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1 ZBREi ÉS AZ EREDMÉNYEK
TUDOMÁNYOS FELHASZNÁLÁSA *

Irta;
dr»Kessler Hubert

Mondani •■'alónkat egy igen szellemes meghatározás idézésé® Vei szeretném kezdeni, amit dreKretzói Miklós barátomtól 
he Horniam, és amivel igen helyesen rátapintott a szpeleológn- 
sok széles táborát közelről érintő kérdésre,, <5 a szpeleológu- 
sokat müködésíik ezerint agy határozta meg, hogy vannak bar® 
langkutetók és vannak barlangban kutatóké

Vagyis vannak, akik magát a barlangot felkutatják* be
járják, és váhnak, akik ennek nyomán magában a barlangban 
végeznek különböző irányzata kutatásokat, Az elsót általában a sportemberek, turisták végezték,, néha rendkívüli fizikai 
teljesítmény árán, az utóbbit - ugyancsak általában ® a különböző tudományokkal foglalkozó szakembereké Éppen ezért a 
múltban a tudományos barlangkutatás alatt csakis az utóbbit, 
tehát a "barlángban" való kutatást értették* áa ez nem egyszer bizonyos ellentétekre is vezetett a két tábor közötte

A barlangban való kutatási területnek olyan hatalmas szakirodalma van, hogy erről itt most szükségtelen beszá- 
mélái* Inkább a másik "szakágazatnak"j a barlangkutatásnak van szüksége arra, hogy vele tudományos szemlélettel foglal
kozzunk*, A tudományos szemléletet azért hangsúlyozom, mert a 
természetes fejlődés, a haladás természetszerűen magával 
hozta* hogy az úgynevezett "barlangkutatás" tehát a barién® gok* a földalatti üregek felkutatása* feltárása már nem ki® 
zárelagos sportteljesítmény és kalandvágy kielégítése* hanem igenis tudományos módszerekkel, tudományos szemlélettel el® végzendő feladat, különösen minálunke

Hazánk és karsztterületeink viszonylag kié kiterjedése miatt ma már túljutottunk azon a századelejei állapoton, hogy a barlangok felkutatásához csak az kellett, hogy egy 
erdöőr vagy akár jószereneeénk elvezessen egy ismeretlen 
barlanghoz és a továbbiakban CBak ügyességünkön* bátorságunkon és felszerelésünkön múlott, hogy a barlangot milyen kiterjedésében Ismerhettük meg.

♦ Előadás e Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizottság 
1960a november 25-i szakülóséns
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Azért hangsúlyozom, hogy különösen minálunk ez a helyzet, 
mert még igen sok országban -m fc- ott tartanak, az előbbiek sae* 
rint értelemezett barlangkutatás terén, ahol mi évtizedekkel 
ezelőtt voltunk. Ahol ugyanié a sajátos földtani adottságok folytán hatalmas karsztterületek vannak, s még nagyon messze 
állnak attól, hogy minden barlangot ismerjenek, ott még helyt
álló az a nálunk már túlhaladott álláspont, hogy a "barlang- 
kutatás® elsősorban sport, kaland és osak a "barlangban kuta
tás" tudományos munka, bár a legutóbbi években már világszerte jelentkeztek az Ismeretlen földalatti karaztjáratok tudományos 
módszerekkel., való kimutatására Irányuló törekvések.

Nem szabad tagadnunk, és magam soha nem is tagadtam, hogy 
a barlangkutatás titkos, talán tudatalatti hajtóereje a kaland
vágy, az aj, Ismeretlen megismerésének vágya, mint ahogy a ma* gashegyeég, a sarkvidékek, a tengermélyeégek, a sztratoszféra és 
a kozmoas óriási tudományos felkészültséggel történő kutatásé* 
nak hátterében haladásunknak ez a nem lebeoeülendő rugója fe
szült •

Barlangkutatóink tábora a könnyűszerrel, egyszerű eszkö* zökkel felfedezhető barlangok számának csökkenésével arányosan nőtt, és ez a körülmény szükségszerűen arra vezette a kutatókat, 
hogy uj barlangok feltárásához egyre jobban lgénybevegyók a 
tudományadta módszereket és eszközöket ás ezeket azután a kü* lönleges feladatoknak megfelelően továbbfejlesszék.

Melyek azok a tudományok vagy tudományágak, amelyeket a 
barlangkutató speciális céljai megvalósításához legjobban 
igénybevehet?

Elsősorban a földtan és a geomorfológia az, amely utmuta* 
tást adhat arra, hogy hol lőhetnék egyáltalán barlangok. Ez a tudomány vezetett bennünket arra, hogy barlangokat elsősorban mészkövekben keressünk és ezek között is diaztingváljunk és a 
minél kevesebb málladékkal oldódó fáoieseket részesítsük előnyben, A tektonika - szoros kapcsolatban a morfológiával * meg* 
szabja a lehetséges főirányokat és az e téren végzett vizsgála
taink eredményét nagymértékben megerősítheti vagy gyengítheti Sohmidt Eliglusz legújabb geomeehanlkal elméletének alkalmazása.

Előbbiekhez szorosan kapcsolódik a hldrográfial vizsgálatok értékelése, amennyiben egy nem karsztos, ele vizét karsztra átadó vízgyűjtőterületről érkező felszíni viz*folyáe lényegesen 
kedvezőbb előfeltételeket biztosit egy nagyszslvényü barlang* rendszer feltételezéséhez, mint egy osak karsztos vlsgyttjtc* 
területen összegyűlő, számtalan kis nyelőn behatold és erodáló, 
erejét osak szétforgácsoltán kifejteni tüdő víztömeg, amelv az általa létrehozott barlangnak egészen más, sokkal bonyolultabb 
alaprajzi elrendezést szab meg, mint az előbbi. Pompás, vi» 
lágviezonylatban is egyedülálló példa erre a ml Aggteleki bar* lángunk, amely az első esetnek a prototípusa és nagyjából egy*
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iránya hatalmas főága, fővízfolyása van, amelybe rövidebb oldalágak t.orkollanak be* B nyugodt alaprajzzal szembenéll a második esetet képviselő evájői Höllooh-barlang, amely je
lenleg 70 kilométeres hosszával a világ leghosszabb barlangja annak ellenébe, hogy jóval kisebb karsztterület alatt rejtőzik, 
mint a ml kb* 22 kilométeres Aggteleki-barlangunk* A HÖlleoh- 
barlang a felette emelkedő karsztfennaik számtalan töbreiben 
és kis víznyelőin beszivárgó víznek köszönheti létrejöttét, 
amely éppen e rengeteg támadási pontból kiindulva valóságos 
labirintust, a szűk járatok számtalanszor egymásba vissza
térő, világosan meghatározható főág nélküli útvesztőjét 
hezta létre, amelynek ösezhoasza ezért jóval meghaladja a mi 
Baradláénkat, bár átlagos keresztmetszeti méreteivel messze 
mögötte maradó

Hasonlóan nem koncentráltan, nem un0 "normális" vízgyűjtőterületről, hanem a jellemzően "Ezer lyuk földjének" nevezett karsztfennsikról beszivárgó vizmenryiBég oldotta ki az észak® 
amerikai Hammut-barlangot is, amelynek hossza ugyan léryegeaen 
rövidebb a lexikonokban helytelenül közölt két* sőt háromszáz 
kilométernél, de mégis eléri a 45 kilométert, annak ellenére, 
hogy ez a lcbirintusszerü barlang is az aggtelekinél kisebb 
karsztterület alatt van,

A hidrográfia és geomorfológia helyes tudományos alkalmazása esetében - különösen ha már ismert példákra támaszkodhatunk - a még ismeretlen barlangrendszer alaprajzi elrendezé
sére következtethetünk.

Hatalmas segítőtársat kaptak a barlangkutatók a hidrsló-
f iában, amelynek segítségével még részletesebb adatoEaT^szerea etünk az előbbiek szerint mér feltételezhető barlangrendszerre 
A hidrológiai vizsgálatoknak bevonása a barlangkutatásba lé
nyegesen ujabbkeletü az előbb említetteknél, és még nem annyira 
ismert, ezért ezekkel kissé részletesebben szeretnék foglalkozni, Ezt különösen az teszi szükségessé, hogy éppen a hid
rológiai vizsgálatok terén dolgoztak ki pzámoe módszert, ezeket csiszolják, tökéletesítik folyton újabb és újabb kutatá
sok alapján,,

Ennek talán az az oka, hogy itt nem egy állandó és egyszer lerögzíthető állapottal van dolgunk, mint a földtani és 
morfológiai vizsgálatoknál, hanem egy élő folyamat, egy állandóan - bár bizonyos törvényszerűségek szerint - változó 
folyamat igen hosszú ideig tartó szabatos megfigyelésére, 
tudományos értékelésére van szükség, hogy ezeket a bizonyos 
törvényszerűségeket megismerjük és ezekből az ismeretlen bar
langokra következtethessünk* Természetesen e kérdés taglalá
sánál elsősorban aktív, vagy legalább is időszakosan vizve- zető barlangokról van szó,
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A feltárd barlangkutatással kapcsolatos legrégibb hidro
lógiai vizsgálat az egyszerű vizfe8tésB amelynek alkalmazása, 
módszerei éa tudományos értókeXe¥iTazónban az évek során 
lényegesen fejlődött és ma már talán nem is helyes vizfes® 
tésnek, hanem vizjelzésnek kellene inkább mondanunk, miután 
a kimutatásra már nsm osak festékanyagot használunk, A fes
tékanyagot bizonyos esetekben konyhasóval, müanyagporral, 
parafanszolékkel, baktériumokkal, rádióaktiv anyagokkal és 
legújabban lyoopodium-spdrákkal is helyettesítik. Mindannyian hallottunk talán már a nép száján élő hagyományos "kaosa- 
jelzésekH-ről, amelyek ugyan osak a fantáziában élnek, de tör
téntek már vlzjelzések más állatokkal, még pedig megjelölt hátuszonyu angolnákkal, amelyeket a Reka^ folyóba helyeztek éa 
amelyek a földalatti Timavdn keresztül negyven kilométeres 
földalatti ut után az Adriai tenger egyik nagy vizalatti for
rásánál megjelentek®

Az első festési kísérleteknél, amelyeket még a múlt században főleg a Karszt földalatti vízfolyásainak felderítésére 
végeztek, egyszerűen beöntötték a festéket valamelyik víznyelőbe é8 a felszínen való újra megjelenésből következtettek a földalatti összefüggésre. Ma már lényegesen többet várunk 
egy ilyen festési kísérlettől, amelynek helyes levezetése és értékelése esetében nemcsak az összefüggés tényét, hanem 
a földalatti patakmeder, barlang különböző sajátosságaira, 
keresztmetszeti méreteire, esésére is következtethetünk. Mindehhez azonban szükséges, hogy a festett víztömeg érkezé
séről, és a folyamat lefutásáról igen pontos, numerikus ada
tokat nyerjünk® Ez a festékanyagoknál bizonyos nehézségekbe 
ütközik, és ezért ilyen vizsgálatoknál újabban a sózást al
kalmazzák® A só kimutatása helyszíni elemzéssel vagy elektro
mos ellenállásméréssel történik és ez már számszerű adatokat szolgáltat,, ami a komplex értékeléshez elengedhetetlen.

Ennek az eljárásnak egyik hátránya, hogy mindaddig, amig 
az ellenállásmérést és regisztrálást nem tudjuk teljesen automatizálni, elég nagy személyzeti igénye van, de rendkívül 
értékes eredményekre vezethet®

A jelzőanyag első nyomainak* a főtömeg és az utolsó nyo
mok érkezésének időbeli eltolódásából következtetéseket von
hatunk le arra, hogy az ismeretlen barlangjárat viszonylag szűk hasadékból vagy pedig széléé, tavakkal tarkított meder
ből áll-e? Az első nyom, a koncentráoió-osuos és az utolsó 
nyom megjelenésének viszonylagos rövid Időbeli eltérése az előbbire, a hosszú időbeli elhúzódás az utóbbira utal®

Nagyon lényeges a jelzésekkel egyidejűleg pontos vízhozam- méréseket is végezni® A különböző vízhozamok mellett mért át
futási sebességek ugyanis értékes adstokat nyújtanak a viave- zető barlang átlagos keresztmetszeti méreteire vonatkozóan.
Erre talán egy tanulságos példát amlitek meg.
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A Garadna-forrást9 Illetve a hozzátartozó Jávorkuti-viz- 
nyelőVvisét egyBzes? 2000 liter/peroes forráshozam mellett meg
sóztuk és az átlagos vizeebességet 42.4 m/órában állapítottuk 
meg. Egy másik alkalommal megismételtük a kísérletet lénye
gesen nagyobb vízhozama mellett, még pedig 17000 liter/peroes árvízkor. Az átlagsebesség ekkor 77 méter/órának bizonyult, 
ami elég meglepő volt, hiszen a vízhozam nyolcszorosára emel* 
kedett, a sebesség pedig még kétszeresére sem. Ez oaak azaal 
volt magyarázható, hogy a földalatti vízfolyás átlagos ke
resztmetszi területe megnövekedőit, vagyis a vízfolyás a hegy 
belsejében az előző méréskor nem teljes keresztmetazeteben kitöltött esőben, nyomás alatt, hanem tágabb barlángjárat szabad felszínnel folyt. Ebben a tágabb barlangjáratban a 
megnövekedett víztömeg ki tudott terjeszkedni és nagyobb ke
resztmetszetben folyni. Az első kisárietnál kiszámított át
lagos keresztmetszeti terület 1,4 m ,  a másodiknál 7«0 nrvolt, 
tehát már járhatő méretű barlangnak kell a Garadna-forrás mö« gött lennie. Az utóbbi szám természetesen osak a feltétem 
lezhető minimális átlagos keresztmetszete a barlangnak.
Hogy valójában ennél még nagyobb, azt egy újabb, még nagyobb vízhozam mellett történő kísérlettel lehetne kimutatni, ha a 
viasebesség továbbra sem növekedik arányosan a vízhozammal,

A sófelhő szélső értékei közötti aránylag rövid időkü® lönbség egyébként olyan barlangjáratra utal, amelyben ninose- 
nek széles termek, tavak. Meg kell itt még jegyeznem, hogy történtek különböző jelzőanyagokkal egyidejű kísérletek is, 
amelyeknél azonban különösképpen nem egyszerre jelentkeztek 
az első jelek és a maximumok. Ilyen nagyarányú kísérletet vé
geztek a bécsi vízellátással kapcsolatos Rax-forrásoknál.Itt a beadagolt uranin első nyomai előbb érkeztek meg az egy
idejűleg beadagolt első konyhasónyomoknál. Egyéb később 
lyoopodiumspórákkal megismételt kísérletnél viszont a spórák még előbb érkeztek meg. Ennek magyarázata az, hogy a viznél 
nehezebb fajsúlyú konyhasóoldat inkább a földalatti vizfolyáe 
alsó, a fenékhez közelebbi, tehát lassúbb vizezálaixal haladt, mint a víz egész keresztmetszetében egyenletesebben elhelyez
kedő festék. A spórák viszont kissé könnyebbek lévén a viznél, fóleg a felső, tehát leggyorsabb vizrétegekben helyezkedtek 
el. Ez a feltűnő differenciálódás elég nagy vízmélységre és 
nyugodt, egyenletes áramlásra utal,

A vizjelzésekkel kapcsolatos kísérletek mindig uj feladatokat, uj kérdéseket tálalnak a kutatók elé, ha a kísérletek 
során mutatkozó minden jelenséget gondosan regisztrálunk és értékelünk. Egy igen érdekes példát szeretnék itt megemliten,

A VITUKI a nyár folyamán a Bábalyuk és a Jósvaforrás összefüggésének megállapítása végett metylviolettel, sóval és 
lyoopódium-spórával kombinált jelzési kísérletet végzett,A oél ugyan kifejezetten gyakorlati - az aggteleki turista- 
szálló szennyvízelvezetése ® volt, de emellett érdekes barlangtani eredmények is voltak várhatók.
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A Bábalyuknak a* aggteleki barlangrendszerrel való 
hidrológiai összefüggése nem volt eddig tisztázva, a nyelőnek megfelelő vizbefolyásokat a barlangban nem ismertünk, 
Feltehető volt, hogy a nyelő vize egyenesen az alső barlang 
szintjébe kerül és az ottani állandó vízfolyással egyesül
ve jut Jósvafőre*

A jelzőanyag beadagolása hosszabb szárazság utáni időszakban történt, amikor a nyelő kb. 500 ltter/peronyi 
vízmennyiséget nyelte A megfigyelések a barlangban három 
helyen és a Jósva® és a Komlóa^forrásnál történtek 320 órán át, anélkül, hogy a jelzőanyagok bármelyike megjelent vol
na, holott a hozzávetőleges becslések szerint az anyagnak 
kb. 60-80 órán belül jelentkeznie kellett volna* A megíigye- lészolgálatot ezért befejeztük és osak a jóevafői villany- 
telepkezelőt bíztuk meg, hogy figyelje tovább időnként a 
forrást* Megjegyzendő, hogy a bábalyuki vizbefolyáa kb, két 
nappal a jelaőanyagadagolás után megszűnt.

Végül értesítést kaptunk, hogy a jelzőanyagok közül 
a metylviolett kb, 600 órával ez adagolás után a Jósva- 
forrásnál megjelent, illetve nyomai a vizet szegélyező növényzeten határozottan felismerhetők. Erről egyébként az 
éppen ott tartózkodó Putz Gizellától is kaptunk részletes 
Írásbeli közlést, A festék megjelenését megelőző két napon 
összesen 67 mm csapadék hullott a kérdéses területre*

Az először sikertelennek látszó kísérlet végeredmény
ben nagyon is szerenoséaen sikerült és belőle- a következő következtetések vonhatók le,

A Bábalyuk nyelője nem vezeti közvetlenül az alső barlang aktiv vízfolyásába vizét, mert különben a jelzőanyagnak 
az adagolást követő 3-4 napon belül meg kellett volna jelennie a forrásban*

A Bábalyuk feltehetően egy időszakosan vizvezető, közel vízszintes, nagyobb kiterjedésű barlangrendszerbe ve
zeti vizét, amely azonban a hosszabb szárazság következté
ben még állő tőosáit is elvesztette* Az adagoláskor befolyó 
és közel két napig tartó, kb. 500 liter/peroes vízmennyiség 
nem tudta a jelzőanyagot ezen a barlangon véglgöblltenl, 
hanem csak arra volt elegendő, hogy az üres járatokat, me
dencéket feltöltse, anélkül, hogy a barlang végén feltéte
lezhető és az alső barlang aktiv járataiba vezető földalatti 
nyelőig eljutna, A Via tehát itt kb, 3 hétig stagnált és 
osak a rendkívül nagymennyiségű uj csapadék által bevitt 
víztömeg sodorta később a jelzőanyagot a barlangon végig, 
egészen az alsó barlanghoz vezető víznyelőig és innen azután a Jósva-forrásig*

A Sábalyuk mögött tehát egy nagyobb kiterjedésű, a 
Baradlával valószinüleg egyszintű barlangrendszernek kell
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lennie, amely cs-1 • vége felé kommunikál tz alsó barlang
vizével.

Miután ennek a feltételezésnek pz igazolása az aggte
leki szennyvízelvezetés kérdése miatt is dör-tő fontosságú, 
megkezdtük' a Bábalyuk feltárási munkálatait, amiben úgy a 
VITUKI, mint az IBUSZ résztvesz és aminek eredménye barlang
tani szempontból is mindenképpen rendkívül érdekesnek Ígér
kezik

Nagyjelentőségű barlangtani következtetések vonhatók le a 
karsztíorrúaok árvizi hozamainak pontos mérése és az ezzel 
kapcsolatosan végzett vegyi és fizikai vizsgálatok komplex 
értékelé- e alapján. E kéra.ésséT különösen ’JakucsTTászIo dr. 
TogiaTkozőít és észleléseit már részletesen közölte is, ezért 
a magam részéről csak röviden rámutatok, hogy ilyen vizsgá
latokkal megállapíthatók a még ismeretlen barlangrendszerek viz- 
vezető elágazásainak hossza, iránya, valamint a beszivárgásból 
és a földalatti lefolyásból eredő vízmennyiségek egymáshoz 
való viszonya, továbbá a járatokban tározott viz mennyisége 
és ezzel természetesen a tározó üregek térfogata is* Sok eset
ben ugyanis az árvízzel nem egyidejűleg jelentkezik a víz 
ionkoncentrációjának csökkenése, ami azt jelenti, hogy az 
árvizhullám szinte maga előtt tolja ki a barlangban stagnáló 
vagy lassan folyt telitettebb karsztvizete Másként jelentkezik 
a beszivárgás utján a karsztba jutott /alfa tipusu/ és más
ként a nem karsztos területről víznyelőkön át bejutott /béta 
tipusu/ árviz mennyiségi és minőségi görbéje a megfigyelt for
rásnál és ezzel elárulja eredetét*

Ha karsztforrások hosszabb mérési idősorával rendelke
zünk, akkor a vizhozamingadozások szélső értékének egymás
hoz való viszonya, az. ingadozási aránj; is jó támpontokat 
szolgáltat a források mögötti barlangrendszerekre vonat
kozóan. Nyilvánvaló, hogy olyan forráshoz, amely azonnal 
megérzi a csapadékot, szárazság idején pedig majdnem, vagy 
egészen elapad, tág barlangrendszer tartozik, amely be
zúduló csapadéknak csak csekély súrlódási ellenállást 
nyújt és szinte akadálytalanul engedi a megnövekedett víztö
meget le- é3 a forrásnál kifolyni*, Ezzel szemben a szűk já
ratú, ember számára nem vagy csak nehezen járható bar
lang a vízzel szemben nagyobb ellenállást fejt ki és ki
egyenlítettebb lefutásra kényszeríti a befolyt csapadékot* 
Ugyanez vonatkozik az ionkoncentráció változáséra is, amit 
le-gyorsabban és legegyszerűbben elektromos ellenállásmé
réssel állapítunk meg. Ha az elektromos ellenállás szélső 
értékeinek viszonya magas, ez azt jelenti, hogy az árvizi 
megnövekedett víztömegnek a kőzettel érintkező, tehát oldá- 
si lehetőséget nyújtó felülete nem növekedett meg arányosan 
a víztömeg keresztmetszeti területével0 Ez azokban az ese
tekben fordul elő, amikor tág barlangfolyosókban folyik a



viz0 Szüli hasadékok áe erek esetében mindig nagyobb - ugyan*, 
olyan szénaavtartaimu vizet feltételezve ~ az oidőképeaség#

Az elektromos ellenállásmérés természetesen nem pó« 
tolja a kémiai elemzéseket, mert különösen a kBloium és 
magnézium egymáshoz való aránya is adhat jé támpontokat a 
mögöttes barlangrendszerek létezéséhez*. Ha több karsztfor- 
rás vizét egymással összehasonlítjuk, akkor kifejljrttebb 
barlangrendszert a magasabb Ca,A!g hányadosa vizet add for
rás mögött gyaníthatónk, mert a magnézium túlsúlya barlang- 
képződésre kevéssé alkalmas dolomit vagy dolomitos mészkő 
jelenlétére utal# Erre vonatkozó vizsgálatokat és ellenőr
zéseket végeztünk az aggteleki karsztvidéken, ahol legújab
ban a legkisebb Ca/felg hányadosu forrást, a Babotkutat fog
lalták ivóvizellátdsi célokra és a forrásfeltárás során csak
ugyan barlangképződésre alkalmatlan dolomit jelentkezett# 
Ezzel szemben igen rágás Ca/Mg hányadosa van a barlangokból 
eredő J6sva- és Eomlóa-forrásoknak®

A rejtett barlangok kim"tatásának egy másik j<5 módszs- 
re Maucha Jászló és munkatársainak vizsgálatai szerint a 
forrásvíz relatív oldott őrigéntartaImának a 
Abban az eaefFen, "Ea" a" l;arazTxeT8 2 Ínx~ vékony 
fedi, a beszivárgó csapadékvíz elveszti oxigéntartalmát és 
osak tág barlangjáratokban való turbulens folyás, vízesések
ben való átszellőzőé következtében dusul újra fel oxigén- 
tartalmas Vizsgálataikkal kimutatták, hogy kb, 70 5&-oa 
relatív oxigéntartalom az az alsó határ, amelynél már bar
langrendszer feltételezése jogos.

Az előbbi,osak vázlatosan összefoglalt hidrológiai 
vizsgálati módszerek egyikéről sem merném azt állítani. hogy 
az egyetlen üdvözítő eljárás, de ha minél több módszert al
kalmazunk és minél több jól értékelt adattal rendelkezünk, 
annál biztosabb tudományos alapunk lesz a feltáró munkála
tok anyagi és erkölcsi feltételeinek biztosításához#

A barlangkutatással kaposolatos hidrológiai vizsgálatok
kal azonban még távolról sem merültek ki a további lehető
ségek, bár egyelőre kutatóink talán e téren fejtik ki a 
legtöbb munkát0 Itt vannak még azok a barlangok is, amelyek
ben nincsenek vízfolyások, amelyek a barlang belsejéből 
hozzánk érkeznek és a tudomány nyelvén elárulják a látotta
kat# Rendkívül biztatóak e téren azok a szpeloometeoVolő-
fiai vizsgálatok, amelyeket Balázs Dénes“éÍT táraai~”á' Szi- áolság-barlangban megindítottak és amelyekkel kimutatták, 
hogy a barlangi légjárás közvetlenül összefügg a belső és 
külső hőmérsékletekkel.

A barlangnyiláeból származó lágjáráa már eddig is a 
tudományosan kevéssé képzett barlangjárók és kutatók előtt 
jő jelnek számított a barlang feltételezhető folytatását 
illetően# Általában azonban nem vették figyelembe, hogy
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mekkora volt az a keresztmetszet, amelyben a "huzatB-ot ész
lelték, Egy pár centiméter átmérőjű nyílásban mindig lesz légáramlat, ha mögötte csak néhány köbméteres üreg van és a 
külső és belső hőmérsékletkülönbség nagy. Ez tehát még nem 
feltétlenül nagy barlangrendszert jelez, A helyes ée tudo
mányos alapokon nyugvő értékelést akkor tudjuk majd megej
teni, ha Baláesék további kutatásaik során kimutatják a bel
ső és külső levegőhőmérsékleti különbség, a légjárás, vala
mint a barlang térfogatának korrelációját, amelyből majd egy 
adott szelvényben észlelt légáramlási sebességből a mögöt
tes barlangüregek térfogatéra következtetni lehet# Ezt a módszert természetesen csak ott lehet majd alkalmazni, ahol 
már a barlangnak legalább egy kis részét feltártuk és foly
tatása nincsen légmentesen elzárva.

Egymástól látszólag független barlangrendszerek jelen
legi vagy ősi összefüggésének kimutatására értékes támpontokat szolgáltathatnak a szpeleobiológiai vizsgálatok tudo
mányos értékelése, A valódi barlangiatok ugyanis - más bar
langtól való teljes elszigeteltség esetében « könnyen speoi- alizálódnak, A teljesen azonos egyedek előfordulása látszó
lag egymástól független barlangrendszerekben bizonyos kapcsolat feltételezésére adhat okot.

Végül megemlítem még az egyik legkorszerűbb tudomány, 
a geofizika adta lehetőségeket. Itt a gravimétriás módszert, amiről már sokszor szó esett a barlangkutatással kapcsolat
ban, sajnos egyelőre el kell vetnünk, mert a barlangok tö
meghiánya a környező hegyek zavaró tömegeihez képest olyan csekély, hogy jelenlegi műszereinkkel és módszereinkkel nem 
sok eredményt várhatunk. De nagyon is komoly lehetőségekkel kecsegtetnek a geoelektromos eljárások, amelyek segítségével 
b talaj elektromos vezetősképességóben jelentkező aránylag 
kis diszkontinuitásokat is már észlelni lehet, A Wenner- és hasonló eljárásoknak a szpeleológiába való bevetésétől jelentős eredményeket várhatunk, persze alapos, és ismert te
rületen való előzetepr kísérletek alapján. Örömmel vehetjük 
tudomásul, hogy egyik fiatal tagtársunk, Holly István, mint 
geofizikus éppen ezzel a kérdéskomplexummal kíván foglalkozni és reméljük, hogy hamarosan beszámolhat az e téren 
végzett vizsgálatairól, hozzájárulva ezzel is a magyar barlangkutatás nemzetközi tekintélyének növeléséhez. Nincsen 
ugyanis tudomásom arról, hogy külföldön - egyetlen esetet 
kivéve - a geoelektromos kutatást sikeresen, a speleológia szolgálatába állították volna.

Ez az egyetlen ás eredményes kísérlet a csehszlovákiai Punkva-barlangrendszerben történt, ahol azonban mom ellen- 
állásnáréses, hanem magaafrekvenoiée módszerrel vizsgálták ismert barlangszakaszok közötti kőzetrótegek abszorboids 
értékeit és ennek alapján egy kb. 20 méter széles és 150 
méter hosszú, addig ismeretlen üreget feltételeztek. Ezt az üreget később egy szifon átuszása után tényleg meg is ta
lálták és körvonalai elég jól egyeztek a feltételezett üregével.
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Előadásomban csali egy rövid összefoglalót kívántam adni a bevezetőmben értelmezett “barlangkutatás* tudományos módsze
reiről és lehetőségeiről, anélkül, hogy ezeket egyenként rész
letesebben kimeríteném, hiszen ehhez a szakülések egész soro
zatára lenne szükség és ez egyébként is a MKBT szakbizottsá
gai feladatkörébe vágna„

Nyugodtan állíthatom, hogy a tudományos barlangkutatás 
terén jelenleg a nemzetközi szpeleolőgia élvonalában állunk 
és előadásommal akkor értem el célomat, ha az érdeklődést a fiatal kutatóinkban és a rokon- és határtudományok művelői
ben felkeltettem és ha bekapcsolódásukkal,további munkájukkal ezt a helyünket_jnejj; is tudjuk tartani.

/*
t
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Barlangtérképeink pontossági kategorizálása 
Irta*

Tőik József

A barlangfelnézéssel és térképezéssel kapoeolaiban 
leggyakrabban fellépő és állanődán visszatérő probléma a pon® 
tosaág kérdés®* A mérési adatok gyakorlati felhasználása ugyanis sok esetben megköveteli azok ®egbizhatóságának© p©n* 
toaságának Ismeretét© Különösön fontos ez a barlanggal kap® oaolatban történd műszaki beavatkozások tervezésénél© /pl© 
uj bejárat törés®© agyas barlangi termek© feisukadáasfic kfll« 
színi kapcsolatának kimutatása© barlangi vízjárás szabálya® 
sása Btbf/ ahol a rendelkezésre állő barlangtérkép bizonyltod 
lan pontossága miatt számottevő anyagi károk la keletkez* 
hétnek©

jelenlegi barlangtérképezésünkre az jellemző© hogy köz® 
kézen forgó barlangtérképeink pontosság tekintetében lénye® 
ges eltéréseket mutatnak egymáshoz viszonyítva, Így végered® 
nényben megbizhatdeágukra általában nem tudunk következtetni* 
Körülményeinket figyelembe véve az tüöbé*kevésbé törvényszerű 
Is* A barlangok felmérését és térképezését ugyanis leggyakrab® bán a barlang kutatdi végzik el© nagyon különböző mérnöki féld 
készültséggel és hozzáértéssel, a legkülönfélébb mérőműszer 
rek és mérési módszerek alkalmazásával© Mindezek * még ha nem is tekintjük a gyakorlatlanságból esetleg fellépő durvább 
hibákat * feltétlenül különböző pontosságú felmérési munkát©8 ezzel kapcsolatban különböző megbízhatóságú térképet ered® ményeznek© Ezek mellett számolnunk koll bizonyos szubjektív 
nézetekkel is© amelyek a barlangtérkép pontossági igényeire 
vonatkozéan általában elég szélsőséges határokat jelölnek meg. Általános jelenség a szükségesnél kisebb pontossággal való 
megelégedés a felmérésnél, ami feltehetően a hibahalmozódás figyelmen kivül hagyásának eredménye* Az egyes tudományágak szintén különböző pontossági igényeket jelölnek meg©

A térképezés különöző pontosságának okait tehát egyrészt lehetőségeinkbent, másrészt a szükségletben kell keresnünk©
Az utóbbihoz alkalmazkodnunk kell, az előbbit azonban módunk* 
bán áll bizonyos mértékig megváltoztatni. A felmérési munkák egységesítése9 vagy szabványosítása révén a pontossági rend* 
szertelenség ©Bökkente) ugyan© azonban továbbra le szükség lenne különböző pontossága térképekre© Például egy jelentik* 
télén© néhány méter kiterjedésű barlangi fülke, vagy szikla* 
oress térképét felesleges lonnt ugyanolyan nagy gonddal és 
pontossággal elkészíteni, mint egy hosszabb barlangét© he &ég ha az igényeit pontosság azonos is lenne, a hosszabb 
barlangot akkor is pontosabban kellene mérni a hibák hal® moződáaa miatt© /Pl© ha egy barlangi terem hosszúságának meg® határozása deoiméteren belüli hibával történt, a térkép® Is
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közsl ezzel a hibával leas terhelve, Sagysbb kitatfedéeü bar* 
lángnál azonban, ahol sok kisebb távolság nemévé sávéi kap* 
juk meg a barlang talpas hosszát* f minden mérési szakasznál 
elkövetett esetleges dooiaétoren belüli hibák a barlang vágó 
pontjánál sár méteres eltérést le okozhatnak* mivel a té&« 
képeséa aurán a hibák összegeződhetnek*

A pontossági rendszertelenség megszűntetéoe tehát nem 
oldható meg a mérési tevékenység pontossági szabályozásával* 
azaz a mérés hibahatárainak egységes megadásával* Ennek fi* gyelembevételével javasoljak a felmérési munkálatok és ez
zel kaposolatban a térképek pontossági szempontból történő 
kategorizálását* Ha agyanla a forgalomban levő*, és a jövőben 
készítendő barlangtérképeket ellátnánk valamilyen megkülön
böztető jelzéssel* amely a pontosságukra* megbízhatóságukra 
utalna - és ezek a pontossági kategóriák jelei lehetnének - 
akkor végeredményben megszüntetnénk az e téren fennállé ká
ros rendszertelenséget a nélkül* hogy az eddigi térképezési 
gyakorlatot bármilyen megkötéssel* szabályzattal* vagy pun* tossági előírással befolyásolnánk*

A pontossági kategorizálás alapjául több tényezőt lehető 
ne választanig pl0 a felmérő képzettsége* felmérés módja, 
alkalmazott műszerek* feldolgozás mikéntje stb® Ezek közül 
legcélszerűbbnek látszik az alkalmazott műszerek alapján 
történő kátegalizálás* mivel maga a műszer már meghatároz 
egymagában is egy bizonyos pontossági intervallumot* tekint
ve, hogy általában minden ember kihasználja a műszer méré
si határát* a leolvasási határértékek ismeretében pedig a 
közelitő pontosság számszerű értéke is meghatározható.

Az eddigi gyakorlat alapján legcélszerűbbnek látszik 
egyelőre négy pontossági kategóriát felállítania Ezeket 
I-IV-ig római számokkal jelölhetnénk* olyan módon* hogy 
I* a legmegbízhatóbb a IV* pedig a legpont&tlhhsbb mérést* 
illetve térképezést jelentené. Az egyes pontossági kategó
riákba történő besorolás az alábbi táblázat alapján tör- 
ténhetika
Pontossági kafegő- riósazmJrée Irányezögnéréa Magasságmérés 

rla m ű s z e r e i
IV* Viszonyítás

Beosléa
— Viszonyítás

Becslés
III* Mérőzsinór

Mérőién©
iránytű
Bányaszkompaaz 
Bézárd tájoló

Kllnométcr

II 0 MérőszalagMérőié© PUggőkoapasz
Bueszola PekivMagassági kör*

lo Komparáit acél 
mérőszalag v* mérőié©
Ismételt leolv,

Ftiggőkompaaz
leodollt
Buasaols-teodo*
3lsmételt leolv*

Fokiv /50 fokig/ 
Magassági kör
Szintezés
Ismételt leolt*
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A térképek ás a felérések pontossági kategorizálása, 
illp a* agyas pontossági kategóriák térképeinek felhasznál
hatósága az alábbiakban adható meg*

A IV^ pontossági kategóriába kall, besorolni minden 
olyan harlángyaJiofV^’ísíilyné1c“#rtáa«ités« s*abat<#a mérés nélkül történt meg, Illetőleg ha a három mérési elem kö- 
mii /távolság -irány -magasság meghatározás/ asak egynél is hiányaik a műszeres mérés*, A IV0 kategóriáim tér
képezés teljesen elegendő kisméretű*, jelentéktelen bar
langüregek, odok, sziklaereszek, iisstklatvek, fülkékB egyetlen teremből éllé barlangok bemutatásához akkorp ha 
ősapán közelitő tájékoztatás a oól, 3: érmé esetesén® ha egy 
ilyen üreg jelentősége megnő*, /pl© ásatás kezdődik benne/, 
akkor a felmérést is pontosabban kell elvégezni*, A XV0ka- tegóriáju pontosság általában mindaddig elég, ameddig a 
méretek nem túl nagyoké 10 méternél kisebb távolságot az 
ember aránylag még elég pontosan tud becsülni*, Kis gyakorlattal,, és ha lehetőség van Ismert méretekkel való össze
hasonlításra is, a távolságok becslésénél -f-l méternél nagyobb hibát általában nem követünk el© A llQ p#at®sságu barlangrajzot| utalva arra, hegy nem mérés utján*, hanem 
a helyszínen a természeti formák lemásolása,, lerajzolása révén kapjuk, helyazinrajznak nevezhetjük©

A Illa pontossági kategóriába kerülnek azok a barlangra j'zok, amelyek“klsébb pontésaága mérés alapján ká- 
szülteko Az ide sorolt térképezéshez a barlang főbb irá
nyait - sokszögvonalvezetés és fixpontok alkalmazása nélkül ® egyszerű iránytűvel, tájolóval, vagy bányászkom- 
pasasai lehet meghatároznia lile pontossága térképezést igényelnek a kisebb jelentőségű, d« már nagyobb kiterjedésű 
barlangok*, Mivel a barlangok zöme Id® sorolható, nyilván
való, hegy ebbe a kategóriában várható a legtöbb barlang- 
raja© A barlangok jelentőségét bizonyos mértékig méreteik is megszabjéko A 100 méternél hosszabb, vagy 10 méternél mélyebb barlangok már jelentősnek mondhatók, igy megérdem
lik a III0-nál pontosabb térképezést is© Bl kell érni azt, hogy a Illő pontosságú felméréseknél a távolságok legalább 1 dm, a szögek pedig három fok, illetőleg 0-50 vonás leol
vasási pontossággal legyenek meghatározva*, A térkép megrajzolása lege éle zorűbben s^erke^ietéasel történhető A III, pontossági kategóriának megfelelő barlangrajzokat vázlat® 
nak, térképvázlatnak nevezhetjük*,

A TT^ pontossági kategória a tulajdonképpeni eszményi 
barlangfirkepézTs pohTcTsaágaö Azokat a barlangi érképeket lehet idesorolni, amelyek poligonvezetés, vagy hálózat
fejlesztés révén készültek*, Csakis olyan felmérés, illetve 
térkép érheti el ezt a pontossági kategóriát, amelynél a 
mérés alapelemei, a fixpontok a térképen Is fel vannak 
tüntetve, s a barlangban is meg vannak jelölve*, Fagyén kí
vánatos, hegy lehetőleg minden jelentősebb barlang tér
képezése elérje est a pontosságot*, A II0 pontosságnál a
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távolságokat legalább om, de lehetőleg taa, a szögértékeket 
pedig 1/2 fokos fontossággal szükséges leolvasni* Az igy ká« szilit barlangrajzot, akár szerkesztéssel, akár számítással 
nyertük, barlangtérképnek nevezhetjük.

Az I. pontossági kátegériába végül azok a térképek ke
rülnek, amelyek nagyon pontos.megbízható mérések alapján készülnek, s melyek megblshatóságára fölös száma megfigye
lésekből következtetni tudunk, Itt is szükséges feltétel, 
hocy a mérési pontok a barlangrajzon is szerepeljenek, e 
gondoskodás történjék a barlangban is szabatos állandósításukról. A távolságok meghatározását mm pontossággal, a 
szögek leolvasását delejtűs műszer esetén 6 perces, szögmé
rő műszer esetén /teodolit/ legalább 20 másodperces pontos
sággal kell elvégezni. Az ilyen pontossága mérések csak ki
vételes esetekben, ásóknál a barlangoknál indokoltak, amelyek
ben jelentősebb műszaki mankák folynak, illetőleg Ilyenek vannak tervbevéve. Az ilyen pontossága felmérés alapján, 
számítással kidolgozott térképeket műszaki barlangtérkép- 
nek nevezzük.

A kategorizálás biztonságos végrehajtásához azonban még röviden tisztáznunk kell néhány problémát. Mindenekelőtt ismételten hangsúlyozni kell, hogy a barlangtérképe
zés pontossági viszonyai meglehetősen sajátosak, e a térkép pontosságán ezért mindig a valóban mért adatok pontosságát kell tekintenünk, azaz a sokszögmenet vagy mérési hálózat 
fixpontjait, nem pedig a becsléssel, viszonyítással vagy 
mért pontok közötti interpoláoióval nyert alaprajz, vagy 
kontúrvonal pontosságát. Ezt fóleg az I. és II. pontossági 
kategóriák esetében kell figyelembe vennünk.

Barlangtérképeinken a koordinátarendszer kezdóiránya 
általánosságban a mágneses északi irány. Az Iránytű, vagy egyéb delejtüs műszerről leolvasható mágneses északi irány 
azonban a deklinációval és a napi variáció hláblval is ter
helve van. Ezeket a hibákat a IV, és III. pontossági kate
góriákban figyelmen kívül hagyhatjuk. Figyelembe kell azonban 
vennünk a dekllnáoló értékét - az adott területre és az adott 
időpontban - akkor, ha térképezésünk a II, pontossági kate
góriába tartozik. I0 pontossági kategória esetén pedig a deklináolón kívül aa összes rendellenességet is korrekcióba 
kell vonnunk, s gyakorlatilag a mágneses észak helyett & 
földrajzi északhoz kell viszonyítanunk méréseinket.

A felmérés elemeit szerkesztéssel, vagy számítással dolgozhatjuk fel. A szerkesztés gyorsabb és egyszerűbb, kellő pontossága is megfelelő, ezért a IV, III,, sőt még a 
II, pontossági kategóriáknál is megfelelő, az I. kategóri
ánál azonban a fixpontok helyeit már számítással kell meghatároznunk.



A mérőeszközök ás mUBgersk hitelességét általában nem 
szükséges ellenőriznie Kivételt képez az Ie pontossági ka- 
tegóri&a melynél a műszer megvizsgálása n«a hagyható al# A 
táv©lsá|máréat ©a ©setbsn komparáit aeél mérőszalaggal kell 
elvégeznip a a hőmérsékleti, behajlási és megnyúlás! kerrek® 
dákkal mérésünket javítani kell®

Barlangftérésnál általában a felméréstől nem választják 
külön a magasságmérést, bár trigonometriai magasságmegha- 
tározás esetés a fokive# szögmérés nagyobb szögek esetén 
jelentős hibaforrás lehető Ezért már IIe pontossági kate- 
gőriánál igyekezni kell arra, hogy 30 foknál meredekebb 
sokszögoldal magassági szögét ne mérjük vele3 Az I0 pontos
sági kategóriánál pedig lehetőleg ki kell küszöbölni a magas
ság fokivés mérését, és ha mód van rá külön szintezést kell 
végeznie

A térkép külalakját tekintve a közeljövőben kidolgozandó barlangtérképjelkulcs minden bizonnyal nyújt majd 
támpontots Addig is törekedni kell a műszaki rajzokhoz hasonló kivitelezésre. Az I* kategóriába tartozó térképektől 
már megkívánjuk, hogy formátuma, feliratozása sib6 a mű
szaki rajzolásnál használatos szabványoknak megfelelően 
történjékc

A barlangi térképek portosaági kategorizálását addig, 
amíg arra hivatottabb szerv ninos, a térkép késeitől végezhetnék el, mivel a pontossági viszonyokat minden térképező 
maga is meg tudja Ítélni® A pontossági kategória jelzését - 
a megfelelő római számot-a térkép feliratánál, a óim alatt 
lehetne feltüntetnie A térképek kategorizálása végső fokon 
felelősségvállalás a térkép pontosságáért, igy remélhető, 
hogy a jelenlegi rendszertelenséget az igényeknek megfelelően bizonyos mértékig ősökkénteni fogja0 •

Hozzászólás barlangtérképeink pontossági
------ -

Irtai
dreBertalan Károly

Tóth József fenti dolgozatával a lényeget illetőleg 
egyetértve célszerűnek találnám a kategorizálást úgy meg
változtatni, hogy a nagyobb szám jelezze a nagyobb pantos- 
ságot6 Ennek a látszólag jelentéktelen módosításnak az alábbi előnyei volnának*

le/ A könnyebb megjegyezhetőség /kia számi kis pontosság, magasabb szám? magasabb szinvonal/c
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2. / A továbbfejlesztés lehetősége a kívánt irányban,
- Az eddigiaknái pontatlanabb barlangtérképek kásáitéso nem 
kívánatos ugyan, azonban megkülönböztetésükre fenntartható 
a *0* kategória,, Ezt a Jelzést kaphatnák a gyakorlatilag 
térképnek sem nevezheti, emlékezetből készült, méret® 
arány nélküli vázlatok, - Fontosabb ennél, hogy lehetőség 
legyen az Idővel finomodó felmérési /aztereefetogramaétrl- 
kas etb,/ eljárásokkal vagy fejlettebb /rétegvenalaa, többszínű, tömbdiagrammos stb./ ábrázolási technikával készült 
térképek megkülönböztetésére a következő, magasabb kategória
jelzéssel, Ha a számozást megfordítjuk, a lehetőségek korlátlanok lesznek,

3, / A külföldi gyakorlatnak is es felel meg,- A svájci kategóriák pl, az alábbiakt

"Eategő̂ . ""fémet' Trallala '
rla elne® álneve® D e f i n i á l ó
száma vesée sés
1.

2,

KROKI Sohéma ds Vázlatos,vagy bejárás alkal-
'mémeire mával, vagy emlékesetből raj

zéit ábrázolása Sem mérőszalagra, sem bv&aasólára nincs hozzá 
szükség? Dtvonal-lelráshoz meg kell felelnie.

SKIZ2S Sehéma Vázlatos ábrázolás, mely az
semmaire irányokat és hosszúságokat

helysssn tünteti fel. Ezeket 
tehát bueesőlával, 111, mérő
zsinórral kell meghatározni. Jó 
ha Jellegzetes keresztezőivé- 

, nyék és sgy magassági vázlatis tartozik hozzá.
5. FLAK Sohémasemplet

4. TOFOáRA* RelevésPHISCHE topogra- AUFHAHME phlque

Lehetőleg pontos ábrázolása a műszerek /busezéla, mérő
szalag, magasság- és lejtmérő/ 
felhasználásával felmért barlangnak.
Egészen pontos, teodolit stb- vel. gyakorlott mérnök által szabatosan felmért, műszaki 
munkák végrehaJtására is al
kalmas barlangi tervrajz, /A ml viszonyaink között kivétel,/
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Az eddigiek figyelembevételével 
javaslom*

az alábbi kategóriákat

YaTégöriaszáma
Tdtn JYáltal ajánlott megnevezés “XniXam ajánlott 

név
0 raja
I Helyszinrajss vázlat
II. Vázlat, t érkápvá zlat térképvázlat
III. Barlangtérkép barlangtérkép
IV. Műszaki barlangtérkép barlangi tervraja

Végül még három «• látszólag magától értetődi - kellékre szeretném felhívni a figyelmet.
1*/ Az alaprajzokon mindig tüntessük fel az északi irányt, a magasabb kategóriáknál természétesen a 

deklináeió figyelembevételével.
2./ Minden barlangtérképen tüntessük fel a méretarányt, még pedig vonalas lépték formájában is, a 

közlésre szántaknál kizárólag Így.
3*/ Jelezzük a felvétel időpontját, valamint a készí

tők /felmérő és külön a rajzoló/ neveit is.

Irodalom* Normea pour 1'établissement des plans de Grottes, Klassifizierung dér Höhlenpláne. /Stalactite,
'T année, Ho.2.Bern, 1957*április.p, 134-137./
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Barlangok, barlangkutatáe Ausztráliában 
Irtás

-Kása Attila

Az amerikai National Speleologioal Sooiety 1959o évi 
*Bu.lietindának ®laő részében érdekes oikk jelent meg. A 
oikk. melynek szerzője Brian OfBrien„ az Ausztráliai Szpele* 
ológíai Szövetség /Australian Speleoíogioal ISderation, rövidítve! AaS„F0/ elnöke, az ausztráliai kareztokat, bar« 
langkutatást ismerteti átfogóanQ Érdekességére, átfogó 
jellegére vald tekintettel célszerűnek látjuk magyarul is ismertetni*

Az 1, ábra mutatja az ausztráliai karsztterületeket0 A térképen osak a jelentősebb karsztvidékek vannak bejelölve, de ezeknek sem mindegyike felkutatott, igy pl* Kimberley, 
Katherine, A rengeteg feltáratlan terület ellenére megálla
pítható, hogy Ausztrália barlangjai fcalnozoos, mezozooa éa 
paleozooa mészkőben képződtek* Egy helyen találhatók pleisz- toeénkori lerakódásban barlangok*

*Ansn tcîüut
TA5WIANIA

1. Ókra ■
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Nullarbor-fennsik
A Nullarbor-fennaik mészköve a késéi krétakörben ás 

harmsdkori időszakokban rakódott le, mikor Ausztrália déli 
részének nagy területeire tort be a tenger, kb, 350 km-nyire 
a jelenlegi partvonaltól. Később e terület kiemelkedett 
15Ö méternyire a tengerszint-fölá. A méBzkőréteg 90-150 méter 
vastag, és mintegy 85.000 km* területet borit be, lenyúlva egészen a tengerpartig. A felsőbb, harmadkori rétegek erősen 
szilikátosak, éa védő sapkaként borulnak a kréta-és alsó 
harmadkor! mészkő fölé. A kévés csapadék és a mészkő repedezett szerkezete eleve meghatározza, hogy fslszini folyók, vagy 
időszakos vízlevezetők nincsenek. Egy gyors zivatar millió 
apró tavat hoz létre ás Így teljesen megbénítja a közlekedést, 
de a beszivárgót, elég gyors, úgy hogy egy nap múlva a felszín 
újra teljesen száraz. A felszín szárazságához hozzájárul a 
-'.agaa nappali középhőmérséklet is /rendszerint 35-38 C°/,

A terméketlen Hullakor /Nul=nincs, arbor=*fa - helyi kevert 3zóösezetetel/ felszíne alatt rengeteg barlang rejtőzik, a sekély, szűk üregektől egészen a mély, hatalmas térfogatú 
barlangokig, melyekben esetenként nagy tavak vannak. Körülbelül 100 jelentősebb barlang ismeretes eddig, s még igent 
sok tavas barlang rejtőzik a felazin alatt, mivel ez eddigi
ek bejárata mind a felső réteg beoralásával keletkezett. Itt 
a barlangok "kinyonozására" nincs szükség. Ezt bizonyltja 
Maitland Thomson repülőkapitáry útja a fennsik felett, mikor 
kát éa fél órai repülés során 42, eddig ismeretlen barlangba- 
iyet állapított meg 1939-ben.

Az ausztrál őslakó bennszülöttek igen félnek a barlan
gok sötétjétől, ezek revei azonban gyakran tőlük származnak /Wesbubbie, Abrakurrie*. Murrawijinie, Koomooloobooka* stb. 
barlangok,/ A bennszülöttek azt tartják, hogy Jesdara, * kígyós zellern a barlangokban lakik, s az ő sziszegése okozza a fennsíkon gyakran dúló vad porviharokat. Hiedelmüket e ki
csiny nyílású barlangokba be- vagy kifújó erős szálra ala
pozzák, Mindennek ellenére e Murrawijlnie és a Bloody Hátid*- /Véres kéz/ barlangokban sziklárajzok találhatók, melyek szín
összetételükben hasonlóak a franciaországi leletekhez.

1956, karácsonya előtt úgy tartották, hogy az ausztrál 
bennszülöttek misztikus elképzeléseik miatt soha nem jártak 
a barlangokban, de az újonnan alakult Australian Speleological Federation /A.S.P./ expedíciója forradalmi felfedezésre ju
tott, mely megváltoztatta a régi elképzeléseket, Dr.Gallue 
egy ősi tűzhelyet talált a Koonalda-barlangban, 62 méter mé
lyen a felszín alatt. Faszenet és kőszerszámokat /szilán
kokat, baltát/ is fedezett fel és ez az ásatás kiderítette a 
bennszülöttek fejlődésének kezdetét. A legrégibb lelet 8000 éves. Ez előtt lehetséges még őakultura, de érmék bizo- 
nyitékalt még nem tárták fel az ásatások. Az expedíció so
rán vörös falfestményeket is találtak a Murrawijinie-és Ab-
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rakurrie-barlangokban 62 méter mélységben, messze a külső 
világosság behatolási határától. Habár a legrégibb ausztráliai leletek mindössze 8000 éveaek, a nuilarbori leletek mégis 
rendkívül fontossággal bírnak, mivel ezek alapozták meg as 
ausztrál barlangi archeológiát.

Mint font említettem, a riullarbori barlangok méretei 
rendkívül változatosak, A bejárat rendszerint kicsi /az emli- 
tett asilikátos réteg miatt/, a belső tér nagy. Pl, egy 
névtelen barlang bejárata bizony osak a vékony kutatónak 
kényelmes, mig belső terme 304 /azaz háromszáznegy/ méter 
széles. Hasonló a helyzet a jól ismert Koonalda-barlángban, 
ahol a belső terem 74 méter széles, 24 méter magas. Az Abra- 
kurrie-barlang 372 méter hosszú, melynek 46 méternyi szakasza 
49 méter magas, A Weebubble* Koonalda-és Warbla-barlangokban nagy tavak vannak 80-100 méternyire a felszín alatt, A Xöo- 
nalda-barlang számos tavainak egyike például 188 méter hosszú, 
átlagosan 15 méter széles, 1,5 méter mély, bár a barlang maga osak 402,5 méter hosszú és legnagyobb mélysége 30 méter.

A Nullarbor-fennsik. mint már említettem, rendkívül száraz terület, de a települések egyike mégis képes ellátni 
birk8nyájalt a Koonalda-barl&ng kissé sós vizével. Ugyanis 
innen szivattyúzzák fel a vizet mutatványnak beillő módon 62 
méter mélységből egy klszuperált Ford gőzmozdony segítségével.

Mivel a karszt felső rétege kevás, és a csapadék is igen rendszertelen, a Nullarbor barlangjai rendkívül oseppkősze- 
gények. Ennek kontrasztjai a keleti és délnyugati területek, ahol páratlan szépségű cseppkő és kristályképződmények díszí
tik a korosabb barlangokat.

A keleti államok barlangjai

Néhány kilométerre QueÉbsland keleti partjától terül el 
egy korall sátony. mely közel 1700 kilométer hosszú és Nagy- 
Korall-gát néven ismeretes. Vele párhuzamosan haladva a száraz- földön, szakaszosan ki&ebb-nagyobb területű szllur, devon ko
ri mészkőkibukkanáeok találhatók, melyekben elég szép számmal találhatók barlangok.

Egyedül Uj-Dél-Valesban kb, 300 ilyen "mészkősziget* ismeretes, melyek közül mintegy negyven vehető felkutatott- 
nak, /Természetesen ez a felkutatottság is helyi értelemben 
értendő, vagyis azok a barlangok vannak felkutatva, amelyekbe be lehetett sétálni, de még ez is igen nagy szám, és még 
az Ilyetén kutatás is igen messze jár attól, hogy lépten-nyo- 
mont újat ne eredményezzen,K,A,/ Az A,S,P, munkaprogramjá
ban szerepel távlati tervként a további kábukkanások kutatása.
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IJJ Dél-Wales barlejogkutatáai centralizációja a többi 
államokhoz képest /Vletoria, gaeenalená, Északidéra! «*%/ a legnagyobba Ugyanis TJJ^IMSloWaleB karaktjain a felépítés, a 
íorm*-,'^ genetika fajtáinak legszélesebb skáláját talál® 
hatjuk aeg, s es természetesen sokkal több érdeklődőt, ku® 
tatót mozgásit, Bár példa erre a táltosát osságra.

Egy méazkőkibukkanásoB valaha ig&n aekélyea patak 
folyt keresztül. A meanderező patak elhordta a barlang mennye
zetét, majd laesan majdnem az egész mészkövet, mely már oaak 
a meanderek belső oldalain található nyomokban* Viszont Bún- goniában a viz lefelé tört, a Jelenlegi patak 504 méter mé
lyen folyik egy igen szűk Járatban, míg a felső száraz emele
tek maximális mélysége 120^150 méter. Jen lan-ban, mely egyébkén leglátogatottabb karsztvidék, á MoKeewn*# Creek 
Mv  nőm  attakja/ több karsztos felbukkanáson keresetül fát, 
majd a fői? alatt egyesül egy másik 'folyóval /jenslan Rlver/ és vele egyesülve folyik a felszínre /2,ábra,/, érdekes Je- 
lanság, hegy nsgy esőzések idején, mikor a barlangok a vizet 
nem bírják elvezetni, a felesleges víz a felszínen futó mederben vezetődik le, ilyenkor a barlangok is oeaknem teljesen 
kitöltődnek. A felszínen fűtő patakok vizének egy része nye
lő ön befolyik a barlangokba.

ni folyó - barlangban folyik. Ab esős évszakban /Ausztrált* 
ában osak & évszak vant *áeős* és "száraz”/ azonban a hatalmas nyomással törlődő víz a rányelőkön kifolyik és a felszí
ni, különben száraz, materben folyik tovább. A kiömlő vízmennyiség hatalmas áradásokat szokott okozni. Természetesen 
& száraz idő beálltával a folyó nyomtalanul eltűnik - vissza
folyik & nyelőkön. A környék lakóinak misztikus elképzeléseit 
a kutatók hamar szétoszlatták ezen barlangok feltárásával.

Egy hasonló folyót találunk Syugat-Qsieensland-ban
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Yarrangobllly
U j-Dél - , alesben, a Snowa-hegyság déli nyúlványán -ta

lálható a Yarrangobllly-fennaik, melynek karsztterülete 6,5 
km hosszú, 1600 méter széles és 120*4.60 m vastagé A terület 
kicsinysége ellenére rendkivül változatos, csodálatos szép- 
ségüe Igen sok barlangba van, a igy a barlangkutatók egyik legkedveltebb terepe0

A fennsík nyugati és déli oldalát egy kb0 150 méter 
mély szakadék határolja, melyet a Yarrangobilly-folyó vá
gott le,

A fennsík nemkarsztoa része agyegpaláa. Ezen a területen 
keres^tülfoly patakok a mészkőhatár n eltűnnek víznyelőkben ás föld alatt folytatják útjukat, Yarrangobllly minden na« 
gyobb barlangjának víznyelő a bejárata ezen a részen, A víz
nyelők általában hatalmas méretűek, lépcsős sziklás oldalaik- kai am.fiteát*fHnokk©& hasonlóak, A patakok feltehetőleg a karazton átfolyva egyesülnek a Yarrangobilly-folyó vizével,
A patakok vizát 9 nagy nyelő vezeti a föld alá, de osak 2 for
rás ismeretes a másik oldalon, tehát a patakok földalatti egyesülése feltételezhető0 A források és víznyelők kapósé- 
latit eddig nem sikerült kideríteni, mivel a fluoiseooeinea vizfestée még osak egy helyen volt eredményes0 Az egyik for» rás barlangját la feltárták kb* 180 méter hosszúságban, de 
innen osak aszva lehetne tovább jutni a csaknem teljesen kitöltött mély jára bán, A vizalatti expedíciót pedig a viz alacsony hőmérséklete gátol-ja /5*>4,5 C°/»

A plató főbb barlangjainak, patakjainak vonalát a 3, ábrán mutatjuk be«

kaícir 
B«rl«njW ja'al’

s. ábra. .
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A barlangok nagy részében rendkívül sok a sziklat ölem©® 
lék# 1955 januárjában egy több tonnás szikla zuhant le a mennyezetről, mely azerenosére emberéletben kórt nem okozott# 
Még a iegfantáziátlanabb látogatóra is nagy hatást gyakorol® 
nők a feneket boritő háznagyságu sziklák az Sast©m«Be©p« 
Creek~ba.clangban* A hatalmas sziklák közötti tekervényes utak 
gyakran zavarba hozzák a kutatókat©

lm a Yarrangobilly barlangokra nem ©aak a törmelékes® ség, hanem csodaszép krístályképződmányek is jellemzők© A 
stabilabb falakat helyenként ííosbzu szakaszokon borítják a 
csillogó, átkriatályosodott oseppkövek®

Taemania barlangjai
Ausztrália egéez területén előfordul a karszt# nem ki® vétel a legkisebb állam, Tasmania szigete sem# Szilur mészkő® vében számos, képződményekben igen gazdag barlang alakult ki© 

A legnagyobb és egyben legszebb tasmaniai barlang a ífroasus® barlang, mely nevét ia képződxaánygazdagságáról kapta© Nagyjá® 
ból vízszintes irányú patakos barlang# Képződményeinek rend® 
kivüli forma ás színgazdagsága, a barlang hatalmas méretei tették Ausztrália egyik leghíresebb barlangjává#

Tasmániában van Ausztrália ezidőszerint legmélyebb bar® 
langja, melynek mélysége 155 méter#

Egyéb ausztráliai karsztvidékek
Mint említettem, hogy területeken elterjedt a különböző 

harmadkori és szilor-devon mészkő# Ezenkívül azonban van még számos más érdeken mészkőlerakódós Ausztráliában® Meg kell 
itt említeni Dél-Ausztrália, Északi-Terület és Nyugat Queens- 
land /Camooweal/ protozoos mészkövét, ás DéX-Ausztrália oambri- umi mészkövét /Curramulka Fliendera Rangos/. Sok olyan kevert 
fáoiesü mészkő van, melyben a barlangképződés fő oka az 
erózió, mig a korrózió osak másodlagos® Ezek a barlangok kicsik, ozükek, gyakran meredek, vagy éppen függőleges bejáratuk van.

Egyedülállóak a világon a déli és nyugati partokon található pleisztocén mészkő dtinók /pl© Kelly5s Eill-nél/©
Ezek a dünék a régi partvonalon helyezkednek el# és igy mutatják a tenger kiterjedését a különböző gXaeiálie és Inter- 
glaciális szakaszokban.® A dünék ben nagy üregek vannak. Ezek 
a barlangok úgy keletkeztek, hogy az oldás eltávolította a dünék belső, kevésbé cementálddott anyagát, a egy külső, erősen cementálódott burok maradt osak vissza© A mészkő fiatal
sága az, ami elsősorban érdekessé teszi a jelenséget, melynek 
eredete, fejlődése nem felel meg egyetlen általános karszt- 
tani elméletnek sem©



/A mésakő-dünék kérdésére a is alább említett lávabarlaagok problémájával együtt - amennyiben sikerül az idevágó ausztrál 
szakirodalmat beszerezni * később vissza fogunk tárni a Tá» 
jékoztató lapjain* K«A,/

Már aa eddig ismert ausztráliai barlangok le igen kemelf munkát adnak a kutatóknak, azonban az itteni karaztoknak alig a 
fele ismert* a hatalmas Uj-Guinea!-karazt pedig egy ált a Ián ;i«sl „ 
tehát az ausztráliai barlangkutatóknak sok évre előretekint- 
ve megvan a “felfedezni valójuk".

Nem karsztos barlangok

Ausztrália változatosságából nem maradnak ki a nemkarazto* üregképződaányek sem, Számos lávabarlang* nemkareztos szikla- 
üreg és abráziós barlang van itt* melyekben kiterjedt régészeti 
kutatás is folyt,

A éurdekin-folyótdl nyugatra Qneenslandban* egy öreg láva- folyamban mély* szűk kürtők vannak^ melyek helyenként a felszín alatt összeköttetésben állnak* /Megj,g ezek feltehetőleg ké
sőbb felnyílt gáz-zárványok maradványai,K,A,/

Sok szélerózió által megmunkált homokkőszikla található Közép-Ausztráliában, melyeknek üregei ugyan kicsinyek* de 
jelentőségük.nagy* mivel bennük találták az ausztráliai őslakosság legszebb'festményeit,

A partvidékeken a tenger abráziós barlangokat alakított ki* melyek közül nem egy meghaladja a 80-90 méternyi hosszú
ságot,

Ausztráliában a barlangfajták • széles skálájából eask a 
jégbarlang hiányzik* melynek létét teljesen kizárja az állandó meleg és a magas hegyek hiánya. Időszakos jégképződmények azonban gyakran előfordulnak a téli időszakban - legnagyobb tömegbon a 
farrangobllly-i barlangokban*

Archeológia, paleontológia
Az ausztrál barlangkutatók figyelemreméltó eredménye

ket értek el az archeológia ée paleontológia területén la* Legértékesebb leletük a pleisztooénkori óriás-emlős, a Diproto- dont csontváza. Más kutatások az ausztrál állatvilág fejlődésének meghatározásában voltak eredményesek.
Mint fentebb említettem* a bennszülöttek a barlangokat 

“gonosz" helyeknek tartották ás nem igen merészkedtek a külső 
világosság behatoláei határánál beljebb, Ennek ellenéra otthagyták emléküket a barlangokban is, A kutatók három nullar- bori barlangban találtak festményeket.
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Mint fentebb említettem* a köüsápausziráliai hemekkő- 
üregekben is találhatók festmények* ezek sokkal élénketek, 
életszerűbbek, mint a nullsrbori leietek, A rajzok tárnája 
mindkét helyen a ezokvényoBs a vadászat, a prl&Aiiv vallás* 
a versenyek és a termékenység jelentei* állatábrázolások, A rajzok egy részét röntgen-sugarakkal is kutatták,

A kutatók sziklárajzokra bukkantak az alig kutatott Klmberley-karazt sekélyebb üregeiben is. Ezek általában glóri
áé fejeket* varázslatokat, egyéb misztikus jelenteket ábrá
zolnak, Az itteni rajzok más típusúak* mint a többi ausztráliai lelet, y&nnak archeológusok, akik készítésüket maláj ha
jósoknak tulajdonítják* akik sokazás érvel ezelőtt gyakran 
látogatták Auaatrália északi partjait,

A felsorolt archeológiái leletek - különösen a nullar- bori barlangokban, ahol milyen találhatók - igen nagy jelen- tőséggel bírnak* mivel rávilágítanak áss ausztráliai őslakos- 
eág fejlődésére.

As ausztráliai barlangkutatók szervezete
A barlangkutatás szervezése 1946-ban kezdődött Ausztrá

liában a Taönuanian Oöverneering Club alakulásával, majd 194&* ban alakult meg a Sidney Universlty Spdleological Seotety, 1953-ig csak ez a két szervezet létezett, 1953-ban azután sok 
apró és nagyobb csoport alakult szerte az egész földrészen. 
Ennek a fejlődésnek lett a kiteljesedése az Ausztrálián Spele- ologieal Sooiety megalakulása 1956 karácsonyán Adelalde-ben,
Az A.S.P,-nek 1959 elején 11 tagcsoportja volt, és ezenkívül Ausztráliában még három jelentős csoport működött,

A Föderáció felépítése, jellege hasonlóm mi társulatunkhoz, Tagcsoportjai teljes autonómiát élveznek* az Á,S,F, szerepe osak a kutatómunka főbb szempontjainak koordinálása, a 
tudományos irányítás és a publikálás. A oaoportok tagösszetó- tele, szintén a mienkhez hasonlóan* a legkülönbözőbb foglalkozású emberekből áll. A nagy távolságok azonban osaknem le
hetetlenné teszik a különböző csoportok gyakorlati együttmű
ködését, Ez egyedül Sidneyben lehetséges, ahol két osoport működik, E két osoport munkaeredmányeiben természetesen meg i« 
látszik az Összefogás hatása*

A turisták által látogatható kiépített barlangok a kü
lönböző államok Tourist Departmentjói kezelésében állanak.Ezek az idegenforgalmi hivatalok jobaráti viszonyban állanak a barlangkutató körökkel éa & legaktívabb anyagi támogatást 
nyújtják nekik. A különböző barlangkutatóéi kiadványok megjelentetését is nagyrészt ezek az intézmények támogatják.
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Ausztráliában nemcsak az összefogó barlangkutató szerv, az A«S5Fí> rendelkezik rendszeres tájékoztat óval, hanem egy
két másik tagszervezet is, Erre azonban szükség Is von az igen 
nagy közölhető anyagra való tekintettel# Esek a kiadványok 
valamennyien stencil sokszorosításban j eltűrnek mege

Végül, mint a oikk Írója mondtas az ausztráliai kutatók Igen nagy munkát vállaltak magúikra, e ezt a munkát - amennyi 
a mai generációra esik » becsülettel, lelkesedéssel szándé* kozzák elvégezni#
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Néhány, ezó a csehszlovákiai barlangok világításáról
írták:

Czájlik István és Hegyesi László

Az MKBT tanulmányitjának keretében 8 napot töltöttünk a 
Csehszlovák Szocialista Köztársaságban, és ez idő alatt nagy 
vonalakban megismertük a csehszlovákiai barlangokat, s az ott 
folyó barlangkutatást» Minket, mint műszaki beállitottságu 
embereket elsősorban a barlangok feltárásánál, kiépítésénél 
előforduló műszaki problémák, s azok megoldásai érdekeltek,
A megtekintett barlangokban igen sok érdekes, ötletes megoldás
sal találkoztunk, amelyeket a hazai barlangok kiépítésénél 
is alkalmazhatnánk, ezért hasznosnak találjuk ezekről néhány 
szóban beszámolni. Ebben a cikkben elsősorban a barlangok meg
világításával kapcsolatos néhány kérdésről szeretnénk be
széled,

A barlangok helyes kivilágítása igen fontos, mondhatni 
döntő jelentőségű a barlangok idegenforgalmának szempontjából,, 
Viszonylag jelentéktelenebb, cseppkőben és egyéb díszítésben 
szegényebb barlangot is igen látványossá lehet tenni megfelelő 
világítással /és erre láttunk is néhány jó példát Csehszlová
kiában/, Megjegyezzük, hogy ugyanakkor a legszebb barlangról 
kapott benyomásunkat is nagymértékben leronthatja a rossz vi
lágítás, a szembe világitó reflektorok stb, A csehszlovák bar-, 
lángok kiépitői ezekkel a kérdésekkel tisztában voltak, s a 
barlangok megvilágítását példásan oldották meg,

A mesterséges áttöréseknél, szűk járatoknál a nálunk is 
használatos kabinlámpákat alkalmazzák, de általában kisebb 
egységekben /40 W/ és lényegesen sűrűbben. Ezzel elérték, hogy 
a zavaró árnyékhatásokat - még lépcsők esetében is - elkerül
hetik, Sehol sem találkoztunk azzal,a magyarországi barlangok
ban több helyen előforduló megoldással, hogy minden bura nél
kül, szabadon lógó villanykörtékkel világították volna meg a 
barlangjáratokat, /Ez esztétikailag is nagyrrossz megoldás,/

A termekben, szélesebb járatokban a járdák külön nem kap
tak megvilágítást, csupán a falról visszaverődő fényt. Külön
féle reflektorokat használnak, általában nagyobb teljesitmé- 
nyüeket /500-1000 W/, mint nálunk, A reflektorokat lehetőleg 
rejtetten igyekeznek elhelyezni, de ahol ez nem lehetséges, 
ott is úgy helyezik el őket, hogy a látogatók szemébe ne vilá
gíthassanak, A megfelelő világítás elérésére a leglehetetle
nebb, még a barlangászok számára is szinte megközelíthetetlen 
helyekre is raknak reflektorokat, pl, magasban levő képződmé
nyekhez, ill, 40 méter mély viz aljára.
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Igyekeznek kihasználni e fény-árnyékhatásokat. így pél
dául az egymásután következő barlangsz&kaszokat nem világít
ják meg egyforma erősséggel és igy a különféle árnyékhatásokkal 
sokszor nagyobb hatást érnek el, mintha az egész területet egyen
letesen megvilágították volna. Ennek elsősorban a képződményekben 
szegényebb barlangszakaszoknál van jelentősége. Egyes képződ
ményeknél igen plasztikus képet kapnak azáltal, hogy a képződ
ményt különböző oldalról különféle erősséggel világítják meg.

Igen érdekes és hatásos egy terem fokozatos kivilágítása. 
Ilyenkor a teremnek először csak egy-egy részletét világítják 
meg, kiemelve a különféle érdekes alakzatokat, s csak miután 
igy részleteiben végigmutatták az egész termet, kapcsolják be 
a teljes világítást, láttunk nagyfényerejü forgatható reflekto
rokat is, melyek segítségével a vezető megvilágíthatja az ér
dekesebb képződményeket. Néhány helyen rövid időre kikapcsol
ják a világítást, majd midőn a látogatók szeme megszokta a sö
tétséget, egy távolabbi szakaszt viszonylag kis fényerővel vi
lágítanak meg, így jól érzékeltethető a távolság, mélység és 
szép fányhatások érhetők el,

A barlangi túrákat általában körjáratokon vezetik. De 
ahol ez nem lehetséges, ott visszafelé más világítást kapcsol
nak be. Ezáltal elkerülik e szembe világitó reflektorokat és 
ugyanakkor másodszor is uj élményt nyújt a járat. Ez nálunk 
különösen megszívlelendő lenne.

Az egyszerű izzólámpa mellett egyre nagyobb számban al
kalmaznak higanygőzlámpát, mivel ezek energiakihasználása 
jobb. A higanygőzlámpák alkalmazásának Csehszlovákiában ezen
kívül más oka is van. A barlangok nagy látogatottsága, s az 
erősfényü reflektorok alkalmazása következtében egyes helyeken 
a falfelület olyan nagymennyiségű fényt kap, hogy az elegendő 
különféle zöld növények megtelepedéséheá. Ezek ellen védekez
nek sikeresen higanygőzlámpákkal,

A higanygőzlámpák ellen szól nagy áruk és érzékenységük 
a sokszori gyújtásra. Ezenkívül - véleményünk szerint - ter
mészetellenes megvilágítást adnak /pl, az embert közvetlenül 
érve, a bőrét hullaszinüre varázsolják./ Más lámpákkal kombi
nálva valószínűleg ezt a hatást csökkenteni lehetne és igy a 
nagy termek megvilágítását meg lehetne velük oldani.

Kábelt, csatlakozó szekrényt sehol sem lehet látni a 
csehszlovákiai barlangokban. A kábelt nagy kábelaknában veze
tik, melyet szakaszonként vizkiemelő gödrökkel látnak el, vagy 
ahol ez nem lehetséges, ott a környezet színére festik. A 
csatlakozó szekrényeket pedig jól elrejtik a látogat ók 8 zeme 
elöl./Sajnos ez nálunk nem mondható el,/

A látottak alapján a következőket ajánlanánk a magyar- 
országi barlangok kivilágításának megoldásánál.
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lg/ Szükebb járatokban több, kisfényü, zárt burában 
elhelyezett lámpa alkalmazása. Meg lehetne próbálni esetleg 
ilyen helyeken rejtett elhelyezésű, fénycsövek alkalmazását. 
/Utóbbiakat a csehszlovákiai barlangokban nem láttunk./

20/ A reflektorokat lehetőleg rejtve helyezzük el és 
úgy, hogy a látogatók szemébe ne világíthassanak,

3. / A képződményekben szegényebb szakaszoknál alkalmaz
zak az egyenlőtlen megvilágítást.

4. / Használjuk a fokozatos megvilágítást. Magyarországon 
ezt elsősorban a baradlai óriások Termében lehetne megvaló
sítani, A terem közepén egy teraszt kéllene építeni és az itt 
helyetí'ogleló látogatóknak a vezető először a terem egyes 
részleteit világítaná meg /Meseország, Pisai ferdetorony, 
Kínai pagoda stb./, s osek ezután kapcsolná be az öaazes ref
lektorokat.

5. / Alkalmazzunk forgatható reflektorokat, igv sokkal
egyszerűbben meg tudja a vezető mutogatni a nevezetesebb kép
ződményeket 0

6. / Ha egy turavonal oda-vissza ugyanazon az útvonalon 
halad, visszafelé más világítást alkalmazzunk, /Pl, jősvafői 
rövid és középtura/

7. / Alkalmazzuk a higanygőzlámpákat közönséges izzó
lámpákkal együtt nagyobb termek megvilágítására /pl, baradlai 
Óriások Terme,/,

8. / A kábeleket, kábelszekrényeket rejtsük el a látoga
tók szeme elöl.
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A PlflCSI «» BARLANSREKDSZBR 
/Kutatási adatok összefoglalása 1911-től 1960-ig/

Irtás
B a l á z s  D é n e s

Az Aggtelekit karsztvidéken a Nagy~Jenei=>tető, a Szárhegy ás a Pit.iöB fólköralaku, iveit gerince É-D-i irányban 
hosszan elnyúló, déli harmadában alacsony háttal kettéosztott nagy dolinát Ölel körül, A kettős dolina nem karsztos felezi- 
nü/teljes kiterjedése kb, 600*000 m ,

A területre hulló csapadék vizelit'; két jdL kifejlődött víznyelő vezeti le, Az egyik a Pitios 451 m magas csú
csától DNy-ra található légvonalban 650 m távolságban. Víz
gyűjtő területe kb6 150,000 m*, /Az l,sz, ábrán "Panoa viznyelőbarlang" néven szerepel/, A víznyelő osak hőolva- 
őTáVkor és tartós, nagy esőzések idején működik. Az össze
futó vizeket akadálytalanul, korlátlan mennyiségben képes 
levezetni,

A másik jóval kifejlettebb és nagyobb vízgyűjtő területű nyelő, melyet a falusiak Gyükerkuti vagy Gyökérkuti- 
vlznyelő néven ismernek. Közvetlenül a meredekPÍtios-ge- 
irino tóvében találjuk, a csúcstól kb, 400 m távolságra ke
leti irányban, A nyelőhöz többszáz méteren keresztül jól 
bevágódott patekvölgyecske vezet, melybe kelet felől egy 
kisebb ág csatlakozik be.e. Ez a viznyelő is az év nagyobb 
részében inaktív, azonban a kis patakot tápláló Gyökérkut- 
forrás nyári kiapadásáig gyenge vízfolyást találhatunk ben
ne, A Danea-viznyelő kiszáradása után néha hetekkel is a 
Gyökérkuti-viznyela még működni szokott. Vízgyűjtő területe kb, 450,000 m ,

A kettős lefolyású nagy dolina felszínét pannoniéi 
rétegek, nyirok, vörösagyag és kvarc-kavics borítja, mely a környező hegyoldalakon külszínre bukkanó wettersteini mészkőre települ.

A víznyelőktől DDK«i irányban, e Pitics kiflialaku nyugati gerincének déli oldalában található a már igen rég 
óta ismert un, Danoa-lynkc A barlangból hóolvadás alkalmával és csapadékos időjárás esetén /évente kb, 80-100 na
pon át/ patak folyik0 Az időszakos forrás vízhozama a gyenge 
szivárgástól a 4«000-5®000 l/p, vízmennyiségig terjed, A 
faluban még él a monda, hogy valamikor nagyon régen letörök 
hódoltság alatt?/ az ellenség elől az egész falu lakossága
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1•ábra,
A Gyökérkuti-viznyelő és környéke.

Jelmagyarázati1. Danoa-forráebarlang, 5, Béke-barlang«*Szabadság-
2. Danca-viznyelőbarlang, barlang turistaút,
3. Gyökérkuti-viznyelőbarlang, 6. Békebarlang-Pitiéealja4. Gyökérkuti-forrás, /Jősvafő,Perkupa/turista-ut.

^zekérut, .
— •—“* a Pitioai^barlang feltételezettvízgyűjtő területének határa.



e barlangban keresett menedéket® Az ellenség azonban a bar
lang bejáratánál tüzet rakott és a falu /lakossága a barlang
ban pusztult el a nagy füstben® *

Mát* a laikus se amié! <5 előtt .Is nyilvánvalónak lát
szik, hogy az időszakos forrásbarlang, a Panea-lyuk a ge
rinc másik oldalán levő, ugyancsak időszakos Danoa-viznyelő- 
vel lehet kapcsolatban® Mint később bebizonyosodott, a Danoa-forráabarlang a Gyökérkuti-viznyelővel is összefüggés
ben van0 Egy Y alakú, teljes hosszában mintegy 1®2-1®9 km hosszú barlangrendszerről van szó, amelynek az elmúlt évi 
kutatások során három önálló szakaszát /két viznyelőbarlangot 
és a már ismert forrásbarlangot/ Bikerült klsebb-nagyobb 
hosszban feltárni® Mivel a barlangrendszer főága a Gyökér- 
kuttól a Pitics gerinoe alatt húzódik, helyénvalónak talál
tuk az egész barlangrendszert - mint egy feltárás alatt álló átmenő barlangot - "Pltiosi-barlang" elnevezéssel illetni®A Danca-barlang alatt csupán a jelsnlegi forrásbarlangot 
értjük®

V

1©/ Az első kutatások®
A Danoa-barlangról elsőizben Strömpf Gábor ad hirt, 

aki 1911-ben ezen a vidéken kutatotFT’RészTe'tesebb kutatási eredményeinek az irodalomban ninos nyoma©
1919-ban Kaéid Ottokár foglalkozott a Danoa-barlang kutatásaival© J eTenf éeHTHén /lásd ■Irodalom" jegyzékben 4 © sorszám alatt/ a következőket Írja*
"Pongrácz Jenő földbirtokos, rendes tagunk ajánlására ezt a barlangot a szakosztály megbízásából Kadié Ottokár az 

elmúlt óv ősaén kutatta át® A kutatás a barlang felmérésére 
és prőbaásatáBára terjedt ki© A próbaásatáa során reoens emlős állati és emberi osontok, néhány bronztárgy és oserép- 
töredékek kerültek elő© A barlang kutatása a szakosztály részéről befejezettnek tekinthető®"

A barlang felmérésére vonatkozó adatok, valamint a kutatással kapcsolatos egyéb feljegyzések időközben elvesztek, valószínűleg a II® világháborúban Kadlö lakását ért bomba- 
sérülés következtében pusztultak el®

1933-ban olvashatunk ismét a Danoa-barlangról Jaksó 
Sándor egyik tanulmányában /3©/© A cikkben a következő szöveg szerepeli

B A Panoe-barlang 85 m hosszú, több ágból összetevődő, időszakos forrásbarlang, jól fejlett, kablosos patakmederrel®"
'V;*íJakuca László "A Békebarlang felfedezése" e0 könyvében
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2, ábra.
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A o /  esintén említést tesz a 
barlangról^
/GQ£oldal/ ami
dőn a Békebar- 
leng víznyelőit 
ismerteti. A 
"Pitit8 nyugati lábánál bűzödé - 
Írja - és a 9» ©se viznyélő
höz tartozó víz- 
gyű,1 tő terület már nem a lom- 
lés -forrás vis~ 
rendszerének 
tacja, hanem 
az itt elnyelődött vizek a 
Tóth«völgy 
oldalában, a 
Qaneza-lyuk ne= vü kis idősza
kos forrásba?- iansrban látnak 
újra napvilágot, 
tehát a terület 
már a Tóth®

30 ábra*,
A Pities-hegy környékének vázlatos geoló
giai felépítése0/Balogh Ko, Keasler H., Jakuce Lonyomán0/

Völgy vízgyűjtő 
felszínéhez tar- 
tozik» A 9®sz0 
víznyelő visgyüj 
tő területének 
nagysága 9 
557*700 m *"

Jelmagyarázat a geológiai térképhezs
Pannónia! rétegek,nyirok,vöröeagyag, 
kvarokavicB
Wettersteini dolomit /középső ani8usi,ill. ladinic/
Wettersteini mészkő /középső, anisuai, 111® ladinic/

, felső 
felső

Jakucs László i—rvi Sötét dolomit és mészkő /alsé anisusia barlangot —̂ 1 emelet/
•Ganoza** néven ÍTTTl Lemezes mészkő, agyagpala, márga.említi, mig a 1--- '
könyv boritó-
lapján levő térképen "Gan rua-lyuk* szerepel® E megjelölések nyilván elírásból származtak, mivel a korábbi irodalomban mindig •Banoa" vagy *Dancza"-barlangról olvashatunk, ás Így is
merik a faluban ia* A könyvben szereplő térképen berajzolt víz
nyelő- nyilván ezt nevezi Jakuos 9a sz. víznyelőnek - egy kisebb, általunk Dán r?;a-ny előnek nevezett víznyelő, melynek
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pvízgyűjtő területe «=> mint említettük - alig 1 5 0 , 0 0 0  m -re 
tehető,, E terület nagyobb víznyelője, a Gyökérkuti-nyelő, 
a tőr képen nincs feltüntetve , pedig ess háromszorosa az előb
binek® A kát nyelő vízgyűjtő területe együttesen teszi ki a 
könyvben közölt nagyságú vízgyűjtő felszínt®

A fenti irodalmi ismertetéseken ki vili « melynek össze
gyűjtésében Károly nagy segítségünkre volt és fára-

• dóságaiért ^""’ESasSnetet mondunk - tájékozódtunk a
helyi lakosság körében le0 ®gy idős égerszögi parasztember, 
Kováéte Antal Í9i$«>ba,; ftgyütt dolgozott Ksdté Ottokárral a 
ISfla^^iafáeénáí ép. éseU-kes adatot közölt a kutatás ered
ményeiről® /A részletes jegyzőkönyv a Kinizsi barlangkutató 
csoportnál megtalálható*/ Kovács Antal elbeszéléséből tud
juk, hogy a gerincen végighúzódó ut mellett egy mély zsom
bolyt is találtak, melyet Kadié-nak szándékában állt szintén 
feltárni, arra azonban a háború kitörése miatt nem került sor 
A zsomboly olyan mély volt, hogy összekötözött négy rudazó- 
kötélen /kb® 25 m/ sem értek el a fenekét® A zsomboly felszí
ni bejárata ma ianeretlen® Állítólag annakidején a barlang 
vizes ágából is meg lehetett közelíteni®

2 ®/ 1 9 5 6  évi feltárási munkák

A Pitles-hegy nyugati lapos .gerince alatt húzódó bar
langrendszer kutatásához és feltárásához a Kinizsi bar
langkutató csoport 1 9 5 6 ® tavaszán kezdett hozzá®

Még a hóolvadás alkalmával Balázs Lajos, a Kirí: sí bér 
langkutató csoport tag3a® 1956® március 18-án délben 1 2  óra-* 
30 perckor fuxinnal megfestette a Danea-nyelőbe beömlő hő
levet® A festett víz 14 óra 55 perckor jelent meg a Danca- 
forrásbarlang szájánál, tehát a nyelőtől 2 óra és 2 0  perc le
forgása^ alatt ért el a forrásig® A forrás vízhozama ekkor 
1140 1/p volt. A Gyökérkut viznyelőjének megfestésére ez 
időtájt technikai okok miatt nem kerülhetett sor®

A Kinizsi barlangkutatói felszíni mérésekkel megálla
pították a víznyelők és a forrás megközelítően pontos helyét, 
egymástól való távolságukat és a szintkülönbségeket® E sze
rint a Danoa-nyeló kb® 528 m tengerszint feletti magasságban 
nyilik és a forrástól való távolsága légvonalban 300 m® A 
Danca—■viznyelő 22„80 m=rel fekszik magasabban, mint a for- 
rászint® A Gyökérkuti«viznyelő légvonalban közel 600 m-re 
esik a forrásbarlangtól ás kereken 2 5  m-rel fekszik magasab
ban, mint a I)anea®nyelő nyílása®

1956o április 4'̂ én kísérletet tettek a Gyökérkuti- 
viznyelő és a Danca«forrásbarlang összefüggésének kimutatásá
ra® Reggel 5 órakor 20 kg sóval megsózták a nyelőben eltűnő 
vizet, majd pedig elektromos ellenállásmérő készülékkel a 
forrásnál helyezkedtek elő Negyedóránként vízmintákat vettek
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és jegyeztek a mUaasr adatait * Köabwi « félíránként legalább egyezer <=> müszerellenőraő méréseket is végeztek pohárban 
előre elkészített és bemért sós v±k segítségével* A műszer hi
bátlanul működött*

Eltelt az egész délelőtt* de a sós víz nem jelentkezett. Mivel másnap reggel az észleló^brigád tagjainak /Balázs Dé
nes 9 Csekő Árpád, kalniezky Imre/ munkába kellett állnlok, 
délután fél 4 érakor a megfigyelést abba kellett hagynldk, 
hogy az utolsó vonatot elérjék* Délután 15o50—kor az utolsó mérés szerint* tehát 10 és fél órával a són*:á» után* a Danoa- 
barlang patakvizében a só még nem jelentkezett* A kísérlet 
sikertelensége elgondolkoztató volt* Felmerült olyan elkép
zelés is, hogy a Gyökérkati-viznyelő esetleg a Szabadság-bar
lang még ma is ismeretlen aktív ágába csatlakozik bele, igy az itt eltűnő viz nem a Danoa-forrásbarlángban, hanem a Keos- 
kekut forrásában lát napvilágot* Egy másik elgondolás szerint 
a víznyelő a Tóth-völgy Moosolyák nevű kareztforrásával állt 
volna kapcsolatban*

1956* május 1-én a Kinizsi barlangkutató csoport brigádjai szálltak ki a helyszínre, hogy megkíséreljék a két nyelő barlangrendszerébe történő bejutást*
A Gyökérkutnál létesült az un0 "északi-munkahely".Máé másnap a harmadik műszakban az itt dolgozó kutatóknak /Balázs Dénes, Bártfay Pál, Ceekő Árpád éa Horváth János/ sikerűit egy nagy, többméteres sziklatömb tövében alig 5 

és fél méter mélységben elérni a patakot, mely egy kb* 2 m 
széles, fél méter magas nyíláson keresztül folydogált kavicsos medrében* A patakot a következő 3 műszaki során kisebb- 
nagyobb üregen keresztül kb* 10-12 m-t tudták követni* Itt a 
munkálatok során a harmadik napon súlyos omlás következett be, 
A munkahely rendkívül életveszélyes volt, mivel az omlás egy- 

, re feljebb harapódzott* üjabb és újabb sziklagörgetegek vál
tak le az agyagos omladékból álló mennyezetről* Nehezítette 
a munkát a nyelőn át befolyó nagy vízmennyiség is*

Kedvező jelenségnek mutatkozott az, hogy a járatból erős huzat áramlott kifelé* A normális légmozgást azonban valami3.yen zavaró külszini kapcsolat erősen befolyásolhatta, 
mert időnként oly erős változó irányú lághullámok érkeztek, hogy a karbidlámpái lángját majdnem eloltották*

A Danea-nyelőnél /"déli munkahely"/ egy szintén négytagú csoport /Hégráth Gyula, Kalniozky Imre, ifj* Kalniezky 
Imre, Molnár Mihály/ naponta 2-2 műszakban mélyített kutató 
aknát* A harmadik nap délben a 7 méteres sziklatőmb alatt szűk nyíláson lecsúszva sikerült egy kürtőben végződő, kb*
7 méter hosszú, átlagban 80 cm átmérőjük igen szépen formált 
barlangfolyosóba bejutnlok* További bontások során a következő 
napokban egy 3 méterrel mélyebben fekvő, a feltárás időpontjában aktív, szűk folyosószakaszba, maja kőt kisebb "terembe*



m az

/alig másfél - 2 méteresek/ hatoltak bec Ekkor már itt dől- goztak az "északi munkahelyen" az omlás következtében "fel-? 
szabadult" brigádok is0 Mintegy 20 méterre a bejárattál a 
szűk barlangíolyosóban a viz /kb0 3 - 4  C°-os hóolvadék/ ©sak- 
nem a teljes barlangszelvényt kitöltötte, igy a további fel-? 
tárámunkát átmenetileg be kellett szüntetniük, Mindkét mun-r 
kahelyet Balázs Lajos és Molnár Mihály nagy szakértelemmel kiácsolta és biztosította,

1956* év nyarán és őszén a Danoa-nyelőnél /nyugodtan nevezhetjük "Banéa-viznyelőbarlangnak" is/ a vizszint az alsá 
folyósában kb0 60 cm-t apadt, igy a szeszélyesen kanyargá szűk járatot - hig iszapban hasoncssuszva «■ még vagy 10®12 m«t 
sxkerült a kinizsi barlangkutatóknak követniük, Itt azonban 
egy lehajló sziklafal szifonja /kba 2 méteres vízmélységgel/ 
végleg elzárta a továbbjutás útját, A szifonban a legszárazabb 
időszakban is mély viz van, Át^^szásárál a szűk hely és a be-? 
ékelődött szikladarabok miatt nem lehet szó*

3o/ 1957^58, évi eredmények
1957~ben és 1958-ban a Pitié árbarlang feltárási munkái gyakorlatilag szüneteltek,
1957<=ben annyi érdemleges történt a barlangrendszer 

kutatása tekintetében, hogy a Gyökérkuti-viznyelőnél elkerült 
eredményes visfWfréá végrehajtani, A feladatot Balázs Lajos 
és Csupor István oldották megc A fluoresoelnnel megfestett 
viz a Banoa-»forráebarlang patakjában jelent meg, Így a vl**? nyelő hovatartozásának kérdése egyszer a mindenkorra eldőlte A megfestett viz átflxtási ideje ,?■: 1/p vízhozam mellett 8óra volt,

A Danoa-barlangban 1957 58, évben a Kinizsi barlang-? 
kutatók többször megfordultak, 1957® nyarán újra térképezték a forrásbarlang járatait, kőzete és vízmintákat analizál- tattak, biológiai gyűjtést is végeztek /a barlangban sok denevér található,/

4o/ 19590 évi feltáró munkák
1959p augusztusában a Kinizsi barlangkutatók folytat

ták a Pitioal-barlangrendszer feltárását. Két munkahelyet 
létesítettek, egyet a Danoa-Torrásbarlangban, a másikat a Gyökérkut-viznyelőben,

A forrásbarlangban többszörös kereszttörések mentén keletkezett hatalmas omlás gátolja a továbbjutást, A kutatók a patak feletti omladékban /a térképen "L" betűvel jelzett 
helyen/ a patak mederig mélyítettek aknát, majd a vizmeder® bői termelték ki a bezuhant szikladarabodat. Két nap után 
olyan súlyos omlásveszélyt állt elő, hogy a munkát abba kellett hagynio

L
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A Gyökérkuti^viznyelőbarXangban az omlás elhárítására duooláat alkalmaztak® A forrásbarlangból felszabadult bri- 
gádot ia itt vetették be, Így lehetővé vált a többmüszakos 
munkabeosztás® Aa első napokban, egy-egy muszáj’alatt általá
ban 1-2 m-ea előrehaladást tudtak elérni, de később a meg- 
megújuld veszélyes sziklaomlások a munkát lelassították©
A 10 napos feltárási időszak befejezésekor az elkészült, be- 
áosolt tárd hossza 14~15 a volt®

A kutatdk a feltárd munka közben ismét tapasztalták azt a jelenséget, hogy a barlangjárat irányából időnként erős 
léglökéaekttörtek elő, majd 1^2 pero múlva a levegő élénk 
visszaáramlása következett be® E jelenség és a külszíni széllökések közötti összefüggést nem sikerül bebizonyítani®

A kutatók az expedíció időtartama alatt újabb viz- festési kísérletet hajtottak végre a barlangban® A Gyökér- 
kutnál fluoresceinnel megfestett víz a Danca-forrásban 9 óra múltán jelentkezett. Vízhozam kb® 150 1/p® A csoport vegyésze, 
Ernst Lajos a forrás vizének keménységét 3©5 n0k,f«ban álla
pította meg® Ez utóbbi adat szerint a barlangban csak árviz- 
jellegü vizátfutás található®

3®/ További kutatási és feltárási 
lehetőségek

1960-ban a Kinizsi barlangkutatók a Teresztenyei-bar- legrendszer feltárására összpontosították minden erejüket és 
1961-ben hasonló a helyzet® A barlang feltárási munkái 
azonban továbbra is a szakosztály munkaprogramjában szerepelnek.

Az eddigi munkálatokból azt a következtetést lehet levonni, hogy a barlangrendszer feltárása mind a Gyökérkuti 
viznyelÓ, mind a forrásbarlang felől még többheti erdfeszi- 
tett munkát igényel® Mindkét helyen csak gondos ácsolással, lépésrŐl-lépésre lehet előre haladni®

Elképzelések szerint a barlang főágának méretei a Szabadság-barlang első szakaszához hasonlóak® A barlang 
egyszínű* kialakításában a jól észrevehető törési vonalak mentén a korrózió ás erózió /kvarckavios/ egyaránt szerepet 
játszotti A szűk, magas járatokban valószínűleg sok oseppkő- 
képződmény található® Feltárásának csupán tudományos és turisztikai jelentősége van, idegenforgalmi szempontból ennek 
a kis, szűk barlangnak * a Baradla, Béke- és Szabadság
barlangok közelségében & nincs perspektívája®
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1. / JAKUCS Lászlót

2. / JAKUCS László:

3. / JASKÓ Sándor:

4. / KADIC Ottokár:

I R O D A L O M

A Béke-barlang felfedezése. 1953.Budapest, /68, oldal/,
Aggt°lek és vidéke útikalauz, 1957#
Búd pest /144. oldal,/
Morfológiai megfigyelések és problémák 
a Göm^r-tornai-karsztvidék délkeleti 
részén, /Földrajzi Közlemények 1933#
IX-X, füzet 251. oldal,/
Jelentés a ff&ldtasű— IotáaedJ 8arlangkutat$ 
szakosztályának 1913. évi működéséről, 
/Barlangkutatás 1914. /Il.évf,/ 1, füzet, 
24 old,/
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Irta9
Bányai János /Románia/

A "barlangok gyógyító hatás ra először Dudich Endre 
hivta fel a figyelmet a Földtani Közlöny 1955o évi 5, szamábano A németországi Kluthert-barlang hivatalos 
győgytényezőként ralé elismerése mellett megemlítette sa
ját tapasztalatait is, amelyeket a Baradla-barlangban való 
kutatásai alkalmával szerzett©

E téma körül igen sok kérdés merülhet fel e ezek 
közíll kettőnek van nagy jelentősége© Vajon minden barlang mutatja a légzőszervek és reumás betegségekben a 
gyógyítóhatást, s a másik kérdés, mi lehet a gyógyító 
"osodaerő* a barlangok természeti viszonyainak sokfélesége között?

Dudich dolgozatában jelezte, hogy ő radióaktiv hatásra gondol, 8 ebben az irányban Soo Rezső professzor 
közbenjárására radiológiai méréseket is végeztek, amelyeknek a megjelentetesét la jelezte,,

Mindezek atá i mintha egy bizonyos csend állott volna be e téma tóvá bi boncolgatásában©
Újabban a radioaktív hatásra gondolók váratlan támogatást kaptak az igen aktív romániai barlangkutatások 

eredményeinek egyik előzetes közleményében megjelent 
adatokkal© /lásd Dumitreeeu M-0*ghida» Tr»« Calatoni in liunea sübparainteana0 Utazás az alvilágban© Bukarest. 
1959©/

A szerzők barlangkutató útjukat Írják le vonzó formában, de #elhlvják(a figyelmet a legújabb tudományos 
eredm nyék legfontosabbjaira is0 Ezek között említik meg 
a régóta Ismert Ohába-Ponor és Fegyer /Feder/ községek közti sziklaszoroaban a búvópatak kiömlést kapuján át 
megközelíthető vizes barlangnak a bejárása alkalmával szerzett értékes megfigyeléseket.
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Az ütjük egyik jelentős értéke volt a szép Izlandlpát 
kristályoknak a felfedezése egy agyagos alapanyagba beágyazva.

Továbbiakban egy szép oaeppkőalakzat lefényképezése 
alkalmazával érdekes fénytani tüneményt figyeltek meg, A 
vakító magnéziumfény után beálló vaksütétségben azt ta
pasztalták, hogy a barlang falai tovább világítottak las
san csökkenő fényerővel.

Kutatőinkat meglepte ez a szokatlan tüneményf de csak 
a csodálkozásnál maradtak* okát úgy hirtelenjében még esak nem is sejtették,

Bukarestbe hazatérve elmondták Atanazin Gh0 professzornak, az ismert radiológusnak a tapasztalataikat és 
átadták a magukkal hozott kalcitokat közelebbi vizsgálat
ra, Fluorbazkóppal való vizsgálatnál a minták gyönyörű zöldes-kékes fényben villogtak* Ugyanakkor az elektrosz- kop mutatta az elektromos töltést,

Atanaziu megállapítása ezerint a kalcitok karbonátja radioaktív szenet /G, -/ tartalmaz. Hogy miként jutott az 
ide, úgy magyarázza, hogy a levegő széndioxidjának a szene radioaktív, s a széndioxid a csapadékvízben elnyelve jut be a mészkő repedéseibe, A szénsavas viz lefelé való ván- 

\ dorlása közben oldja az anyakőzet meszét, 8 azzal kalclum- hidrokarbonátot képezve elért a barlang falához. Ott a viz 
elpárolgásával az eddig oldva tartott, s radioaktív szenet 
tartalmazó kalciumkarbonát kiválik. Ebből a radioaktivitásnak egy része visszamarad a lerakódásban gamma sugár emanació alakjában, egy másik rész a barlang levegőjét ionizálja,

A cseppkövek további vizsgálatával kitűnt, hogy azok
nak a felületén apró, uránt tartalmazó ásványok vannak, ügy látszik, hogy ezeknek állandó sugárzása is hozzájárul a barlang levegőjének az ionizálásához.

Az urántartalom eredetét Atanáziu úgy magyarázza..., hogy a barlangba bejutó folyóvíz eruptív és krlstályoapala területen folyik végig, s esetleg már ilyen területen lehet a forrása is.
Ezek a kutatási eredmények mindenesetre a további részlet kutatásokra ösztönzik a szakembereinket, s főként a radiológusoknak helyszíni munkája hozhat meglepetéseket, amelyek 

nemcsak tudományos, hanem közegészségi szempontból is jelentősek lehetnek.
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nemzetközi barlangkutató expedíció 
Lengyelországban.

«
1959. júliusában a lengyel Ily ugat i-T tréban a ZakopanétI

Barlangkutató Klub tagjai nagymélységü vertikális barlang-
rendszert fedeztek fel, A barlangot - melyet Smieina-barlang-
riak, azaz Havas-barlángnak neveztek el - az első expedíció
során 350 m mélységig tudták bejárni. A következő év, 1960.
nyarán két expedíció indult a barlangba. Az egyiket ismét
a Zakopanéi klub szervezte,, a másikat a Varsói Barlangkutató
Klub. Ezek az expedíciók 620 m mélységbe jutottak le, de még
•nem érték el a barlang fene.cét,*

Az elmúlt hónapokban Varsóban bizottság alakult nemzet
közi expedioió szervezésére. Ennek során a‘ barlangrendszer 
ma még ismeretién legmélyebb szakaszainak feltárását terve*- 
zik; A bizottság - melynek- elnöke Janusz Onysr.kiewicz - kör
levélben hívta meg a nagyobb külföldi barlangkutató szerveze
teket a nemzetközi expedícióban való részvételre.

Az expedícióra 1961. augusztusában kerül sor, az Ausztri
ában rendezendő III, Nemzetközi Barlangkutató Kongresszust' 
megelőzően. Az expedíció résztvevői - kívánság szerint - fel
kereshetik a Tátra két másik mély barlangját, a 220 m mély 
Kietu ssa-barlángot és a 170 m’mély V/ysoka-bar lángot.

f
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Szifonmunka a Kossuth-barlangban
A Könnyűbúvár Barlangkutató Csoport éves tervében előirányozta annak idegén többek között a Koasuth-barlang szifonjának átuszását* Be kell vallanunk, hogy tervünket 

/nyári tábori munka/ sajnos a beütemezett Időben nem tud-* tok megvalósítani, mert akkor sikerült tengerre mennünk* 
így csak az ősz beálltával tudtunk foglalkozni újra a 
Koseuth-barlang szifon problémájával* Felvettük a kap-* csolatot a barlang gazdájával, dr* Keseler Huberttel, hogy 
megkapjuk az engedélyt az akció lebonyolításához* Dr* 
Kessler Hubert szívesen fogadta ajánlkozásunkat és taná
csaival, útmutatásával, valamint Magyarl Gábor kiküldésével jelentős segítséget nyújtott, hogy felmérhessük a bar
lang állapotát és a felvonulás lehetőségeit, majd pedig ezután valóban fel is vonulhassunk* 1960* október 2-án 
délután, barlangkutató osoportunk tagjaival, valamint ér
deklődőkkel együtt tehergépkocsin összesen 22-en indul
tunk el jósvafő irányába* Szándékosan mondom, hogy Jósva- fő irányába, mert tapasztalataink alapján előrelátható 
volt, - mint ahogy be is következett - hogy ha más nem, 
legalább egy gumidefekt késleltetni fogja megérkezésünket*

Miután a defektszerelésen túlestünk, vasárnap #él után "szerencsésen” Jósvafőre érkeztünk* Amíg a gépkocsiról 
a rakodás folyt, hárman beindultunk a barlangba, hogy meg
állapítsuk, milyen munkára van szükség* Ham sokkal a be
járat után* - melynek ajtaja tárva-nyitva volt - szúnyogok felhőjén áthaladva, klsebbméretü omlással találkoztunk, 
amin azonban könnyen átjutottunk* Pár méter után az ácsolás beszakadása következtében ismét omladék állta utunkat, majd a következő ducoláslg jutottunk, ahol hasonló volt a 
helyzet mindaddig, amíg egv mintegy 10 m9 omladék állta el utunkat* Óvatosan kibontottuk a nagyobb ssikladarabokat és kiálló ácsolatokat, és Így tovább tudtunk hatolni mind* 
addig, mig olyan méretű omláshoz értünk, ahol már hason- 
csuszva sem lehetett továbbmenni* Az omladék mindenütt,
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főként kődarabokkal keveiü’i, agyagból IXott, ás Így a já
rat újbóli kitágítása nem látszott különösen ehéznek0 
Visszafelé tüzetesen átvizsgáltuk a járni mennyezetét, 
megállapítottak, hogy további omlástól nem kell tartani* 
Ezután kivonultunk a barlangból és beosztottuk a csopor
tokat* Az egyik 10 fŐe ©aoportot 1 vezetővel azonnal mán® kába állítottuk, a többiek pedig a gépkocsin pihenőre tér
tek, Reggel 7 órakor indult váltásra a második csapat* A munka jő iramban haladt, agy hogy 10 órára az utolsó omlást is sikerült annyira kibontani, hogy már át tudtunk 
rajta osuaznl* Erre a részre állítottuk a fő erőt, én ma
gam pedig Schoper Tiborral a tervezett merülés vezetőjével 
és Marék Istvánnal a kijelölt merttlővel tovább mentünk, 
hogy a felvonulási utat felmérjük* Szükséges volt a bontási munkákon kivül is ez az előturánk a felvonulási hely felmérése miatt is, mert nem akartunk úgy járni, mint a nyár 
folyamán a Miladában, ahol a felvonulás erőink jó részét 
fölemésztette,

A tapasztaltak alapján kellően tudtunk felkészülni 
a következő expedíciónkra, melyre október 23-án került sor. Az előző túrához hasonlóan tehergépkocsival 18 főből álló 
csoporttal vonultunk fel* Köztünk volt Magyar! Gábor fele
ségével és CBekő Árpád barlangkutató társaink is, akiknek 
ezúton is köszönetét mondunk azért a lelkes és fáradhatat
lan munkájukért, amit oélunk elérése érdekében kifejtettek®

A szokásos viszontagságok után éjjel 1/2 11 órakor 
megérkeztünk Jósvafőre* Miután lerakodtunk, bebizonyosodott, hogy a látszólag nagy létszámra,-noha csak a legszüksége
sebb holmikat hoztuk magunkkal,-bizony szükség van, mert a 
barlang egyes helyein a felvonulás a 20-30 kg-os csomagokkal csak úgy volt megoldható, ha láncban továbbítjuk a 
felszerelést* A láno másik oldaláról a gumicsónakokkal átvitt felszerelések továbbításához is emberek kellettek, és 
így a nagy létszám a barlang hosszában meglehetősen meg« 
oszlott, viszont egy fordulóra beszállítottuk az összes 
felszerelést*

A felvonulás alatt a búvárok pihentek, /a gépkocsiban aludtak/ és csak a felvonulás befejeztekor « vasárnap reggel 5 órakor - keltettük fel őket® Még a külszinen be
öltöztettük a merülő búvárokat zárttérfogata gumiruhdjuk- 
ba, egyrészt azért, mert a barlangban lényegesen nehezebben tudtuk volna ezt megoldani, másrészt azért, hogy merü
lés előtt ne fázzanak át* Ezek után értek be búváraink a 
szifonhoz 1/2 7 órakor* Természetesen, mint ahogy ez lenni szokott, a további beöltöztetés /sisak, telefonbeezerelés 
stb,/ nem ment teljesen simán, mivel meglehetősen szűké
ben voltunk a helynek és e miatt nehéz volt összeszedni 
a szükséges holmikat, Végre minden készen állott arra, hogy 
megkezdjük a merülést.
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Az első szifon előtti vízfelület áthidalása a berob- 
haitott vizfeletti átkelőjárathoz* palién ke> e ztül vol- 
megoldható© így jutottunk be a második szifon üregébe© A 
szifon üreg alaé részét egész terjedelmében kitöltő* kria- 
tálytiszta és felülről nézve rendkívül mélynek tűnő* he
lyenként összeszűkülő hasadék ©Íján van© A terem bejára
tával s mbenl és jobbfelőli ©1dalán robbantással kiala
kító ki ebb üregek találhatóké Lámpával a vízbe vilá- 

a* nagy mennyiségű kőtörmelék látsiótt a viafenéken.
A is megállapítható volt* búgj a merülést nem a feltéte
lezett szifon feletti részen* hanem attól balra lehet csak megkísérelni* mivel másutt s. hasadék keskeny volt© így 
megállapítva az adott lehetőségeket* még egyezer kipróbáltuk* hogy működik^© a merülő búvár /"Marék István/ telefon
ja * a biztosltóbnvárt az átjáróba állítottukp majd jelt adtímk a merülésre®

Pityu nagy óvatossággal, fejjel lefelé fordulva indult lefelé a haladékban® Hamarosan leért az aljára, és 
telefonon jelentette* hogy a fenék közelében a hasadék kiszélesedik és igy végigmegy a falak mentén* hogy a szifont 
megtalálja® Néhány mozdulat után már el is tűnt az első 
szifonnal szembeni fal alján* és a továbbiakban csak az ütemesen feltörő buborékokat láttuk© Sokan voltunk* de halálos osond volt a barlangban© Minden szem a légbuboré
kokra és minden fül Sopper Tibi merülésvezető telefonjára tapadt© percek teltek* de hírt nem kaptunk© Telefon kérdésünkre Pityu oaak annyit szólt visszat várjatok© Máskor azt mondta? rendben van©

Persze mi ott kint, még mindig nem tudtuk© hogy mire 
várunk* és mi van rendben© Hogy a búvár rendben volt, azt az ütemes buborékolás jelezte, de hogy az akoió bonyolí
tása rendben tfan-e* abban csak reménykedtünk© Aztán eltűn
tek a buborékok© Eltelt egy per® és még sehol semmi buborék, Mi van* ordította Tibi a telefonba© Pityu kissé lihegve 
visszaszólt? semmi® Érthető, hogy nem volt kedve eszaeose— 
rét folytatni* amikor azzal volt elfoglalva, hogy a szifont 
eltorlaszoló kőtörmeléket igyekezzen eltakarítani az útból® De mi est még nem tudtuk* osak azt láttuk,- illetve nem láttuk - hogy nincs sehol buborék©

Aztán egyszerre csak robbanásszerűen, hatalmas tömegű 
levegő tőrt fel a szifon irányából© majd megint csend lett, ügy látszik a megrekedt lebegő tört utat magának - véltük, így is volt, mert néhány percig megint nem jöttek bubo
rékok* majd megint egyszerre tört ki a levegő© A peroek 
közben múltak* és ml nem tudtunk semmit© Tibi sürgetésére 
Pityu időnként visszalihegett?hagyjál© Már mintegy 15 perce tartózkodott a szifonban* mire végre ismét előjöttek a 
buborékok* utánuk pedig Pityu© Pelmerült® Gyorsan levet
tük a sisak ablakát éa JJityu vacogó fogakkal beszélni kezdettg



"Megtaláttam a szifont, egy darabon be ia tudtam men
ni, de oly sok a törmelék, hogy képtelen voltam továbbjut
ni, A szifon plafonja alatt, mintegy 20 em-ea átmérdjü, 
oldalt elég szélesen elnyúld nyílást találtam, melynek fe
neke apróbb szikladarabokból álX0"

ösak hosszabb megfeszített munka árán sikerülne az 
öseaetőmődötk törmeléket annyira kikaparni, hogy az ut 
járható legyen. Ezt most képtelenség megcsinálni, nem
csak azért, mert nagyon fázik Pityu, hanem azért is, mert 
«* tapasztalatból tudjuk * via alatt puszta kézzel éles sziklákat kikaparni embertelen feladat® felszólítottuk te
hát, hogy jöjjön ki a vízből®

Pityu azonban nem akart a kudarcba belenyugodni, és 
Így engedélyt kapott újabb merülésre azzal, hogy menjen végig a fenekén, illetve e hasadék szélein, és nézze meg, 
nlnos-e másutt átjutási lehetőség® A szifon azonban sajnos 
osak ott volt, ahol megtaláltuk. Másutt is vannak ugyan kisebb-nagyobb alászögelések, de az igazi, az a törmelékkel fedett, Bzekután, mivel már mintegy 25 peroe volt a 
vízben, kiszólítottuk Pityut,

Előre látható volt ugyan, hogy sok értelme nincs, de 
azért csak útnak indítottuk az eddigi biztosító búvárt, próbáljon ó is szerenosét, több szem többet lát ehralapján, Sajnos kéteseink beigazolódtak, mert a második búvár 
sem tudott újabb szifont találni és Így kénytelenek voltunk visszavonulni,

Amilyen lelkesen, bizakodva és vidáman történt a felvonulás, olyan lógó orral kászálódtunk most hozzá a kivonuláshoz, Nem érdekolt bennünket még a barlang osodálatoe 
panorámája sem, amelyen pedig befelé jövet nem győztünk lelkesedni. Hát igen, úgy éreztük, hogy minden munkánk hiábavalő volt. Végre, kínos ránszörgés után /12 órája 
voltunk már a barlangban/ felszínre értünk, ahol a hulla
fáradt csapat hozzálátott a felszerelés elmosásához, majd 
pedig - végre - az evéshez. Sietnünk kellett, mert eddigre 
már dél jól elmúlott,ée nem akartunk túl késón hazaérni® Este 10 óra után meg is érkeztünk®

Másnap mindenki pihent, de harmadnap összeültünk, hogy kitárgyaljuk és Összegezzük a tapasztalatokat. Ismét vidámak ée frissek voltak a barlangosok és kisült, hogy azért 
mégsem hiába dolgoztunk® Végső fokon abba maradtunk, hogy 
akármilyen kevés eredménnyel zárul ez a túra, legközelebb már könnyebben fog menni0

Azt azonban egyöntetűen lerögzítettük, és itt most 
megpróbáljuk minden barlangkutató osoportnak is tudomására 
hozni, hogy könnyebb egy szifonon átúszni akkor, ha az nincs tele törmelékkel, és ezért arra kérünk minden bar-
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langkutató csoportot , hogy először nekünk szóljanak, 
ha szifoaproblémájuk van, és au áu robbantsanak, ne pedig 
fordítva*, Természetes szívesen rendelkezésre állónk akkor 
is, ha berobbantott szifonról van sad, de itt a siker nár 
nyilvánvalóan kevésbé biztos, és lehet, hogy a nyílt szi
fon átuszásával még gazdag eredmények útját tudtuk volna 
megnyitni, mig Így, talán hosszú időre lezáródott a tovább
jutás lehetősége,

Ezzel Itoesuth-barlangi szi.fonüiankánk első szakaszát 
lezártuk, de reméljük, hogy legközelebbi expedíciónk után 
nagyobb eredményről számolhatunk be kutatótársainknako

Hőrtolányi Gyula 
a Könnyűbúvár Barlangkutató 

Csoport vezetője

Beszámoló
a Veszprémi Barlangkutató Csoport 1960o évi munkájáról0

Április 24-én kibontottuk és feltártuk a Gyenespusztai 
/hárskuti/-viznyelő első szakaszát, összesen mindegy Xo máié- rés hosszban, A bontást nem folytattuk, mivel jelenlegi 
végpontunk 10 cm széles hasadék és a nyelő kis vízgyűjtő 
területe miatt a járható méretű folytatás nem valószínű,
A jura mészkőben kialakult kis nyelő Gyenes-pusztától 320 m-re 180-os irányban, 470 m tszf, magasságban helyez
kedik el.

Május 14-én feltérképeztük a május 11-én megnyalt 
Csatári-barlangot /10 Tájékoztató 1960o junius/, Ennek során feltái-TüF a barlang két kisebb folytatását is.

Május hónap folyamán megkíséreltük a Kleln-pusztai /Hárskút/ állandó víznyelő feltárását. Az árvízi nyelőben mélyített "kutatóaYnánk azonban hamarosan két járhatatlanul 
szűk, márgás mészkőben képződött vizjáratot tárt fel, 
úgy hogy ezen a helyen a munkát eaak robbantással lehetne 
folytatnia Ezt azonban, tekintettel a kőzet kedvezőtlen 
összetételére, nem tartottuk érdemesnek, a bontást beszüntettük,

Junius 3-án favágók útmutatása alapján megtaláltuk az irodalomban eddig ismeretlen Hamaházi-hasa&ékbarlángotc A jelentéktelen, 4 méter mély és~M5¥er~‘járhatatlanuül Izük 
tektonikus barlang a Csősz-pusztától K«re fekvő Hamuháztől 
720 m-re 285-os irányban, 400 m tsz£, magasságban nyílik.
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Junius 18«án kibontottuk a Kabhsgjr nyugati oldalán, 
eocén mészkőben kialakult Bujólifc nevű ▼lányélőt® Az Itt

ján pedig az eoaén karaztvizezíntei jelző szifon víztükre 
43 méterre van a felszín alatt, A Bajdlik^viznyelőbarláng egyben a Bakony egyetlen ismert aktív, tehát nem szenilis
barlangja is, melynek két, egymástól ©«§ak részben elkülö
nült emeletét lehet megküíönb^?tetnio Keletkezését ÉK= DNy~i irányú tektonikus hasadékeknak köszönheti# Helyenként kisebb osappkövek díszítik, a nehezen járható bar
lang azonban idegénf orgalmi wzempontből nem jön tekintetbe, Részletes leírása, fényképekkel éa térképpel együtt 
a Természettudományi Közlönyben fog megjelenni#

Szeptember-október hónapokban a Bújélik feltárása során szerzett kedvező tapasztalataink alapján a hasonló, de 
sokkal nagyobb urkuti Mftöakalyuk-vianyelő kibontásán dolgoz- tunk0 Ennek során 4 materrel a JéTBnXegX törmelékszint alatt megtaláltuk a Bertalan Károly által 1935-ben felfe
dezett néhány méteres inaktív oldalágat, a f6járatot elzáró törmeléket azonban még nem sikerült áttörnünk0 A 
munkát folytatjuk0

A barlang leírásával, gondolom nem kell itt foglalkoz
nom, mert barlangkutatóink nagy része jól ismeri azt# A szakfolyóiratok is már korábban részletesen ismertették a barlangot, és a hasznosításának lehetőségeit. Hosszú éa 
bonyodalmas előzmények után, de megvalósult itt Közép- Eurőpa egyik gyógyhatású barlang-fürdője,,

Szabó Lászlóval, csoportunk tagjával, kieebb-nagvobb megszakítással, rendszeresen jártunk e barlangba, ahol több 
helyen hőmérsékletet mértünk® Ezeket a pontokat ott jelöl
tük ki, ahol szemmel láthatóan forrás volt0 A vizhőmérséfc- 
let-méréaekkel egyidőben a bejárattól legtávolabb eső részén és a külszínen is rögzítettük a levegő hőmérsékletét®

A barlangot az Idegenforgalomnak 1959 tavaszán adták át. Az átépítés előtt a barlangban a viz magassága 40-100 
cm között változott, ami megnehezítette a pontos adatok felvételét, mert könnyen keveredhetett a tő vizével® Ma 
az átlagos vízmagasság 100-llQ m 0 Az átépítés során annyi-

Lr0Markó László

Vizhőmáraéklet-vizsgálatok a Miskolc-tapoleai 
Tavasbarlangban
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ra lemályitettéfc «e ait&Ujt* hogy a forráook viee a kifolyó* 
nyiláé fölé d a l t ) t i ,  A b a rla n g  n y u g ati részén a t a l a j  ma
gasabban volt, tehát a vizelő törések helyét könnyen meg 
l e h e t e t t  állapítani.

Az l.ezt méréaheiyan,a korábban forróénak mutatkosé részen, a tó leeresztőee után nem tört fel víz, lót egy 
mályedéab»n a víz szintje nyugodt maradt. Néhány évvel 
ezelőtt ebben az irányban ástunk, a viaalatti kutató ár
kot, aajnoe sikertelenül,

A 2.az. íuáiár-helyen a víz szintje alatt, egy ga 1-4 ez, forrás irányában húzódó, körte alakú, 50-40 orn keekeny, 
150-200 om széles és a mélybe tartó haaadék van, lg as egyik legbővebb vizű forrás a barlangban, E haaadék valóaainUXeg 
a melegvíz hatására bővült ki, A forrás - kráteren át be 
lehetett mászni, áe kézzel, 111. lábbal kltepogagathattuk 
alakját,

A 3. ez. méráehelyon az iszapból egészen klem annyié égti 
víz kíséretében erőteljesen gáz tört elő, ami még ninoa  
meghatározva.

r

A négy forrás hőmérséklete /C°/

I d ő vizhő
1.

vizhő
2.

vizhő
3.

vizhő
4.

vizhő
5.

külső bel hő hőső termálfürdő hőmérséklete
1958-ban
jun.4. 27.8 27.9 27.9 mm «M» 22 25
jua.13. 26.5 26.5 26.4 27.5 W* 15.5 22.5jun.20. 27.2 27.8 27.0 28.0 MM 19.- 24 .3jun.23, 27.5 27.3 27.1 27.9 - 19.3 24.8
1959-benmár0.7, 24.5 26.5 26.0 21.4 21.0 U.5 18,5 30.5raárc,15. 21,8 21,8 20.3 21.1 21.8 3.6 13.0 30,3ápr.lo. 27.2 27.8 26.5 27.2 29.2 12.0 15Í.8 30.5
ápr,14. 26,5 27.6 27.0 27.0 16,2 m 31.0ápr,21, 26,0 26.1 25.5 26.3 28.5 4.2 13.5 31.2ápr,28. 26,0 26.1 26.2 26.0 26.5 10,5 em- 30.8
máj,9. 26,9 27.0 27.1 27.5 29.1 22.5 21.0 30,8
ezept,10. 28.5 29.0 28.0 27.8 28.3 16.4 27.0 30,4okt.l. 27,1 27.1 26.9 27.1 27.5 Ö.5 mr 90,8
1960-banJanTICT. ~ 26,4 27,0 27.0 27.0 28.1 m 22.0 30,1

i
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A MISKOLCTAPOLCAI TAVASBARLANG ALAPRAJZA
<? * £ í Í»f-
Ezekből e tényekből arra lehet következtetni, hogy a kőzetben egy ÉK-DNy iránya hasadék mentán tör fel a 

termálvíz* E hasadék a felszín közelében több részre 
ágazik el. Ilyen körülmények közt attél fiigR a barlangi 
források hőmérséklete, hogy a feltételezhetően felszíni csapadék-vizek milyen gyorsan és milyen mennyiségben ke«» 
▼erednek az egy csatornán feltörő, majd elágazd meleg vizáéi.

esorp * o?; 
V  t O c :ö.i£

:s.o?

.
o ^8(6 <s>

A %.sz0 méréshelyen, ill0 közelében is veit egy 
▼Is alatti hasadék, amit a mink*. serén betemettek, A 
betömés előtt a 20sz<> ferrás vlzkeiama erősen megcsap
pant, Talőszinü azért, mert a klfelyő nyílása aageeab- 
bán volt, A 3oBZű méreahely mellett, 111® a terem köze
pén volt egy zsoatp. Ebben 5 db, ezivattyn 1800 mr/őra 
teljesítménnyel tudta tartani a zsomp szintjét.
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Ezt a köve közökkel lehet igazolni. A március 15-i 
mérések alkalmával a barlang mennyezetén lévé összes kür«
tő nyitva volt. és Így a termeken keresztül erős huzat 
volt észlelhető, ami a források vizének a hőmérsékleti 
csökkenését vonta maga után. /A kürtőket később lebeto
nozták*/

1958-ban egy kiadóé felhőszakadás után megfigyel
tük, hogy a zivatar elvonulását követően 5~6 éra múlva a források színe megváltozott, iszapossá vált# Természe
tesen a hőmérsékletük, is ősökként. A termálfürdő forrás
vize jővol tisztább veit az alkalommal, mint a barlangi források, és a hőmérséklete sem változott lényegesen#
Tehát ez tör fel a legmélyebbről# Ehhez lehet még sorol
ni a fürdő szomszédságában levő nyitott termák uszodát 1b,

A barlangban megjelenő hldegvizes előtöréseknek a 
felszínen nagy a vízgyűjtő területük# Viszont a felszíni csapadékvíz a kőzet üregein át könnyen jut el az eroziő- 
bázis felé, s eközben találkozik a feltörő termálvízzel#

A fellett hőmérsékleti adatékből és a személyes 
megfigyelések alapján úgy vélem, hogy a csapadékvíz mennyisége, hőmérséklete és a barlang hőgazdálkodása dönti el a barlangi források vizének hőmérsékletét#

Korányi Endre 
/Miskolci Barlangkutató 

Csoport/
Ideiglenes karbidlámgégő

A kereskedelemben igen 
nehezen lehet karbidlámpát- 
égőt vásárolni# Ha lehet is 
kapni, akkor is pillangő- égőt. Ez nem nagy szeretet
nek örvend a barlangkutatők körében, törékenysége miatt# Szükségből mégis hasz
náljuk, Előfordulhat, hogy 
kutatőink égő nélkül marod
nak# Az égőhiány ideiglenes, 
áthidalására dolgoztok ki a mellékelt ábrán bemuta
tott »pőtR égőt# /laábra/

 ̂. obra .



1

3,0 aua átmérőjü, 2 mm 
falvastagságú üvegcsövet 
/!/ btmscnlámpa lángja felett fölhevítjük és fcÍhuB~ 
aui:0 /20ábra/ Az üvegcsőn vet a legvékonyabb kereset* 
metszeténél eltörjük* és 
ugyancsak láng feleti éle* 
it legömbölyítjük,* Az Így 
elkészített üvegcsőre az 
érintetlen keresztmetszetű végénél gumieső darabot 
/2f huzunk, és ezzel együtt 
a karbidlámpa pipájára erő
sít jük0

Mz igy elkészített "égő* - ha jől zár a gumicső - 4-5 őrán keresztül kissé nagy lánggal, kevés füstképződés mellett kb* 20 literes égő fényével világit, az 
üvegeső elolvadásáig.

SZABÓ JÓZSEF 
geológiai technikum KISZ Barlangkutató Csoport Kollek

tívája
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3?la*"'-? ' r 1 adsáfc-barlangban

A Kinizsi barlangkutatók régi problémája az égerszögi 
Szabadság-barlang Kuszodán túli szakaszainak kutatása. A bar
langnak ez a szakasza merőben eltér az első nyoloszáz méteres 
szakasztól. A 6-8 méter magas barlengazelvény hirtelen 
30-40 cm magasságúvá változik egy 6 4 m-es szakaszon* Ebben -az időjárástól függően-5-15 cm mély víz folyik. A barlang 
további szakasza ismét kiszélesedik, de az utolsó megismert 
rész rendkívül nehezen járható. Ez a feíkol, mely még csak 
részben volt feltérképezve* Ez a barlang legtágasabb része, s a barlang vízrendszerének a forrás felé való folytatását ebben 
a részben, a Pokolban találjuk*

1 $6 0 » év végén a barlang további részeinek kutstására 
földalatti tábort szerveztünk* Ennek részben az eddig ismert járatok feltérképezése,újabb szakaszok felkutatása, másrészt ezeknek fényképezése volt a célunk* Tekintettel arra, hogy a 
Pokol elérése is igén konoljr fizikai igénybevétellel jár, a 
földalatti táborozáshoz szükséges felszerelést kilencen szállították le*

A hálózsákokat, ruhákat, továbbá az élelmiszert PVC-fó- 
liába hegesztettük. Ez a csomagolási mód tökéletesen bevált, 
noha egyes darabok órákon át vízben voltak, A fenti csomagokat 
jutazsákok védték a kiszakadástól, azonban a nagy igénybevételnél néhány jutazsák is kiszakadt} itt természetesen a tartal
muk beázott, A szállítás legnehezebb természetesen a már említett Kuszodában volt, ahol a csomagokat a lábunkhoz kötve magunk után huztuk, A földalatti táborhegyig a kb, 1300 m-es távol
ságot ilyen formán nyolc óra alatt tettük meg* Az utoleó cso
maggal ugyanis elakadtunk, és csak kétórás küszködéssel sikerült kimenteni a Kuezoda vizéből a rendkívül értékes és 
kényes tartalmú csomagot,

A tábort az óriás-terem bejáratánál vertük fel. Az 
öt nap alatt kétszer aludtunk, azonban a hőmérséklet és lég
nyomásmérést - a külszíni megfigyelőállomással egyidőben - egész lenntartőzkodásunk alatt kétóránként folyamatosan vé
geztük* Az első 24 órás munkanapot fényképezéssel töltöttük,
A másodikon térképeztünk és egy ismeretlen oldalágba hatoltunk be, melynek s kutatása még évekkel ezelőtt abbamaradt. Ezt 
is felmértük. Kellő felszerelés híján nem tudtiák bejárni két 
oldaljáratot, ezek négy méter magasságban a felső szint m e n nyezeténél csatlakoznak be* Elérésükhöz létrára van szükség.
Ez a munka újabb 24 órát vett igénybe. Ezután - pihenésre nőm volt időnk - tábort bontottunk, s azonnal indultunk kifelé. Megbeszélt időpontra ugyanis ki kellett érnünk, különben jön 
értünk a mentőexpedició.
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As dt visszafelé sem ment zökkenőmentesen, a 12 érát 
vett igénybe* Segítséget ugyanis nem kaphattunk, mert lenntaxw 
tózkodósunk tartamára a barlangajtót légmentesen lezárták a 
barlangi légáramlás tanulmányozása céljából* Kétezer kellett 
fordulnunk* Megnehezítette a helyzetünket, hogy visszafelé a 
szembefolyó vizet a Kuazodában testünkkel és csomagjaink-* 
kai nagyon felduzzasztottuk*

A megunkkal hozott viz- és kőzetminták, begyűjtött 
állatok vizsgálata folyamatban van* Már is megkezdtük a következő expedíció anyagának összeállítását ennek az első ilyenirányú próbálkozásnak a tapasztalatai alapján. Expedíci
ónk felszerelése nagyjából kiállta a próbát, a felmerülő ne
hézségek pedig komoly tapasztalatokat adtak az újabb expedíció szervezéséhez és felszereléséhez* Tapasztalataink szerint ütés- 
és vizállósóg szempontjából legcélszerűbb élelmiszerek, karbid és egyéb folyó anyagok konzervdobozba történő le
zárása* /A tapasztalatok alapján az egyik budapesti konzerv
gyár már meg is kezdte a fél- és egykilós "karbidkonzervek" gyártását*Szerk./ Ruhanemüeket tökéletesen védi a PVC-be való lehegesztés* Szükséges azonban, hogy ne osak egy száraz ruha 
álljon rendelkezésre - mint a mi esetünkben - hanem naponként 
lehessen uj száraz osooagot bontani* Műszerek, fényképezőgépek stb, részére beváltak nagyméretű festékea dobozok, melyekben 
szilikagél szárította a levegőt. Célszerűnek látjuk, hogy le- 
vegőkimélés céljából akkumulátoros lámpákat használjunk a táborban, ugyanis a karbidlámpák és a petróleumfőző haszná
latánál a levegő a környező termekben teljesen kékes-*pá- 
rásaá vált,

A Kuszodában való szállításhoz kisméretű bádogosóna-
kokat fogunk építeni,

A legközelebbi expedíciót lényegesen hosszabbra tervezzük, erre az időre a telefonkábeleket is lefektetjük a barlangban, Így a külszínnek a kaposolatot fenn tudjuk tar
tani.
Égerszög, 1960o december 26-50*

Csekő Árpád, Freoska József és 
Stefanik György az expedioió résztvevői

Vizalatti barlangexpedioió
A Tájékoztató novemberi számában hirt adtunk arról* hogy az MHS Könnyűbúvár Barlangkutató Szakosztálya - a VITŰKI irányításával - 1961, január első hetében vizalatti expedioiót 

szervez a TapolcaiftyTavasbarlangba,
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A rádi5 és a sajtó közleményei szerint a vállalkozás 
sikerrel járt, A könnyűbúvárok mintegy 300 m hosszú vízzel 
telt barlangjáratot térképeztek fel, A tapolcai Malomtó 
forrásának mintegy 20,000 1/pe vízhozama - a viz aaennyezett- sége miatt - eddig felhasználatlanul folyt tovább. Most a 
kutatók felderítése nyomán lehetőség nyílik arra, hogy a 
forrás vizét belső, e szakaszból hozzák
felszínre. Ezzel a tevékenységükkel barlangkutatóink nagy 
segítséget nyújtanak a B&l&ton-környék vízellátási problémái- 
nak megoldásához.

/ B . D . /

Újabb eredmények 1 eresztenyén
A Kinizsi Barlangkutató Szakosztály 1960/61, évi téli 

barlangkutató expedíciója során a Teresztenyén dolgozó feltáró brigád Horváth Mihály vezetésével újabb sikert ért el. Egyhetes rohammunkával áttörték az eddigi feltárómunka leg
hosszabb -szifonját és az un. Fürdőszobától kb, 10 m-re ismét 
mély vízre bukkantak. Most a Kinizsi könnyűbúvárai szállnak le a munkahelyre, hogy az újabb szifont átkutassák és a tá
róhajtás irányát kijelöljék,

/B .D # /

Szpeleometeorológial mérések
A Szabadság-barlangnál továbbfolytatódtak a barlangi légáramlás tanulmányozásával kapcsolatos vizsgálatok, Szondi 

Egon vezetésével a Kinizsi barlangkutatók egy brigádja deoem- ber végén egy héten át éjjel-nappal jegyezte a barlangban és a felszínen elhelyezett műszerek adatait. Az anyag feldol
gozására a következő hónapokban kerül sor.

/ B , D . /

Egri Dobó István Simnázium Barlangkutató Csoportjának ----------m i . .évi munká't'érvő,------------------*
1, / I,az,munkacsoport: Likacsgerinci-zsomboly bontása.Folyamatosan égésé évre beütemezve,

II," " Vöröskóf^barlang feltárása és a fel
tárt barlang feldolgozása.

2, / 1960, julius 1-től augusztus 1-ig terjedő időszakban kutatótábor telepítése a Heregréten, Részt
vevők száma: 50 fő, Kooperálás a Magyar 
Nemzeti Muzeum, Természettudományi Mú
zeum Föld- és Oslénytáréval, A tábor 
KISz-kutat őt áb or,

I
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3*/ Az év fol$ramán negyedéve'.ként egy i^merett rjesztőelőadás a geológia és a "barlang- 
kutatás területéből,,

4o/ Horváth Sándor műszaki titkár irányításával és fel
dolgozásában felszini morfológiai megfigyelések és feldolgozások,

5e/ Estók Bertalan szervező titkár az egri csoport
barlangkutatásainak elvi alapjaid ról ir dolgozatott,

6,/ A csoport taglétszámának és jogi tagságának szélesítését veszi tervbe.

Az egri csoport a fenti komoly kutatási program végre
hajtásához 20,000,- Ft-os összegű költségvetést készített.A bevétel közt szerepel a Nemzeti Muzeum 8,000,- Ft, a megyei KISZ 3o000 Pt, az iskolai KISz 3*000,- Ft stb, összegű támo
gatása.

Lengyel Gábor

A Kinizsi Természetbarát Egyesület 
Barlangkutató Szakosztályának 
1961,évi kivonatos munkaterve

A szakosztály állandó munkaterületei*
1, / A Budai-hegyvidéken a Szemlőhegyi- és a Mátyáshegyi-barlang,
2, / Az Aggteleki-karsztvidéken az égerszögi Szabadságbarlang, valamint a feltárás alatt álló teresztenyei és a 

Piticsi-barlangarendszer,
A fenti területeken az alábbi munkálatokat tervezzük 1961, évre*

I, Feltáró kutatások,
1,/ A Szeniőhegyi-barlang további, ma még ismeretlen szakaszainak feltárása érdekében munkahelyek létesítése a barlang öt különböző pontján,
2*/ Egyhónapos nyári és az év folyamán további két alkalommal 2-2 hetes barlangfmLtáró expedloió a Teresztenyei- barlangrendszer 13.az, munkahelyén.
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3,/ Kéthetes földalatti tábor az égersz gi b^abadság- 
barlang Pükol szakaszában®

4o/ Állagvédelmi munkálatok a Pities-barlang gyökér- 
kuti munkahelyén*,

IIo Tudományos vizsgálatok, kutatások
1®/ Barlangmeteorológiai vizsgálatok több ideiglenes barlangi meteorológiai állomás létesítésével a Szabadság

barlangban, valamint a Szemlőhegyi-és a Mátyáshegyi, barlang
ban o

2e/ Korrózióvizsgálatok az ágerszögl- és a teresztenyei- 
barlangokban*

3o/ A teresztenyei forrásvíz kémiai összetételének rendszeres vizsgálata a vízhozam függvényében,
4e/ Az égerszögi Szabadság-barlang egyes genetikai és morfológiai problémáinak tanulmányozása /Kuszoda, Pokol kialakulása stb®/

Illa Egyéb munkálatok
1*/ A Szemlőhegyi^barlang komplett térképének elkészítése uj felméréssel,
2®/ A Szabadság-barlang Pokol szakaszának részletes felmérése,
3®/ A Szabadság-barlang 0-900 m«es szakaszának feldolgozása atlasz-szerUen összeállított részletes térképlapokon,
4®/ Barlangkutató klubház létesítése Budán a Ösatárka- utcában.
5®/ Barlangi mentőszolgálat a Mátyáshegyi-barlangnál,
6,/ Barlanglátogató csoportok kalauzolása a Mátyáshegyi -és a Szemlőhegyi-barlangokbsn9
7®/ A teresztenyei kutatóház építésének befejezése és berendezése,
A szakosztály 1961, évi munkatervében szereplő feladatok megvalósítása érdekében a szakosztályon belül a következő csoportok alakultak*



596

Ia Tudoraányos aaakcsoportqk
1, / Vegyész szakcsoport /3 fő/ Vezetői Ernát Lajos
2, / Hidrogeológus " /3 fő/ " Magyart Sábor
3c/ Meteorológus " /6 fő/ " Zalavári László
4c/ Morfológus " /4 fő/ M Heppel Ferenc

II. Feltáró csoportok
6-0 brigád, esetenként összeállítva /70 fő/
Vezetői budai kutatási területen: Palánkat János aggteleki " M Balázs Dénes

III. Egyéb, speciális csoportok
la/ Térképész csoport /6 fő/I, brigád vezetője* Bártfay PálII, M * Horváth János
2. / Könnyűbúvár osoport /3 fő/. Vezető* Gsekő Árpád3. / Pényképész-flimes" /7 fő/, " Csekő Árpád
4. / Nemzetközi kapcsolatok csoportja /8 fő/, főlegtolmácsok. Vezető* Balázs Dénes
5. / Sajtó- és propaganda csoport/6 fő, a csoport

tagjai elsősorban a MKBB kiadványainak szerkesztési munkáit végzik/. Vezető* Balázs Dénes
6. / Gazdasági ellátó csoport, /6 fő/.

Vezető: Preeska Józsefné
7. / Bgészségügyi osoport /3 fő/.Vezető* Szondi Egonné,8. / Adminisztrációs csoport /3 fő/,

A szakosztály 1961, évi költségvetése 17,220,- Pt, 
melyből 15,000,- Et a Kinizsi Természetbarát Egyesület tá
mogatása.

/ B . D , /
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B E S Z Á M O L Ó
a VÁROSTERV Barlangkutató Csoport 1960# évi munkájáról.

A csoport évi kutatása az 1959, évi "beszámolónkban már emlitett Kőtár ostromának égisze alatt zajlott le. Mint tudjuk, a Kőtár a Látóhegy rókakürtői kutatóág 40 m-es hosszá
nak 15 m mély, 1,5 m átlagos szélességű és 4 m hosszú tek
tonikus hasadébao A jelenleg feltételezett hévviz eredetű 
nyomokat másodlagosan*magén viseli. Kitöltése agyag# Az 
agyag összetételének, korának és eredetének a megállapítása 
folyamatban van#

A Kőtár a barlangkutató állhatatosságának legkeményebb próbatétele. Talán a barlangkutatás történetének legunalftia- sabb része, ahol az egyén kínjában kénytelen a legképtelenebb 
humorhoz folyamodni, hogy elviselhetővé tegye a pár órai mun
kafolyamatot, Kincs itt egyéb, mint várakozás, osigavontat ás, várakozás, vödrözés, csigavontatás, várakozás és .várakozás#
A szint mégis méterről méterre süllyed,

A tagtoborzás a legpjpBblematikusabbak egyike, hiszen 
csoportunk rendkívül nehéz'körülmények között dolgozik. De aki itt megállja a helyét, az olyan barlangkutató, aki kijárja a türelem és a kitartás magasiskoláját, hogy a termé
szet végül is megajándékozza egy ólján élménnyel, amiben nagyon kevesen részesülnek, s azok is talán csak egyszer egy életben# 
Ezért mutatkozott az 196C-as évi ö sasiét számban /429/ egy kis 
visszaesés az 1959. évi 442-höz viszonyítva /1958-ban 369/#

Itt mondunk köszönetét a Ruhaipari Természetbarát Egye
sület barlangkutató osztálya kutatóinak, akik Hégráth Gyula vezetésével 4 6-os összlétszámmal osztoztak munkánkból#

A hévviz eredetű barlangok mesterséges feltárásában nincsen tapasztalat. Csoportunk e területen úttörő munkát végez, Nagyjából csak a saját megfigyeléseinkre támaszkodhatunk, s 
igy megtörténik, hogy osak utólag következtethetünk egy-egv jelenségre, amit előre várnunk kellett volna# Ez történt 1960# junius hő 12-én is# Ez időpontig a kutatóág száraz volt oly 
annyira, hogy már arra kellett gondolnunk, hogy a munka közben felkavart por nagymérvű belélegzését védőálarccal akadályozzuk meg. Ezen az emlékezetes napon a kutatóág teljes hosszában ész
revétlenül átnedvesed-ett,

Vajon ni okozhatta e változást? Sajnos erre már nehezen 
tudunk biztosan válaszolni. Feltárómunkánk, folyamán több olyan, a kutatóágba torkoló szűk repedést hagytunk magunk mögött, melyekből intenzív huzat áramlik. Ebből következik az első fel
tevés: vajon az egyik utoljára elért ilyen repedéB ninosen-e közvetlen összeköttetésben a keresett barlangrendezerrelj mely
nek páradús levegője immár a kutatóágba szabadon áramolhat? E 
huzatok páratartalmát tehát állandóan mérnünk kellett volna előrehaladásunk folyamán még akkor, amikor a kutatóág száraz volt.
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Egy másik feltételezésünk a külszini levegő páratartalmának kondenzációja a kutatóágban. A levegőáramlás a belső és 
a külső légoszlopsuly közötti különbségből adódik. Súlyúk hő
mérsékletüktől és higrometrikus állapotuktól függ, Feltéte
lezve egy 25 C°-és és 75 i° páratartalmu külszini levegőt, ami 
m -ként 17»12 g vizet tartalmaz és egy 5 C-os szintén 7-5 Í° 
páratartalmu barlangi levegőt, ami mar,5»C9 g vizet vett 
fel, akkor 12,03 g viz kondenzálódik m -ként, ami tetemes 
mennyiséget tesz ki főleg karsztos vidéken, ahol percenként 
több ezer köbméter levegő cserélődhet. /Vajon egyes jósva- fői barlangoknál, melyeknek csapadékmentes időszakban is 
ingadozik a vízhozamuk, nem játszik-e fontos szerepet a konden
záció?/ Visszatérve munkahelyünkhöz, felvetődik a kérdés-, 
hogy az ilyen átnedvesedés miért akkor következett be, miután 
a Kőtárat már közel egy éve felfedeztük?

A harmadik feltételezésünk az, hogy a Kőtár alján 
levő agyag dugót képez, tehát alatta üreg lehet. Az üregből 
a páradús levegő átszivároghat az állandóan vékonyodó agyagrétegen keresztül, s ez okozhatja a kutatóág átnedvesedését. Erre csak az idő hoz majd feleletet,

A nyár folyamán Jakucs László engedélyével 2 kutatónk a Béke-barlargban dolgozott Hévész Lajos vezetésével. További 
2 tagunk a Vértest portyázta be, ahol sikeresen alkalmazta a felszerelés szállításának könnyítésére szerkesztett és az
óta tökéletesített egykerekű kocsit. Ezt az un, "cucc-kuliM-t 
Margitics János kivitelezte.

Ezzel befejeztük az 1?50-as kutatási évet, de máris 
előre tekintünk. Tervbe vettük, hogy az 1361-es nyári expedíciónkat a Látóhegyre szervezzük, ahol 2 hetet töltünk majd sátortáborban. Szívesen látjuk az érdeklődőket, /Levélcim: Város
terv, Bp.I.Krisztina krt.99./

Csók Rémó
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X0 AKBRÁSSY, Xo8 Bérautódé aus de Tropf^teinhöhle "Baradla*bei Aggtelek, sebet einer Übersioht dér bisher aua Köblén bekannten freilebenden N@matoden*Arten /Aota Zoologioa Hong., IV0
1959o253«277olo/17 fonálféreg^#®jt talált a barlangban, köz** tűk kettő /Gylindroialmus baradlanaa, Dorye Xaimus Bokori/ a tudományra uj0 Ökológiai megfigyelésed A barlangokban eddig 97 fonál* féregfajt találtak0

IIo LOKSApXoB Ein Braohydesmus /Diplepoda/^Possil aus dérGlazialzeit üngaras Aota Zoologioa,17*1959• 369-374olo/..A Bolymari őrdöglyuk*barlangban talált áeatag Ikersaelvényéé /Braehydeemus Topáli/ leírása. Valészlnűleg a Riss^korezakból valé0
IIIoVARGApleS

ITTaLOKSApIp*

7 0AKDRASSY,Io 8

Beitráge zűr Kenntnis dér aquatilea tóikrofauna 
dér Baradla^Höhle bei Aggtelek /Aota Zoo* 
légi©a,IYcl959,429-441o lo/o 6 egysejtű /Protozoa/^-fajt és 3 kerekesfér* 
get /Rotateria/ talált a barlangi vizekben0 Egy kerekesféreg uj a tudományra /Proalee 
baradlana/p
Bas Yorkemmen einer neuen HÖhlenkollembola 
/Polsomia antrioola n.sp*/ und von Folsomla
malti8eta Staoh in Ungarn /Opusoula Zoolo* 
gioafm 01959i37-420 lo/Az aj agréfarka rovar az Égerszögi barlang* 
bél származik, ahol Balázs Bénes gyűjtötte*
Weltere Bematoden aus dér Tropfsteinhöiklo 
wBaradlaB/A©tft «ool©gioa,Y,1959ppl060lc>/ 
További 8 f©nál£éreg«fajt jelent a barlang* 
bél, az egyik /Myelaimus amioitiae/ a tudó*mányra nézjjL-alo

(* BUDAPEST 
N^LE0L0G\C>X
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?XXoLOKSA,I*i

VXIX#YARGA,Lo

IX© LOKSA,1, |

X®DÜ3>I0H,B©»

XI©LOKSA,I#i

XII,PALIK,P,i

A barlangbielegla és problémái /faagy®fűd© 
Akaa9I i 0loO8©poKözl®ményet,IIIe4959 , 323* 357© 1©/ összefoglald Jellegi! munkaf amelyet a »iá« 
Jék©statd» már ismertetett /l96G©márölusi sz®/
ök©log±s©h® sad faunistiaeh® Unterauehongen 
la dér Rásííaáp^Hőhle des Nanzály«Berges /©pasaala Beoiegl©&,mol959o63e60o I©/®A barl&ng rövid leírása, hőmérsékleti ás 
légnedvesség! adaték, ászkák, ikerszelvé* 
nyesek /DipX@poda/© ugréfarku rovarok 
/Gollembola/, kaszáapőkok és pékek felsőre* 
lása® Két ugréfarku a tudományra nézve aj 
/Onyöhiuraa at á"r©ehm«fc9®u*p Mosogass tr ura 
ant rohungari©a/©

et® TAKÁTSpP® 8 Mikrobiologisohe Untersuohangen des 
Sdhlammes eines wasserlosen Teiohes dér Agg* 
teleksr Baradla«HÖhle /Aeta Zooiogioa,71,1960© 
429-437® lo/.A viznélkíili tő iszapjának kémiai, bakterié* 
legial vizsgálata, a talált mikrofauna ismer* 
tetése/ 26 eoteroa, 16 gyökérlábu, 7 eaillda «gysejta/.
über die Landarthr©pöd«m dér Teiehhöhle ven 
Tapolea /üngarn/® /öpuseula Zo«legiea,Z¥e 
1960 , 39- 51 , l . AA barlang rivid leírása, hőmérsékleti ás lég* 
nedvesség! adatok, 23 szárazföldi Ízeltlábú 
állatfaj felsorolása előfordulási adataikkal©
Dae höhlenbiologlsohe Laboratórium dér Bőt* 
vöo Loránd TJrivereitát /Ann,Univ0S©Í©Budapest0 Seot®Biol© ,IXIe1960, 131*133/ JUA A Baradlában létesített biolegiai laboraioríg® 
és feladatainak rövid ismertetése©
Pauni8tis@h*systematlsehe und Ökologlsahs Un* 
tersuohungen in dér LŐezy*H<5hle b@A Balaton* ftired /A»n©üniv©S«i0Bttdape8tp Sfe«s%aBi®lO0 
m©1960, 253*266© 1©A
A barlang rövid ismertetése, hőmérsékleti és 
légnedvesség! adatok, 21 talált Ízeltlábú ál® 
lat felsorolása® Bzek között két Xábaspotro® hu rovar /Diplura/ és két ugréfarku /Coliam® 
bola/ rovar a tudományra nézve ujg plv sloeea® 
pa breviantennata, Butrlehooampa paureelliats, 
PBoudosinella argentea, Arrhopalites eteeus 
f©Lőazyio
A név blue*gre«n alga from the sav® Buradla 
near Aggtelek /Ann©Univ,S«t,Budapest,8e@t,
Bldl®,III©1960, 275*289© 1, f .
A Baradlában felfedezett, a kékeszöld mesza® 
tokhoz /Cynophyta/ tartózd új nem /genus/ de
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faj leírásai Sarjadtai i9peXtm©a®öülae
Ezeken kivűls

BÁKHEGYIfJ cg Oöourrenö® ©f MiarosIporíiM gypeetia and Kere-=> 
t̂ ba@ffiy@®s aj«iloi isi Hungárián S«il /Ann*
Uz&VoS©i©Bndapeat p Se©t0BioÍ0II91959o 37®42„1*/ 
A Eeratinomyeéa ajglloi nevű talaj laké derma® 
tophyion gomba aló fordul az Aggteleki bar® 
láng talajában<> Hazánkban máshomsét nem is® 
mereteso

CLAUSfGy<> * Data ©n the fsxono&y of the Genus Gomontiella 
/Revue AlgplogiquepPariSg 1960e/0 A mániát nKőlyuk~barlang*«=«bél MA GYÁRI'G' 0 
gyűjtéséből 11 kékalga áa i zöldalga fajt em® 
litp A tudományra uj a Gomontiella magyart® 
anaA PALIK alább ismertetett őikkéből/0

CLAüSfGyPi Geneerning the Algái Flóra of the Peaoe Cave at Aggtelek in Hungary /ReprP IX© Internál eBo*> 
tanc,CongraaoFr©®oYoi©IIeA©Montreal.l959t 75o 1©/A Béke^barlangban 90 algafajt talált /$&  
Cyanophyta, 8 Auglenephyta, 8 Chryaophyta,
11 Ohlorophytap 1 Rhodophyta/© /PALIK alább 
ismartetett oikkéböl/0

DDBICHjEpg Du lobératőire Hongrois de biológia oavernl* 
oole /Bulletin dpInformation Ho©7»Bquipe 
Speleo de Bruxellee* 1960# 1«40 1©/©
A Baradlában létesített biológiai laborato® 
rium ismertetése,,

LOKSAfI« 8 Binige nene Biplopoden® und Ghilopoden«Arten 
aus ohlneaiechen Höhlan/Aeta Zoologiea Eung9. VI01960p 13$«1485 U / 0
BALÁZS BÉRES által Kínában gyűjtött barlangi 
ikerazelvényeaek /Mplopoda/ éa százlábúak 
/Ghilopoda/ ismertetéséé A tudományra nézve 
ajak* Centrodesmus lengispinűé, Poiydeemua 
hamatusp Progloglyphua /gen0nov©/ anophthal® 
mus, Balázsi, Ootoglyphua /gen©nov©/ puloher, Lithobius tetrophthalmas fajok©

LOKSAf I©I Evei neae DipX©pod®n®Arten aue üngarn /Aeta 
Zoologioa Hung<, B VI®, 1960# 413»418© 1©/*
Az egyik uj faj /Allotyphloiulaa pelypodaa/ 
a lillafüredi Forrás^/Anna®/ barlangéi származik© r

»»»*:• * . "*

«■
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PAJ»et9Jo3 Űbör ®$n® kiölne Apteryge t en<»Ausbeut©n aue
Bugára /öpa ©alá g@di@gioa0 III® 1960.155«158#
l*AA oeehezlorák szerző ISS'/^ben hazánkban járt 
és többfelá gyűjtött Elsőrendű rovarokat 
/Apterygots/* Izek közül néhány az Abaligeti 
ás a Papéioait&vaebarlangbél származik®

MIiIKaPg » A barlangok algavilágáfől /feiáreloglai Köz
löny, XX.1360® 417*422®!/® 
összefoglald kép a 01ADS GY® és SUBA E® ka-* 
tatákkal együtt v gseit barlangi algakutatá- 
Bekről® A talált fajok száma barlagenktnt a 
kővetkező /I • B&r&dla. II » Abaligeti b®, 
XII « Béke-b®* IV » yáívölgyi .,b® e V » Mán-*
fai b®*A

Xe II® III® IVo 7®
Cyanophyta 44 P8 68 21 11Bogién phyta öhrysephyta 1 S 2 **> AK*12 17 8 7Ohiorephy a 18 14 11 13 2PyttphephytaRhedephyta «® X

l 1
. <#» 

4©

összesen* 69 99 §0 41 13 faj és
változat

A szerző közleménye égén az algák barlangi életének 
problémájával feglalk© ik és felsorolja az eddig felmerült 
magya áz tokát

D m  Dndion Endre

% • vf
■
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Szerkesztik* Barátosi Jőzsefné ás Barátosi József

Barlangkutatók alapfoka tanfolyamának kérdései /folytatás/*
7o Hogyan foglaljak rendszerbe kémiai összetételük alapján aa alanyokat"

A® ásványtanban a*s égyes ásványokat kémiai ösessetételük alapján foglalták rendszerbe,, Ily módon a kö« vetkező ásványosztályokat állították fel*
la Üeméselemekfl /Egyetlen kémiai elemből állő ásványok0 Pia *HpTp réz, e itta te./ 2a Szulfidok és rokon vegyületeko /A fémeknek kénnel alkoíolTTigySIetelö Plö pirít0/
3<j Okidok és hldroxidoke /a fémeknek oxigénnel, valamint 
WMXgénnei.“é¥“Traróg$sKéX alkotott vegyttletei0 ?1<» kvaro, 
limonitö/ 4a Sgilikáteko /Fémeknek kovasawal alkotott 
sőia Pl0 földpátő^ agyagásványoké/ 5a Fosefájoka Fé« 
meknek íoszforsawal alkotott sóia/ x f aapatIfj niSXunk 
nem fordul elő0/ 6„Szulfátok0/Fémeknek kénsawal alko* 
tott sólo Ple gipsz, barit3/ 7o Karbonátoké nitrátoka /Fémeknek szénsavval, illetve sálétrorasavv^T^TScTofí 
sói0 Pla kálóit, aragonlt, mésMtalétromo 80 Borátoké /Fémeknek bőrsavval alkotott s<5i0 Pl0 borai; nSXun£ nem fordul előo/ 9a Haloidokp /Fémeknek az úgynevezett ha« 
logén elemekkel^ fluőrral, klórral, brőmmal, jóddal al« kötött vegyiileteio Pl0 kőső/0 10QSzerves ágyánroko 
/Plo whenellito/ Az ásványok részletes.tárgyalásnál a 
következő felosztást is lehet követni* kőzetalkotő 
ásványoké, ércek-, nem éToek0 /Pántó Gáboka//lflegemlit jttk, hogy az ásványrendszer példáit a ezer= kesztők válogatták összef lehetőleg barlangban is előforduló ásványokat figyelembe véve0/

80 Milyen ásványokat mondunk kőzetalkotó ásványoknak? 5ToroÍ|Wl,el a kőzetalkei/í Táv anyókái „
*oooa ma ismert és jól definiált ásványfajók száma nem éri el a háromezret, szemben a több̂ .százezer növény és



többp mint egy millióra rugó állatfajjal© Ezen aránylag 
kevés ásványiadnak túlnyomó rész# ásványtani ritkaság. 
Így a tényleg fontos ásványok száma néhány száz, azoké meg, melyek a földkéregben uralkodőlag elterjedtek, alig egynéhány© A szilárd kéreg legkülső 16 km-es részében 
leggyakoribb ásványfajok átlagelterjedtsége a következő?

Szilikátokg qrtoklász ©©©a®© 17,7 *plagioklász© © © © © *0 , 2 i^Var® oa©o©oo©®oo 1 2 , 6 $
piroxén.amfibél,
olivln©©©®©©©©©# 16,3 *
csillámok©oooeoo 3,5 *

Oxidoks magnetit,
hematit© ©©o©#©©© 3,7 £

Karbonátoks kálóitjdolomlt©© 1 . 6 í
H f f r JL

/Koeh Sándor/
9© Mi szerint esoportositjuk a magmáé kőzeteket?^orölJuF'fel a magmTa"'kő^et¥ltnTl^'Teg?Őnto sabb OBOport- 

TCí magyarországi plsraife"alápJSn^
A földkéreg legkülső részének mintegy 95 $«át eruptív 
/magmás/ kőzetekből állónak tartják® Az eruptív kőzetek izzón folyó szilikát olvadékból keletkeztek© A szili* kátokon kivül kevés oxid, foszfát, és néhány ritkább 
vegyület is csatlakozik© Sok helyen szabad szilioium- 
dioxid is van bennük kvare alakjában© Igen kevés viz is kiűzhető belőlük magasabb hőmérsékleten© /500 - 1100° 0/ 
Az eltérő eruptív kőzetekben az említeti anyagok mennyi- Bégé tág határok között ingadozik egyrészt 0 másrészt a legnagyobb érték között© Csak a sziíiclumdi- 
oxld nem hiányzik sohasem© A szillolumdioxid legkisebb 
mennyisége mintegy 32 $> /vízmentesen számítva/# Az 
eruptív kőzetek savanyuak, vagy túltelítettek, ha 65 £- 
nál több kovasavat /SiO*/ tartalmaznak, semlegesek, vagy 
telítettek, ha 65-52 1* á S1CU tartalmuk és bázisoeak vagy telítetlenek, ha ennél kevesebb SiOg-t tartalmaz
nak© A savanyu kőzetek SiOg mennyiségének azért éppen 
65 f> a® alsó határa, mert a legsavanyubb elegyrészek /ortoklász, mikroklin, albit/ átlag ennyi kovasavat 
tartalmaznak© Az ennél nagyobb kovasavat tartalmazó 
kőzetekben kvare válik ki, vagy esetleg más szilícium- dioüdLd van Jelen©
A felszín alatt nagyobb mélységben lehűlő magma egész mennyiségéből kristályok keletkeznek, a a keletkezett 
kőzet kristályos szemcsés© Ezek a kőzetek a mélységi 
/abissziku8, intruzlv/ kőzetek vagy plutonitok©
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Síkot' a láva 6 .felszínen kiömlik, vagy mikor a magma a 
lelöísia közelébe jut,a lehűlés gyorsan megy végbe, Ezek 
a kőzetek porfiros szövetüeko Ezek a kőzetek a kiömlé-* 
9 t vagy effuziv /vulkáni, extroziv/ kőzetek,/Vendl 
Aladár,/

Magyarországi fontosabb magmás eredetű kőzeteké

Túltelített Telitett Telítetlen

riolitkiömlésis
andezit bazalt fonolit

Zempléni-hegység Mátra-• Balatonifelvidék Mecsek

nélységi* «ránit gabró wehrlit
Velenceihegység Bükk Bükk

10« Hogyan szilárdulhat meg a mngma?
A magmás kőzetképződésben & kőzet eredeti anyaga, a 
mélységbeli magma vagy a felszínre került láva, a 
megváltozott fizikai és kémiai viszonyokhoz való 
alkalmazkodása közben, anyagában és alakjában is meg*- 
változottan válik kőzetté,
A plutóni magma kihűlésében három főazakaszt kell 
megkülönböztetnünk:
1, A föl - ős magmás szakasz a kezdeti legnagyobb hő~ mérséklettől a szilikátok kiválásáig /800°/ tart, a 
magmából közvetlenül történő kristályosodással
2e A pagmatitos-pneumatolitos nagynyomású szakaszban a kristályosodás már nem az alapolvadékból, hanem annak 
gázban dús részéből történik. Mintegy 60ü«ig a pegma- 
tit nagy kristályai, azontúl pedig 374°-ig» a viz kri- tikus hőmérsékletéig a tövábbi áevány-helyettesitéaek 
válnak le,
3, Végül a hidrotermális szakaszban a kihűlés a viz 
kritikus hőfoka alá kerül /374° C/, 8 a kristályosodás forróvizes oldatból vegyi bomlásos jelenségek közbon 
megy végbe, /Vadász Elemér/
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Beérkezett kérdésekre felelünk1 
Hol kapható ásváryh tár 6 ktnyy
raiőmá'suHít 'ezerInt' Budapesten, Tf«ker0 Lenin krt096«szám 
alatt eb "Uránia Ismeretterjesztő Bolt^b&n, /Tel0s 
124=290/ kapható 12a- Ft=ért0
Honnan lehetne útmutatást kapni terepen elvégezhető kémiai
Ti z agál^'őWozT''"Érre a célra ajánljuk DröDonászy Jenő* "Helyszíni vizvizs- gálatok" o0 könyvét. Kapható a Mezőgazdasági Könyv és Folyóirat Kiadó Vállalatnál, Budapesten, Vokera Báthori u9 
10a Telai 116~650o

biztosan meg<=> 
IFT^aroot,na JCTistaiya-LaKoan Kerui ei-emcv̂U5gegyazé^uDl)"á^émTny8égTTk 'alapján megkülönböztetni ókét 

egymástól. Ezt megkönnyíti, ha van egy piritkristálykánk.
A kvarc karcolja a plritet, a plrit nem karcolja a kvarcot,A kvarc ie, a pirit is karcolja a gipszet és a kalcitot, A 
kálóit karcolja a gipszet, a gipsz nem karcolja a kaid- toto/lía a Mohs=féle keménységi skálát szokás az ásványok 
keménységének meghatározásánál használni, A lágytól a ke- 
ményebb felé haladva* 1, zsirkő, 2« gipsz vagy kősó, 3» 
kaiéit, 4 fluorit, 5a apatit, 6 foldpátj Tokvarc, 8, topáz, 9okorund, lOogyémánt* /a piritnek b=6,5 a keménysége*/ 
Az ío és 20 körömmel könnyen és nehezen, a 3a éa 4» tűvel könnyen és nehezen, az 5aés 6 késsel könnyen és nehezen kar- 
oolhatók, a többi az üveget karcolja.
Ha a feltett kérdéssel kapcsolatban kicsit ismerjük az ásványokat kristályalak szerint is, agy a következő meg
különböztetést is megpróbálhatjuk*
A kvarokriatálynak rendszerint 6 hosszúkás "prizma lapját"
3 Vagy 6 lapból álló piramis /gúla/ Bárja be* A piramis

Kvarc



sziluettje megközelítően derékszöget alkot a csúcsban*
/Hatszöges kristályrendszere/ A kalcit prizmáit /látszólag 
szintén hatszöges/ hegyesszögűén végeidŐ hat lapból éllé 
"szkalenoéder* /piramis-seerii, de a lapok nem azonos haj
lásszöget zárnak "be egymással/ zárja he legtöbbször, rit
kábban 3 lapból álló egészen laposnak mondható piramis*
A gipsz rendszerint egyik irányban lapos, "táblás* alakot 
mutat* Melegítve a gipsz vizet vészit és fehér porrá esik 
szétj a kalcit pattogzik, de vizet nem vészit? a kvaro nem 
változik*

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
A Magyar Karszt- és Barlargkutató Társulat vezetőségének határozata alapján a Tájékoztató kiadása az eddigi formában 

megszűnik,
•> Helyét ugyanilyen cim alatt egy havonta megjelel?
10-12 oldal terjedelmű társulati híradó veszi át* amely rend
szeresen tájékoztatja a tagságot a társulati rendelvényekről, a kutató csoportok munkáiról stb. Ez a kiadvány tudo
mányos értekezéseket, hosszabb beszámolókat, tanulmányokét 
nem tartalmaz. Ilyen jellegű cikkek publikálására negyedévenként külön kiadvány megjelentetését tervezzük* A havi tájé
koztatót társulatunk tagjai továbbra is téritésmentesen meg
kapják, a negyedéves kiadvány ára előreláthatólag példány- számonként 4e- Ft lesz*

A havi Kerszt- é<3 Barlangkutatás! Tájékoztató részére a közleményeké’! a kiadványsorozat szerkesztőjéhez, Barátosi 
József ügyvezető társelnökhöz kell eljuttatni /Cimi Budapest, I. Logodi u,28,/#

A negyedéves kiadvány szerkesztősége részére a cikkeket 
a következő cTmre' 'kell küldenix Balázs Dénes, Budapest Póstkfiók 6*

Ismételten felhívjuk a cikkírók figyelmét, hogy cikkeiket kettes B o r t á v v a l  gépeljék le és két példányban küld- jék be* T'xíegyeJeves kiadvány számáraHBfZulö cikkek anyagát 
kívánatos a szerkesztővel /Baláze Dénes, telef<S*j 121-979/ előre megbeszélni, mivel a nyomdai utón készülő-tej kiad
mánnyal kapcsolatban különféle s z e r k e s z té s i  éa nyomdai megkötöttségek vannak.

Szerkesztő
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A Tájékoztató /1960. októberi számában/ Kósa Attila a 
barlangi térképjelekre vonatkozó régebbi észrevételeimre vonatkozólag megjegyzéseket tett. Nem ért velem egyet abban, 
hogy azt a jelzést, mely a Tájékoztató áprilisi számában a 161* oldalon a 30*sz. alatt szerepel, - mely ott "méBztufa fenéken"-t jelöl - én inkább "medenóé"-k jelölésére tarta
nám alkalmasabbnak. Valószínű, hogy én akkor nem egyszerűen "medencét*, hanem "cseppkőmedenoét" Írtam, Ezzel kapcsolatban legyen szabad, nem vitát, hanem csak elgondolást ki
váltó megjegyzést tennem, mely a dolog természeténél fogva 
más kérdést is érint.

Általában nagy baj, hogy általánosan elfogadott és alkalmazott barlangi nomenklatúránk nincs. Ezt minden öntudatos barlangkutató érzi, A többek között ez ismét olyan kér
dés, melyet végre tisztázni kellene. így tisztázatlanul a 
különböző szerzők ugyanarra a jelenségre vagy képződményre 
más-más elnevezést használnak, mely - különösen - ha nem 
is egészen találó, a megértésben zavart okozhat,

íme pl# "eseppkőmedence", "mésztufa medence", "mésztufa
gát", "lépcsős tavak", "tetaraták" /s talán még más ilyen elnevezés is van/, tulajdonképpen mind ugyanazon képződményt 
akarják jelölni, ha a megjelenési formában némi különbség is 
lehet közöttük. Kost már osak közül melyik volna a legmeg
felelőbb? Én eddig a "cseppkőmedence" elnevezést használtam - nem elég preoizen, T.i, pontosan véve e medencéket, 
nem "cseppkő-", hanem "mésztufa"-g#t veszi körül. Azonban a 
"mésztufa* elnevezéssel is van valami baj. Ugyanis, ha mésztufát mondunk, ezt önkéntelenül is azonosítjuk a föld fel
színén közönségesen ismert mésztufával, a kettő között pedig lényeges különbségek vannak.

A felszínen levő mésztufa képződésénél a mészkiválasztó növényeknek /algák, mohok/ van szinte kizárólagos szerepük. Ezek ugyanis asszimilációjukra szükséges szénsavat a vizből kivonják, ezzel a vízben oldott mész megfelelő mennyisége a vizből kicsapódik. Az eredet tehát organogén. Ezzel szemben a barlangi mésztufa képződése kizárólagosan, a szénsav el- szállásának, illetőleg a viz párolgásnak következménye. A képződés tehát tisztán anorganikus, - A felszíni mésztufa kristályos szövet nélküli, likacsos tömeg, rendszerint sok
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idegen anyaggal /növénymaradványokkal/ keverve, a "barlangi 
pedig a ka leit vázkristályainak kristályignilag orientált szövedékéből áll, melyhez idegen anyag, legalább szemmel 
láthatólag csak kivételesen keveredik. E kétféle "mésztufa" tehát 8zabad szemmel is feltünőleg különbözik egymástól, 
egymással még kis házipéldányokban sem tévesztheti össze.

Minthogy a kétféle "mésztufa" mindössze csak kémiai 
anyagában azonos /a tisztátalenitó ásványoktól eltekintve/, 
de" genetikailag is struktúrában merőben különbözik egymástól, s továbbá, mert az egyikféle csakis felszíni, a másik 
kizárólagosan barlangi képződmény, indokolt volna külön 
névvel illetni. Ezért régebbi előadásaimban a barlangi mész
tufára a spelacit nevet ajánlottam, /Közleményben ezt még 
nem pub1ika11am/7 Valami külön nevet már azért is igényel
het, mert előfordulhat szinte kőzetalkotó nagy tömegben is, 
így pl# a bánsági Popováci-barlang egyik nagy terme tele van hatalmas leszakadt többjeivel. Közöttük a "Negoj" kb, 10 
méter magas kolosszus.

Tapasztalatom szerint a mésztufa a barlangban követke
zőképpen jelentkezik: a,/ falhoz tapadva, melynek térképjele a közölt helyen meg is van /22/a,/, b,/ leszakadt tuskók, melyek hatalmas méretüknél fogva szintén jelzést érdemel
nének /Popováci-barlang/, Igaz, hogy ez speciális jelenség, 
c./ Mésztufa fenéken. Ennél azonban két eset különböztethető meg: 1,/ Többé-kevésbé sima, egyenes padozatot alkot 
/Í.Ieziádi-barlangban a Jákób kútja környékén, a Xomárniki- barlangban a Szüzterem padozaté/. 2,/ Kiemelkedő gátakat, 
melyek azután létrehozzák a szóbanforgó medencéket. Az előbbi 
lapos, egyenletes volta miatt egyáltalában nem feltűnő, annál inkább azonban az utóbbi, különösen, ha a tőlük bezárt medencékben viz is van, mely esetleg a szabad járást gátol
ja is.

Az anyag mindkét esetben ugyanaz: mésztufaf a megjele
nési forma azonban merőben különböző. Szerintem azonban - s gondolom, hogy ez az általános véleménnyel nincs is ellen
tétben - a jelzésekkel a barlangi térképeken nemcsak anyagot, hanem formát is - legalább oélszerü - feltüntetni. Ehhez az elvhez egyébként a Tájékoztató 1960, áprilisi számában kö
zölt térképjelek is alkalmazkodnak, amennyiben pl, a cseppkőnek 5 különböző megjelenési alakját veszi fel.Helyes is!

Erre - mintegy precedensre - hivatkozva, nem tartanám fölöslegesnek, ha megkülöhböztetnénk a jelzésben, hogy hol 
alkot a mésztufa egyenletes fenékbevonatot és hol emelkedik 
fel*medencét alkotó gátakká. Ez utóbbi jelssésore dppen találó is a 30.ez, alatt közölt jel.
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mely leegyszerűsítve a gátaknak általában ivszerü lefutá
sát is szemlélteti, s a "medencék”-nek akármi nevet is 
adunk, elég, ha annak jelzésére a medence peremét tüntetjük 
fel a fenti módon,, Ugyanezen jelzés nem volna tehát alkal
mas egyúttal az egyenletes padozatot alkotó mésztufa je
lölésére*

Mellékesen megjegyzem, hogy a barlangi mésztufa több 
jel szerint kapcsolatban yan barlangok kialakulása folya
mán beállott szak---szó óságokkal, melyeket a felszini klima
tológiai változások okoztak* így mond valamit a falakhoz 
tapadt, s folytatásában elpusztult mésztufa rög, vagy az, 
hogy pl* a Popováci-barlang egyik nagy terme - úgy látszik - 
valamikor teljesen ki volt töítve vele* belőle ma csak a - 
fenéken vannak nagy leszakadt tömbök*

Messze menne err~l most további észrevételeimet meg
tenni, úgyis ele et Írtam már olyanokról, amik levelem kez
detén eszemben sem voltak, de elragadott- a barlang*

Balogh Ernő 
/Kolozsvár/

Lapzárta után érkezett hirs_
Lengyel barlangkutató expedíció Indul 

Tinába

A Lengyel Alpin Klub központi bizottságának határo
zata alapján hozzákezdtek egy nagyszabású távolkeleti barlangkutató expedíció szervezéséhez. Az expedíció Dél-Nyu- 
gat-Kinában és Tibetben fog dolgozni. Szervezője a krakkói 
Kyszard Iíodziftski* Az expedíció nagyrészt Balázs Dénes 
1958/59* tanulmányútjának adataira támaszkodik*

Mf .



K Ö Z G  Y Ü L É S  I B E S Z Á M O L Ó
Összeállította.
Balázs Dénes

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1960. december 
4-én a nehézipari Minisztérium dísztermében tartotta 1960. évi 
tisztújító közgyűléséto

Az elnökség néhány perccel 11 óra után elfoglalta helyét 
az emelvényen,, Az elnökség tagjai a következők völtaks 
JAMRIK KÁROLY, a főfelügyeletet, ellátó NIM képviselője,
Dr.DUDICH ENDRE, BARÁTOSI JÓZSEF, BALÁZS DÉNES, Dr0BERTALAN 
KÁROLY, Dr.JAKUCS LÁSZLÓ, Dr.KESSLER HUBERT. MAGYARI GÁBOR, 
NEPPEL FERENC, Dr.3ZABÓ~PÁL ZOLTÁN és SZILVÁSSY GYULA.

A közgyűlést Dr.DUDICH ENDRE, a Társulat elnöke nyitotta 
meg. Üdvözölte a megjelenteket, röviden méltatta a közgyűlés 
jelentőségét, majd ismertette a november 20-i Barlangos Nap 
versenyeredményeit

Az elnök ezután átadta a szót BARÁTOSI JÓZSEF-nek, a 
Társdlat ügyvezető társelnökének, aki beszámolt a Társulat 
1960. évi munkájáról,, /Barátosi József beszámolóját külön, 
teljes terjedelmében ismertetjük./

BARÁTOSI JÓZSEF beszámolóját áLénk vita követte,.
MAGÁCS KÁROLY párostérv/ a Barlangos Nap megrendezésével 

egyetért, de nem tartja helyesnek, hogy a barlangokat verseny- 
pályának használják fel. BATHÓ NORBERT /Lokomotiv/, Dr.KESSLER 
HUBERT és JAMRIK KÁROLY a NÍM képviselőjének az elnökségben való 
Jelölése ügyebé'n szólaltak fel. Dr.LEÉL-űSSY SÁNDOR méltatta a 
csehszlovákiai tanulmányút jelentőségét és köszönését mondott 
a NIM-nek és a társulat vezetőségének az ut megszervezéséért.
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PR*DÉNES GYÖRGY /Vörös Meteor/ a Társulat 19bn„ évi műkö
dését’sft^eg^v^ 'örömmel álla i'otta meg, hogy a Társulat 
élátánek homlokterébe a munka került* Ezt í-azoliák a sike
res expedíciók, tanfolyamok, előadások, külföldi ut stbe 
A Barlangos Nap jé lehetőséget adott a fiataloknak, hogy 
barlangkutatási felkészültségüket összemérjék0 BENEDEK ENDRE 
/Dorog/ elismerően szólott a Társulat vezetőaégáneFémunká- 
járói, majd hangsúlyozta egy központi műszaki szertár fel
állításának szükségességét*, Barlangkutató csoportjaink 
eredményes munkájához elengedhetetlenül szükséges műszereket 
és a legmodernebb technikai felszereléseket központilag 
kellene beszerezni,

DRgSZABÓ-PÁL ZOLTÁN a pécsi barlangkutatók üdvözletét 
tolmácsoTFa*, Javasolta,’ "hogy szervezzen a Társulat vándor
gyűlést, vagy ilyen jellegű összejöveteleket a vidéki bar
langkutató centrumokban,

DRoDTJDICH ENDRE elnök ezután szavazásra tette fel az 
ügyve"zet7fTTeszámoTőban szereplő alábbi javaslatokati
le/ A Társulat pénztárában fennmaradó összeget központi 

felszerelések vásárlására fordítsák* /Egyhangúlag el
fogadták,/

2®/ Jegyzókönyvileg mondjanak köszönetét a Bányász Szakszer
vezetnek a rendelkezésre bocsátott helyiségek használa
táért*,

3®/ Szerveztessen a közgyűlés az uj vezetőséggel Csehszlo
vákiába és Lengyelországba tanulmányutat*

4®/ A Minisztérium támogatásét jegyzőkönyvileg köszönjék 
meg és a további támogatást kérjék®

5o/ AZ ELTE illetékes szerveinek jegyzőkönyvileg mondjanak 
köszönetét, hogy a f6 évben díjtalanul használhattuk 
számos bizottsági előadóülésünkön az egyetem tantermeit,

6 , / 1961-ben további félállású személy alkalmazása. Feladata
lenne kifejezetten az adminisztratív feladatok és a 
jelenlegi adminisztrátor Szász Imréné közvetlen irányí
tása,

7, / A jövőben is hirdessünk pályázatokat, és rendezzünk ver
senyeket, mert ez a tagságot lelkesíti,

8 , / Évente legalább egy "Barlangos Napot" rendezzünk, de nem
mindig Budapesten*,
A javaslatokat a közgyűlés rövid vita után elfogadta
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Az elnök ezután, megköszönte Barátosi József tártál- 
inas beszámolóját, majd feUBŐSfi® 3ZIL7ÁSY GYULA gazd - 
titkárt P hogy ismertesse a TárBuTáT™T9Wr-5vT“koltségveté8Í 
beszámolóját és az 1961„ évi költeégvetés.1 tervezetet,,

SZILVÁSSY GYULA bevezetőjében ismertette, hogy 1960- 
ban 9 szerv"fizeteíT“Jogi tagdijat a Társulat részére, Ezek*

Dorogi Szénbányászati Tröszt, Dorog Fejérmegyei Bauxltbányák, Tszkasztgyörgy 
Mátravidéki Szénb0$r0 BPetÓfibánya Nógrádi Szénbányászati Trösztp S,, tarján 
Oroszlányi Szénbánya V, Oroszlány Pilisi Szénbánya Va, P,sztlván 
Rudabányai Vasércbánya, Rudabánya 
Tatabányai Szénbányászati Tr„,T,bánya 
Úrkúti Mangánérebánya, Úrkút

összesem

1.200, - Ft 
lo 200o — "1.200, - » 
1,200,— * 
1,200.- •

500,- " 
1,200,- » lo 200,— ■ 
1,200,- "

Javasolta, hogy Jegyzőkönyvileg köszönjék meg a Jogi 
tagdijat fizetőknek támogatásukat, Ezután ismertette a tag- 
díjfizetés helyzetét és sajnálattal állapította meg, hogy a 
Társulat 197 tagjának van tagdiJhátraléka, A Társulat 7 
kutatócsoport részére folyósított anyagi támogatást nyári ex
pedíciók ezervezéséhezo /Az 1960, évi bevételek és kiadások részletezését külön közöljük,/

Szilvássy Gyula ezután bejelentette, hogy a Borsodi Szénbányászati Tröszt a NIM engedélyével 3 db, csehszlovák 
gyártmányú bányamentő készüléket adott át a Társulatnak,

Ezt követően a gazdasági titkár ismertette a Társulat 
1961, évi költségvetési tervezetéte A költségvetést-a közgyűlés DRoJAKUCS LÁSZLÓ és BENEDEK ENDRE. SZONDI EGON és mások kiegészítő javaslatainak me gEaTXgal;ása'után - TiéHSny módo
sítással elfogadta, /Az uj költségvetést beszámolónk végén ismertetjük/.

Ezután a Számvizsgáló Bizottság nevében SOHÖNVISZKY LÁSZLÓ szólalt fel és közölte, hogy a Társulat pénzügyi' eX- számolásait felölvizsgálta és ezt rendben levőnek találta,
A közgyűlés ezt követően egyhangúan elfogadta a lelépő vezetőségnek adandó felmentést *
BARÁTOSI JÓ&8EF Javaslatára a közgyűlés a választás levezetésére eTnoícséget választott. Dr,BÖGSCH LÁSZLÓ, DR,

LÁNG SÁNDOR és DR,SZABÓNÁL ZOLTÁN személyében, IFTgyben felkertéF'á !TIM~¥épvisélőjét, JANRTK KÁROLYT, hogy vegyen részt az elnökség münkájában.
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Dro2Kgr6 SÁF.TTOR, a. j>»<Lö*fcő bizottság elnöke bejelen® 
tette, :-ió?y aTEokryüns a megjelentek számát tekintve ha® tározatképes® A jelölőbizottság visszavonult javaslatának elkészítésére® Az elnök 10 pero 8 únetet rendelt el.

Szüret után KÁHDY TAMÁS, a jelölő bizottság nevében ismertette a jelöltek né“sorát. Az ismertetést követő vitában 
felszólaltak /sorrendben/! CSÓK RÉMO, DRáJASKÓ SÁNDOR, AUFFENBERG FERENC, PALÁNKAI'TDTÜS', BARÁTŐSI JÖZSW.•sáthö a vifgt ár® íosscítlAszló
zár fa Te, Javaslatára a"köígyíHáa egyhangúlag, köz felkiált 
tással megszavazta a NEW képviselőjének elnökségi tisztségét. 
Az elnök ezután a szavazás megejtése céljából az ülést 
felfüggesztette®

Mialatt a szavazatszedő bizottság a szavazatok össze- 
8zámlálásával foglalkozott, dr®JAKüCS LÁSZLÓ szines diapozi- tivekkel kisért beszámolót taítofV olas z or azági útjáról és 
varermai nemzetközi szpeleológiai szimpózium munkájáról®

A szavazatok összeszámlálása után dr®JASKÓ SÁNDOR ismertette a választás eredményét® /Külön közöljük/® Bejeien- 
tette, hogy valamennyi jelölt megkapta a szavazatok több mint 50 ?Uát®

Az elnö kilő dr.BOGSCH LÁSZLÓ köszöntötte az uj vezetőséget és felkérte az újra megválasztott dr,DpDICH ENDRE professzort, hogy az elnöki széket ismét foglalja el®
DroDIJDICH ENDRE a megválasztott tisztikar nevében kö- szöneteT“moncTott a tagságnak az újabb bizalomnyilvánitásért.
Tekintettel arra, hogy Barátosi József részletes beszámolót adott az elmúlt évről, ő csak röviden emlékeztetett az 

elmúlt év néhány ügyére és a jövő feladataira® Sok nehézség9 anyagi és személyi probléma akadályozta a konszolidációt. A 
munka nagyjában mégis sikerült* Ebben a munkában egyaránt 
részesek voltak a tagok, a választmány, a bizottságok, a 
tisztikar és nem végeztek rossz munkát® Nagy segítséget 
adott a NIM és a MTESZ®

Kétségtelen, hogy vannak még hibák, de általánosságban az alap a továbbépítésre meg lett teremtve® Ehhez kéri mind
nyájuk segítségét, összefogását® A jövő évben tovább kívánjak vinni a szervező és épitő munkát.

A jövőre vonatkozóan elmondta, szorosabbra kell fűzni a vidéki csoportokkal a kapcsolatot, tovább kell fejleszteni a Tájékoztatót és Évkönyvet, a csereviszonyt ki kell alakítani 
a külföldi társulatokkal® A külföldi turalehetőségeket tovább kell fejleszteni cserealapon® Törekedni kell, hogy minél több 
tagtárs mehessen ki Béosbe a Kongresszusra®

Kérte a tagságot, hogy aktiv munkával segítsék a tisz-
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tikár munkáját, majd a Magyar KaraBt ás Barlangkutató társulat 1960, évi közgyűléséi berekesztette.

A Magyar Karazt^ éa Barlangkutató társulat I9610 évi 
vezetősége_és tisztségviselőig

Vezetőség?
ETnoFfÜgyvezető
társelnök?
Társelnökök?

Titkárok?/kiadványok//adminisztr0/
/gazdasági/
Számvizsgáld? Mz'cTÍté~ág7r

Választmány? 
feendee tagok?

Választmányi pÓTTagok: "

DroDudieb. Kndr*
Barátősi József Dr0Bertalan Károly 
Borbély Sándor 
Dr,Jakucs László 
Jamrik Károly, mint a NIM kül
döttjéé
Dr0Kessler Hubert Dr0Kretzói Miklós 
Dr0Papp Ferenc Dr,Szabó«Pál Zoltán Venkovits István

Balázs Dénes 
Dr0Dénes György 
Néppel Ferenc 
Szilvássy Gyula
DraSzatmáry Sándor Bp, Kovács Béla /Dorog/ 
Holló Elemér /Miskolc/

Benedek Endre 
Dr.Gríif Andrásné Dr«Hegedü8 Gyula 
Dr»Jaskó Sándor 
Kárpátinó Radó Denise DraLáng Sándor 
Magyari Gábor 
Maueha László Petorivcs Károlyné Révész Lajos
ifjoBarátosi József Osekő Árpád 

Dékány Csaba 
Hazslinszky Tamás Holly István 
Kincses Júlia

Tanácsadó testületETnokéTa
Haraeska Imre 
Dr0Vadász Elemér
Tagjai? rjtaFTőltán 
Benkő Ferenc 
Dr0Bogsch László 
Dr0Bulla Béla Dancza János 
Dr0Dombai Tibor Dr,Ferencz Károly Fülöp József 
Gebhardt Antal 
Havrán István Dr3Horusltaky Ferenc 
Dr0Kassai Ferenc Kenyeres Lajos Dr0Meisel János 
Dr0Mosonyi Emil Mo8ony.l Gyula 
DroPávai Vájná Ferenc 
Dr.Sohmidt E0Robert Dr.Tasnádi KgAndrás Udvarhelyi Károly 
DröVendICLAladár Vigh Ferenc 
Dr,Vitális Sándor
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Szakbizottságok Elnöke* DroKretaói Mikiás
Ásványkőzettani saakbiz Biológiai szakbiz. 
Dokumentáció szakbiz0 
Geofizikai szakbiz, Karszthidrológial sz» 
Kars tmorfológiai " Kiadványok szu.kbiz0 Műszaki bizottság 
Nemzetközi KapóseBiz0 Okta és Prop.Szak Őslénytani szakbiz. 
ősrégészeti M 
S zpeleoka rt ográfiái

„ee Kánói Tamás 
” DreLoksa Imre 
H DraBertalan Károly 
'* Stomfai Róbert 
" Vsrkovlts István _ 
" DrpLeél-őssy Sándor " Balá,zs Dénes 
n Bice Lajos

Heinrich József 
M Barát ősi József " Dr.Kretzói Miklós 
'* Vértes László 
n Tóth József

Barát ősi József ügyvezető társelnök beszámolója a 
kágyar Karszt- és Barlangkutató ..árai lat 1960, de 
c ~bcr 4-ón tartott közgyűlésén.

Tisztelt Közgyűlés !
Kereken egy esztendeje, pontosabban 51 hete, hogy a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat közgyűlése megvá

lasztotta az alapszabályunkban megjelölt tisztségekre tagjai 
sorából azokat, akiktől elvárta, hogy munkásságukkal, példamutató magatartásukkal előbbre vigyék Társulatunk ügyét, 
a magyar karszt- és barlangkutatás fejlesztését szocialista hazánk javára9 Hosszú vita után úgy döntött a közgyűlés, hogy egy évre választja tisztikarát, és' egy év múlva újraválasz
tás történik® Ma, amikor ez elnökség, a vezetőség és a választmány nevében beszámolók Társulatunk egy évi munkájáról, úgy gondoltam,helyesen teszem, ha ezt előre bocsátom, 
mert jószándéku munkánkat, még ha hibáztunk is néha, meghatározta egy éves megbizatásunk és természetessé teszi, hogy 
beszámolóm során nem csak a múltat fogom feltárni, hanem 
szükségszerűen javaslatot teszek az uj tisztikarnak munkánk 
folytatására, egy évi tapasztalataink felhasználására.

Mint egy évvel ezelőtt, úgy most is abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy beszámolómat csak formailag, osak összefoglald előadásként kell megtartanom, mert egész évi 
munkánkat a nagy nyilvánosság elé vittük, a mindannyiunk által 
megszeretett TÁJÉKOZTATÓNKON keresztül, űryvezetóeünk során minden erőnkkel azon voltunk, hogy amit teszünk, ami ered
ményt elérünk, azt mind közölje a mi lapunk, mert Így tudtuk megvalósítani Társulatunk tagságának összekovácsolódáeát 
és az ország minden részében felgyülemlett érdeklődők fel- 
használását. 3 karszt- és barlangkutatók uj barlangok felfed***
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zésével, ismert "barlangok részletes feltárásával, valamint a 
karszt és barlang tudományos megfigyelésével épiLik hazánk 
és a szocialista államok együttes tudományos épületöt, segitik 
idegenforgalom utján hazánk gazdasági helyzetét és tudományos 
megfigyelésekkel az egész emberiség haladását szolgálják.

Jól tudjuk, hogy igazán épiteni csak békében lehet, és ha meg is említjük néha, hogy a barlangok mint óvóhelyek ia védelmet nyilának, még a nukleáris fegyverek ellen is, nem 
kivánjuk, hogy munkásságunkat ilyen értelemben kelljen fel
használni a mi népünknek. Pártunk iránymutatása, kormányunk 
segitő keze Társaságunkat a békés kutatás, az ifjúság romanti
kus •felfedezési területe, a kollektiv munkára és helytállásra nevelés felé tereli figyelmünket. Békét akarunk, és a ránk 
bizott irfluságot munkás, békét akaró, de elveiért mindig bát
ran kiálló szocialista emberré akarjuk nevelni. Az a cé
lunk, hogy a magyar tudomány ezen a területen is kivívja mind a környező baráti államok, mind a világ szpeleológusainak 
őszinte elismerését.

Az e r ő k  ö s s z e f o g á s a ,  a z  e g y s é g b e n  r e j l ő  e r ő  h e l y e s  f e l -  
h a s z n á l á s a ,  a  m e g é r t ő  é s  e g y m á s t  s z e r e t ő ,  e g y m á s  m u n k á j á t  t á 
m o g a t ó  é s  e l i s m e r ő  b a r l a n g k u t a t ó  f o r m á l á s a ,  a z  u j  b a r l a n g  f e l 
k u t a t á s á n a k  v á g y a  é s  a  b a r l a n g b a n  K u t a t ó  e m b e r  f á r a d t s á g o t  
n e m  i s m e r ő  t u d o m á n y o s  v i z s g á l ó d á s á n a k  m e g s z e r e t t e t é s e  v o l t a k  
a z o k  e  r u g ó k ,  a m e l y e k  m u n k á n k  s o r á n ,  h a  e l  i s  f á r a d t u n k ,  u j  
b i z t a t á s t  a d t a k ,  hogy a  c é l u n k  e l é r é s é é r t  t o v á b b  d o l g o z z u n k .
Ha hibáztunk, nem akartuk azt, ha nem sikerült valami, nem 
a jóakaratunkon múlott. így hát, visszapillantásomban a pozi
tívumokat szeretném felsorolni.

Beszámolómat néhány számadatra, e statisztika bizonyító 
erejére szeretném épiteni. Szolgáljon az egy évvel ez előtti és 
jelenlegi taglétszámunk összehasonlítása fejlődésünk bizonyí
tására, Egy évvel ez előtt, a rendelkezésemre álló barlangku
tató csoportok jelentései alapján a betűsorban összeállított 
névsor 2 6 4  társulati tag nevét tüntette fel, a mai hasonló 
adatokból összeállított névsor 5 5 4  társulati tag nevét és hova
tartozását tartalmazza. Társulatunk taglétszáma egy év alatt 
megduplázódott. Kereken 50C tagunk van, 1/3-a vidéki, ás 2/3-a 
budapesti lakos. 'I a g ságünE" 4 része~lcutat ócsoport okban műkö
dik, 1 / 3  része, mint úgynevezett "egyéni" tag" szerepel nyil
vántartásunkban.

A barlangkutató csoportok számának fejlődése is jellemző 
Társulatunkra. 1959 szeptemberében 9 budapesti, és 6 vidéki 
barlangkutató csoportot tartottunk nyilván, 1959 decemberében 
további 1 budapesti és 2 vidéki csoport kapcsolódott munkánkba, 
tehát 1 0  budapesti és 8 vidéki csoportot jelentett társulatunk, 
1 9 6 0 , decemberében pedig a barlangkutató csoportok száma az előző 15, majd"18-ról 2 5 -re "emelkedetté ebből i§ budapesti és 
10 vidéki csoport. Egészségesnek mondható az a tény, hogy a tag
létszámok növekedése nagyobb arányú, mint a csoportok növeke-
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áéam9 m^rt ess bizonyt ti*, hogy a I’áreulat erejével együtt nö-- vekednek az egyes csoportok létszámai ie3 Érdekes nyomon kö« 
vetni a barlangkutató csoportok kifejlődését ±» p gyökeredző síik szerint a következőképpen csoportosíthatók* bányászokból 
alakult 4 csoportunk, Természetbarát Egyesületen belül ala
kult 5 csoportunk, tanulóifjúságból alakult 7 csoportunk Aö~ 
zülük 1 egyetemi ifjúsági csoport/, üzem. állami szerv, illeti ve annak spörtegyesületébe& kapcsolódik 7 csoportunkpás sz
id ősz érint még patronáló szerv nélkül működik 2 csopor
tunk© Megemlítem a teljesség kedvéért, hogy az elinalt évben egyesült két "Kinizsi" csoportot osak egynek számitottam, és 
egy vidéki csoport munkája ügyrendünk értelmében szünetelő

Társulatunk életét jellemzi TÁJÉKOZTATÓNK fejlődése is.
Itt nemcsak a külalak, a papír, a sokszorosítás tanúskodnak Balázs Dénes titkár tagtársunk áldozatos és fáradtságot nem kímélő munkájárólp hanem más számok is igazolják a megjelenő 
cikkek értékességén felülő 1959“ben megjelent 4 Tájékoztató de
cemberig 170 oldaltp azaz átlagban 42-42 oldalt jelentettp számonként átlag 8 Írónak munkája került közlésre® 1959 decem
bertől 1960o novemberig bezárólag 8 Tájékoztató jelent megp 
átlag 65-65 ©ldalszámmal és 11-12 Írónak volt mondanivalója a tagok részére* Tájékoztatónkban 1959-ben 23<=anp 1959®, de- 
cember-1960© novemberig 43«an írtak© A cikkek, jelentések Írói sem ugyanazok minden esetben© Tájékoztatóban írtak 32-anfkétszer , is írtak 8-an és 8-an vannak azok akik gyakrabban Írnak 
lapunk hasábjain* Tájékoztatónk példányszáma is emelkedett a tagok száma és a munkánk iránt érdeklődők egyre nagyobb tá
borának megfelelően# A kezdetben 550 példányazámban megjelenő 
lapot legutoljára 700 példányban jelentettük meg. Cikkei között sok nemcsak egyszerű munkáról szőlő jelentés, hanem tudo
mányos jellegüp és hazánkban éppen úgy figyelemmel kísérik 
rajta keresztül munkásságunkat, mint ahogy a külföldön iö ismert már lappnk és tevékenységünk*

Társulatunk tagjainak és barlangkutató csoportjainak legfontosabb tevékenysége a barlangkutatás, vagy a barlangban kutatás, a szerint, hogy uj barlang megnyitására törekednek, 
vagy már ismert barlangban folytatnak mérést, gyűjtést, vizsgálatot* Dicséretre méltó szép és fáradtságos munkát végeztek az 
idei év nyarán uj barlangrendszer felkutatására Teresztenyén 
a Kinizsi és a Vörös Meteor kutató táboraiban résztvett tag
jai riÊ ’Tehóz feTalaKra "vállalkoztak a Vámőr egyesület tagjai Pénzpataki barlang kutatásával és a Vörcfs Meteor az Imola kö
zelében levő Ördöglyuk víznyelő barlarg első szakaszának fel
tárásával* A múlt évi 5 csoport helyett 3 munkacsoport eredményeiről számol be a miskolci zsombolykutatók jelentése, és 
zsombolykutató munkájáról tett rövid jelentést a Vörös Meteor 
zsorabolykutató csoportja is* A pécsi csoprtunk ismert barlang ismeretlen részeit tárta fel, eredményes munkájukról szóló 
jelentésüket olvasva kívánom, hogy a harmadik szifon legyőzése 
is sikerüljön 1961-ben# Erre törő nyári táboruk mellett más kisebb munkákkal is foglalkoztak© Ebben az évben csatlakozott
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társulatunkhoz a gsszprémi csoport» Első beszámold3ában a 
megelőző ót év kutafásao/F tiSrja eTfnk, 6 olyan helyet 
jelölve meg, ahol érdemes tovább is folytatni munkájukat0 
Nagy jelentőségűnek mondhatjuk az egriek idei nyári munkáját 
a barlangban,, Ok a Dobé István gimnázium KISz szervezetével és 
a Magyar Nemzeti Mueeum őslér.ytárával közösen végeztek tudományos vezetés mellett kutatást és gyűjtést. A Dorogi Bányász 
"Ksdift Ottokár” B- rlangkutató Csoport nyári táborában barlang- kiépité~sel fogTáTKozö'tT,' évi iuihk'ája során pedig ismert 
6 barlangját kereste fel0 15 oldalas jelentés* a "Vasa Imre" 
női kutatócsöpörtünk igen szép, és tervszerű nyári munkáról 
számöT'be. A nagy nyári erőpróbákon kívül az egyes kutató- 
csoportok rendszeres munkát végeztek lakóhelyük közelében is, 
így a Kinizsi a Szemlőhegyi barlangban, a Vörös Meteor a 
Mátyáshegyi barlangban dolgozott, kutatott több-kevesebb szerencsével,, A Várostérv Barlangkutatóosoportja, szövetségre 
lépve a Ruhaipari Barlangkutató csoportjával kitartó éaminden elismerést"megérdemlő tervszerű,, rendszeres munkával 
dolgozik a Látóhegyi Barlangban0 Uj bekapcsolódást jelent a 
sok lelkesedéssel induló, éa nagy reményektől fűtött 
"Szabé József geológiai technikum" KISa szervezetének Bar- langk ütaT ő~csoportja áltál "Fezleményezétt Pálvölgyi-Csepp
kőbarlang ujratérképezése és lehető tervszerű egyéb vizsgálata 0 Ezek a fiatalok adottságaik mellett szeretnének sokat 
megvalósítani a Műszaki Egyetemi barlangkutató csoport mun
kájából, abból, ámít ők"a jósvafői Kutató Állomáson végeznek, és 
ami itt, Budapest közelében is megvalósítható lenne0 A két 
kutató csoport fel is vette már a közvetlen kapcsolatot 
egymássalo A Budai-hegyek még sok lehetőséget rejtegetnek ma- 
gukban0 Erre szépen mutat rá a Vámőrség xókahegyi uj barlangja, a maga ásványi kincseivel, nehéz megközelíthetőségével, és 
a kőbánya kőfejtő problémájával.

Tisztelt Közgyűlési' Jelentésemben nem törekedhetem az egyes kutatócsoportok munkájának részletes ismertetésére, akkor ez a rendelkezésemre álló idő kevés lenne. Még osak azt 
eem állíthatom, hogy minden csoport munkáját idéztem, vagy akár 
csak egyét le teljes egészében közölni akartam volna, ügy 
gondolom,ennyi példa elég ahhoz, hogy rámutassunk Társulatunk kutatócsoportjainak aktivitására. Itt szeretném azonban meg
említ eni, hogy Társulatunk választmánya ebben az évben először közvetlen pénzsegélyben is részesítette a kutatócsoportokat. 1 0 csoportunk kapott a döntés alapján összesen 5450«- 
Ft.^támogatást. Reméljük, hogy az uj vezetőség jobb anyagi lehetőségek mellett több segélyt tud biztosítania A választmány hozott az idén olyan döntést, hogy a szerzett jogi tagdijakból 
legalább 50 $ azt a kutató csoportot illeti, amelyik a jogi- tagdijat szerezte, éa hozott olyan döntést is, hogy emelkedő" anyagi jövedelmek esetén az 50 # a 80 $ felé tolódjék el*
Á Társulat pénztárában maradó összeget pedig javasoljuk köz- ponti fedszereTés "~béa“zefa5s<£ré~ forcTiiaüi, Ha javas lat unkát a kozgytilés elfogad ja”, úgy ez Irtás ItdsaéT Válik l§61-re0



620 0

A kutatómunka tán szólnom kell a Szakblzo tságok mun
kájáról isc Itt azonban meg kell említenem, azt a sajátos hely. 
zetünket, amelyik még mindig ^ 8 zefii-gében van Társul t ink meg. 
alakulásával és azt mondhatjuk szerencsésen és kedvezően ala
kult az elmúlt év folyamán, Társulatunk meg lakltásának tör
ténetéhez tartozik ugyanis az a mozzanat* hogy a Társulatot a 
MTESZ kebelén belül kívánták többen is megvalósítani# Társu
latunk azonban nem foglalkozik kizárólagosan tudományos kutatással, és azok eredményeinek terjesztésével, hanem tagjaink 
maguk is kutatnak, és es a tevékenység a maga férfias sportte
vékenységében nem fér bele a MTESZ alapszabályaiba# Tudományos 
kutatásunk azonban helyünket a MTESZ egyesületei között je
löli meg# A nehézséget" tehát úgy hidaltuk át, amint azt mind
annyian tudjuk, hogy Társulatunk azon tagjaiból, akik a MTESZ- nek" különben is tagjai megalakito+tuk a KTESZ-en belül a Magyar Kerszt- és Barlangkutató Bizottságot# Ez a Bizottság és 
a Társulat a közös szeméiyekerf'keresz túl szoros kapcsolatot tud tartani e^jmással és kölcsönösen seviti is egymást# így a barlangban végzendő munkát, és a barlang felkutatás munká
ját csakis Társulatunk tagjai valósíthatják meg, A tudományos 
eredmények publikálását viszont csakis a Bizottság anyagi lehetőségei fedeznetik. A szakbizottságok üléseit a kettősség 
csak népesebbé, értékesebbé és hatásában szélesebbkörüvé ter
jeszti ki. Ezek előrebocsátása után válik csak érhetövé, hogy 
Társulatunk és a Bizottság együttes munkáját hogyan tudtuk meg
valósítani, ha annak 1 2 hónapos programját vesszük vizsgálat 
alá, A Társulat és a Bizottság együtt 23 előadó ülést és an- kétot szervezett, ezen átlagban 40-50 érdekelt személy vett 
részt, vagyis egy év alatt több mint 1 0 0 0 ember. Összesen 29 előadás hangzott el# Ezek közül a Bizottság MTESZ-ben tar
tott két ankétot, a Karsztmorfológiai bizottság 4 előadást, 
a Biológiai Bizottság 1, az Ásvány-kőzettani Bizottság 2, az 
Oktatus- és Propaganda Bizottság 12 előadást tartottak# Klubnapon elhangzott további két előadás# Előadóink között sze- 
repelteks Dudich professzor uron kivül Balázs, Barátoai, Czájlik, Dénes, Hégráth, Jakucs, Kárpátiné, Keosler, Leél- 
őssy, Loksa, Kándi, Maucha, Papp-Váry, Simon, Szilvéssy Gyula , 
Szilvássy Endre, Venkovits, mint felkért hozzászólók Bertalan Károly, Bogsch László, Láng Sándor, Papp Ferenc, és még sok 
személyt kellene felsorolnom, akik előadásukkal, vagy hozzá
szólásukkal segítették színvonalasabbá tenni vitaüléseinket és oktatásunkat#

Társulatunk eredményei mellé had sorolom fel azokat a 
munkákat is,amelyek látszólag haszontalanok, mert közvet
lenül nem jelentenek kutatómunkát# Ilyenek közé sorolom az 
év folyamán megtartott 7 vezetőségi ülést, a 4 választmányi 
ülést, a 3 tanfolyami vizsganapot# Ez utóbbin összesen 42-en vettek részt eredménnyel, részükre az igazolványukba el
helyezhető tanfolyam elvégzést igazoló nyomtatványt adtunk 
ki, A mai napon került kiosztásra először# Az ülések száját 
és a megjelentek számát figyelembe véve, az üléseket csupán 
2 - 2  órásoknak tekintve is, 2 4 0 0 munkaórának felel meg ez a



teljes ítmény.o A 2 órát pedig mind a választmányi 9 mind aa 
előadd stb© ülések jdvai meghaladták,,

A kutatások ás a szakiilóseken kivül Társulatunk harna- dlk a klubnapok keretében játszódik le. Mindannyian
tudjuk* hogy a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete és ezen 
belül Blaha Béla főtitkár elvtárs volt szives segítségünkre 
lenni ée szerdánként díjmentesen bocsátja rendelkezésünkre 
“Lenin termét51 és a mellette levő "vezetőségi szobánkat5*© 
Klubnapjaink egyre lát ogat ottabbak tesznek* és igy a társu
lati élet egyre inkább tms°vér valósággá válik© Azt hiszem9 he- lyesnek tartja a Közgyűlés* ha ezt a szívességet e helyről is 
megköszönöm* és rendelje el a Közgyűlés, hogy köszönetét jegy
zőkönyvi kivonat formájába,) juttassa el az uj vezetőség a min
ket befogadó házigazdánknak,. Érdekes és követendő kezdeményezés 
volt a Kinizsi Barlangkutató Csoport részéről vidám klubnap 
rendezése,, ngyanesak jól sikerült a Karsztmorfológiai Bizottság beszámolója csehszlovákiai utónkról* klubnap keretében®
Itt kell megemlékeznem és köszönetét mondanom Szilvásey Gyula* Leél-őssy Sándor és Szilvássy Endre tagtársainknak, akik ke.zdeményezésemre, a választmány határozata alapján meg
valósították az első nagyobb külföldi tanulmányi utunkat®
1 9 6 0 © augusztus 1 4 - 2 0  között igen jól sikerült túránk nem valósulhatott volna meg, ha Jakuca László társelnökünk nem 
szerez részünkre meghívó levelet és a külföldi kapcsolatok 
bizottságának elnöke Heinrieh József nem biztositja utunkhoa 
a HÍM hathatós támogatását, Ennél az útnál mutatkozott meg ta
lán legjobban, hogy együttes akarattal a látszólag elháríts 
hatatlan akadályok is szerte íoszlanako Köszönet jár érte va« 
lamennyi közreműködött tagtársunknak* a magunk éa a 4 5 részt
vevő nevében is© Kérem a Közgyűlést, hogy hasonló módon szer
vezetessen az uj vezetőséggel tanulmányi kirándulást 1961- 
ben is Csehszlovákiába* ha lehet Lengyelországba is© Itt em
lítem meg, hogy a lengyelek jártak nálunk a nyáron 1 0 főnyi 
csoportban és megvan a reményünk rá, hogy 1961-ben mi is ki- mehessünk látogatásukat viszonozni©

Külön szeretnék említést tenni a mi életünkhöz tartozó műszaki munkákról© Ide tenném elsősorban azt a sok segítést, 
amit a nyári táborok során a NIM-től közvetlenül, vagy közvetve kaptak a kutatócsoportok© Érezhető volt, hogy nem osak a minisztérium gépezete* hanem Bics* Hegedűs* Jamrík tagtársaink 
személyében a tagtáraunk Is segíteni akar nekünk. Mind nekik 
szóban, mind a NIM-nek jegyzőkönyvi kivonatban javasolom kifejezni köszönetünket és kérni a további támogatást* amit 
pékdául Baracska miniszterhelyettes elvtárs, tanácsadó testületünk elnöke, a most hasznait terem kiutalásával is nyújtott nekünk© A NIM* illetve a Szénbányászati Főosztály, 
Csetneki elvtárs körlevele tette lehetővé* hogy a szénbányá
szati trösztök közül hat jogl-tagdij fizetését vállalta©
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Ugyancsak je yzőkönyvi köszönetre teszek Javaslatot 
az ELTE illetékes szervei felé, hogy a folyó évben díjtalanul 
használhattuk számos bízottéig! előadóülésünkön a tantermét.Az egyetem előadóterme önmagában is emelte előadásaink szín
vonalát, aláfestette azok értékét,

Eredményeink mellett bizonyára hibáink is voltak. Ha 
felismertük azokat, igyekeztünk Javítani rajtuk, ha nem vet
tük észre, úgy ezúton kérem, boosáaoák meg azt nekünk, nem tudatosan oselekátük, így kell néhány hiányosságról is beszá
molnom, Igyekeztünk az ügyvezetés során, mint vállalt tár
sadalmi munkát,sok olyant elintézni, amit 1 - 2  hónapig meg le
het csinálni, de rendszeresen egy egész éven át még sem tudtunk 
teljesíteni. Az örvendetes taglétszám növekedés, gazdasági titkárunk huzamos betegsége, bizonyára érezhető kieséseket 
okozott, A várható további fejlődés és az újabb kiesés ©1-® 
kerülése végett Javasolom a Közgyűlésnek, hogy 1961-ben, a 
költségvetésben beállított további félállású személyt, mint 
a "titkárság vezetőjét" töltesse be a vezetőséggel. Kifejezet
ten adminisztrativ feladatait,és Jelenlegi adminisztrátorunk Szász Imréné közvetlen irányítását látná el. ezzel megoldódnék a Jó tagnyilvántartás kérdése, a központi ügyes-bajo* 
dolgok elintézése hivatalos időben és megszűnne az a nehéz 
helyzet, hogy munkaidő alatt, a hivatalfőnökök szivességétől 
függően kellene adminisztrativ ügyeket elintézni, A titkárok 
feladatát a Társulat életében ennek a személynek beállítása 
nem befolyásolja majd, és már a folyó évben is szerepelt összegszerűen eredeti költségvetésünkben,

Ilyen barlangos szekértó adminisztrativ személy hiányában maradt el a folyó évi központi beszerzésünk, a Társulat Jel
vényének leezállittatása, a most már nyomdakész ÉVKÖNYVÜNK kinyomattatása. Az elvi utánjárás és megállapodások után, a szinte naponta szükséges sürgetésre már a titkárok tlrsaaal- 
mi munkájából nem futotta, ha pedig egyik vagy másikunk beteg lett váratlanul, megakadt gépezetünk. Sok esetben csak 
Cziszné többlet munkavállalása segitett át a válságosnak látszó nelyzeten.

Társulatunk azonban mindezeket megértéssel fogadva az 
első év nehézségeihez megértő türelemmel nyújtott segite $get 
tagságán keresztül. Segítségre pedig sokszor nyilt alkalom, így Kessler Hübert társelnökünk nem is egy alkalommal segí
tette csoportjainkat Pókahegyen, Pénzpatakon, Tere:?ztenyén és 
még sok m.?p alkalommal, a Mátyáshegyi, baritng nehézségeit osak Pálinkái Jánossal együtt tudtuk leküzdeni, és sok áldozatos 
fáradtságos idejét vette el neki e barlangnak gondozása, ő csoportba, és a Vörös I-eteor voltak azok, akik az éprilin 
1 5 -i barlangriadó alkalmával egész éjjel kint voltak keresni 
az eltűnt hozzátartozót az aggódó család kedvéért. Palánkat 
szervezése tette lehetővé, hogy a Kinizsi barlangosoport a 
Csatárka utcai házát berendezhette, örömmel figyeltük és vet-
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tűk tudomásai, hogy Teresztenyén is épül az öltöző ház. Ezek a kibontakozások kedvező jelek a 5ársalatünk erősödéséről,
Erősítette vezetőségünket, hogy Társulatunk pártitagjai-fi- 

gyelemmel kisérték munkánkat, és mint önálló sejt hallatták 
olykor szavukat, ha ennek szükségét látták*

Váratlanul kaptunk külső segítséget munkánk fellendí
téséhez, amikor a Hazafias Népfront és a Fővárosi Tanács is 
foglalkozni kezdett a főváros területén levő barlangokkal.Ezen a vonalon két munka fut* Az egyik, egy több milliós költ
séggel valamennyi barlangproblémát meg szeretné oldani az 
Ötéves terv keretén belül, a másik az I* kerületre tartozik, 
és legalább a Vármúzeum alatti barlangot szeretné a nagykö
zönség számára idegenforgalmi célzattal megnyitni, Szatmáry 
Sándor a nagyobbat, Dongó Pál az I, kerületit szorgalmazza, reméljük eredménnyel.

Beszámolóm végéhez közeledtem. Végig tekintve az elmúlt esztendőn már alig van mit megemlítenem. Megalapoztuk a könyv
táriunkat, és ennek rendbentartisában Gráfnénak kell köszönetét 
mondanom. Leraktuk az alapját az ásvány-kőzetgyüjteményünk- 
nek, de hely hiányában csak zsúfoltan hevernek darabjai. Az 
előcsarnokban látható fotó^kiállitás bizonyára megalapozója lesz a hőn óhajtott fotógyüjteményünknek. Folyik a kölcsönös tapasztalatcserét szolgáló látogatás. Volt eredménye, ha nem 
is a várt mértékben,pályázati felhívásainknak, A nyertesek ma 
vették át, illetve vehetik át győzelmük, munkájuk jutalmát. Javaslom a közgyűlésnek, hogy a jövőben is rendeljen el pá
lyázatok kiírását, a választmány a Szemlőhegyl-barlangot tart
ja kívánatosnak. Rendeljen el további versenyeket, mert azok buzdítják tagjainkat, és jó hatással vannak a kezdőkre is.
Itt említem meg, hogy munkánk néha megoldhatatlannak látszott, mert más társadalmi és hivatali elfoglaltságunk akadályozott annak elvégzésében. Ekkor jelentkeztek néhányan az ifjak kö
zül azzal, hogy Neppel Ferenc munkatársamnak és nekem segítenek tömegmunkákat elintézni. Ebből nőtt ki az Oktatás és 
Propaganda Bizottság munkabrigádja az Ifjúsági Bizottság. Winkler Mária, Petrovics Károlyné, ifj. Barátosi József 
és még sokan mások vállalkoztak segíteni. Ez a váratlan támogatás tette lehetővé, hogy nehéz napjaink ellenére, mert 
Szilvássy titkár tagtársunk beteg és Magyary titkár tagtár- 
sunk csaknem állandóan kiszálláson van, és Balázs Dénes titkár tagtársunkat az egyre duzzadó lap teljesen leköti, vállal
koztunk arra, hogy az első országos barlangos napot megrendezzük Budapesten. Volt ebben ismerkedés, barlangjárás és szakmai tudás megkivánása egyszerre. Rendezze az Ifjúsági 
Bizottság! - hatalmazott fel engem a vezetőségi ülés* Munkájukat jél végezték, feladatukat megoldották. Ha voltak 
is hibák, ők még kezdőbbek voltak, mint mi. Innen mondok 
hát nekik köszönetét segítségükért, amit a barlangos nappal és más munkájukkal nyújtottak. Javaslom, hogy évente legalább egy barlangos napot tartsunk a jövőben is, és annak
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helye ne mindig Budapesten legyen. Köszönöm nekik továbbá, hogy a mai gyűlés rendezését, a fényképek kiállítását el
vállalták ée megv?lősitották.

Végezetül jelentem, hogy az év folyamán több budapesti 
é” vidéki csoportunkat tudtam felkeresni. így Uiskoloon és 
Egerben is jártam, sőt úgy tudtam elintézni külföldi utamat, hogy a csehszlovákiai túrázókkal Stary-S okoveoen találkozhattam, Az volt a tapasztalatom, hogy a személyes kapcsolato
kat semmiféle levél nem pótolhatja, és a jövő vezetőségének 
sokat kell a kutcfőcsoportokkal érintkeznie. A Társulat kép
viseletében Képpel Ferenccel együtt voltunk Jósvafőn, a ku
tatóállomás fennállásának harmadik évfordulóján. Sikerült a 
sok megjelent közül nem eggyel beszélni, és ezek a beszélgetések is termékenynek mutatkoztak, Ré^zben ennek köszönhe
tő, ho^y Bizottságaink a Szpeleokartografiai Szakbizottsággal, továbbá a Geofizikus, és a Kiadvárr/ok bizottságával gyarapodott.

Hiszem, hoyy Bizottságaink és a INTESZ kebelében működő Magyar Karezt- és Barlangkutató Bizottság együttes munkája 
arra a tudományos polcra és elismerést érdemlő helyre emeli Társulatunkat, ahol a tudományt már megláthatja, de ahonnan 
mér nem nehéz lemászni a barlangok mélyére, hogy közvetlen 
tapasztalatok alapján, mások kutatásával kiegészítve a tudománynak és az iparnak egyaránt hasznos munkát végezhessünk.
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A MKBT 1960«, évi költségvetésének teljesítése0
Bevételek és kiadások alakulása.

Jogi tagdijak 
Társulati tagdíjak Egyéb támogatások és előző 
évi maradvány Külföldi átfutó számla

Bevétel
10,000.—
9.684.—

25.962.13
74.950.—

Jogi tagdijvisszetérítés cso
portoknak
Műszaki felszerelések beszerzése Barlangkutató expedíciók támo
gatása
Utazási költségek Könyvtár fejlesztése 
PostaköltségFotópályázat és kiállítás 
Pálvölgyi barlang tervpályázat 
Külföldi barlangkutató 
csoportok fogadása 
Kisegítő alkalmazott fizetése
SzTK. járulék Takarítási költség Egyéb kisebb költségek

Egyenleg: TSff7ü9T .TJ

Kiadás

75.174.80

2,700.—
1.452.71
5,150.—886.40
345.30

1.881.30500.—500.—
411.10

3.191.—335.—189.50
1.901.43

TÍ7ZTZ75T

A HK3T. Közgyűlés által jóváhagyott 1961. évi költségvetése. 
B e v é t e l e k *  K i a d á s o k *

1. / Jogi tagdijak
/9xl.200/ 10,800.—

2. / Társulati tagdij
241x40 9.640.-
180x12 2.160.- 11.800,—

3. / Egyéb támogatás
és előző évi ma
radvány 26.000.—

Átvitel* T8.5ÖÓ,—

1./ Jogi tagdij viasza-
téritések cscp-nak 2.700,—2./ Miiszaki felszere-lések beszerzésére 5,000.—3./ Barlangkutató ex-pediciók támo ̂ .atá-sára 7.000.—4./ Utazási költsegté-ritésak 2.700.—5./ Könyvtár fejlesz-tése 2,000.—6./ Póstaköltség. 2.900.—7./ Fotópályázat és ki-
állitás /album.-do-kumentáció,képek/ 1.350.—8./ Tervpáljázat 1.000.——

Átvitel* W75557—
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Áthozat* 48*600*—  Áthozat* 24*650,—
9c/ Külföldi kapcsolatok és

klilf ,hiv.
kiszáll,ktsg, 6,000,—10o/ 2 kisegítő al-
ka Ima zása ha
vi 300,- és
500.- Ft. 9, 600,—

11,/ SzTK, járulék 960.—
12,/ Takarít,ktsg. 600® —
13o/ Egyéb kisebb

költségek 3.790,—
14„/ Rendezvények

és verseny
dijak 3.000,—

összes bevétels 48,600,-- Összes kiadás* 48,600,-**

5  Á R...S” "TT"E... ' / ' í r  I -------r r T " ! T T
Megalakult a Szpeleokartográfial Szakbizottság,

1960, deoember 17-én tartotta meg alakuld ülését a MKBT Szpeleokartogrófiai Szakbizottsága, A Bizottság feladatául 
tűzte ki a hazai barlangfelmérési és térképezési munkálatok 
koordinálását, a szpeleokartográfiaáelméleti ős gyakorlati továbbfejlesztését. Az első ülésen a Bizottság tagjai megvi
tatták a legfontosabb feladatokat és munkatervet állítottak 
össze az 1961-es évre, A tervekben fontos helyet foglal el a 
hazai barlangfelmérési és térképezési munkák egységesítése, 
önállő magyar barlangtérképjelkulcs összeállitása és Központi 
Térképtár létesítése, A Bizottság tagjai bejelentették egyéni tudományos kutatási témáik tárgykörét is* Ezek közül ki
emelkednek* a barlang talajának szintvonalas ábrázolása, 
három képsikon történő zsombolyábrázolás és a fotogrammetri- kus barlangszelvényezéssel, illetőleg barlangtérképezéssel 
foglalkozó kutatások,
A Bizottság tagjai*
Szakbiz,elnök Tóth József geoldgusmérnök Mákvölgyi Bányaüzem Alberttelep

Mauoha László egyetemi heu.I .Eötvös L.Tud.E.
Budapest,

Szakbiz,előadó
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Aufenberg Ferenc százados Honvéd Térké
pészeti Int.Bp,

Benedek Endre bányamérnök Dorogi Szénb.
TrösztfDorog.

Dr,Bertalan Károly geológus Magy.Áll.Földt,
Int.Bpest.

Józsa László tanár Szabó József
geológiai Techn, 
Bpest.

Kósa Attila mérósegéd ÉM.SzerelőipariTerv.Váll. Bp,

/T.J./

Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizottság
1960. november 25-én tartotta meg második nyilvános 

ülését a MTESZ székházában. Dr.Kessler Hübert előadd a bar
langkutatás módszereiről beszélt, és a kapott eredmények 
tudományos felhasználását méltatta. Az előadást Tájékoztatónk elején teljes terjedelmében ismertetjük.

Az MKBB előadóülésén dr.Bertalan Károly, a Bizottság társelnöke elnökölt. Hozzászóltak az előadáshoz? dr.Papp 
Ferenc egyetemi tanár, dr.Láng Sándor egyetemi tanár, dr. Jaskó Sándor főgeológus, Szilvássy Endre mérnök, Barátosi József technikumi tanár, A hozzászólók elismerték az előadás
ban összefoglalt módszerek alkalmazásának helyességét, pár
huzamot fontak saját tapasztalataik és az előadásban elhangzottakkal, és úgy vélték, hogy ez ez előadás legyen irány
mutatója a fiatalabb barlangkutató generációnak a rendszeres é9 módszeres barlangkutatások felé. Több olyan résztvevőnek, 
akik csak nemrégen kapcsolódtak a barlangkutatásba, és még 
csak keresték e kutatási lehetőségek útjait, ez az előadás adta meg a szükséges útmutatást további munkájukhoz,

Dr. Bertalan Károly elnök összefoglalásában rámutatott arr8, hogy ha sokat is végeztünk és sok szempontból külföldi eredményekkel összemérve is jeles eredményekkel dicseked
hetünk.

/B,J./
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A MTESZ KERETÉBEK MŰKÖDŐ 
MAGYAR KARSZT« ÉS BARLANGKUTATÓ BIZOTTSÁG 

és a
MAGYAR KARSZT*. ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 

1961» évi összehangolt 
m u n k a  t e r v e .

M K B B :

1, / A Dr, Jakucs László ás Dr, Kessler Habart által megkezdett előadássorozatok folytatása* 1961, II,, IV.,
IX* és XI, hónapban előadó ülés tartása, /Dr, Dudloh ^ndre
a biológia, Dr, Papp íereno az ásvány-kőzettan, Dr,Szabó Pál 
Zoltán a földrajz ® geológia, Venkovits István a  hidrológia tárgyköréből*/

2, / A '‘Tájékoztató" kiadása /havonta, szükség szerint 
összevont számokkal/.

3, / Az 1960, évi évkönyv kiadása,1961, évi megszerkesztése,
4*/ Negyedévenként időszakos barlangkutatósi kiadvány 

megjelentetése /kb, 3 alkalommal/.
5. / A szakbizottságok az MKBT-vel együttműködve fel

dolgozzák a kutatási anyagaikat és előadásokon ismertetik eredményeiket.
6. / Az Oktatás és Propaganda Bizottság kidolgozza a megfelelő tanfolyami anyagokat, kapcsolatot keres más egye

sületekhez és két népszerű propaganda jellegű előadást 
rendez, egyet tavasszal, "egyet Esszéi,

7. / 1961. decemberében az MKBB teljes ülést tart, be** számol eddigi munkájáról és uj vezetfisTget választ,

1 K B T %
1. / I., III., V*, IX, ,>'XXe éa XTI, hónapokban vezetőségi ülés tartása,
2. / II,, VI,, X, és XII, hónapban választmányi ülés egybehivása,
3. / 1962, január elejére közgyűlés előkészítése.
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ér0/ Minden hónap lehetőleg 3c péntekjén 18 órakor szak- bizottsági előadóülés*,
5, / Minden hónap 2, és 4o szerdáján titkári óra és 

klubnap a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének székházá
ban /Budapest, VII*,, G-orkij-fasor 46-48# Lenin terem/,/A barlangkutató csoportok beszámolóit kérjük a klubnapokon megtartani, lehetőleg 18-19 óra között,/

6, / Egv központi "Barlangkutatók alapfokú tanfolyam" 
meghirdetése, 1961*, II«9*f 11*23*, 111*9., III. 23., IV.
13., IV,27-én előadások, V,14e és V.28-án gyakorlati oktatás, vizsga V,31-én,
Továbbképző tanfolyam előadásait 1961, január 26-án kezdjük meg, és havonta az utolsó csütörtökön tartjuk a továbbiakat, 
Az előadássorozatot meteorológiai előadásokkal kezdjük 
és mindenkit szeretettel hívunk. Az előadások julius, augusztus és december hónapokban szünetelnek#

7, /*1961, júniusában "barlangnap" megrendezése.
8,/ Júliusban, atlgnsztueban kutatótáborok, lengyel és 

csehszlovák külföldi tanulmányutak szervezése. Külföldi 
túrára jeleníEezTs~T56T• január 31-ig#

9o/ Rendezünk egy nagyobb szabású, táncos összejövetelt és egy vidám klubnapot,
/B#J./

K I A D V Á N Y O K  B E K Ü L D É S E
Lapzárta után értesültünk az alábbi kiadványoknak társulatunk könyvtára részére történt beküldéséről, A külön-le- 

nyomatokat ezúton Is köszönjük*,
Cím Trója és beküldője

A Kevély hegycsoport kars«taorfoló® glája és barlangjai, /Különlenyomat 
a P814r,Érto1958*évi laszámából,/
A Budai-=>hs»gység barlangjai c /Külön*® 
lenyomat a FoldraÉrta1937 a évi 20számáhóla/
A Bükk víznyelőinek és víznyelő^ barlang ja i nak t anttlmányo zé sa ,
/Különylenyomat a FöldraÉrt*193*9© évi 2*számából*/

droLeél^Őasy Sándor 

dr0Leél-ős8y Sándor

dr0Leél-Őeay Sándor
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A ?álvölg;yi^barl;a&g világitásS. tervpályázat 
eredményhirdetése

A Bíráló Bizottság felülvizsgálta a Pálvölgyi-barlang 
kivilágítás! tervpályázatra Gádoros Miklós által beküldött 
anyagot* A sok térképvááLattal dokumentált javaslatot el
fogadta, és a kitűzött 500»- Pt-os pályázati I, dij kifi
zetéséhez hozzájárult*

Fotópályázat eredménye
A Tájékoztató hasábjain meghirdetett barlangkutatási 

fotópályázatra sok pályázat érkezett, A biráló bizottság a di
jakat az alábbi pályázok részére Ítélte ódat

I. dij, 300,- Fti Hazslinszky Tamás /Vörös Meteor/
II. » 100.- " Bártfay Pál /Kinizsi/
III. " 100.- " Csekó Árpád /Kinizsi/

Az I. Barlangos Nap versenyeredményei*

Technikai verseny;

Úttörők technikai versenye;

Barlangmérési verseny;

1-2. Kósa Attila Vörös Meteor 
1-2, Nyári Tamás " M
-.1 3. Rónai Miklós « *

4, Csekó Árpád Kinizsi

1. Leszlovszky Attila, Dorog
2. Benedek Attila "
3. Kalina József M

Uörös Meteor
zsombolykutató brigád 

Műszaki Egyetem
barlangkutató csoportja 

Kinizsi
barlangkutató csoportja

/B.D,/
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A Szemlőhe SSkL. és a Mátyáshegy’-barlangok látogatása

A Szemlőhegyi- és a Mátyáshegyi-barlang bejáratait a 
Kinizsi Barlangkutató Szakosztály a közelmúltban erős zárral 
lezárta és a Mátyáshegyi-barlang omladékos oldalbejáratát pe
dig lebetonoztiko A lezárás után is mindkét barlangot a Tár
sulatba tömörült barlangkutató csoportok szabadon látogat
hatják.

1, / Szemlóhegyi-barlango A barlang kulcsa a barlangkutató 
csoportok vez e t ő inek"igazoTása alapján átvehetó Palánkat 
Jánostól /Budapest, VIII0Szentkirályi u,3«» telefoni 130-900/, 
A barlang értékes képződményeinek védelme érdekében szer
vezett barlangkutató csoportokhoz nem tartozó személyek
/pl, turistacsoportok, iskolás kirándulók sth,/ csak a Kini
zsi által biztosított vezetővel mehetnek be a barlangba,

2, / Mátyáshegviiítoarlangí, A barlang kulcsa barlangkutatói 
igazolvány feJjEütatása élTénóben átvehető Nemes Gézától, a 
Pálvölgyi Turistaház gondnokától. Csak az a csoport mehet be 
a barlangba, melynek tagjai közt legalább egy olyan személy 
van, aki jól ismeri a barlangot, A barlangba indulók a mene
dékházban található könyvbe kötelesek beirni személyi adatai
kon kivül ezt, hogy mikor indulnak le, mikor térnek vissza, 
milyen útvonalat járnak be stb. Ha a csoport a megadott időre 
nem tér vissza, a mentőszolgálat tagjai keresésükre indulnak,
A barlangi ajtózárhoz több kulcs van, igy egyszerre több cso
port is látogathatja a barlangot.

/ B , D ,/

A T Á R S U L A T  K Ö N Y V T Á R A  
RÉSZÉRE BEKÜLDÖTT KÖNYVEK, KIADVÁNYOK

Irtás Beküldte*
A karszt mint klimatikus 
morfológiai probléma.
Dunántúli Tud,Gyűjt,
15*/Geographica/«
1957,Pécs , , , , , , o Szabó-Pál Zoltán Szabó-Pál Zoltán

Magyarországi karsztfor
mák kiimatőrténéti vo
natkozásai, /Dunántúli 
Tud,Gyűjt,9#/Geographi-
ca/.956.Pécs , . , , , H " " " " "
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Kárátic laniicape forma in 
Hungary in the light of 
climate h.istory01960®Péo8 . * s . . o « a Szabé-Pál Zoltán Szabé-Pál Zoltán

Sohauhöhlen in österreich.Pie Eöhle különkiadványa,
1958,Pécs 9 e ® . e a a e Munkaközösség Balázs Dénes

Ojocowski Bark Narodowy,
1956,Krakkő , 9 0 « , e « M.Gotkiewicz és

W*Szafer Balázs Dénes
Újonnan megismert hév® 
forrásnyom Budapesten.

/Földtani Közlöny 1956*/ Ozoray György Ozoray György

A beküldött könyvekért és kiadványokért ezúton is köszö
netét mond beküldőiknek a Társulat vezetősége.

F E L H Í V Á S

Az aragonit - kalcit probléma körül vizsgálatok foly
nak az ÉKME Ásvány és Földtani tanszékén. A vizsgálatokat 
szeretnénk minél több képződményre kiterjeszteni. Kérjük 
ezért a tagságot, hogy minden aragonit, vagy aragonit-gya- 
nus képződményből egy kis darabot /néhány grammot/ juttas
sanak el a tanszékre vagy adják át valamelyikünknek, A min
ta mellé kérjük mellékelni az előfordulás pontos helyét 
/barlang, járat, falon vagy plafonon stb./ és a gyűjtő ne
vét. Eddig a Szemlőhegyi-, Ferenchegyi-, és a Solymári® 
barlangot dolgoztuk fel. A segítséget előre is köszönjük.

Cser F,, Czajlik I.f Fejérdy I, 
és Holly I,
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KM SZ7- £S BAUlMI6lrUTADÍSITÁJÉKOZTATÓ '

19_6oa _svi_ Y0 évfolyamának tárgy- és névmutatója
Összeállította:

B u c z k o  E m m a
1960-ban megjelent számok;

Hónap: Példány- 
s zám.s

Oldal
szám:

Szerkesztő: Lektorok:
1960c jan.-febr,” 4 5 0 68 "Balázs Eénes Neppel P,,

Hazslinszky T,
1960.március 450 66 *1 H Kárpátlné R.D,
1960,április 450 58 It II Neppel

Hazslinszky T. .
1960,május 500 62 ii n Neppel F,,

Hazslinszky T.
1960.junius 550 88 II M Bertalan K.,

Kárpátlné R,D,
1960.jul.-aug. 650 56 n »t Bertalan K.
1960.szept,-okt (, 700 68 11 H Neppel F,
1960.november 800 68. H H Neppel P.
1960.december 80C 1 1 2 M M Buczko E.,Neppel P
Az alábbi tárgy-- és névmutatóban az egyes füzetek hónapjelzései
után közölt számok a cikk oldalszámát jelölik,, /pl,márc.114-116,
oldal,/ -

T Á R Gí Y M U T A  T
k J  Á L T A L Á N 0 s  s Z P E L E 0 ]L Ó G  I A

1. ÁLTALÁNOS BARLANGTANI ÉRTEKEZÉSEK
1,/ A magyar barlangkutatás problémái,

/jakues Lászlój máj,195-203./
20/ A barlangkutatás módszerei és az eredmények tudományos 

felhasználása,
/Kessler Hübert; dec0537-546,/

3,/ Nemkarsztos üregek genetikája magyarországi példák alapján, 
/Ozoray György; jan.-febr.4-15./

II, KARSZT- ÉS BARLANGMORFOLÓGIA
1, / A Vasé Imre-barlang újabban felfedezett részei,

/Gábor Nándor; jan.-febr.16-22,/
2, / Vizalatti expedíció a Baradla Alsó-barlanjában,

/Hortolányi Gyula; jan,-febr,40-42,/
3, / Malomtavi barlang,

/Holly István; jan.-febr,42-44./

L
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4*/ A Féreaehsgyi-barláng feltérképezésének befejezése.
/Szilvássy Gyulaj máro. 106-107*/

5. / A nádaabéroi Agy^gpala-zaomboly*
/Horváth Sándor; ápr*148-149*/6. / A Kőhegyi mésztufa hasadékbarlang a Gerecsében.
/Dr.Leél-őssy Sándor; máj.204-209,/

7. / A Rókahegyi uj barlang,
/Szilvassy Gyula; máj.210-214*/

8. / Az É*M«K*E* JÓsvafői Kut&tóállomásnak 1959/60. évi munkáiról.
/fclaueha László; jun.257-289,/

9. / A Tinnyei hévvizes barlang, /A Kissomlyói aragonit-barlang./
/Dr.Leél-őssy Sándor; jul,-aug. 345-350./

10. / "Vass Imre" női barlangkutató csop.kutatásai a Baradlában,
/Putz Gizella; szept.-okt.429-445./

11. / Adatok az É-Borsodi Karszt morfológiájához.
/Fejérdy István és Holly István; nov.488-492./

12. / Mésztufa fenéken vagy mésztufamedenoe?
/Balogh Ernő; deo.608-610./

13. / A mátrai /gyöngyösi/ Remete-barlang.
/Ozoray György; jun.290-292./

III, ÁSVÁNY- ÉS KŐZETT AH
1. / A szpeleológia földtani vonatkozásairól,

/Lr.Papp Fereno; jun.309-316./
2. / A budapesti héwizes barlangok ásványos kitöltése.

/Ozoray György; nov,471-483./
3. / A barlangok rádióaktiv sugárzásának gyógyitóhatása.

/Bányai János; dec.576-577./
IV, KARSZTHIDROLÓGIA

1. / A Teresztenyei-barlangrendszer víznyelőinek és forrásai
nak összefüggéseire vonatkozó kisérletek.

/Balázs Dénes; máj,227-231./
2. / Földalatti folyók Dél-Kujcsou-ban.

/Balázs Dénes: jul.-aug.351-362./
V, SZPELEOMETEOROLÓGIA

1./ Barlangi légáramlás napi járása nyáron.
/Balázs Dénes; szept.-okt. 411-428,/

VT» SZPELEOKARTOGRÁFIA
1. / Uj barlangtérképjelek ismertetése.

/Kósa Attila; ápr. 159-162./
2. / Szpeleokartográfia egységesítésének problémái.

/Tóth József; szept.401-407./
3. / Hozzászólás: "A szpeleokartográfia egységesítésének

problémái" c. cikkhez.
/Józsa László; nov,517./

4. / A Ferenchegyi-bg. feltérképezésének befejezése.
/Szilvássy Gyula; máro. 106,/

5. / Válasz hozzászólásra.
/Kósa Attila; szept,-okt,454./

6. / Mésztufa fenéken vagy mésztufamedence.
/Balogh Ernő; dec.608-610,/
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7. / Barlangtérképeink pontossági kategorizálása.
/Tóth Józsefj deo.547-553./

8. / Hozzászólás barlangtérképeink pontossági kategorizálásá
hoz,

/Bertalan Károly^ dec,554-555*/
VII. BIOSZPELEOLÖGIA ...

1. / A barlangbiológia és problémái,
/Dudich Endre tanulmányát ismerteti Hazslinszky Tamás; 
márc,72-81./

2. / Magyar barlangbiológiai irodalom 1959/60,
/Dudich Endre; dec,599-602./

VIII, BARLANGOK TÖRTÉNETE
1. / A Miskolc-környéki barlangok feltárásának történeti vázlata,

/Balázs Zoltán; márc.82-84./
2. / Jangcanpai barlangparadicsom.

/Balázs Dénes; márc.85-90./
3. / Glinka F.N.1806,évi leirása az Aggteleki-barlangról.

/ápr.139-143./
4. / Eddig és nem tovább.,.- Vass Imre nyomdokain a Baradlában,

/Putz Gizella; ápr.144-147./
5. / A "Beradla" név eredete.

/Dr.Dénes György; jul.-aug.373-374./
6. / A Piticsi-barlangrendszer kutatási adatai

/Balázs Dénes; dec.563-570./
IX, B A EI: A VC KE TAT Á S TECHNIKÁJA

1. / Kötél, kötélhágcsó II,rész.
/Csók Rémó; jan.-febr.23-32./

2. / Kötél, Kötélhágcsó III.rész.
/Csők Rémo; márc. 91-101./

3. / Kötél, kötélhágcsó IV.rész.
/Csók Rémo; ápr,150-158./ —

4. / Kötél; kötélhágcsó V.rész,
/Csók Rémo; máj.215-226./

5. / Kötél, kötélhágcsó VI.rész.
/Csók Rémo; máj.297-308./

6. / Hozzászólások "Kötél, kötélhágcsó" c. cikksorozathoz,
/Dékány Csaba; jun.326-328./

7. / Kötél, kötélhágcso VII.rész
/Csók Rémo; jul.-aug.363-372./

8. / Tapasztalataink a Slupka-barlangban.
/Sárvári István; szept.#07-410»/

9. / Beszámoló a csehszlovákiai tanulmányúton szerzett
gyakorlati műszaki tapasztalatokról.
/Szilvás3y Andor; nov.493-496./

10. / Létrák, mászórudak.
/Csók Rémo; nov.497-500./

11. / Néhány szó a csehszlovákiai barlangok világításáról.
/Czájlik István-Hegyesi László; dec.563-566,/

12. / Elsősegélynyújtási ismeretek barlangkutatók számára
/ürbán Aladár; jun.292-296./
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X, KUTATÓ CSOPORTOK MUNKÁJA
1, / Beszámolók a barlangkutatóosoportok 1959* évi munkáiról;

a*/ Kinizsi SK. Bg.kut,C3op, /jan,-febr» 44-46,/
6,/ Kinizsi Liga Bg,kut»szako, /jan,-febr.;47-48,/
c, / Vörös Meteor S,E,Bg,kut,csop,/jan.-febr.48-49,/
d. / Miskolci csopa /morc.108-113,/
e. / V:'rősterv*Bg,kút,csop,/márc,l 14-116jdec,597-598,/
f, / Dorogi Bányász Bg.kut.csop, /máro. 116-11-7,/ —

2, / Kinizsi Bg,Kút.csop,
/ápr,Í64 és 168, dtío,594-596,/
Beszámoló 1960,nyári táborozásról 
/jul,-aug,386-390; nov.511./
Földalatti expeéició. /dec,591-592,/

3, / Vörös Meteor S.E,
/ápr.167. és nov.511*/ —

4*/ Vámőrség Bg.kut.csop,
/ápr,159*/

5. / Veszprémi csop,
/Uj barlang nyilt meg a veszprémi Csatár-hegyen/ 
/junius 321.; 323-325*/

6. / Egri Dobó István Gimn.Bg,kút,csop*
/Beszámoló nyári táborozásról; jul,-aug,383-386,; 
1961.évi tervek, dec,593-594./

7. / MHS,Könnyűbúvár Bg,kutató Sz.o. /dec,579-582,/
8. / Pécsi csop.

/Az "Orfüi^Vizfő forrás bg-nak kutatása./
/szept.-okt,447-450./

9. / Miskolci csop.
/I960*évi nyári kutatómunkákról,/
/nov,505-508; vizhőmérsékletmérés: dec,586-588./

10. / Vasa Imre női barlangkut.csop, kutatásai a Baradlában,
/szept.-okt. 429-445./

11, / Veszprémi csoport, /beszámoló; deo,583-585,/
XI, FOGALMAK ÉS TUDNIVALÓK

1. / Szept.-okt. 451-454* Barátosi Józsefné és Barátosi József
összeállítása.

2. / U.a, nov. 514-516./
3. / U.a, /dec.603-607*/

XII* KÜLFÖLDI HÍREK
1. / A világ legmélyebb barlangja Jugoszláviában?

/Kósa Attila; jan,-febr,33-34*/
2. / A világ tiz legmélyebb barlangja,

/Dr.Kessler Hubert jan.-febr,34-35./
3. / A világ leghosszabb barlangjai,

/Balázs Dénes; jan.-febr,350,/
4*/ Külföldi lapszemle,

/Üd.Schönviszky L.ián.-febr,36-39./
5. / A lengyel barlangkutatok munkájáról,

/id.Schör.viszky László márc, 102-103,/
6. / Osztrák barlangkutatók Magyarországon

/dr.KessIer Hubert;’ máj,231-232,/
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7. / A szádvárborsai Milada-barlangban,
/Mándy Tamás; máj,236-240./

8 .  /  C s e h s z l o v á k i a  k a r s z t v i d é k e i r ő l ,  b a r l a n g j a i r ó l  é a  a
c s e h s z l o v á k  barlangkutatás á l l á s á r ó l ,

/id.Schönviszky Lászlój jón,317-320./
9 .  /  l e n g y e l  b a r l a n g k u t a t ó k  e x p e d í c i ó j a  h a z á n k b a n .

/.Yinkler Mária, jul.-aug.380-381./
10. / III. Nemzetközi ozpeleológiai Kongresszus Bécs- Ober-

traun-Salzburg 1961.
/Balázs Dénes; j ul.-aug,381-382./

11. / Néhány sorban / r ö v i d  k ü l f . h i r e k / ,
/Balázs D.szept.446./

12. / Néhány sorban /rövid külf.hirek/,
/ i d . S c h ö n v i s z k y  L, és Balázs D,;nov.501-504./

13. /  B a r l a n g o k ,  b a r l a n g k u t a t á s  A u s z t r á l i á b a n .
/Kósa Attila; dec, 554-560./

XIII ,TlB3üLATl:r ÉtETt
A  " T á r s u l a t i  É l e t "  c ,  r o v a t u n k b a n  k ö z ö l t  i s m e r t e t é s e k e t ,  h i r e k e t ,  

p f e l h í v á s o k a t  s t b .  n a g y  s z á m u k  m i a t t  r é s z l e t e s e n  n e m  i s m e r t e t j ü k ,  
' R o v a t v e z e t ő  v o l t :  B a r á t o s i  J ó z s e f ,

1. / Jan.-febr,; 55-62,
2. / Március; 120-129.
3. / Április; 170-189.
4. / Május; 242-251.
5. /  J u n i u s ;  329-339.
6. / Jul.-aug.; 392-395.
7. / Szept.yokt.455-462.
8. / Nov,; 519-530.
9*/ Dec.; 611-632.

XIV, DOEOMENTÁOIÓK
1»/ L e g ú j a b b  b a r l a n g b i o l ó g i a i  d o l g o z a t o k ,

/Hazslinszky Tamás; jan,-febr. 52-53,/
2#/ M a g y a r  b a r l a n g b i o l ó g i a i  i r o d a l o m  1959/50.

/Dudich Endre; dec.599-602,/
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B„/ R E G I O N Á L I S  S Z P E L E O L Ó G I A

M a g y a
I. É~ Borsodi Harsat 
~X./ BafaiTa^gV/jah.~ febr« 

40; szept»429o/2*/ Danca-bg*,/dec0 566a/
3. / Ko;-suthu-bg*/dec*573a/
4. / Pitn.ös-bgft/dec^5660/
5. / Szabadság-bg^/jan.-

íebra46a; ápra 
167./

6 * /  T e r e s z t e n y e i - b g .
/}ul«-aug„3ő8a/7./ Vasa Imre-bg.
/ ian0-febrc 1 6 -2 2 } 
jun.257®/

II a Bukk-hegység 
8«'/ MísköTc-TapőlGai tavas- 

barlang /deca5860/
9./ Pénzpataki-bga 

/ápr.169./
10,/ Tarkői füllríp-bg.

/jul.-aug.385./
Illa Pi.liis.i-.hegység 
II"*/ S át o rk ő pi/z t a í-bg.

/márc. 117 a/
12a/ Szoplak! Ordöglyuk 

/ápp.165./13a/ Tinnyei-bgc
/jal.-augs 345«/14./ Rókahegyi-bg.
/máius 210./

IV. Budai-íiegység T5V /  Perénchegyí~bg.
/márc.106./

16. / Látóhegyi ‘Építők"
bg./márca117» deo0 597./

17. / Malomtavi- bga
/jan.-febr«42-44./

1 8 .  /  M á t y á s h e g y i - b g .
/ j a n a -“ f e b r «  4 7  a /

19»/ Szemlőhegyl~bg« 
/márc.117./

V« Gereose-hegyaég 
20'./ Kőbegyx’meszxufa—bg. 

/máj,204a/

r o r s z á g
VI. Ba kony
2T. T̂ TTüatü:r he gy i-b g,

/jun.321./
22./ Bujdllka/dec.583-585./
VIIjjMecs^k-hegység 
757/ abaligetí-bgt 

/ Jun.322./
24*/ "Or-füi Vizfő" forrás-bg. 

/szept,-okt.447./
VIII. Vulkánik us hefrvséKek 
757/ ITatrái T/mete-fcg.

Áj un,290-292./
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K ü l f ö l d
1. / Abrakurrie-bg./Auszt-

rálía;deca 556./
2 . / Andramoboka~bg,/Madagaszkár; szept.

446 3/3. / Bloody Hand-bg0/Auszt«
rália; deca5 5 6 ./

4*/ Bobaeka-bgo/íjsehszl.} 
;jana~febra37o/5,/ Bukowi©e~bg,/Lengyel o« 
márca-ápra1 0 2 */

6 0/ Ciemniaki-jégba/Lengyelo.márc~ápr.l02./ 
7o/ Chirodini-bg./görög o„; 

3an.~febr.3 8 0/
8 . / Croesos~bgo/Ausztrália;

deca559./
9 . / Lemenyfalvi-jégbg.

/Osehszl, 3un,3 1 8 ./
1 0 */ Lemenovai-bga/Csehszí,nov.5 6 0 ./
1 1 . / Dobsinai-jégb./Gseh-

8 zlov.jul,-aug.375./12. / Domicai-bg. /Csehszl,
jul.aug-375./13. / Eisriesenwelt-4^g.6g./Ausztr,szept.446./14. / Gombaszögi~bg./Csehszl.
jul.-aug.378./

15. / Havrania-priepost
/Csehszl, jan-febr.37./16. / Eolzkirchjaerschacht-bg.
/Bajor o»nov.503./17. / Höllocii-bga/Ausztr.
;jana-febr.3 6 ./18. / Javorifekoi-bg./Gsehszl.
jul.-aug.375./19. / Karthüuser~bga /Ausztr,nov.502./20. / Katharina-bga/^sehszl.
3ul.-aug.378a/

21. / Kila-Tari-bg. /Afr.jan.-febr, 37./
22. / Koondida-bg./Ausztrá

lia, dec. 556,/23. / Kübla-Khán-bg./Tasma-
nia,nova5C4./24. / Ladova-pziepost /Csehszl.
jan.-febr,37./

25. / Logarcek-bg. /jugoszl,
ja n.-febr. 37./

26. / Lummelunda-bgo
/Svéd; márc.105./

./ Macocha-bg. /^sehszl, 
jun.3 1 8 ./

a/ Melissani-bg,/Görög o.
3 ana-febr.38./ 

a/ Michnovai Jazerua
/Csehszl.jan.-febr.37./

,/ Milada-bg. /Csehszl.
má3a236./ - --

»/ Mala-zsomboly /Csehszl.
3una3 1 8 ./

./ Mlade&i-bg, Asehszl.
3 ul,-aug.375./

,/ Mordloch-bg. /líémeto.
3 un.319./

,/ Murrawi3 inie-bg,/Ausztrá
lia,dec. 5 5 6 ,/

./ Nasse Loch-bg./Ausztr. 
márc.105./

./ U*Dumbu-bg./Afrika, 
jan.-febr.3 7 ./

•/ Pejej-bg. /Kina,
3an.-febr.3 6 ./

./ Pahu-bf, /Afrika, 
jan.-febr.3 7 ./

./ Perigord Rouffignac-bg.
/Francia o*3 un.3 2 0 ./

./ Pootumiai-bg, /Jugoszl. 
nov.501./

./ Potpeéka-bg. /Szlovénia, 
nov.503./

./ Sniezna-bg. /Lengyelo, 
dec.578./

./ Spiacaki-bg. /Osehszl,
3 ua-aug.378./

./ St.Eleousa-bg, /Görög o.
jan.-febr.3 8 ./

./ Su Bentu-bg. /Olaszo.
szept,-okt, 446./

./ Svátojanska-bg,/Gsehszl, 
3 an.-febr.3 7 ./

./ Szabadság-bg./Csehszl.jun, 
318-319./

./ Szczelina Chocholowska 
/Lengyelo.márc-ápr.102./

,/ Szilicei-jégb./'-'sehszl.
jul.-aug.3 7 6 ./

./ Thorhöhle-jég-bg./Ausztr. 
nov.501./

./ Velka Bifka-bg./Csehszl,
3un.318./

./ V/arbla-bg./Ausztrália ,dec, 057.

./ V/eebubbie-bg./Ausztr.dec. 507.

./ Wierzchowska-bg./Lengy.m.-á.lG2, 

./ Zimna-bg,/Lengy,m.-á.102./

./ Zbrasovi-aragonit-bg.
/Csehszl.3 ul,-aug.378./

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
535455,56
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BALÁZS D énesi
Ja n g o a n p a i barlangpuradicsom /máro.85#/

BAL ZÖ Dé es:A T resztenvei "barlangrendszer víznyelőinek es forrásainak 
ö s s z e fü g g é s e ir e  vonatkozó kísérletek. /máj,22^,/

BAL/iZíj Jün685Föléé latti folyók Dél-Kujcsouban./jul,-ai g,351#/BALÁZS Dénes*
Barlangi légáramlás n a p i J á r á s a  n y á ro n  /szept,-ok,411./

BALÁZS Dénes:A Riticsi-barlangrendszer./deo.566./
BALÁZS Z o lt á n :

A Miskolc környéki barlangok feltárásának történeti vázlata,/m re.82./
BALOGH Ernő*

M é s z tu fa  fe n é k e n  v a g y  m észtufam edencc? /dec,608#/
BÁNYAI János*

A barlangok rádióaktiv sugárzásának gyógyító hatása,/dec#576#/ BARÁTOSI József:
Előjöttünk a barlángjainkból, /jan.-febr,3./

BERTALAN Károly:
Hozzászólás barlangtcrképeink fontossági kategorizálásához, 
/dec.551./CSŐK Rémo:Kötél, kötélliáacsó II, III,, IV., V., V I . r é s z  /jan.jun./

CSÓK Rémo:
Létrák és mászórudak /nov.497*/CZÁJLIK István. /E-Iegyesi László/:
Néhányszó a csehszlovákiai barlangok világításáról./dec,563*/ 

DÉNES György:
Milyen hosszú a Baradla? /máj,234./D INI'.S G yö rg y:
A "Baradla" név eredete /jul,-aug,373./DU.OICH Endre:
h barlangbiológia és problémái /márc,72./

^UDICH Endre:
:: gyár barlangbiológiai irodalom 1959/60,/dec,599,/FEJÉRDY István? Holly István:
Adatok az É-Borsodi Karszt morfolófjájóhoz» /nov«488,/

GÁBOR Nánddr:
A Vass-Imre-bg. ú ja b b a n  felfedezett részei,/jan-febr,16,/

GLINKA F.N,t
1806,évi leírása az Aggteleki bg-ról /ápr,139,/HOLLY István:
Malomtavi-bg. /janu-febr.42,/

HÓITOLÁHYI GYULA*
Vizalatti expedíció a Baradla Alsó-bg#an,/jan,-febr,40,/ HORVÁTH bundor:
A nádasbérci agyagpala-zaonboiy. /ápr.148,/JAKÜC8 László*
Uj kiépített szakasszal bővül a Baradla,/ápr,158,/JAXUC3 L szí<5*
A magyar barlangkutatás problémái /máj,195*/
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JŐZSA László*
Hozzászól-. ’■ A szpeleoksriográfia egységesítésének problémái" 
c0 cikkhez® /nov0!>17o/

KESS1ER Hubertó
A barlangkutatás módszerei és az eredmények tudományos fel
használása® /dee0537./

KÓSA Attila*
Uj bariéngtérképjelek ismertetése,, /ápr0159«/

KÓSA Attila*
Barlangok, barlangkutatás .Ausztráliában* /dac*554*/

LBÉL-ŐSST Sándort
A Kőhegyi mé z+ufa hasadékbarlang a Gerecsében /máj*204*/. 

LEÉL-ŐSSY Sándor
A Sinnyei hévrizes-bg,, /jul0=*aug0345o/

LEÉL-ŐSSY Sándor*
Beszámoló a MKBí0 1960* évi nyári csehszlovák tanulmány-ut- 
járól3 /jul®aug®375./

MÁNDY Tamás*
A szádv órborsai r,'.ilada«bg-ban0/májo23ő0/

MARKÓ László*
TJj barlang nyílt a Veszprém: Csatár-hegyen® /jur*321»/

KAUCHALászló*
Az É.:.l.KoE0 Jósvafói Kutatdáll.-nak 1959/60® évi munkájáról*
/’j un *257./

OZORAY György*
Nemkarsztos üregek genetikája m0o«~i példák alapján® /jan®febr./

OZORAY György?
A Mátr 1 /gyöngyösi/ Remete-ág® /jur»290®/

OZORAY György*
A budapesti hévvizes barlangok ásványos kitöltése0/nov®471./

PAPP Ferenc*
A szpeleológia földtani vonatkozásairól® /jun*309®/

PTJTZ Gizella*
Eddig, és nem tovább®®® Vasa Imre nyomdokain a Baradlában® 
/ápr®144./ .

PUTZ Gizella?
"lasu Imre*1 női kutatócsop® kutatásai a Baradlában®/szept-okc,

, 429./
RÓNAKI László* Vass Béla*

Az "Orrfiil Vizf<5*' forrás barlangjának kutatása és feltárása® 
/3zept0-okt®447o/

SÁRVÁHY István*
Tapasztalataink a Sloupka«bg"ban®/szept®-okt®407®/

SZILVA3SY Andor*
Beszái oló a csehszlovák tanulmányúton szerzett gyakorlati- 
műszaki tapasztalatokról* /nov0493®/

SZILVÁSSY Gyula*
A Rókahegyi uj barlang®/máj®210*/

TÓTH Józsefi
Szpeleokartográfia egységesítésének problémái® /szept®-okt®
401./

TÓTH József*
Barlangtérképeink pontossági kategorizálása0/áeo0547./

URBÁN Aladár
Elsősegélynyújtás! ismeretek barlangkutatók számára®/jun®292«/
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A barlangkutatás módszerei és az eredmények 
tudományos felhasználása*
Irtás dr.Kessler Hubert, 537.0.

Barlsngtérképeink pontossági kategorizálása.
Irta? üóth József. 547.0,

Hozzászólás barlangtérképeink pontossági 
kategorizálásához.
Irtat dr,Bertalan Károly, 551,o.

Barlangok, barlangkutatás Ausztráliában,
Irtat Kósa Attila. 554.0,

Néhány szó a csehszlovákiai barlangok vi
lágításáról,
írták: Czájlik I. és Hegyesi L, 563,o.

A Piticsi-barlangrendszer /Kutatási adatok 
összefoglalása 1911-től 1960-ig/.
Irtat Balázs Dénes, 566,0,

A barlangok rádióaktiv sugárzás éneik g y ó g y ító  
hatása.
Irta: Bányai János /Románia/. 576,o.

Nemzetközi barlangkutató expedició Lengyel-
országban /B.D./ 578,o.
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BARLANGKUTATÓ CSOPORTJAINK ÉLETÉBŐL
Szifonmunka a Kossuth-barlangban.
Irta? Hortolányi Gyula, 579.0,
Beszámoló a Veszprémi Parlangkutató Cso
port 196C, évi munkájáról.
Irtás Dr.Markó László 583.0,
Vizh'mérséklet-viz&gálatok a miskolc-ta- 
poloai Tavasbar.1 angban.
Irta* Korányi Endre, 586,o.
Ideiglenes karbidlámpaégő, /Szabó József 
geológiai technikum KIS*, barlangkut.cs,/ 5 8 9 .0 ,
Földalatti expedíció a Szabadság-bar
langban,
írták* CsekŐ Árpád, Frecska József és
Stefanik György, 591.o.
Rövid barlangkutatási hirek, /B.'O./ 592,o.
Egri Dobó István Gimnázium Barlangkutató 

• Csoportjának 1961, évi munkaterve,
/Lengyel Gábor/ 593.0.
Kirizsi Természetbarát Egyesület Bar
langkutató Szakosztályának 1961. évi 
kivonatos munkaterve, /Balázs Dénes,/ 594,o,
Városterv Barlangkutató Csoport beszámolója 
az 1960, évi munkájáról. /Csók Rémo/ 597.0.

KARSZT- ÉS BARLAFGFJTTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ
Z---------- -----------

Magyar Barlangbiológiai irodalom 1959/
60. /HBiospeologica Hungarica"/,
összeállította* dr.Dudich Endre, 599.0,

FOGALMAK ÉJ TUDNIVALÓKn r a -  És baféAiTokutatásecz
Szerkés'ztTk; Baráto"sI~JÓzséTnS és

Barátosi József 603.0,
HOZZÁSZÓLÁS
MésztuFáT"Ténéken vagy mésztufamedenoe?
Irta? Balogh Ernó 608,o,

TÁRSULATI ÉLETKözgyűlési beszámoló, összeállította*
Balázs Dénes 611,o,
A MKBT 1961, évi vezetősége és tiszt
ségviselői 6 1 5 .0 ,
Barátosi József ügyvezető társelnök 
közgyűlési beszámolója 616,o.
MKBTo 1960, évi költségvetésének tel
jesítése, 1961, évi költségvetés,/Sz,Gy,/ 625.0,
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TÁPSÜLATI EPREK
Me gaTaPuTlTa"l!zpeleokartogrófiai Szak- 
bizottság. /T.J*/ 626,o,
MKBB« második nyilvános ülése0 /B#J,/ 627#o,
MKBB„ és MKBT# 1961„ évi munkaterve, /B#J#/ 628#o,
Pál;/ázati és versenyeredmények. /B„D./ 630.o.
A Szemlőhegyi- és a Mátyáshegyi-barlangok 
látogatása, /B.D./ 631#o,
Beküldőiét könyvek. 63i«o.
Felhívás /ÉKKÉ. Ásvány- és Földtani 632.0.
Tanszék/

Szerkesztőségi közlemény 607.0,
A__TÁJ :P07TATÓ

rgC)'0." évben'meg jelent számainak tárgy- és 
névmutatója, Összeállította: Baczko Emma 633.0,

I N H A L T S A U S 2 TJ G
Über die neuen Forschungmethoden dér Speleologie 
"und TEre wTssens’ch.: ftlTcTTe Auswátung, S. 537.
Vortrag~d-.tTubert~Ee&sTers in dér Vortragssit zung 
des Auschusses fíir Karst- und Eühlenforschung,
Die Erschliessung dér Höhlen galt bis vor Kurzem 
als reine Sporttátigkeit# wurde jedoch in den 
letzten Jahren zu wissenschaftlicnem láng erhoben, 
da dér Nachweis unbekannter Höhlen wissenschaftlich 
unterstiitzte Forschungen voraussetzt,
Ausser dér Ceologie und Morphologie werden in 
letzter Zeit, besonuárs in Ungarn, imier mehr 
hydrologische Vorstudien zum Kachveis dér noch 
unbegangenen Höhlen und üasserláufen herange- 
zogen. Dér 'Vortragende erláuterte, wie aus dem 
Ablarf des rcchvassers, dér Xiderung dér Ionen- 
konzentration und Yasserschültung, des relativen 
Saueratoffgehnltes dér Karstquellen Schlüsse 
auf das Ausnass, des C-efálles und dér Crösae 
dér Wasserfüiirenöen Höhlen gezogen werden können,
Auch das Verliültnis Ca/ílg des Wassers ist sehr 
aufschlussreich. Die wissenschaftliche Aus- 
wertung dér Triftverauche kann- ebenfalls Auf- 
klárung über das Vorhandenaeim, gangbarer 
Höhlen gébén, Die geoelektrischen Schurfunge- 
metnoden müssen in Zukunft mehr in den Dienst 
dér Speleologie hineingezogen v-erden. In den 
letzten Jahren wurden auf Grund wissenachaftli- 
cher Vorarbeiten vier Grosshöhlen in Ungarn 
erschlossen.
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Genauigkeitskategorisierung dér ^öhlen-
pláne. Josef íótK;---  ------ -— ~—  S, 547.
Den verschiedenen Verwendungs zw ee ken ént- 
spreohend werden die Nöhlenpiane mit versehiede- 
ner Genauigkeit angefertigt#
Es werden in dér Arbeit 4 Kategorienstufen zűr 
Klassifizierung dér Genauigkeit empfohlen.
In dér IV. Kategorie werden solche Honlenplane 
einhereiht, die grösstenteila auf Grund von 
Schatzungen angefertigt wuraen, die Höhlen- 
plane dér I. Kategorie eind mit den modernsten 
technibche Hilfsmittel und Instrumenten aufge- 
rommen. Dér Pehler bei dér vvinkelablasaung musa 
innerkalb 20" bleiben, Die Korrektion dér 
Deklin, tion masa auoh. bei dér II, Kategorie 
angewendet werden# Bei dér I.Kategória müsaen 
samtliche Ano; alien korrigiert werden,
Bemerkung zu Genauigkeitskategorisierung
Tér HoKleriplane# Dr» KarT Bertalan# S. 551.
Es wird. die in dér Schweitz angewendete Kate- 
gorisierung betrachtet und empfohlen, &ie höhe- 
re Kategoriestufe soll die genauere Kartierung 
andeuten.
Ilöhlen und Höhlenforschung in Australien,
rt'tlla Kása. S, 554.
Auf Grund ei^es Artikels von Brian O’Brien in 
dem Bulletin dér amerikanitchen National 
Speleorical Society /1959/ werden die Karst- 
gebiete und Höhlen Australiena geschildert.
Einige j"ort e dber_ die Beleuchtung dér tsoheohoa-
lowakiVcHeiT^Tohlen,~~ István Czlj'iik"und L:?szT<T
Hegyesí ' S. 563.
Die Autoren nahmen Teil an dér tsoheohoalo- 
wakischen Studienreise dér ungarischen Geaell- 
schaft für Ke'rst- und Höhlenkunde im Bommer 1960.
Sie studierten die Beleuchtungseffekte dér 
tachechoslowakischen Schauhöhlen und gébén Ih-» 
ren Erfahrürgén bekannt.
Das Pitics-B’-hlenayatem, Balázs Dénes. S.566.
Dér Artikel enthalt die Forschungsdaten 
des unter Lrschliessung■stehenden Pitics- 
Höhlensystem im aggteleker Karstgebiet,
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bê . " b oolca,wo cca. 300 ganzlich unter Wasaer 
1' e de Fv’hlen; ange erforscht und vermesaen wurden.
Lei Kinizsi Forachergruppe verbraeh+en die Zeit 
zwischéh TüLE °c5terí uuO: öujahr in dér Szabadsag- 
JT̂ hle, wo verscLiedene apeleolog'.sebe ,ragon 
zu 1* én y*»:rer,
Oe T.eszpré~er For°chergruppe ertdeckte naoh Br- 
sĉ lTe:. a'ing élne a asserscETin éra im Bakony- 
gebirge eine 136 m lángé und 43 m tiefe Höhle.
Die MisVoloer Forachergruppe organiaierte ays- 
Terá«rk"ise5e Tampert Fürüeasunen in dér zum un- 
terirdirchon Kr.rort ausgebauten Thermalhöhle 
bei Fi'•kolc-Tapolca.
Yereinsleben S. 611,Die lineárisc h e Gesellschsft; für Kárát- und 
Hbhler.forschung hielt ikre jabrlicre Ceneral- 
vernamnlung am 4.Dezenber 1960, eb, Geeohafta- 
fuiüjender Josef Bsráiosi berichtete iiber die 
Arbeit dea vergangenen Jahres, dann wurde die 
Vereinsleitung neu gewab.lt, Prbaident wurde wie- 
der Akademiker Prof,dr,Érdre Dudioh, ( esohafta- 
filrend.ers Josef Barát ősi, Fit gl-. dér dér Praai- dentur: dr.Karl Bertalan, Sándor'Borbély, dr,
László Jakucs, Kari Ja■brik, dr.Hubert kessler^ 
dr.Ferenc Kretzói,dr,Ferenc Papp, dr.Pál Zoltán,
Szabó und István Venkovits,
Index S, 633.
La v/erden die in den 9 Heften des Jahres 1960, 
er8chienen Artickel nach den Autoren gruppiert 
angeführt.
Bibliographie. S, 599.
TTngáríocHe Föhlenbiologiache Fachlitteratur 
1959/60./"Bioapeologi ca Hungarica*1/ Dr.
Endre Dudioh.

D ie  He i lw ir k u n g  d é r r á d ió ? k t i v e n S t r a h lu n g e n
In ? ebic n, János Bányál .
Die r.inter«cb.tlde in Kohlén enthalten radio
aktívon Kohlén toff /C, ./ dér duroh den. Kié- 
dér c l.g in das Tropfwáaaer gekomme.i iafc 
fumaniache Forscber stell.en an dér Oberfla- 
che dér -opfateire einer - 'h - 'e Annesen- 
heói kiéi -ei, urunhul+izur Miner li n feat, 
dl rit ciné- '-ev/isacn Fi lw -.•’cung veibunden
uC:'r ' "nue,
A’'«* e Leben u n s e r e r  Főre C her g r u ppén,
TP‘ Foreohmann-Vor; .."cT'ér . r k e  v e r s u c h t o n  im Tyo.o jtr :ossuVh-Hohle we t-r v. i,. atossen, 
doc - r  dér ~'eg d u rc li F e l b lo c k e  v o r l a u f i g  
u n p a ^ s n e rb a r. Die Gruppé a r b e it e t e  i n  d é r e s t -  
t  n .oclc de a neuen J a h r e s  i n  d é r S e e g ro + te


