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Bar langna púnkat ebben az évben június 20 2l-én Abaligetcn tartottuk a Baranya Megyei Idegenforgalmi
Hivatal Barlangkutató Csoportjának rendezésében. Társulatunk ezen vándorgyülésszerű megmozdulása, habár
helyileg talán kissé messze esett fővárosunktól, az ország központjától, mégis a résztvevők számából ítélve
rendkívül népszerű volt. Mintegy кilcncvenen százan vettek részt az ország minden részéből. Még a távoli
miskolciak is szép számmal képviseltették magukat. Barlangnapunk iránti egyre növekvő érdeklődésre jellemző
volt, hogy a rádió helyszíni riport, a televízió pedig filmfelvétel formájában ismertette ezen megmozdulásunkat.
Barlangnapunk - szokás szerint szombaton este ankéttal kezdődött, de a korábban érkezők egy része már
délelőtt felkereste az Abaliget-barlang újabb oldalágait. Az ankét a szabadban, a Baranyamegyei Idegenforgalmi
Hivatal által létesített campingben folyt le, ahol a résztvevők egy része a kényelmesen berendezett üdülöházakban nyert elszállásolást, míg másrészük a táborban sátorozott.
Az ankétot dr. Szabó Pál Zoltán, a MTA Dunántúli Tudományos Intézetének igazgatója, országgyűlési
képviselő, Társulatunk társelnöke meleghangú szavakkal nyitotta meg. majd néhánymondatos tájismertető
bevezetője után Vass Béla főmérnököt a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal kutatócsoportjának vezetőjét
kérte fel a Nyugati-Mecsek barlangrendszereinek kutatásáról szóló előadás megtartására. Vass Béla röviden
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ismertette a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal által támogatott pécsi kutatócsoport munkásságát, erő
feszítéseiket a vízzel és a vízért folytatott küzdelemben. Utána Rónaki László, a pécsi csoport másik lelkes szer
vezője és kutatója ,,Téli szpeleomorfológiai felvétel a Mecsek hegységben" címmel a nyári nagy munkára való
felkészülés előzetes téli vizsgálatait ismertette. A rendkívül érdekes vizsgálatsorozat rendszerének és módszeré
nek megismerése után dr. Urban Aladár főorvos, állami közegészségügyi főfelügyelő ,,Klímavizsgálatok az
Abaligeti-cseppkőbarlangban” című előadásából a résztvevők megtudták, hogy a barlang levegőjének az utóbbi
időben megindított gyógyászati célokat szolgáló klímavizsgálatai milyen komoly jelentőségűek a barlang
terápiás értékének hasznosítása céljából.
Az elhangzott előadások után a jelenlevő barlangkutató csoportok képviselői számoltak be röviden egy évi
munkásságukról.
A beszámolók után Földes János, a Magyar Természetbarát Szövetség nevében köszöntötte az ankét részt
vevőit.
Az ankét dr. Szabó Pál Zoltán társelnökünk szavaival zárult, majd a résztvevők megtekintették a turistaház
előterében rendezett fotókiállítást, utána pedig az abaligeti Pelikán vendéglőben hangulatos vacsorán vettek
részt.
Vasárnap a résztvevők egyes csoportjai megtekintették az Abaligeti-barlangot, a barlang újonnan feltárt
oldalágait, valamint az orfüi Vízfő-forrás kutatási munkálatait és a forrás feletti mély zsombolyt.
Mint minden eddigi barlangnapunkról, erről is elmondhatjuk, hogy kitűnően sikerült. Az elszállásolás és a
sátorozás a campingben ötletes megoldás volt. A közös elhelyezés, az olcsó és jó ellátás, a fürdési és csónakázási
lehetőség, mind-mind olyan dolog volt, amely nagymértékben fokozta ezen barlangnapunk sikerét.
Schön viszky László

dúazánk legjuéhj
luitlangja
A DVTK „Herman Ottó” barlangkutató csoportja
1964. októberében nagyszerű sikert ért el a bükki
ístván-lápa mélyében. A csoport vezetője, GYENGE
LAJOS, az izgalmas nap eseményeiről a következőket
ismertette:
,,Október 24-én, szombaton este 19 órakor száll
tunk le az István-lápai víznyelő-barlangba. 5 db 10
m-es hágcsót, köteleket, telefont szereltünk be. 9 fő
indult le, egy ügyeletes maradt fönn a telefonnál.
Éjfél körül 4 fiatal kutató visszajött és a külszínen a
téli szállás kiépítését végezték a töbör oldalában.
Odalenn 150 m mélységben dolgoztunk az eltömődés
átbontásán. Ahol szűkültek a járatok, nagykalapácscsal tágítottuk. A járatok magasak, de szűkek, csip
késre korrodáltak, másutt borsókövek szaggatják a
ruhát. A tekervényes járatok háromszor is vissza
fordulnak, függőleges metszetük nyolcas alakú. Ellen
állhatatlanul haladunk lefelé. A mélységmérő műszer
180 métert mutat. Hosszú keskeny szakadékban csú
szunk lejjebb: 190 méter! Az út megy tovább, lejtős
aknába világít a lámpa fénye.
Megállj-t jelzek. Vissza kell fordulnunk. Sok erő és
idő kell a visszatéréshez, esztelenség lenne tovább
menni. Megértik, indulnak felfelé. Két és fél óráig
tart az út, míg kiérünk. Dél van. Sárosán, kormosán,
véres tenyérrel, éhesen és holtfáradtan állunk az akna
előtt, ruhánkban szortyog a sár, de a szemünkben
diadal csillog.”
A következő számunkban képes ri
portban számolunk be a miskolci bar
langászok által feltárt új barlangról.
- S S

B arlan gku tatási hírek a nagyvilágból

Barlangi rajzokat találtak Tibet
határvidékén
Peter Aufschneider, az ENSz által Nepálba küldött
osztrák gazdasági szakértő a Mustang-kerületben, a
tibeti határ közelében egy barlang falán rajzokat fede
zett fel. A feltételezés szerint a rajzok a korai buddhiz
mus idejéből származnak. A nepáli kormány két német
tudóst kért fel a barlangrajzok tanulmányozására.
(Mitteilungen, V. d. Deutschen Höhlen- и. Karstfor
scher. 1964/4.)

Barlangvezető-vizsgák Ausztriában
Az osztrák mező- és erdőgazdasági miniszter 1929ben kiadott 67. számú rendelete szerint barlangvezető
ként csak olyan személyek alkalmazhatók, akik bar
langvezetői államvizsgát tettek. 1965-ben 16 osztrák
állampolgár tette le sikeresen az államvizsgát a minisz
térium képviselői előtt. Ezzel jogot nyertek az állami
barlangvezetői jelvény viselésére és arra, hogy az
idegenforgalmi barlangokban barlangvezetőként mű
ködjenek.
(Die Höhle, 1965/2.)

Az „urán-módszer”
A rádiókarbon-módszer mellett az Egyesült Álla
mokban az utóbbi években a cseppkövek abszolút
korának meghatározására más módszert is alkalmaz
nak, amelyről az európai szakirodalomban még nem
esett szó. Ez az ún. ,,Pa 231/U-Th 230/U” módszer,
mellyel 40 000 —250 000 évek közötti kormeghatáro
zás lehetséges. J. N. ROSHOLT és P. S. ANTAL a
floridai Miami Egyetem tengeri laboratóriumával
együttműködve ezzel a módszerrel mészköveket és
barlangi cseppköveket vizsgált meg és publikált.
(Die Höhle, 1964/4.)

Korrodált barlangfolyosó a Mátyáshegyi-barlangban

A jugoszláv barlangkutatók
nagyszerű eredménye:
a Resavai-barlang
Dr. Jovan Petrovic professzor vezetésével 1964.
februárjában a belgrádi és újvidéki barlangkutatók
népes csoportja szállt be Divljakovac mellett a
Babina-Glava hegy oldalában nyíló Resavai-barlangba. A cseppkőképződményekben gazdag barlang
bejárása két nappalt és két éjszakát vett igénybe.
A kutatók jelentése alapján a barlangban ásatások
indultak meg, melyek máris értékes leleteket ered
ményeztek. Az illetékes jugoszláv szervek elhatároz
ták a barlang kiépítését is és jelentős beruházási össze
geket szavaztak meg.
Csekö A. és Vukov P.

Zsombolyexpedíció
Franciaországban
A GOUFFRE DE LA PIERRE SAINT-MARTIN
barlangban, mely a Pireneusokban a francia-spanyol
határ közelében nyílik, 1964. nyarán egy expedíció
1110 m (± 20 m) mélységet ért el. Ezzel az eredmény
nyel a barlang közvetlenül felzárkózott a világ jelen
leg ismert legmélyebb barlangja mögé (Gouffre Berger
a francia Alpokban, 1135 m).
(Die Höhle, 1965/2. Spelimca 1964/3.)
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Részlet a Baradlci Meseországból (Hazslinszky T. felv.)

