hangú gongot ütnének
mego Ismerjük már ezt a hangot* a szifon nyílását jelzi. Le
szívás alatt a túlsó üregben a süllyedő vlzszint felett
vákuum keletkezette Ennek kiegyenlítése kezdődik meg akkor, amikor a szifonszáj nyilán! kezd.
Készülődünk a nehéz útra, Sorrend* Szávai, Rőnaki, Vasa*
Még egyezer mindent megbeszélünk. Az első felköti a biztosító
kötelet, azután indulunk, A szifon alacsony, legalább is az
elején alig 30 om légrésünk van. Hason osúszva megyünk szorosan
egymás után* most nem szabad elszakadnunk,Alattunk híg iszap.
Nem szabad megállanunk, mert akkor azonnal merülni kezdünk.
Az iszap pedig nagyon vendégmarasztaló0 Nagyon megerőltető a
mászás, annál is inkább, mivel mi közben mérjük a osuklőra
szerelt tájolóval a járat irányát is, míg a távolságokat a
kint maradottak a biztositókötélen jelölik, A külsőkkel gégemikrofonos telefonon tartjuk az összeköttetést és diktáljuk
észleléseinket,
11 métert haladhatunk előre, amikor 30 fokos szögben jobb
ra kanyarodik a járat. Bővül a keresztszelvény, könnyebben ha
ladunk, Felettünk a szaggatott, erősen korrodált mennyezet
felemelkedik, rövid függőlegesen felfelé tartó kürtőket látunk,
amelyek azonban oly keskenyek és rövidek, hogy nem lehet ben
nük közlekedni. Az iszapból helyenként leszakadt nagy kőtömbök
állanak ki, amelyek megkönnyítik a közlekedést.
Hirtelen nagyobb üregbe jutunk, de legnagyobb megdöb
benésünkre nem tudunk továbbmenni. Iszapos lámpáink gyér
fénye megosillan a második szifon vizében, Ninosen sok időnk.
Tájékozódunk, megkíséreljük a szifon mélységének megmérését.
Hirtelen rángatni kezdik a biztositó kötelet, ami sajnos nem
jót jelent, Előre megbeszéltük, hogy ezzel a jelzéssel k ö z ü k
azt, ha a szivattyú valami oknál fogva leáll, Ninos veszteni
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való időnk, hiszen az utánfolyás percenként 1,5 köbméter, ami
hamar feltölti a szifonüreget áa elzárja a menekülésünk út
ját 0 Hasonoeuszva, mély Iszapban még a menekülés sem megy
gyorsan* Az Időközben rám kötött biztosító kötél végén lógva
valósággal szánkózom az iszap tetejéne Az ut végén, a szifon
bejáratánál bizony már a fejünk is viz alá kerül, egy-két
korty a torkunkon is leosuszik* Nagyon fáradtak vagyunk és na
gyon fázunk* Hiába, egy meleg iszapfürdő mégis osak kelelemeaebb,
Az előbbiekben elmondott szifonáttörési kísérletünk éta,
ha lassan isr de előrehaladtunké Jelenleg 30 méterre vagyunk
bent ás 6 méter mélyen a víz színe alatt* Tökéletesen meg
kell Ismernünk a szifont a pontosan le kell térképeznünk, osak
úgy tudunk áttörni* Kutató csoportunk ezóvi feladatai közé tar
tozik az Abaligeti-barlang jelenlegi 300 méteres hosszának végén
levő szifon áttörése* Az első 30 méteres szakaszt már feltér
képeztük, bemértük az irányokat, és megállapítottuk, hogy a pár
évvel ezelőtt 9 méter hosszan a viz színe felett hajtott tárónk
iránya jő* Mintát is vettünk a szifon fenekét boritő iszap alat
ti hordalékból és örömmel láttuk, annak nagy része kvarekqvlos,
ellentétbon a barlang alsó szakaszának mészkőhordalékával*
Biztatő jel az is, hogy a szifon a barlang feletti hegy maga
sabb részei felé vezet, ugyanis a vastagabb fedőkőzet inten
zivebb oseppkőképződést jelent a legtöbb esetben, mivel a víz
nek hosszabb függőleges útja során nagyobb nyomás alá kerülve
több lehetősége van a mészoldásra*
Az eddig tapasztaltak során megállapítottuk, hogy még sok
kitárté munkára van szükség ahhoz, hogy ezt a szokatlanul hosszú
és mély szifont legyőzzük, de nem ijedünk meg a nehézségektől,
sőt az átmeneti sikertelenségektől sem* Reméljük, hogy Abaliget
látogatói pár év múlva már kényelmesen, villanyégők impozáns
világítása mellett járhatják a föld mélyének azon részeit,
ahol mi ma még osak nagy nehézségek és sok veszély közepette
szinte centiméterről-eentimétérré dolgozzuk magunkat előre*
Vasa Béla

Beszám oló
a v e sz p ré m i b a r la n g k u ta tó o s o p o rt 1954-59* évi munkájáról

Barlangkutató csoportunk kisebb megszakításokkal 1934*
augusztusa óta működik* Munkaterületünk a feltáró barlangkutatás szempontjából eddig teljesen elhanyagolt Bakony hegy
ség* Habár a Bakonyban nagykiterjedésü, összefüggő és földta
nilag háborítatlan karsztvidékeket nem találunk, az egyes egy
mástól elszigetelt és részben összetöredezett karsztos rögökben
mégis sok karsztjelenség figyelhető meg, melyek közül többet
feltárásra és kutatásra is érdemesnek Ítéltünké Mivel hosszú,
több kilométeres, összefüggő barlangjáratokra nem számíthattunk,
nem egyetlen feltételezett barlangrendszer feltárásán dolgoz-
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tünk. hanem több, egymástól független munkahelyen végeztünk
kutatásokat* Fontosabb eredményeink eddig a következők*
1#/ 1955* május 1-én feltártuk a Pulai baaaltbarlángot,
A pulai templomtól 1600 méterre 320°-os íránytan.Tmlnxegy
300 m tengerszintfeletti magasságban, a Kabhegy bazalttaka
rójának DNy-i részén nyíló bejáratára Pula község tanítója,
Reményi Antal hívta fel a figyelmünket, A sik terepen, lej
tősen induló szűk bejáratba szorult néhány kisebb bazalt
szikla eltávolítása után tisztán bazalttömbők alkotta omladék közötti Járatokba és üregekbe Jutottunk, A labirintusszerűen húzódó Járatok összhosszuságát 40 méterre becsüljük
/pontosabb felmérése még folyamatban van/, legmélyebb pont
ja 14 méterre lehet a felszín alatt. Rendkívül omlásveszélyes
barlang, mely feltehetően a viszonylag vékony bazalttakaró
alatti mészkő üregeinek felfelé harapódzó omlása révén kelet
kezett, de mészkövet még a legmélyebb részeken sem találtunk,^
Környékén még több kieebb-nagyobb berogyás található, vala
mennyi bazaltban. Részletesebb morfológiai és genetikai fel
dolgozást érdemelne,
2,/ 1956, szeptember 2-án tártuk fel a Osósapusztal-barlangot» Bejárata Csősapusztétól 2 km-re lö5ó-os irányban,
42Ö m tengerszintfeletti magasságban elhelyezkedő töbör
sor legmeredekebb oldalú tagjának aljából nyílik, A barlang
daohsteini mészkőben, omlás folytán képződött, bonyolult
alaprajzú hasadék- és üregrendszer. Hosszúságát 70-80 méter
re beosüljük, legmélyebb pontja 12 méterrel lehet a bejárat
alatt /a felszín alatt tehát mintegy 20 méterrel/, A berogyásnak osak Jelentéktelen vízgyűjtő területe van, a barlang
keletkezését tehát valamilyen alsóbb barlangjárat beomlásával magyarázhatjuk, Brre a feltételezett alsó szintre azonban
nem tudtunk lehatolni, mert a Jelenlegi alsó végpont kb, 10
méter mély, függőleges, 15-20 om széles hasadék, ami nem Jár*
ható. Több helyen élénk huzat észlelhető, A barlangot alkotó
sziklaomlás helyenként nagyon idős lehet, mert 20-30 om hosaszu cseppköveket is találtunk egyes látszólag labilis szikla
tömbökön,
3*/ A saentgáli kőfejtő barlangjában 1957-59-ben végzett ku
tat ásaTnF'aörárTT^nagyteremBenn^evő^omlást megbontva 20 m
Összho88zuságu, vizmosta, oseppkődiszes részt sikerült fel
tárnunk, Ennek végét azonban összekaloitosodott, osak rob
bantással elmozdítható sziklatömbök zárják el, melyek közül
erős huzat fuj. Az itt régebben létezett, nagyméretű bar
langrendszer ronosait régi és újabb vetődések választják el
egymástól, melyeket osak igen nagy munkával lehetne áttörni.

+ A bazalt alatt fődolomit tételezhető fel, /Bertalan K*
megjegyzése,/
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4©/ Sikertelen feltárási kísérleteink voltak az alábbi
helyeken*
Macakalyak víznyelők, a Kabhegy É~i oldalán* Itt
5 nyelőt próbáltunk meg kibontani© A kisebbek járhatatlanul szűknek bizonyultak* a nagyobbak tör*
meléfckupján nem tadtunk áthatolni*
Kisszápalma pusztai víznyelő, a Kieszépalma és
Szépalma pu'ézt'áT *8'sézékSYS^kék jelzés legmélyebben
fekvő pontjától néhány méterrel délre* 14 méteres
kutatőaknánk végén járhatatlanul szűk vlzjáratot
találtunk©
Hagy P é n z ü k /Somogyhegy/© Az elaggott barlangban
olyan sok ^TrmeXéT halmozódott fel, hogy a legva
lószínűbb folytatásl irányt becsülni sem lehet©
Dr0 Marké László

H

R S T " .-""“ T Í T T I r - T T H T B T ' I

A Pécsi Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportja
nyáron az Orfillí-barlahg szifohijáhak áttörésére kutatóvá*
bort szervez© A munkáknál szivattyús vizszintslillyesztést
alkalmaznak, de lehet, hogy búvárokat la be kell vetniök©
Az idegenforgalom megindulása miatt átmenetileg őszig az
Abaligeti-barlang szifonjának áttörési munkáit felfüggesz
tették, viszont a viznyelő bontásával eredményesen haladnak
/3 nap alatt 10 m mélyre jutottak le, erős huzatot észlel
tek, de sajnos omlásba keveredtek/©
X X X

A Kinizsi Barlangkutató Csoport nyári teresztenyei
expedícióját óoTt"v2TIalai segíti® Az Élelmiszeripari Szol
gáltató Tröszt munkagépeket, a Szerenosi Cukorgyár külön
féle szerszámokat, kisvasúti síneket és csilléket, tábori
felszereléseket stb,, továbbá szállításhoz tehergépkocsit,
a Magyar Orezágoe Söripari Vállalat, a Budapesti Dohánybe
váltó ée Fermentáló Vállalat és a Budapesti Szesz-, Élesztőés Likőrgyár munkaruhákat, a Bélipari Vállalat és a Hűtő
ipari Vállalat gumicsizmákat, az Elelmezéaipari Központi
Kutató Intézet és a Dohánykutató Intézet különféle labora
tóriumi felszereléseket ée műszereket bocsátott a barlangkutatók rendelkezésére©
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H ozzászólások ~ w‘fa
■Kötél* kötélháifoeő" Oo cikksorozathoz

Őrömmel Üdvözlöm a Tájékoztatóban Csók Háménak a kötél*1
lel foglalkozó ismertetőit* Bletenbe végé kérdés ez, mert a
kötél tulajdonságairól éa kezeléséről sok hibás nézet tér*
jeng a sziklamászók és a barlangkutatók között egyaránt, Ilyen
gyakorlati és átfogó ismertetést nálunk még sehol sem talál*
tam, A cikksorozat úttörő jellegénél fogva nem lehet százszá
zalékosan teljes, ezért néhány kiegészítő megjegyzést szeretnék fUzni a tárgyhoz*
A márciusi szám 94*95* oldalán említett gyakori esetre
közölt megoldás és'rajz n é m a legcélszerűbb. Ahhoz, hogy a
kötél erőt tudjon átadni, nyalnia kell* he a kötél rugalmas*
sági modulusa kisebb, mint a talajé, tehát az első szegnek át*
adódó kötélerőnek osak kis része adódik tovább a gyűrű utján a
következőnek, nagyrésze mindjárt a talajt terheli* A túlter
helés az első szegnél talajtörésre vezethet, teherviselése
megszűnik. nagy elmozdulás j*dn létre, és a második szeg már a
teljes kötélerot kapja meg, aminek az ismét osak kis részét
tudja a következő szegre h á r í t a n i , s a szegek egyenként ki
hullanak a -szegeknek az együttdolgozását kell tehát bizto*
sitanugki ízt úgy érhetjük el, hogy 2,4- 8 stb, szeget /lehe*
/fcax.a£%»ezeget/ verünk a talajba, h fi erő Irán
erŐ/
legesen*
/
laza kötéldara-

hoo

•3oo

-ICO

-ioo

0

a kötelet lehet erő*
ölteni* /Felülné*
zetben Y*ok sorosa*
ta/0 Az együttdol*
gozás igy biztosit*
va van, osak arra
kell vigyázni, hogy
a talajtömb ne re*
pedjen le.
Az ereszkedésről.
ereszkedésről,
A Iá$féltszaSa^r*
ereszkedésre nem
i, osak me
alkalmas,
redek leitőn
íjtőn a le*
csúszás fékezésére
fékezésére, *
de arra a legjobb.
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A Bülfer«Sitz rajza tanulságosan Mutatja aa elkövethető hibá
kat 0 A dolgozó /rajzoní jobb/ láb mindig mareyan előre van
nyújtvao a másik lábbal kis«terpaasbane A nyakon átvezetett
kötél életveszélyse, « mindig alább a máaik váll alatt kall
elvezetni! A törzsnek egyenes tartást adunk nyugodtan hát* .
radőlve, ás a balkéz vezeti lazán a felfelé futó kötelet,
mig a leeresztett jobbkés gyenge szorítással szabályozza as
ereezkedéato Sásaiétaaan Abalakov könyve tárgyalja a témát*
Bgy tanáéa pruezikoláshoag as alsó pruaaikkBtél legyen
.néhány dórral rbvi deoö <T Így mindkét láb tud emelni* A -pruezl*
kolás fárasztó, kásánáljak pihenésül a harmadik gyűrűt*
Most pedig hegyaászó-körökben régóta vitatott kérdésre
szeretnék rátérni, amelyet as áerillel olkk la tárgyal* Ba a
BIZTOSITÓKÖTÉL kérdésee A köztu&athan errö1 téves nézetek
uralkodnak*.Itt l95S*ban ismertetett dolgozatomból eseretnék
idéznii
"A legkritikusabb esete ha a parti eleó tagja kiesik a
falból, ás lezuhanását oeak a kötél gátolja meg* Legyen a
karabinertől aa emberi testig egyenesen felfelé haladó súly*
tálán kötél hosszas l . A & súlyú ember tehát szabadon eslki
A - 21
magasságot, amíg a kötél megfeszül és nyúlni kesd*
Syulásag AC, Ismertek mé$ a kötél jellemzőit F kereestmet*
eseti terület és £
lugaimaseágl modulus* A suhanó test ere*
detl helyzeti energiája Av
szakaszon as 5
kötábwő egyen*
letes felnövekedésével véges munkát* Matematikailag

CL(A+A<)=tS&t

Át

behelyettesitésévels

át= sí

innens

w

- n

- Á

5 « < 5 (/+
"A r
viszony ma simái le értéke 2 lehet* & • 70 kg-oe em*
bért feltételezve kis elhanyagolással kötéleró*képletünkben
már oeak a műszaki jellemsók maradnak*

Feltűnő, hogy a képletben már nem cserepei £ * Be pedig
ast jelenti* hogy a rántás nagysága független as esási magas
ságtól. oeak a kötél műszaki adataitól függi 11 A gyakran em
legetett ■kritikus magasságnak* tehát ninesen kellő alapja*"
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*«
A f e n t i k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t más a la p o n k iin d u lv a egy
lju b ja n a i p ro fe s s z o r i s , a k i e z z e l a k é rd é sse l f o g la lk o z o tt a
HDie A lpe* 1959* első n e g y e d é v i m e ll é k l e té b e n ,

Tájékoztatásul mellékelem perion-kötéllel végzett kí
sérleteim alapján annak\J*t(£)diagrammját. Az egyenes szakaszon
a rugalmassági modulus értéke kb, B**2000 kg/cm” .
Még néhány megjegyzés a kötél kifáradásáréi:
Ha egyszer egy kötél túlterhelést kapott, hossza mara
dandóan megnyúlik, biztosításra többé nem szabad használni.
Hitelesített biztositóköteleken ezt a zöld szál elszakadozottsága azonnal jelzi.
Az agyag a kenderkötél legnagyobb ellensége, Bgy 800 kgra hitelesített kötél egyik darabja 5 évi intenzív használat
után még mindig 765 kg-ot birt ki. Ugyanazon kötél másik da
rabja barlangi agyaggal átitatódva 140 kg-os terhelésnél jel
zés nélkül elszakadt,
Dékány Csaba
A

Szerkesztőség póstájábólg
Tájékoztató Szerkesztőségének,
Budapest,

A Karazt és Barlangkutatási Tájékoztató legújabb szá
mait köszönettel megkaptam. Most is a legnagyobb elismeréssel
kell szólnom bő, változatos és színvonalas tartalmáról.
Igazán ideje, hogy a barlangi térképjelekben végre ren
det csináljunk, lehetőleg internacionális érvénnyel. Szabad
legyen megjegyeznem, hogy a 30,sz. jel /1960,ápr,havi szám
161,old,/ speciálisan a cseppkőmedencék jelölésére volna al
kalmasabb, A 31.az, jelnél meg lehetne különböztetni téli és
nyári határt. Tapasztalatom szerint ugyanis a külső levegő
behatásának hatásában, amely a hőmérséklet változásában je
lentkezik, igen nagy az eltolódás /legalább is nagy lehet/
a téli és a nyári időszakokban, A huzat iránya is más lehet
télen és nyáron /35.sz.jel,/.
Sajnos, az erdélyi barlangok tudományos kutatásáról szó
ló könyvem megjelenése - rajtam kivül álló okok miatt - egyre
késik. A késlekedés miatt a könyv egyes cikkeit az újabb ku
tatások eredményeivel ki kellene egészíteni,
Szivből üdvözli a magyar barlang
kutat ókat
Dr, B a logh Ernő
ny,egyetemi tanár, Kolozsvár,

összeállította*
B a r á t o e l

J ó z s e f

Rendezvények, ülések a társulatunk életében a nyári hóna
pokban szünetelnek, Nyáron, reméljük osaknem mindenki kutató
munkával, vagy legalább kutatómunkát végző táborok keresé
sével fogja "társulati életét* kitölteni.
A Társulat vezetősége Igyekezni fog a budapesti és a vi
déki kutatóosoportokkal a közvetlen érintkezést megvalósítani.
Az ügyvezető társelnök maga is szeretne minden osoportunkhos
eljutni, lehetőleg még a nyáron, A Társulat vezetősége kéri

elnöklés a miskolci oaoport részéről, Borbély vándor már meg
beszélték, hogy valamelyik pénteki nap. lenne alkalmae,/BARLANGKUTATÓ CSOPORTOK ANYAGI TÁMOGATÁSA

A f, évi junius hó 15-én megtartott választmányi ülés határozatilag kimondta, hogy a meglevő szerény keretekből mintegy
6,000,— Ft közvetlen támogatást osszon szét a vezetőség a
ténylegesen kutatómunkát végző esoportok között# A Segélye
zés elveit az 1959* évi junius-júliusi választmányi ülésen ho
zott határozat szabályozta, és a jelenleg rendelkezésre ál
ló összeget s szerint kell szétosztani a segélyt kérők között.
Kéri a vezetőség a nyári kutatótáborba szálló osoportokat,
hogy segélykérésüket-f, évi július .hó..15-1«- jullaaaák.el-a
vezetőséghez,-mert-július l $ g ó n e » t f l ^ e U azöaazeget arányo
san és.as-inaokoknak megfelelően szétosztani, mivel később már
nem tartózkodnak Budapesten a vezetőség kellő számú tagjai,
A segélyt kérő csoportok vegyék figyelembe azt is, hogy a
különböző kutatócsoportok más és más anyagi lehetőséggel
rendelkeznek. Ezt a segélyek kiosztása során szeretnénk I* és
II, kategória szerint értékelni, A segély felhasználása vo
natkozhat minden olyan dologra, amit számlával lehet elszámolni
és nem élelmet jelent, /Pl, vasútijegy, karbid, kötél, sátor,
javítás stb,/ A kifizetés alapjául szolgáló okmány minden
kor közülietek elszámoltatásánál elfogadható számla, illetve
fizetési jegyzék lehet. Magánszemélyektől származó nyugtá
kat lehetőleg kerüljük.
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A segélykérés terjedjen ki a következő adatokra?
1*/ A osoport neve*
2,/ Milyen olmre kéri a kiutalást?
J#/ Blőreláthatólag mire kívánja fordítani az Igényelt
összeget? /pl* elsősorban vasúti költségek megtéri*
tésére, másodszor fogyóanyagok vásárlására stb*/
4 p/ Hova tervezik a kutat©tábort* illetve expediolót?
5 t / Mikor kezdődik a kutatótáborozás, illetve expedloló
és meddig tart?
6,/ Hány résztvevővel tervezik a munkát?
r
7*/ A kutatótáborba menők közül hányán rendelkeznek ön*
álló keresettel?
8*/ Rövid megjelölése a tervszerűen előirányzott kutatási
feladatoknak*
9o/ Tájékoztatásul költségvetés nyújtandó be a kutatótábor,
. illetve expedloló bevételeiről és kiadásairól*
Tisztánlátás érdekében kérjük* hogy a bevételek között a*
társulattól igényelt összeget ne szerepeltessék* A kiutalásra
kerülő összeg gyakorlatilag a résztvevők által térítendő hozzá*
járulást fogja csökkenteni*
Kérjük a kutatócsoportok vezetőit* hogy túlzott Igényeket
ne táaapssanak a társulattal szemben, mivel a rendelkezésre
álló keretek igen szükek* Kérjük, hogy őszintén tárják fel
osoportjuk anyagi helyzetét, hogy elsősorban a legjobban rá*
szorulókat tudjuk anyagilag is támogatni* Félreértést okozó,
vagy kételkedést keltő adatok közlése esetén a kérést eset*
lég nem vehetjük figyelembe*
HIVATALOS ÓRÁK

-

RENDEZVÉNYEK

A nyári időszakban jullus 6»dn, szerdán és augusztus 5-án,
szerdán tartunk osak hivatalos órákat 18*20 óra között*
Szeptember 7-étől kezdődően szerdánként ismét megrendezzük
klubnapjainkat ds a hivatalos órákat 18*20 óra között* A be*
számoló jellegű klubnapokat azonban nem a hónap első, hanem
a hónap második szerdáján szeretnénk tartani két okból* Bgyik
ok az, hogy így a Tájékoztató még előtte kézbesíthető, másik
ok pedig az, hogy a Magyar Földtani Társulat, amelynek sokan
közülünk tagjai, minden hónap első és harmadik szerdáján tart
ja üléseit, /Megemlítjük, hogy az ügyvezető társelnök jullus
15* és augusztus 20* között sokat lesz vidéken és külföldön Is,
ezért kéri, hogy a vele való megbeszéléseket ennek figyelembe
vételével időzítsék* Természetesen sürgős esetekben a veze
tőség Budapesten tartózkodó tagjai soronkivül intézkednek*/
Segítséget kérünk a budapesti barlangkutatóosoportoktól
a Pálvölgyi*barláng vezetői munkájával kapcsolatban* Vannak
ugyan mindig -alkalmi, vállalkozók, de ezek a tagok nem terv
szerűen és nem előre tudottam vállalják a vasárnapi vezeté*

aeketp nem je le n n e k meg id őb en é s nem m unkarendszerüen f e j e *
z ik be m u n k áju k at, Íg y a s z e r v e z é s n e h é z ,é e m iv e l a g e o ló g u s
te ch n ik u so k a n y áro n t e r m e l é s i g y a k o r la to n v id ék en ta r tó z k o d ó
n ak , ők sem tu d já k m ost e f e l a d a t o t e l l á t n i o Aki s e g í t e n i
a k a r , j e l e n t s e a z t k ö z v e tle n ü l B a r á t o e i J ó z s e f n e k , vagy F a lá n *
k a i J á n o s n a k , a k i v o l t s z iv é é ebben a munkában s e g í t s é g é t
fe la já n la n i0

A MAGYAR KARSZf« ÉS BARLAN&KPTATÓ TÁRSULAT
1960o

ju n iu s 1 5 - 1 v á la s z tm á n y i ü lé s é n e k

................ ..

h a tá ro z a ta i'

- -

*

10/ A Vörös Meteor barlangkutatóosöpört uj munkahelyet je*
lölt meg> Imola község, Tóborke, /A választmány a bejelen*
tóét tudomásul vette*/
2,/ A Társulat első női kutatódésöpörtja /vezető BÉB Gizella/
a "Vasé Imre barlangkutató osoport" elnevezést kérte*
/A választmány hozzájárult/.
5o/ Csehszlovákiába tervezett külföldi utunk ma már oeaknem
biztosnak vehető, a legnehezebb akadályokat sikerült eltá
volítani,, A túrán 50 fő vesz részt, mintegy 10 £ hozzá
tartozóval. /Tudomásul./
4./ Magyarországi látogatásra Ígérkezett 5 lengyel osoport
15-15 fővel. Reméljük, jól fogják magukat érezni nálunk.
Éppen úgy önköltséges alapon jönnek, mint ahogy a mieink
mennek Csehszlovákiába. Fogadásukról és vezetésükről a
társulat gondoskodik. /Határozat./
5o/ A fővárosi tanács napirendre tűzte a területén levő bar*
lángok tervszerű rendezését. A tárgyalások megkezdődtek
és biztatóak, A részletek megvalósításánál társulatunkat
bevonják munkájukba, tervkészítésbe is! /Tudomásul./
6, / Fotopályázat hirdetését határozat el a választmány a .
Kinizsi barlangkutatócsoport kezdeményezésére, A felhi*
váet külön közöljük. A pályázat lebonyolítását és ez ez
zel kapcsolatos fotókiállítás megszervezését a szepeko*
fotográfiai szakbizottság intézi Markó István vezetésével,
/Határozat,/
7, / Nyáron osak juliue 6®án és augusztus 3«án lesz hivatalos
óra, /Határozat,/
8, / Ideiglenes, erre az évre szóló költségvetést fogadott el
a választmány azzal, hogy azt a gazdasági titkár részle*
tesen dolgozza ki és ha lehet a tervezett mintegy 6,000.Ft-nál is magasabb összeget fordítson a vezetőség a nyári
kutatások támogatására. Ennek felhasználására is felha*
talmazta a vezetőséget a választmány, A választmány által
megvitatott ée elfogadott társulati költségvetést külön
táblázatban közöljük, .
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Ebből kltUnik, hogy társulatunk a 35*000.- Ft-oa költség
vetésből a szerzett jogi tagdijakból történő visszatérítéssel,
a központi beszerzéssel ás a legalább 6.000#- Ft közvetlen
segéllyel 19*000*- Ft-ot fordít a közvetlen kutatások támo
gatására# Meg kell jegyezni, hogy a további tagdijak ás jogi
tagdijak befolyása esetén ezeknek még nagyobb százaléka volna
közvetlen kutatásra fordítandó, mert a nagyobb bevételek már
nem jelentenek ebben az évben nagyobb kiadásokat*
BZUTON IS KÉRJÜK TAGTÁRSAINKAT* SZEREZZENEK MINÉL TÖBB JOGI
TAGDÍJATI MOST MÁR LÁTHATÓ, HOGY ANNAK *0 *-A A KUTATÖOSOPOR*
TOK KÖZVETLEN TÁMOGATÁSA#
9*/ A Szakbizottságok már előre készítsék el 1961* évi
költségvetésüket, hogy azokat a jdvő évi költségvetésünkbe
T qidőigozbasouk*.
Batáridő* 1960*okt*30*
.......... /Határozat*/
10«/Azok a tagok, akik teljes tagdijat fizetnek és katonának
vonalnak be, katonáskodásuk ideje alatt, havi 1*- Ft tag
díjat fizessenek csak, Bz a döntés 1960* VII* 1-től lép
életbe# /Határozat,/
11,/Segélyt már az idei nyáron is osak az a osoport kaphat,
amelyik 9Ö #-lbán eleget tett tagdíjfizetési kötelezettsé
gének* /379 tagunk.van.és annak csak 50 ft-a fizetett tag
díját Tebben az évben# / /Határozat,/

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ BIZOTTSÁG
ülése 1960, junius 15-én,
Az ülés tárgyat állásfoglalás a Bizottság első, 1960, májis
3-én megtartott ankétjén elhangzott javaslatokkal és a Tá
jékoztatónk 1960# évi mároiusi számának 123-124., valamint
127-128, oldalán közzétett ideiglenes szervezeti és működési
javaslatokkal kapcsolatban.
Az illést dr* Dudioh Endre elnök, akadémikus nyitotta meg* A
sokszorosítva előkészített munkatervet Barátosi József ügyve
zető társelnök ismertette* Az ülés az alábbiakban foglalt
állást, illetve hozott határozatot*
1. / A Tájékoztatóban 1960# márciusában közölt ideiglenes
szervezeti és működési tervezetet 1960# és 1961# évre el
fogadja, és felhivja a vezetősége^ hogy a szükségnek
megfelelően, gyakorlati tapasztalatok alapján dolgozza át
és öntse végleges formába#
2. / A MKBB tagjait a Társulatban is megválasztott, vagy meg
hívott szakbizottságok jelenlegi tagjai /lásd a hivatkozott
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Tájékoztató névszerinti felsorolását/ és vezetőségét a
Társulatban jelenleg megválasztott elnök, társelnökök és
titkárok képezik,, Választmánya a Bizottságnak nem lehet*
3, / A Bizottság évenként legalább egyszer teljes ülést tart,
egyébként a szakbizottságok munkáját a vezetőség fogja
össze,
4, / A Bizottságnak mindenki tagja lehet, aki a MTESZ valamely
egyesületének tagja és a karszt- és barlangkutatás iránt
érdeklődik,

5o/ A Bizottság költségvetése - változatlan állami támogatási
összeggel - 1960, februárjában módosításra került, A mó
dosított költségvetést külön közöljük. Az 1961, évre
megtervezésre kerülő állami támogatáe terhére kívánjuk
fenntartani a Bizottság havi tájékoztatóit, és e költség
vetésből finanszíroznánk az 1961, évi évkönyvet, ill,
egy "Szpeleológueok kézikönyve" oimmel megjelenő karszt. és barlangkutatás! összefoglaló ezakkönvv kiadását, A
k é z i k ö n y v e t
kéziratilag 1961, végére kell sajtó alá ren
dezni, 1962«ben kell megjelentetni,
6,/ A szakbizottságok teljes erejükkel támogassák a MKBT bar
langkutató csoportjainak munkáját és végezzék azok ered
ményeinek feldolgozását,
7*/ Az oktatási és propaganda bizottság támogassa az MKBT tan
folyamait és rendezzen negyedévenként előadó-, vagy vitaüléseket, esetleg ankétot. Ezek tárgya a májusi ankét ja
vaslatait is dolgozza fel,
8, / A vezetőség biztosítsa a jó kapcsolatokat a MTESz, a társegyesületek és az MKBT felé* Szükség szerint tartson ve
zetőségi ülést. Keresse a kapcsolatot a NIM-hez és az
OFF-heZo Keresse a lehetőséget* "Barlang-napok” megtar
tására, Barlangtani Kutatóintézet és Barlangtani Muzeum
felállítására, Készitae el évi költségvetési javaslatát
1961-r®, A MTESZ-ben szokásos rend szerint vezesse a
Bizottság munkáját és készitse elő az 1961, évi decemberi
teljes ülés uj vezetőségválasztását és végleges szerve
zeti és ügyrendet,
9, / Az ankéton javaslatba hozott, "karszt- és barlangkutatás"
helyett használandó " s z p e l e o l ó g i a " vagy
"sr^peolŐgia" használatának elterjesztését ugyan kezde
ményezi a Bizottság, de önmagát ma még a Társulathoz ha
sonlóan kívánja nevezni, tehát 1960-ban még az MKBB és az
MKBT egymás kiegészítését képezve működjenek.
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A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKU tAT* TÁRSULAT
1960, évi költségvetése

BEVÉTEL
Sör-” '
szám
1,
2.
3.

___
Megnevezés

______ _______
| Sorn
összeg I szám
M gnevezés

Jogi tagdijak
L2t000a—
Társulati tagdijak
6«000 ,—
Egyéb tám o g atáso k
és előzd évi maradvány
L7.000.-

összes bevétel

35.000*-

KIABÁS
^)s zeg

1. fogi tagdíj visz s
azat 'ritések csősortoknak
2.700,2. íüszaki felszerelések beszer7,(5 pÁ-pp
10-000 a
3. Barlangkutató
expedíciók tánógatása
6.300,4a Jtazási költségtérítések
2.700.5. könyvtár fejlesz
tés
1.200.6* Postaköltség
1.200,7. Fotópályázat
és kiállítás
850.8, Pálvólgyi-bg.
tervpályázata
1.000,9a Külföldi barlang
kutató csöpörtok fogadása
3.000.10a Kisegítő alkaimázott fizetéBe /havi 300,-/
3 fi600 •**
11. SZTK,járulék
360.12. rakaritasi ktsg.
600.13. Egyéb kisebb
költségek
1.490,Összes kiadás:

35.000.-
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A MTESZ keretében működő
MAGYAR KÁRSAT- $5 BARÉMlGKÜTATÓ SÍZOTTSÁG
'19é0o évi mé^osiTöTf
k ö l t s é g v e t é s e
BEVÉTEL
Sor
szám

_____________
Sor
Összeg
szám

Megnevezés

Állami támoga
tás

1,

63o310,~

•

KIADÁS
Megnevezés

összeg

1, Karszt- és Barlangkutatási Tájékoz
tató kiadásával
kapcsolatos kiadá
sokra!
papíranyag:10,000
gépelési
és sok
szorosí
tási mun
ka dijak
12,675 22.675.2a A Bizottság 1959, 1 8
1960. évi évköny
véinek kiadására,
összesen
40.635.-

r
Összes bevétel

1

63.310,-

I E E

T—

összes kiadás

63.310,-

r ~ R .~ö~"v~ í p-"'£-T

Alapfokú tanfolyam 3« vizsgája
Az Oktatási és Propaganda Bizottság 1960, junius 22-én tar
totta 3* alapfokú barlangkutatói vizsgáját. Ezen Kulin György,
Réb László és Kálmán Béla, a Petőfi Gimnázium tanulói sikeresen
megfeleltek.

F E L H Í V Á S
valamennyi kutatócsoporthoz az ásványtani és kőzettani gyűj
téssel kapcsolatban.
Az Ásvány-Kőzettani Szakbizottság egyik fontos feladatának
tartja, hogy a létesítendő központi barlangtani gyűjtemény
rendezését szakmailag vezesse, s az anyag összegyűjtéséhez a
kutató csoportoknak gyakorlati útmutatást adjon. Az alábbiakban
először a gyűjtés főbb szempontjait kivánjuk rögzíteni /l/,
majd sorra vesszük a gyüjtenő anyag legfontosabb részeit /2/,

556

1, / Általános alapelvek.
1.1, A központi gyűjtemény célja az lesz, hogy átfogó képet
adjon barlangjainknak mind tudományos értékéről, mind
természeti szépségéről. Ezért a gyűjtendő anyag ne osak
a tetszetős ásványtani"Vagy alaki érdekességekből áll
jon, hanem legyen jellemző a barlangra, vagyis foglalja
magában a barlang tipusos ásványait és kőzeteit.
V
1.29 Sohase tévesszük szem elöl, hogy minden képződmény a
barlangban a legszebbe A gyűjtemény kedvéért egyetlen
darabot sem szabad letörni vagy megcsonkítani. A kutatás,
feltárás során elkerülhetetlenül előforduldkárosodás,
s az igy leváló darabok megfelelnek gyűjtési célra.
1.3# Minden példányra még a helyszínen, vagy legkésőbb a bar
langból való kijövetel után ragasszunk cédulát, melyen a
barlang nevét és a minta pontos származási helyét fel
tüntettük. Igen célszerű, ha ezt a barlang helyszinrajzába is bejelöljük,
2, / A gyűjtendő anyag
2.1, Cseppkövek, Csak a valóban szép, nagy, érdekes alakú
vagy színű példányok elhozásának van értelme. Apró
cseppkőtöredék majdnem minden barlangból nagy mennyiség
ben kerül elő, ezekből inkább házi gyűjteményt rendez
zünk be, A cseppkövet a rátapadó agyagtól vizes mosás
sal, esetleg kefével tisztítjuk meg. Sav használata ke
rülendő,
2.2, Bevonatok, Járatbővitósénél, bontásnál, robbantásnál
sokszor "nem kerülhető el, hogy bekérgezések, oseppkőlefolyások megrongálódjanak. Ilyenkor 30-60 cm élhoszszuságu, négyzet vagy téglalap alakú lemezt igyekezzünk
levéeni a különlegesen szép domborzatú, szinü, fényű,
vagy más okból jellemző bevonatból,
2,3* fufagátak, A nagyobb, ép felületű darabok érdemesek a
begyűjtésre,
2,4, Speoiális ásványelőfordulások. Mindenekelőtt tudományos
szempontból érdekesek. Egj-egy szokatlan megjelenésű
ásvány meghatározása rendesen nagyobb gyakorlatot igé
nyel, sokszor osak laboratóriumban lehetséges, Ezért az
ilyenekből néhány grammos mintát célszerű venni. Nagyon
gondosan kell eljárni a csomagolásnál, nehogy szállitás
közben az ásvány megsérüljön, A laza bevonatokat, kivi
rágzás okát legjobb bőséges vattába ágyazni és szilárd
dobozban elhelyezni. Egyes ritka kivirágzások /bizonyos
szulfátok/ levegőn vizet vesztenek, sőt oxidálódnak,
ezáltal tönkremennek. Az ilyeneket jól záró bádogdo
bozban vagy széleeszáju dugóé porüvegben kell elhelyezni
és leparafinozni /pl, gyertyával/, ha bomlatlanul akar
juk őket megőrizni.
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Kiállítási óéira a rendkívül apró ásványtörmelék nem meg
felelői, Ha egyébként laboratóriumi probléma nincs, osak
a legalább néhány em nagyságú darabokat érdemes elhozni,
2o5o A barlang kőzetéből0 annak főbb t&pusalból kb, 8x12x3 cm«
es'miníaTárabok. alaki tandók ki, ezek az egyes barlangok
gyűjteményeinek igen lényeges tartozékai!
2„60 A barlang törmelékes kőzeteiből^ agyag, kavics, kőzetcfára, zárhafTlTvégb'éTBT" 2 Ö - W dkg«os mintát vehetünk,
részben laboratóriumi vizsgálatra, részben kiállításba
is /a k«arokavics pl® a barlang genetikája szempontjából
jelentős stb®/
2e7c A barlang kialakulásával kapcsolatos képződményeké
k o n k r á T T o r ü l c - aáraFok, érdekes alakú korrodált sziklák, szintén értékes darabjai a gyűjteménynek,
2,8, ősmaradványok,régészeti leletek. Ezek rendkívül óvatosan
keze1éhlíők® Ha azálkőzetTén taTálunk rájuk, semmiképpen
ne véssük le őket. Lehetőleg akkor se bolygassuk, ha a
barlang talajába ágyazódva kerülnek elő, hanem az ere
deti állapotot gondosan megőrizve értesítsük az illeté
kes szakembert /szakbizottságot/. Törmelékből előkerü
lő leletek természetesen helyet fognak kapni a gyűjte
ményben,
2e9« Fényképezése Mint mér hangsúlyoztuk, a barlangi képződ
mények erőszakos eltávolításától a legszigorúbban tar
tózkodni kell, A jól beállított és kidolgozott fénykép
sok tekintetben pótolja magát a képződményt. Ezért igen
ajánlatos, hogy a kutatott barlagot ilymódon is alaposan
feldolgozzuk. Cikkek, kiadványok részére is igen hasz
nos, ha megfelelő minőségű fényképanyag rendelkezésre
áll,
,oOo,
A fentiekben néhány általános gyakorlati tanácsot kívántunk
adni a barlangi gyűjtéssel kapósolatosan® Természetesen adód
hat még számos olyan konkrét eset is, melyre itt nem tértünk
ki. Az ilyen problémákkal kl-ki bizalommal forduljon az Ás
vány-Kőzettani Szakbizottság bármely tagjához.
Mándy Tamás
Ásvány-Kőzettani Szakbizottság
elnöke
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PÉNYKÉPPÁLYÁZAT!

Az MKBT-tagjai részére - barlangokkal kapcsolatos
témájú fényképpályázatot hirdet meg.
A pályázatra beküldött képekből kiállítást rendezünk,
mely az első barlangi tárgyú fÓnyképkiállitás lesz az ország
ban,, A Társulat ezzel is publikálni és népszerűsíteni kívánja
barlangjainkat és a barlangkutatást,
A képek témája csak annyiban kötött, hogy a barlangku
tatással kapcsolata legyen, tehát lehet*
a felszint ábrázóló - karsztvidékre jellemző,
barlangi belső kép - mély a barlangok szépségét mutatja
be,
tudományos jellegű /állatvilág, kristályok/, és a kuta
tás mozzanatait megörökítő kép,
A kép legalább 18-24 cm méretű - fekete-fehér kép legyen,
A beküldhető képek száma nincs korlátozva,
A képek elbírálására a Magyar Dolgozók Országos Müvészfényképezők Egyesületét /MADOME/ kérjük fel,
Dijazás:

I, dij
II, H
III. M

250,- Pt
150.- "
100,- "

Beküldési határidő* 1960, szeptember 20,
CÍM: MKBT. Gorkij-fasor 46,, vagy a hivatalos órák alatt
személyesen is átadhatók, elismervény ellenében.
A kép hátoldalára a beküldő nevét, cimét és a kép cimét
rá kell Írni,
A díjnyertes képeket a Tájékoztatóban is közzétesszük.

SZPELEOFOTOGRÁFIAI SZAKBIZOTTSÁG
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KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS

A Társulat szakkönyvtára részére a következő újabb fel
ajánlások érkeztek*
A kiadvány címe
A Béke-barlang felfede
zése

Jakucs László

Putz Gizella

Bauxitkutatás Fenyőfő,
esetnek és D dar kör
nyékéről /bailángokat
tartalmazó részletes
térképpel/

dr0Bertalan Károly

Dr.Bertalan K.

Hóhlen in Daohstein

Friedrich

Ozoray György

400 Jakuen nöhienforschung in d é r Bdyerlsohen 0r.fí,ark

Dr.ing.Hans Brand

Földrajzi Közlemények
1955/1, 1956/1-2.

....

...........................

ímonys

-

Beküldője

«

n

Stefanik Györgj

A felajánlott könyvekért ezúton mondunk köszönetét.
Szakkönyvtárunk megalakítására tett felhxvrsunk éta a
követkéz tagtársaktól kaptunk felajánlott könyveket, ill, kü
lön lenyomatokat:
Balázs Dénes
Barátosi József
Bertalan Károly dr.
Gilioer Fereno
Gráf Andrásné
Jaekó Sándor

Kessler Hübert dr.
Maucha László
Neppel Ferenc
Ozoray György
Putz Gizella
^tefanik György

SZERKESZTED SÉGI KÖZLEMÉNYEK
1./ A Tájékoztató legközelebbi száma a nyári kutatómun
kák, expedíciók befejezése után, kb. szeptember közegén jelenik
meg. Lapzárta* 196O0 augusztus 280 Kérjük kutatócsoportjainkat,
hogy a nyári munkájukiól - eredményeiktől függően - ezen időpon
tig rövid, vázlatos, hirjellegü tudósítást juttassanak el a szcrkesztőségheze
20/ Az október elején megjelenő Tájékoztató lapzárási
ideje: 1960. szeptember 20,

«
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3®/ A Tájékoztató részére beküldésre kerülő cikkeket- tu
dósításokat két példányban kérjük, kettes sortávval gépelve.
Kéziratokat nem.adunk vissza,
4o/ Az 1»/ pontban említett, a nyári expedloiókról szóló
tudósítás egy példányát a, szerkesztőság továbbítja a Társulat
vezetősége részére, ezért külön előzetes jelentést a Társulat
részére nem kell adnis
......
5./ Örömmel üdvözöljük Tájékoztatónk osoportösszekötői so
rában fiának! Lászlót, a Féosl Uránérobánya geológusát /Péos, III,
Hajnóazi«u.3/a,/, aki vállalta, hogy szerkesztőségünket rendsze
resen tájékoztatni fogja a Pécsi Idegenforgalmi Hl.vatal bar
langkutató csoportjának működéséről.

T A RTA

LOS

Az É.M.K.B, Jósvafői Kutatóállomásának
1959/60, évi munkáiról
, Irtat Mauoha László

257, Oldal

A Mátrai /gyöngyösi/ Remetebarlang .
Irtai Ozoray György

290,

' »

Elsősegélynyújtást Ismeretek barlangkutatók
számára. Irtat dr.ürbán Aladár

292,

«

Kőtél, kötélhágosÓ, /Vl#folytatás/
írtat Csók Rémo

297.

•

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT
A szpeleológla földtani vonatkozásairól
Irtat dr,Papp Pereno

309,

»

KÜLFÖLDI HÍREK ÉS LAPSZEMLE
Összeállítottat ld,Sohönviszky László

3i7.

:•

BARLAftGKÜTATÓ CSOPORTJAINK ÉLETÉBŐL

üj barlang nyílt a veszprémi Oeatár-hegyen,
Irtat dr.Markó László
Legújabb kutatások az Abaligetl-barlangban,
Irtat Vasa Béla /Rádióelőadáa/
Beszámoló a veszprémi barlangkutató csoport
1954-59, évi munkájáról.
Irtat dr,Markó László
Hírek - néhány sorban /B,D,/

321, . *
322 .

»

323.
325.

■
N

-
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HOZZÁSZÓLÁSOK - VITA
"Kötélg, kötélhágesóH o« cikksorozathoz
Irtás Dákány Csaba
A szerkesztőség postájából^ dr0Balogh Ernő
levele
TÁRSULATI ÉLE1?
Összeállitottas Barátosi József
Barlangkutató csoportok anyagi támogatása
/ b 0j 0/
Hivatalos órák, rendezvények /B®J®/
Az MKBTa 196O0 junius 15«i választmányi
ülésének határozatai /BaJ 0/
Az IKBBs ülése 1960® junius 15«én /BaJ®/
Az MKBTa és MKBB® 1960a évi költségvetései
/Sz®Gy® és B »Da/
Hírek röviden
Felhívás az ásványtani és kőzettani gyűjtéssel
kaposoletban /to®T0/
Fényképpályázat

326® oldal
328.

»

329e ' "
•

329.
330.

"
«■

331® • «

332®;.«
334®
335®

"
"

335®
338®

"
»

Könyvtárfejlesztés

339®

B

Szerkesztőségi közlemények

339.

"
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Ü ber d ie A rb e it d é r j ó s v a f ó e r F o r e o h u n g s s ta tio n d é r Teohniaohen
H oohaehule in B u dapesiT
~
X,áezló~ Maucha ~
S® 2 5 7 .

Dér Autor berichtet über die im Jahre 1959-60 erfolgten
Arbeiten dér jósvafóer Forsohaurgistation dér teohniaohen
Hoohsohüle in Budapest, und beginnt mit dér Definition des
"genetischen Raumes" dsr Karsthöhlen® In dér Einleitung bekommén wir ein Bild über die Arbeitsauffassung, mit dér die Forscher dér teohniaohen Hoohsohüle die geospáleologischen Forsohun.®
gén in dér Vasa Imre-Höhle durohführen®
lm Rahmen d é r Foraohungen wurden noch unbekannte HÖhlen*
p a r t i é n n ach g ew iesen und e r s o h l o s s e n , wurden g e o d e tis o h e A u fnahmen und k lim a to lo g is o h e sow ie m in e r a lo g is c h e U n terau o h u n gén gemaoht® Um d ie s io h im g é n é tis o h e n Raume g eg en w ü rtíg
a b s p ie le n d e n E rso h ein u n g en g en eu er e r f a a s e n zu können, wurden
s p e z i a l e U n tersu ch u n g en e i n g e l e i t e t ® D ie se U ntersuoh ungen sow ie
d ie dafür konstruierten Apparaturen werden genau beschrieben.

Die bedeutendste Arbeit war die Erbauung einer elektrischen
Fernmeldeeinrichtung, mit dér die klimatologischen und hidrologischen Vorgange in dér Iíöhle registriert wurden. Es werden
schliesslich noch die Untersuchungen über Tropfsteinanreicherung
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b e a e h r ie b e n . Mit Hilfe von aog.Robottropfateinen wurde unter na-

türliohen Yerhaltniaaen alt analyti80h genauen Gewioht8meaaungen
d ie U nterauohung dér A n reioh eru n g von T r o p fa te in e n begonnen.
Zűr Profilaufnahme in HÖhlen wurde ein neuea photogrammetriaohea Yerfahren ajjagearbeitet und dazu neue Apparaturen konstruiert.
Zűr weiterentwioklung dér Höhlennaohweiaungamethoden wurde
eine Expedition gefiihrt mit dér Aufgabe, die ohemiaohen Verhaltniaae dea HÖhlenbachea in dér Friedenahöhle zu atudieren.
Dér B e r i o h t s o h l i e a a t mit e i n e r ümgrenzung dea A ufgabenK re ia e a d é r G e o a p á le o lo g ie *
TW
'

Die Remete«./KXaaaner-/Hghle in dér Mátra.Georg Özóray, S, 290.
Ea wird eíne im Andezit dér Mátra gebiidete HöhXe beaehrieben,
Ea 8ind primáre Abbankungen zu erkennen, denen po8tvuXkaniaohe
thermaXe und tektoniaohe Wirkungen folgten, Die Hohlr&ume wurden
durch ohemiaohe und Froatwirkung, aowle Inaolati'on erweitert. Dér
MateriaXabtranaport erfoigte durch die DefXation.
Ba^e Hilfe-Kentnisae filr Höhlenforaoher.Dr.Aladar Urbán, S, 292.
Dér Áutor, dér Oberarzt "in einem ataatlichen Inatitut und
aktiver HöhXenforaoher lat, eriautert die Maaanahmen, die mán bei
Unf&llen in Höhlen anwenden mu.es,
*

-

t

.

Seile, Seilleitern, Rémo Caók.
S. 297*
In dér aeohaien FoXge dieser AriokeXreihe werden die
veraohiedenen SeilXeiter-Typen beaehrieben.
S. 309.
Ea w ird d ie F ra g e dea Zuaammenhangea d é r G eoXogie m it d é r
S p á le o lo g ie b e h a n d é lt und a u f d ie w io h tig a te n A ufgaben h in g e w ie a e n . Dér A u to r g i b t R a ts o h lá g e und H inw ei8e fU r d ie m l n e r a l o g i so h e n , p e tro g ra p h ia o h e n und t e k to n ia c h e n Beobaohtungen und i h r e
A uaw ertung, E r g i b t w e it e r a e in e n Y o ra o h la g fü.r d ie i n t e r n a t i ö n a Xe E vid en zfiih ru n g d é r Höhlen im D ezim aXayatem ,

Aual&ndiache Nachrichten und Sohriftenaohau,
laszló Schönwiazky. „....1... ..;. .,.. '*
Kurzauazug au8 dem 1, Heft X960. "Die Höhle*,

S. 317*

Aua ,dem Leben dér Foreohergruppen,
S, 321,
Dr.táazló Markó gibt Bacnric&t von einer neuen Höhle,.
die aioh unter einer weidenden Kuh öffnete, Béla Yaaa beachreibt
die neueaten Foraohungen in dér Abaligeter Höhle /Mecsek Gbg/,
Bericht tiber die Arbeit dér Poraohergruppe in Veazprém in den
Jahren 1954-59,
Vereinsleben

S. 329

