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ESEMENYE
ÁSATÁS A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUKBAN
A barlanggal kapcsolatos néhány korábbi cikkben tévedésből Pungor-lyuk név jelent meg.

A bükki barlangok kormeghatározásának töké
letesítése céljából, továbbá újabb őslénytani-régésze
ti leletek föltárásának reményében hárman (Hevesi
Attila, a MTA Földrajztudományi Kutatóintézeté
nek földrajz—biológia szakos munkatársa: Hír
János, a kazincbarcikai Irinyi János vegyipari
szakközépiskola földrajz—biológia szakos tanára
és Ringer Árpád, a MTA Földrajztudományi Kuta
tóintézetének régész—földrajz szakos munkatársa)
ásatásba kezdtünk a Délkeleti-Bükkben, a Répás
huta K—ÉK-i határában nyíló Pongor-lyukban.
Munkálatainkhoz — szerény lehetőségeikből — az
említett két intézménytől kaptunk anyagi segítséget,
melyet ezúton is köszönünk.
A kutatómunka helyének megválasztását az
alábbiak indokolták:
1. A barlang közvetlenül a Pongor-Iyuk-tető
(657 m) alatt, 650 m tszf. magasságban fekszik,
helyzete alapján a Bükk legidősebb, tetőközeli bar
langnemzedékéhez tartozik. Keresztmetszete és
állaga elaggott, romos forrásbarlangra vall.
2. Idős korát valószínűsíti, hogy ugyanaz a hegy
hordozza, amelynek É-i oldaláról, a kb. 30 m-rel
alacsonyabb tszf. magasságban elhelyezkedő Kövesváradi-karsztzsákból Jánossy D. (1963) alsóbihari
(günz—mindéi jégkorszakköz) korú emlőscsontokat
gyűjtött. Mivel ezeknél öregebb barlangi üledékek a
Bükkből eddig nem ismeretesek, lehetséges, hogy a
magasabban fekvő, tehát föltehetően idősebb
Pongor-lyuk az alsóbiharinál (günz—mindéi jég
korszakköz) korábbi rétegeket is rejt.
3. Mivel a Pongor-lyukhoz légvonalban 600—
1600 m-re olyan barlangok vannak (Balla-barlang,
Balla-völgyi-sziklaüreg), amelyekből őskőkori —
mousterien-szeletai — leletek kerültek elő, nem
lehetetlen, hogy hasonlókat a Pongor-lyuk is őriz.
4. A barlanghoz viszonylag közel, alig 900 m-re
csörgedező Diós-patak biztosítja az üledékminták
átiszapolásához szükséges vizet.
A szükséges engedélyek megszerzése után az
ásatás Hír János vezetésével és Hír Jánosné, továbbá
a kazincbarcikai Irinyi János vegyipari szakközépiskola 8 tanulójának közreműködésével 1982. július
23-án kezdődött és 1982. augusztus 6-án ért véget.
A barlang 6,2 m széles szádájában, a bejárat síkjára
merőlegesen 50 cm széles, 2 m hosszú és — anélkül,
hogy a sziklatalapzatot elértük volna — 3 m mély
kutatóárkot ástunk. Az árok homlokzati falán
Hír J. 8 réteget különített el. Közülük a 3. (40—80
cm) cseréptöredékekben való gazdagságával tűnt ki4

Ezek korát Ringer Á. későbronzkorinak határozta
meg. A legalsó, 8. rétegből (220—300 cm) nagy
mennyiségű barlangi medve (Ursus speleaus, Ros.
—Heinroth) csontmaradvány, főleg maradó- és tejfog
került elő. Az utóbbi bősége kölykedzőhelyre vall.
E réteg iszapolt anyaga szintén főleg barlangi
medve csonttöredékeket-szilánkokat tartalmaz, kisemlős leletekben szegényebb.
Az ásással egy időben, 1982 nyarán felkutattuk
a kövesváradi Pongor-lyuk-tető többi karsztüregét.
Hét jelentősebb barlangi bejárat helyét 1:10 000
léptékű térképre rögzítettük, és megrajzoltuk a
Pongor-lyuk térképét is (1. ábra). Megállapí
tottuk, hogy a Kadic O. (1952) említette
„Kövesváradi IV.” és „III.” sziklaüreg csaknem
bizonyosan azonos a Pongor-lyuk K-i, ill. Ny, ÉNy-i
bejáratával. A barlang átjáró jellege azonban a
középső szakaszát 20—25 cm híján a mennyezetig
feltöltő, vastag üledékek miatt szó szerint csak
„laposkúszásban” ismerhető fel. Javasoljuk, hogy a
Kadic O. (1952) adta elnevezések helyett, amelyek
cgy-egy különálló barlangra utalnak, a jövőben a
Pongor-lyuk név legyen használatos, ez egyértelmű
ül Pongor-lyuk bejárata az 1982. évi ásatás idején
(fotó: Hevesi A .)

A Pongor-lyuk északi bejárata (fotó: Hevesi A.)
en egy barlangot takar és a répáshutaiak is így
ismerik.
A kövesváradi Pongor-lyuk-tető alapos bejárása
során feltűnt, hogy a tető alatt, körülbelül a Pongorlyuk két nyílásának szintjében, a hegy ÉK-i oldalá
ról DNy-i oldalára 2—5 m széles, mesterségesnek
látszó párkány ível. E párkány, amely a hegy tetején
fekszik, kitűnő megfigyelőhely, ahonnan a DéliBükk környező magaslatait, völgyeit és a Nagy
fennsík D-i peremét egyaránt jól át lehet tekinteni.
A Pongor-lyukból kiásott cseréptöredékeket figye
lembe véve, felmerülhet annak lehetősége, hogy a
felsőtárkányi Vár-hegyhez és a bükkszentlászlói
(óhutai) Nagy-Sánchoz hasonlóan, a korai vaskor
ban e hegyet is erődítésként használták. Valószínű
leg ennek emlékét őrzi a „Kövesvárad” név is,
amelyet dűlő-névként és a Pongor-lyuk-tetőt hor
dozó hegy neveként is használnak.
Az ásatás második szakasza — ismét a kazinc
barcikai Irinyi János vegyipari szakközépiskola,
valamint az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskolája
tanulóinak (9, ill. 7 fő) közreműködésével — 1983.
július 22-től augusztus 5-ig tartott. A további munka
megkönnyítése érdekében az árok szélességét 0,5
m-ről 2 m-re növeltük, így az árok 4 m2 alapterületű
gödörré tágult, amelynek mélysége — a DK-i
sarkát kivéve, ahol asztalnyi, egyelőre ismeretlen
gyökérmélységű, mozdíthatatlan sziklatömb került
napvilágra — egységesen 3 m. Mivel a termetes
mészkőtömb, néhány valamivel kisebb, de többnyire
0,6—1 m átmérőjű társával együtt a gödör száda
alól kinyúló részében fekszik, bizonyos, hogy a ko
rábban hosszabb barlang beomlásakor zuhantak
ide. A barlang sziklatalpazatát a szélesítés során
sem értük el sehol. A szelvény tágításakor a 3. réteg
ből újabb cseréptöredékek társaságában most házi
állatcsontokat is találtunk. Az ásatás 1983. évi
munkaszakaszának befejezése után átiszapolt üle
dékmintákból régészetileg és őslénytanilag egyaránt
igen lényeges leletek kerültek elő. Az 1,2—1,4 m
közötti szint késő-őskori eszközöket és pattintott
eszközöket (2 ill. 26 db) tartalmazott amelyek
Ringer Á. meghatározása szerint a pilisszántói
kultúrkörbe tartoznak. Hír J. az 1,6 m alatti réteg60

Pongor-lyuk (A térképet készítette: Hír János 1982.)
minták emlőcsontjai között olyan vékony fogzománcú vizipocok és törpehörcsög faj csontmaradnyait határozta meg, amelynek alapján az 1,6—3,0 m
közötti üledékrétegek kora nem az utolsó, hanem
az utolsó előtti, azaz a riss jégkorszakra (solymári
szakasz) tehető. Mivel az ebből az időből való bar
langi ülledékek nemcsak hazai, hanem kárpát
medencei, sőt közép-európai viszonylatban is rit
kák, a barlang további ásatási munkáit már csak
ezek miatt is érdemes és szükséges tovább folytatni.
Dr. Hevesi Attila
Dr. Hír János
Dr Ringer Árpád

ÚJABB FELTÁRÁSOK A TÉSI-FENNSÍKON
1963 óta végzi a Tési-fennsík rendszeres karszt
kutatását az Álba Regia Barlangkutató Csoport.
A két évtized alatt 35 korábban ismeretlen barlangot
tárt fel, ezek összes felmért járathosszúsága 4525 m.

Az alábbiakban a két legfrissebb eredményről
számolunk be.
. .
Tovább folytattuk feltárási kísérleteinket a fenn
sík É-i peremének fő tömegét alkotó kréta rétegsor
karsztosodási fokának vizsgálata céljából, mivel
vízjelzéseink során bizonyítást nyert, hogy a főkarszttól független, önálló karsztvízrendszert ké
peznek, amelynek erózióbázisa a Gaja-patak.
Bár már korábban is megbontottunk a rendszer
hez tartozó több időszakos víznyelőt, mindeddig
csak fejletlen, korróziósán tágult hasadékokba ju
tottunk a felszínközeli zónában.
Fordulatot az 1982. év jelentett, amikor a kistési
j _110 számú időszakos víznyelőben mélyített 5 m-es
kutatóaknánk egy járható méretű hasadékra lyu
kadt, ami felső részén tömött, alul mikrofaunás
középső kréta mészkőben alakult ki.
Alján, az omladék eltávolítása után előtűnő szűk
nyílást fúrókalapáccsal kibővítettük, majd ezen
leereszkedtünk a 20 m mélységű, impozáns méretű
aknába, amely a falain sűrűn kiálló kövületek
nyomán a Rekviéniás-akna nevet kapta.
Ebből egy felső átjárón akadálytalanul mász
hattunk át a közvetlenül mellette mélyülő Lyukas
aknába, és még további három kisebb szelvényű
oldalaknába, illetve kürtőbe.
A barlang folytatását keresve, kis nyílást fedez
tünk fel a bejárat alatti hasadék falában, és ezen
keresztül újabb tágas, erősen visszhangzó üregbe
láttunk, ahová bejutni csak a tömör szálkőfal áttö
résével, közel nyolcórás vésés után tudtunk.
A különleges akusztikai jelenségéről Bongó-akná
nak elnevezett függőleges „cső” teljes mélysége
21 m, átmérője átlag 2,5 m.
Ezzel feltárult az összesen három nagy és négy
kisebb tagból álló párhuzamos aknarendszer, amely
a rétegdőlést lépcsőzetesen követő talpszintjén kes
keny járatokkal csatlakozik egymásba. Végpontját
37,2 m mélységben, a Rekviéniás-aknából induló
szűk és vizes szifon jelenti, ahol csak bányászati
módszerekkel lehet továbbjutni.
A kréta rétegsor első nagyobb barlangja, amely a
Bongó-zsomboly nevet kapta, a fennsík kutatásának
jelentős állomása.
Ugyancsak számottevő eredményeket értünk el
a kiemelt természeti értéket képviselő Álba Regiabarlangban is, ahol a tektonikai főirányokat követve
újabb járatrendszert tártunk fel.
Már 1978-ban ismertté vált a barlang ún. Kombinált-szakasza, amely az I.—45 számú időszakos
víznyelő alá tartott, és a felszínt —37 m-re megkö
zelítette. Ennek egyik lapos részét kibontva, 1983
tavaszán sikerült ismét feljebb hatolnunk, a szöve
vényes járatairól „Gubanc”-nak elnevezett új
részbe.

Morfológiai szempontból ezzel a barlang új
arculatát ismertük meg. Amíg az eddig ismert jára
tok zömmel egy sík mentén, a rétegdőlést követve
alakultak ki, addig az I.—45-ös objektum nyelő
zónája meredeken, lépcsőzetes jelleggel csatlakozik
a barlanghoz, miközben további négy, hasonló
üregképződésre hajlamos réteget harántol.
Ennek megfelelően a bonyolult térbeli járatháló
zat az egymás alatt 6—12 m-re húzódó és rétegsíkok
mentén kialakult ún. lapítókból (járatszintekből)
áll, amelyeket közel függőleges hasadékok, csőszerű
aknák kapcsolnak össze.
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Három járatszintet összekötő tágas akna az Álba
Regia-barlang új részében (fotó: Gönczöl Imre)
Formailag mindez igen változatosan jelentkezik.
Ellipszis és körszelvényű járatok, lapítok „csipkés”
falú hasadékok mentén; gazdagon díszítik cseppkő
képződmények, borsókövek, bizarr korróziós for
mák. Helyenként vörös, lila, barna és fekete elszí
neződések és nagy, 15—18 cm átmérőjű kagyló
héjak metszetei figyelhetők meg.
A további kutatás megkönnyítésére kibontottuk
az I.—45. számú nyelőt, így megnyílt a barlang
második bejárata, amelyet ismét kiépítettünk és
lezártunk.
A járatok nagy részét feltérképeztük, ezzel az
Álba Regia-barlang felmért összes hosszúsága
2560 m-re növekedett.
Szolga Ferenc

VI. NEMZETKÖZI BARLANGI MENTES! KONFERENCIA
A barlangi mentők nemzetközi szervezete, az
UIS Barlangi Mentési Bizottsága négy évenként
tartja tanácskozásait, az únió kongresszusai közötti
időszakban. A VI. Nemzetközi Barlangi Mentési
Konferencia megrendezésére 1983. október 2-től
8-ig Aggteleken került sor.
A tanácskozás iránt a világ minden részéről nagy
érdeklődés nyilvánult meg. A magyarországi kon
ferencián jóval többen vettek részt, mint bármelyik
korábbi hasonló tanácskozáson. A hivatalosan
regisztrált résztvevők száma meghaladta a százhat
van főt, ebből közel száz külföldi volt, akik tizenhat
országból gyűltek össze, többen a tengeren túlról
utaztak ide.
A konferencia plenáris nyitóülésére október 3-án
délelőtt az aggteleki Cseppkő Szálló nagytermében
került sor. A tanácskozást Dr. Dénes György, az
UIS Barlangi Mentési Bizottságának titkára, a
konferencia szervező bizottságának elnöke nyitotta
meg, majd a rendezésben egy üttműködő szervezetek,
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a
Magyar Természetbarát Szövetség és a Magyar
Vöröskereszt vezető tisztségviselői köszöntötték a
résztvevőket és kívántak sikeres munkát a konferen
ciának. Ezt követően Mike Meredith, az UIS
Barlangi Mentési Bizottságának elnöke számolt be a
nemzetközi szervezetnek az előző, Zakopanéban
lezajlott konferenciája óta eltelt négy esztendőben
végzett tevékenységéről. A konferencia további
ülésein közel félszáz előadás, beszámoló, eszköz és
módszer ismertetés került sorra, vetített képekkel,
mozgófilmekkel, poszterekkel, ábrákkal és közvet
len bemutatással demonstrálva.
A konferencia résztvevői tanácskoztak a barlangi
mentés korszerű módszereiről és eszközeiről, a
balesetek megelőzéséről, a barlangi mentés orvosi
problémáiról, a mentőszolgálatosok speciális tech
nikai és elsősegélynyújtó kiképzéséről, valamint
egyéb, a barlangi mentéssel kapcsolatos kérdések
ről és gyakorlati módszerekről. Értékesek voltak a
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mentési statisztikák elemzései a balesetek külön
böző okainak gyakoriságáról, és ezzel összefüggés
ben a megelőzési lehetőségekről.
Figyelmet keltett azoknak a technikai és orvosielsősegélynyújtó eszközöknek a bemutatása, ame
lyek a sérült optimális helyzetének biztosítását és
felszínre szállításának megkönnyítését segítik elő.
Hasznos tapasztalatcsere alakult ki a mentési akciók
lebonyolításának szervezési kérdéseiről, a technikai
és orvosi-elsősegélynyújtó eszközök készenléti cso
magjainak legkedvezőbb tartalmi összeállításáról,
valamint a barlangi szállításra legalkalmasabb
egységcsomagok alakjáról, súlyáról, csomagolásá
ról és a tartalmukat feltüntető megkülönböztető
színekkel történő megjelöléséről. Szinte vég nélkül
sorolhatnánk az elhangzott javaslatokat, az élénk
és hasznos vitákat, a széleskörű nemzetközi tapasz
talatcserét kiképzésről, mentés-szervezésről, eszkö
zök használhatóságáról és teherbírásáról, technikai
és orvosi-elsősegélynyújtó, valamint hírközlési rend
szerekről, felszerelésekről, módszerekről és problé
mákról.
Nagy érdeklődés kísérte a Baradla-barlang bejá
rati sziklafalán lebonyolított mentési bemutatókat,
amelyeknek sorát a Magyar Vöröskereszt keretében
működő magyar Barlangi Mentőszolgálatnak a
barlangi mentés számos elemét összefoglaló, igen
sikeres gyakorlata nyitotta meg, majd osztrák,
szovjet, francia és olasz barlangi mentők mutatták
be technikájukat.
A konferencia tartama alatt a résztvevők meg
ismerhették Aggtelek és környéke barlangjait is.
A magyar barlangi mentőszolgálatosok túrákat
szerveztek a Baradlába, a Béke-, a Kossuth-, a
Vass Imre- és a Meteor-barlangba, valamint az
Alsó-hegy több zsombolyába is.
Az egésznapos konferencia-programok, előadá
sok, bemutatók, tapasztalatcserék és barlangi túrák
után az estéket film- és diavetítések, valamint baráti
együttlétek tették hangulatossá.

A konferencia résztvevői számára adott hivatalos
állófogadásra a Baradla-barlang Tigris termében
került sor. A pohárköszöntők elhangzása után, az
ízes falatok és a baráti poharazás közben pompás
hangulat alakult ki. A nemzetközi társaság egységbe
forrott össze, a baráti beszélgetésekbe vidám tréfák,
hangulatos játékok és barlangász dalok szövődtek,
és a forró hangulat még a szállodában is folytató
dott, ahol hajnalig jó hangulatban együtt maradtak
a konferencia résztvevői.
A tanácskozás utolsó napján ülésezett a nemzet
közi barlangi mentési szervezet végrehajtó bizott
sága, amely a következő négy esztendőre megvá
lasztotta a szervezet vezetőségét, és kijelölte a követ
kező konferencia színhelyét. A barlangi mentők
nemzetközi szervezetének elnökévé ismét az angol
Mike MeredithcX, alelnökévé dr. Dénes Györgyöt
választották meg. A szervezet hosszú időn át tevé
kenykedett első elnökének, a belga Alexis de
Marty nof f nak az „alapító elnök” megtisztelő címet
adományozták. A következő tanácskozás megrende
zését az olasz barlangi mentők vállalták, így a VII.
Nemzetközi Barlangi Mentési Konferenciára 1987ben Triesztben fog sor kerülni.
A konferencia záróülésére október 7-én délután
került sor. A plénum megerősítette a végrehajtó

bizottság határozatait, majd este búcsú vacsora
következett, ahol dr. Hubert Trimmel professzor,
a Nemzetközi Szpeleológiai Unió főtitkára mon
dott pohárköszöntőt. Meleg szavakkal köszönte
meg a magyar barlangi mentőszolgálatosoknak a
konferencia igen sikeres megrendezését, és további
jó munkát kívánt az UIS Barlangi Mentési Bizottsá
ga, a nemzetközi barlangi mentési szervezet újon
nan megválasztott vezetőségének. A búcsúestét a
konferencia résztvevői hajnalbanyúló, emelkedett
hangulatú baráti együttléttel, vidám játékokkal,
dalolással töltötték.
A Magyarországon megrendezett VI. Nemzetközi
Barlangi Mentési Konferencia jelentősen hozzájá
rult a különböző országok barlangi mentőszolgála
tai és mentőszolgálatosai közti kapcsolatok kiépü
léséhez és megerősödéséhez, a nemzetközi tapaszta
latcsere során szerzett újabb ismeretek pedig fokoz
zák a barlangkutatás biztonságát világszerte. A
magyar barlangi mentőszolgálatosok felkészültségét
is erősítette, látókörét szélesítette a legjobb külföldi
szakemberek módszereivel és tapasztalataival való
ismerkedés. A konferencia tehát elérte célját, min
den tekintetben sikeres volt.
Dr. Dénes György

EMLÉKTÁBLA AVATÁS A LÓCZY-BARLANGNÁL
A Hazafias Népfront Balatonfüredi Honismereti
Munkabizottsága és a Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatal Balatonfüredi Kirendeltsége kez
deményezésére 1983. április 24-én emléktábla-ava
tásra került sor Balatonfüreden.
Az emléktábla, melynek létrehozásához Társula
tunk is jelentős anyagi támogatást nyújtott, az
öreg-hegyi Lóczy-barlang bejáratánál együtt hirdeti
a barlang feltárását szorgalmazó Kéry Gábor
balatonfüredi asztalosmester és a tudományos fel
táró dr. Kadic Ottokár főgeológus emlékét.
Az emléktáblát, a meghívottak és érdeklődők
sokasága jelenlétében, Hazslinszky Tamás, Társula
tunk főtitkára avatta fel, akinek avatóbeszédéből
az alábbi rövidített kivonatot közöljük:
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Két olyan ember emlékét kívánjuk itt az utókor
számára is megörökíteni, akik — különböző módon
ugyan, de nagyon sokat tettek Balatonfüred jelentős
természeti kincse, a Lóczy-barlang feltárásáért,
tudományos feldolgozásáért és a nagyközönség
számára való megnyitásáért.
Tegyünk egy rövid történeti visszapillantást,
melynek során kiragadjuk azokat az eseményeket,
melyek Kéry Gábor és dr. Kadic Ottokár nevéhez
és tevékenységéhez kapcsolódnak.
A barlangot 1882-ben találták meg a már akkor
is régi, de még működő kőfejtőben. (Engedjék meg,
hogy kis kitérőként megemlítsem, hogy a barlang

felfedezési időpontjának pontos ismerete a Balatonkörnyék neves tudósának, dr. Darnay-Dornyai Béla
irodalmi kutatásának köszönhető. 1959-ig ugyanis,
Kadic-csal együtt, 1894-et tartották a felfedezés
évének.)
A barlang történetében az 1930-as évek eleje
hozott gyökeres változást, amikor sokirányú társa
dalmi és hivatali érdeklődés indult meg. E megmoz
dulásnak — bátran mondhatjuk — kezdeményezője,
ösztönzője és mozgató rugója Kéry Gábor helybeli
A Lóczy-barlang bejáratánál elhelyezett emléktábla
(fotó: Hazslinszky T.)
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A Lóczy-barlang felújított bejárata (fotó: Hazslinszky T.)
asztalosmester. A szó legnemesebb értelmében vett
lokálpatrióta volt, aki a természeti szépségekben
nem szegény Balatonfüredet egy addig ismeretlen
látványossággal, s annak a nagyközönség számára
való megnyitásával kívánta gazdagítani.
És ezért a nemes célért nemcsak támogatást kért,
leveleket, beadványokat küldött különböző intéz
ményekhez és tehetős magánszemélyekhez, hanem
saját idejét, munkáját és pénzét is áldozta.
Először is elérte, hogy a m. kir. Földtani Intézet
1930-ban elvégezze a barlang tudományos vizsgála
tát. Majd amikor a barlang kiépítésére a hivatalos
szervek részéről hajlandóságot nem látott, némi
helyi támogatással saját maga látott munkához.
Elsősorban a barlangban felhalmozódott törmeléket
és agyagot akarta eltávolítani, hogy a közlekedést
megkönnyítse. Mivel az a régi, szűk, kürtőszerű
bejáraton át nagy nehézségekbe ütközött, a barlang
középső részébe a felszínről mesterséges járatot
bontatott. A teljes kiépítésre azonban a csekélyke
pénz már nem volt elég, ezért Kéry Gábor ismét a

Földtani Intézethez fordult segítségért. Sikerrel,
mert az Intézet 1934-ben munkatervébe felvette a
barlang feltárását. És itt kapcsolódik be a barlang
történetébe dr. Kadic Ottokár. Már 1930-ban ő
végezte el a barlang vizsgálatát, de akkor csak rövid
időt szentelhetett a barlangnak. De tudományos
jelentőségére való tekintettel, javaslatára még abban
az évben id. Lóczy Lajos emlékére Lóczy-barlangnak
nevezték el.
Kadic Ottokár 1934-ben másfél hónapon át
irányította a barlang feltárását és idegenforgalmi
kiépítését. Először a munka gyorsítása érdekében
kitágították a Kéry-féle bejáratot, melyen a törmelé
ket és a szükségessé vált robbantások anyagát ki
szállították. A belső rendezés után az idegenfor
galomnak megfelelőbb helyen új mesterséges bejá
ratot robbantottak, amely ma is a barlang bejára
tául szolgál. Végül Kadic elkészítette a barlang
pontos térképét is.
A munkák befejeztével Kadic a barlangot még
abban az évben átadta a Magyar Barlangkutató
Társulat újonnan alakult Balatoni Bizottságának,
amely állandó vezetőjéül Kéry Gábort választotta
meg, aki így — álmai beteljesülése után — kissé
gazdája is lett a barlangnak.
Mindez ma már történelem, hiszen a barlang fel
fedezésének tavaly volt száz éve, azon események
óta pedig, melyeknek Kéry Gábor és dr. Kadic
Ottokár tevékeny részese volt, fél évszázad telt el.
Ezért fogadta a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat örömmel a Hazafias Népfront Balaton
füredi Városi Bizottságának kezdeményezését egy
emléktábla elhelyezésére, mellyel emléket kívántak
állítani azoknak az elődöknek, akik önzetlenül,
lelkesedéstől fűtve alkottak maradandót az utókor
számára.
Az irántuk érzett tiszteletünket, megbecsülésün
ket és köszönetünket fejezze ki e szerény emlék
tábla.
Fleck Nóra

MEGALAKULT A MAGYAR FÖLDRAJZI GYŰJTEMÉNY
Több évi szervező és gyűjtőmunka eredménye
képpen létrejött a Magyar Földrajzi Gyűjtemény,
melynek avatását a Múzeumi Hónap keretében,
1983. okt. 7-én tartották meg Érd városában.
Egyidejűleg Drecin József művelődési minisztériumi
államtitkár ünnepélyesen megnyitotta a gyűjtemény
első állandó kiállítását, mely a magyar utazók,
földrajzi felfedezők muzeális értékű hagyatékait
tárja a nagyközönség elé.
A kiállítás keretében szerény tárgyi és dokumentális összeállítás készült Magyarország föld alatti
világának „fölfedezéséről” , nagyobb barlangjaink
tudományos feltárásáról. A kiállítás tárlóiban helyet
kaptak a Baradla-barlang első térképeinek másola
tai (Sartory-féle térkép, Vass Imre térképei) és a
barlangról szóló első leírások. Ezek egy részét a
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat bocsá
totta a gyűjtemény rendelkezésére. A Magyar
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Állami Földtani Intézet Kadic Ottokár ásatási
leleteiből kölcsönzött a kiállítás részére értékes
anyagokat. A barlangkutatás érdekes muzeális
kutatási eszközei közül megemlítjük azt a kötél
hágcsót, amelyet az 1910-es években Bekey Imre
Gábor és Scholtz Pál Kornél használt, 1927-ben
pedig ennek segítségével próbálkoztak leereszkedni
a vecsembükki zsombolyokba. A még mindig ki
tűnő állapotban levő fafokos kenderkötél-hágcsót
dr. Kessler Hubert ajándékozta a gyűjteménynek.
A kiállítás díszei még Borzsák Péter és Prágai Albert
pompás barlangi fényképei.
A Magyar Földrajzi Társaság és Érd Város
Tanácsa a megnyitó ünnepségen díszoklevelet
adományozott a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulatnak a kiállítás megrendezéséhez és a gyűjte
mény gazdagításához nyújtott segítségéért.
Balázs Dénes

KINIZSI KUPA ’83
A BEAC Természetjáró Szakosztályának Barlangkutató Csoportja rendezte meg az 1983. évi Kinizsi
Kupa országos barlangászversenyt május 14—15-én.
A verseny a következő feladatokból állt: összetett
technikai feladat (mászás, ereszkedés, ferde eresz
kedés, eresztés, társmentés) a Legény-barlang előtti
sziklafalon, szabad mászás biztosítással a Leány
barlang melletti sziklafalon, kőzetfelismerés, csomó
felismerés, szétvágott barlangtérképek összeillesz
tése, barlangjárás a Leány-barlangban (a barlang
ban’ eldugott pecséteket kellett keresni), barlangtérkép használata a Pilis-barlangban (térképen be
jelölt pontokat kellett megkeresni, valamint a bar
langban talált pontokat a térképre bejelölni) és vá
laszadás az elméleti kérdésekre. A versenyre 17
csapat nevezett be.
A verseny végeredménye (zárójelben az összetett
technikai feladat pontszáma):
1. VMTE 6-os
2. FTSK Delfin
3. Rózsadombi Kinizsi I.
4. Myotis
5. Pannónia 21
6. Marcel Loubens I.
7. Pannónia I.
8. FTSK I.
9. Rózsadombi Kinizsi II.
10. Acheron
11. Álba Regia 11.
12. Spelela
13. Bizsle
14. Marcel Loubens II.
15. Perpetua
16. Álba Regia I.
17. HBJSE

340 pont
330 pont
303 pont
288 pont
284 pont
277 pont
271 pont
262 pont
252 pont
226 pont
222 pont
213 pont
129 pont
95 pont
76 pont
74 pont
64 pont

(97)
(98)
(85)
(94)
(91)
(70)
(97)
(79)
(73)
(35)
(5)
(55)
(—)
(— )
(— )
(—)
(— )

A győztes csapat összetétele: Gyovai László,
Szűcs László és Béres Sándor.

A verseny technikai feladatának megoldása közben
(fotó: Hazslinszky T.)
Az évente megrendezett barlangászversenyek jó
tanulási alkalmat nyújtanak kezdőknek, haladók
nak egyaránt, ugyanakkor jó képet adnak a magyar
barlangászat színvonaláról. A csapatok több mint
fele jól oldotta meg a technikai feladatot. Elgondol
kodtató azonban, hogy a mezőnyből hét barlangász
e feladat teljesítése közben reménytelen helyzetbe
került — nem tudott önerőből lejutni a kötelekről.
A jó hangulatot ugyan emelte a hét pórul járt bar
langász lementése a kötélről, de elgondolni is ször
nyű, hogy ez a „fennakadás” bármikor előfordulhat
nagyobb barlangjaink egyikében... Ha túratársai
tudása sem nagyobb, könnyen tragikus vége lehet
a dolognak.
Reméljük, hogy a jó hangulatú barlangászverse
nyen mindenki jól érezte magát — versenyzők
és nézők egyaránt.
Rajczy Miklós

BÚVÁRMINŐSÍTŐ VIZSGA
Az MKBT Vízalatti Barlangkutató Szakosztálya
a VERTIKUM Magas- és Mélyépítményjavító Kis
szövetkezet támogatásával és segítségével — tapasz
talt búvárok részére — búvártanfolyamot és vizsgát
szervezett 1983. szeptember 12—14-e között.
A tanfolyam elsődleges célja az volt, hogy nagy
merülési tapasztalattal rendelkező könnyűbúvárok
nemzetközileg elismert minősítő igazolványt szerez
hessenek, mely elsősorban külföldön történő merü
lések alkalmával szükséges.
A tanfolyamot Magyarországon átutazóban levő
Thomas M. Iliffe, a NAUI oktatója tartotta —
minősített román búvárok segítségével.
A NAUI (National Association of Underwater
Instructors — Búvároktatók Nemzeti Szövetsége,

USA, Box 630, Colton, CA. 92324) amerikai búvár
szervezet, melynek oktatási rendszere illeszkedik
és egyenértékű a CMAS, a Világszövetség minősítési
rendszerével.
Thomas M. Iliffe, a Bermudai Biológiai Kutatóintézet munkatársa, a NAUI oktatója, az ún.
„három csillagos” szintű búvárvizsga igazolására
jogosult (ez a sportbúvárok részére elérhető leg
magasabb fokozat, ezután már az oktatói szintek
következnek), nagy tapasztalattal rendelkező, vizs
gázott barlangi búvár és barlangi búvároktató.
A tanfolyamon a Szakosztály csoportjainak és
a VERTIKUM nagy tapasztalattal rendelkező búvá
rai vettek részt, és középfokú — ún. kétcsillagos —
minősítésért pályázhattak.
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A gyakorlati oktatás és vizsga uszodában és nyílt
vízen történt. A jelölteknek minimális gyakorlásra
volt módjuk — a rendelkezésre álló idő rövidsége
miatt — az oktató által rendkívül pontosan kidolgo
zott gyakorlatok bemutatására. Számot kellett adni
a vizsgázóknak a szabadtüdős merülések gyakorlati
végrehajtásáról, a légzőkészülék nagy biztonsággal
történő használatáról, a vízalatti tájékozódásban
való jártasságukról, életmentési tapasztalatokról,
vízalatti kommunikációs készségről, valamint a
pszichikai és fizikai állóképességük megfelelő szint
jéről, továbbá a gyors helyzetfelismerésről.
Az elméleti oktatás a NAUI tapasztalt búvárok
részére kidolgozott módszertana alapján történt.
Az idő rövidsége miatt csak a tematika és az elvek
megismerésére volt mód, s mindenkinek az évek
során megszerzett ismereteire kellett támaszkodnia.
Az elméleti vizsga tesztjellegű volt, melynek nagy
hagyományai vannak az USA-ban, és búváraink
számára sem ismeretlenek, mivel a SKIN DIVER
című szakfolyóirat minden száma hasonló teszteket
közöl. E teszt összesen negyven értékelhető kérdést
tartalmazott, melyből minimálisan harminckettőre
kellett tökéletes választ adni. A feladat rendkívül
összetett volt, és a könnyűbúvár elméleti ismeretek
teljes egészéről kívánt keresztmetszetet adni. A kér
dések között szerepeltek a merülés fizikájával kap
csolatos témák, élettani, orvosi és elsősegély nyújtási
kérdések, a búvárfelszerelés ismerete és használata,
a merülés biztonsága, a természeti környezetre vo
natkozó tapasztalatok, az ismételt és magashegyi
barlangokban végzett merülések problémái. Több
különféle egyszerű és összetett számítást kellett
végezni — tárgyak emelése, a kiegyensúlyozáshoz
szükséges súlyok számítása, ismételt merülések,
a dekompressziós idők kiszámítása, a levegőszük
séglet számítása —, melyből az U. S. NAVY ismé
telt merülések alkalmával használható dekompreszsziós táblázata mindenki számára ismeretlen volt.

Végezetül 25 fő tett eleget a vizsgakövetelmények
ben foglaltaknak.
AMPHORA BÚVÁRKLUB
Pálfi Zoltán
Felvári Zsuzsa
Köves Béla
Szilágyi Károly

Surányi Csaba
Irsai Sándor
Ember Sándor

FTSK DELFIN
Könnyűbúvár Szakosztály
Kollár K. Attila
Kovács György
Surján András
Stolz Tamás

Somogyi Miklós
Kovács Péter
Székely László

M TV SE Búvár Klub
Szendrey Ferenc
VERTIKUM Magas- és Mélyépítményjavító
Kisszövetkezet
Bognár Ferenc
Mogyorósi Gábor
Gulyás József
Soós Mihály
Borbély Mihály
Szekeres Gyula
Peterdi Zoltán
Bacsu Dénes
Dzsaja Ferenc
Bognár Tibor
Thomas M. Iliffe-vel történt előzetes megbeszélé
sek alapján elképzelhető az elkövetkező években
a vizsgáztatás megismétlése, illetve magasabb szintű
vagy szakvizsga (pl. barlangi búvárvizsga) letétele.
Az oktató az USA Tudományos Akadémiájának
tagja és tervezi, hogy pályázati úton az Akadémiák
közötti szerződés alapján hazánkba látogat, ahol
a barlangi élőlények tárgyú tudományos kutató
munkájához szerezne újabb ismereteket.
Kollár K. Attila

A MAGYAR BARLANGOK IDEGENFORGALMA 1983-BAN

Baradla-barlang összesen
Részletezve:
Aggteleki szakasz
Jósvafő i szakasz
Lillafüredi barlangok összesen
Részletezve:
István-barlang
A nna-mésztufabarlang
Miskolc-Tapolcai barlangfürdő
Diósgyőrtapolcai-barlang
Tapolcai-tavasbarlang
Abaligeti-barlang
Pál-völgyi-barlang
Lóczy-barlang
Összesen:
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Látogatók száma
1982
1983
239 957
205 309

Változás %
1982/1983
85,56

193 417
46 540
113 565

164 043
41 266
126 135

84,81
88,57
111,07

76 686
36 879
217000
231 788
64 296
73 251
33 260
12 945
986 062

85 743
40 392
232 256
232 216
58 060
77 567
40 154
13 833
985 530

111,81
109,53
107,03
100,2
90,30
105,89
120,73
106,86
99,9

