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Ezután a cim után sokan az olvasók közül valami újat várnak,va
lamit, ami oddig nem volt és ami talán most indul meg. Bea igv van. 
Ez a mi kis lapunk, amely kéziratként, sokszorositva v iszi közöttünk 
szerte szét társulatunk legújabb h ir e it , ' elmúlt eseményeit, fáradsá
gos munkák eredményeit, nem mondja magáról, hogy uj vagyok, újat a- 

>karok., . .
A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató csak folytatása, jogu

tódja szeretne lenni az .1911. óta folyó barlangkutató munkák hi.raaá- 
si lehetőségének, annak a kéziratként megjelenő sokszorosításnak, 
olykor lapnak, amely annyi éven át segített a barlangkutatónak ered
ményeiket egymással közölni, mások részére hozzáférhetővé tenni és 
a ..későbbi kutatók számára megörökíteni.

Mégis jelent valami újat éppen azoknak, akik "régóta és külön
böző .alakjában ismerték már eddig. Újat jelent azért, mert az 1958, 
december 12-én tartott közgyűlésen megalakult M a g v a r 
K a r s z t -  és B a r l a n g k u t a t ó  T á r s u l a t  híradó
jaként jelenik meg ez a TAJEívOZTATO. Szerkesztői, a társulat választ
mányának biztatásara, gyakran kívánják megjelentetni, lehetőleg min
den hónapban, Mindannyian hisszük, akik szeretettel gondolunk erre 
a "lapra11, hogy a ü.K,3. T.-be tömörülő karszt- és barlangkutató sze
mélyek és csoportok hasznos segítséget kapnak Tájékoztatónktól és 
az.eddig e lte lt  évek munkásságánál is nagyobb lendületre serkenti 
őket.

A Társulat egységbe fogja az eddig széteső erőket, és szocia
lis ta  hazánk javára tudja fordítani azokat az erőfeszítéseket, ame
lyek önmagukban csak öncélt szolgálhattak, sportot, vagy egyéni am
b íc ió t , de a társulat összefogó es irányitó munkája egesz társadal
munk közkincsévé teszi eredményeinket. A nagy közösség mindenki ré
szére egyformán közel hozza, elérhetővé teszi a magyar barlangkuta
tásnak azokat a nagy alakjait, akik kereken fé l  évszázada minden
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szabadidejüket, a barlangok megismerésének szentelték, és akik meg
valósították az M.K.B.T. megalakulását.

A mi lapunk beköszöntője először nekik'mond köszönetét példa
mutató fáradozásukért és ezután is kéri őket társulatunk rninuen 
tqgáa, hogy segítsenek valamennyiünket továbbra is tanácsaikkal, 
tudományuk átadásával és ha kell, közvetlen vezetésükkel.

Mellettük köszönettel, adózunk a heh 
azoknak .az elvtársaknak, akik meglátták 
gyott csoportok dolgozóiban re jlő  erőket 
segítő kezet nyújtani a barlangosoknak,

't,
3S
ami

’elü.gyele t .részükre, védnökség 
kuló társulat fe l  
sót, nagy feladatok vállalását és reméljük ezek sorozatos megvaló
sítás át is .

á lta l leh.
t va
t övé

ézipari Minisztériumnak, 
és felismerték a magára ha- 

és érdemesnek tartották 
patronálást biztosítottak  
lla lta k  az ujjonan megala- 

tették közös célok kitiizé-

Lapunk valójában nem lap, nem kerül árusításra 
pénzért, csak J--L -------  ’ ' és nem kapható

tagjaink, csoportjaink részére hozzáférhető. Minden 
■erejével és lehetőségével a társulat c é lja it  kivánja szolgáln i, iz e 
ket a célokat pedig akkor ismerjük meg pontoson, ha idézzük az e lfo 
gadott alapszabályunk erre vonatkozó részét:

"A Társulat célkitűzése: a barlangok és egyéb karsz 
minden ̂ irányú tudományos kutatása, f  eltárás ., vizs 
mertetése. Működésével a tudományos kutatáson kere 
gazdaság gyakorlati érdekeit is szolgálni kivánja.
■Tl~ ^  ^  „  t_______ 4-.Í 1  U ..  4- _ ' '   _______ _  . . _ í r  '

barlangok és egvéb
i i r  ry -í i '  v“>feltárás

karsztjelenségek 
vizsgalaté és is -  
k.er észtül a nép'-

Tevékenysége keretében kutatásokat szervezi‘ előadóüléseket tart, 
fo lyóiratot és egyéb kiadványokat bocsát ki, kapcsolatot lé 
tes ít hasonló jellegű  külföldi szervekkel, elméleti és gyakor
la t i  irányú tanfolyamok-keretében gondoskodik a barlangkuta
tás népszerűsítéséről és az ifjúság körében az utánpótlásról. 
Műveli a karsz.t- és barlangkutatás minden ágazatát.

Alapszabályunkat^- melyet a legközelebbi száriunkban fogunk le 
közölni -  a HÍM Szénbányászati Főosztálya 1/1939. nyilvántar

tási szám alatt 1959. március 31-én hagyta jóvá. A Főosztály gya
korolja társulatunk fö lö tt .a  felügyeletet. Társulatunk munkáját pe
dig a következő szervek irányítják:

Társulat
Társulat
Társulat•Pá

,ozg
Választmánya, 
Vezetősége,

ársulat Számvizsgáló Bizottsága,j. rt - | i • y: jl '  • 7Társulat 
Társulat

Szakbizottságai 
Tanácsadó Testületé,

"Lapunknak1' tehát van múltja és hisszük mindannyian, hogy van 
jövője is . A múlttal kötnek össze bennünket lapunk első számában meg
jelenő,, korábbi munkákról szóló beszámolók is , melyeket még a Magyar 
Hidrolóbiai Társaság Központi Karszthidrológiai és"" Barlangkutató Bi
zottsága és az irányítása alá tartozó barlangkutató csoportok végez
tek. Bzek a sikerek,szép eredmények az ő munkájukat dicsérik, az 6 
törekvéseiket fe jez ik  ki, de már a mienknek tekinthetők.
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Lapunk legyen egyik legnagyobb segítsége tagságainknak ab
ban, hogy minél többen lássak a karsztjelenségek összefüggését 
tudományos megvilágításban is és ne elégedjenek meg csupán azzal, 
hogy fáradságos munkával kutatják, járjak a barlangokat.

Fiataljainkat ma még a barlangkutatás romantikája vonza-. 
társulatunkba „de hinni szeretnénk, hogy sokan, sokan lesznek, 
akik kutató tudományos eredményeket is elérnek maid. Lesznek, 
akik barlangokat kutatnak, és lesznek, akik a barlangokba kutat
nak, és lesznek /reméljük elég sokan/, akik segíteni tudják 
kisebb-nagyobb lépésekkel társadalmunkat a megismerhető termé
szet valódi megismerésében.

Barátosi József
a Magyar Karszt és Barlangkutató Tár

sulat ideiglenes ügyvezető 
elnöke.



A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 
1959. ÉVI ORSZÁGOS ANKÉTJA

B e v e z e t ő

A hazai karszt- és barlangkutatás uj összefogó szerve, a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat 1959. március 7-3-án tartotta első 
nagyméretű nyilvános ülését. Az országos ankét -  az elmúlt években a 
Magyar Hidrológiai Társaság Központi Karszthidrológiai és Barlangku
tató Bizottsága álta l szervezett 3 ankéthoz hasonlóan -  a magyar 
karszt- és barlangkutatók nagy seregszemléje volt.

Az ankéton a vezetőség beszámolt a Társulat eddigi működéséről, 
eredményeiről, nemzetközi vonalon elért sikereirő l. Ismertették a tu
dományos kutatások eredményeit és célk itűzéseit. Az egyes barlangku
tató csoportok beszámolói arról tanúskodtak, hogy megfelelő irányí
tás mellett kiváló munkát tudtak végezni.

Az ankét eredményes vo lt, mert sikerült megmozgatni és összehoz
ni az ország barlangkutatóit. Sikerült elmélyíteni az egyes csopor
tok és kutatók közti barátságot. A hallgatóság megismerkedett a Tár
sulat belső életrendjével és célkitűzéseivel. Az eddigi eredmények 
azt jelentik , hogy Társulatunk életképes, és létjogosultsága fennáll.

Reméljük, hogy az ankéton tapasztalt tények, a közösségi munká
nak eddigi eredményei továbbra is jé munkakedvet, lelkesedést adnak 
a hallgatóságnak.

• oOo.

Akövetkező oldalakon* -  kivonatosan -  szemelvényeket közlünk az 
ankéton elnangzott előadásokból,, A beszámolók közlését legközelebbi 
számunkban is folytatjuk .
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E L N Ö K I  M E G N Y I T Ó

Kedves Tagtársaink és Vendégeink !

' Újonnan megalakult Társulatunk első nyilvános ülését megnyitom. 
Ülésünknek ankét je llege  van és tárgyai beszámolók, melyek hivatva 
vannak arra, hogy a múlt év munkálatairól és eredményeiről képet ad
janak. Tekintettel a programon szereplő beszámolók szép számára és 
az idő kimért voltára, nem fogok elmerengeni a múlton e 
a ‘ ~ '
évi

, . v __  ábrándozni
jövőn, hanem én leszek az első beszámolóé Beszámolóm tárgya a múlt 
i b iológia i irányú vizsgálatok és eredményeik.

A Magyar Karszton fe lfedezett uj nagy barlangok szükségképpen 
fellendítették az állattani kutatást, amelyet az Országos Természet
tudományi Muzeum Allattára és az ELTE Állatrendszertani Intézete vé
geztek, részben finomodott, részben uj módszerekkel. Igen tekinté- 
J-ies^anyasot hoztak össze, amely folyamatos feldolgozás alatt á l l .  
PÖNYÎ JENÖ az evezőlábu^rákokat /Copepoda/ vizsgálta és a Baradlá- 
ból két uj fa jt  /Elaphoiaella pseudojeanneli aggtelekiensis, Ceutho- 
nectes hungaricus/ ir t  le . ANDRASSY ISTVÁN a fonalférgeket /Nematoda/ 
dolgozta fe l .  A.Baradlában 17 fa jt  ta lá lt , köztük a Cylindrolaimus 
baradlanus és Dorylaimus Bokori uj fajokat, VARGA LAJOS a kerekes- 
fergekkel /B otatoria / fogla lkozott, melyeknél barlangi alakjairól 
úgyszólván semmit sem tudtunk. A Baradlában 3 fa j került e lő , köz- 
tuk a tudományra is in Proales baradlana. Ez azért is nevezetes, mert 
az első olyan kerekesféreg, amely barlangi sajátságot mutat, t . i ,  
vak, VARGA LáJOS a kerekesférgeken kivül még 6 fai héjas anobát 
/Testacea/ is kimutatott a barlangból.

Bár tulajdonképpen őslénytani
nem, hogy a solvmón Grdöglyukban __________ _
labu á lla t ' fo s -"  i maradványát is megtalálták.- LOKSA HÍRE dolgo; 
ta fe l  a le le te t , es Kitűnt, hogy az egy u.n. ikerszelvényes száz
lábú /Diplopoda/, amelyet a felfedezőről Brachydesmus Topáli-nak ne
vezett e l . A le le t valószinüleg r is s z -e lő t t i  korú.

Eiőteljesen fo ly t a denevérek gyűjtése, gyürüzése és élősködő- 
íknek a gyűjtésé, amely munkában TOPaL GYÖRGY és JANlSCH MIKLÓS je -  
TAHTcnuM*  ̂ bőséges anyag feldolgozás alatt á l l ,  de BABOS A. és 
• i p M.  eSY kűllancsfai t , Ixodes ohiropterorum sp.n. már le 
írtak, Ez az á llat a Mánfai oarlang, P il is i  Kőlyuk, M iskolc-tapol- 
cai es a lisznyice barlang denevérein é l.

Több, az 1957. és 1958. évben barlangjainkból előkerült uj ro
var- es atkafaj leirás.a csak a folyó évben fog megjelenni.

Mivel a magyar barlangi fauna újdonságainak le irása it különbö- 
'2 sem barlangtani folyóiratokban közölték,- jónak láttam 

az iy4o. óta le ir t  állatok adatait összegyűjteni és összefoglalva
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egy kis cikkben közzétennie Ez a ,bécsi "Die Höhle" c. folyóirat 1958. 
évi 1. számában jelent meg.

Az ELTE állatrendszertani Intézetének kutatói nemcsak a Baradlá- 
ban jártak, hanem más barlangokban is , A barlangbaológiai kutatás az 
intézet hivatalost u„n„ akadémiai témái közt is szerepel. A Ma-var 
Tudományos Akadémia ezeket cé lh ite lle l támogatja, úgy, hogy eléggé 
nagy mozgásszabadságunk van. Ezt ki is használtuk. Annál is inkább, 
mert mind az Akadémia, mind pedig a TTK több esetben autót is bocsá
tott rendelkezésünkre. *

Ez módot adott arra, hogy egy, nálunk eddig nem alkalmazott gyűj
tési módot vezessünk be.. Minden barlangkutató tudja, hogy egy. bar
lang élővilágának csak egy töredékét tudjuk összegyűjteni pusztán 
szemlélődő, egye .ü módszer, ille tve  gyűjtés révén. Ezen vagy a 
többszöri, gyakori látogatás, vagy pedig a mechanikus gyűjtés segít
het. Ez utóbbit teszi lehetővé a már régebben is hasznait csalétkes 
csapdának egy uj változata, az u.n, BARBER-féle állandó vagy tartós- 
csapda. Ez nemcsak illa tozó  csalétket, hanem egyszersmind konzervá
ló folyadékot is tartalmaz. Miután néhány kisérlet meggyőzött minket 
a módszer jóságáról, megkezdtük a barlangoknak csapdákkal való rend
szeres betelepítését.' 1953-ban 17 barlangunkban több, mint 4no ilyen 
csapdát helyezett e l L0K3A IMRE és segítőtársa-, SZOMBATHELYI LaSZLű-  
né, A vizsgálatsorozatot eddig 7 barlangban zártuk le . Az eddig mu
tatkozó eredmény az, hogy igen nagy állatanyag gyűlik igy össze, a- 
mely főképpen a Collenb'ölák, atkák és a százlábúak fajainak számát 
fogja emelni. Néhány uj fajnak a leirása már publikálás alatt van.
Két fontos, pótló eredményt meg is említhetek. 1924-ben fogtuk.BOKOR 
ELEMÉR-rel a" Baradlában. a Plusiocampa spelaea nevű ősrovar egjetlen, 
tipikus példányát, Azóta nem került e lő . Mos't végre egy példányt fo 
gott, az egyik .csapda. Ez mutatja némely barlangi" rovar tényleges r it 
kaságát. Az égerszögi barlangban felfedezett Koenenia Vágvólgy.ii t i -  
puspeldánya az Állattár katasztrófájakor elpusztult. Ebből is került, 
már egy-példány es'apdábá. » » •

Hozzá kell még tennem, hogy e gyűjtésekkel párhuzamosan LOKSA ‘ 
IMRE' ökológiai^megfigyeléseket is vegez. A barlangok különböző ‘he
lyein 'hőmérsékletet es légnedvességet mér. A c alipoharak lerakása 
is tervszerűen megy, mert a különböző biotopokhoz Igazodik. így ké
pet fogunk kapni az egyes barlangé sze-k faunakülönbségeíről, amelye
ket esetleg vonatkozásba lehet hozni a fényviszonyokkal, hőmérsék
le tte l , párateltséggel és a-nedvességgel.

Botanikai vonaloriaz ELTE Mikrobiológiai Intézete, BÁNHEGYI JÓ
ZSEF professzor és ZELnűR LÍDIA tanársegéd csatlakoztak hozzánk, .ók 
a Baradlában a különböző talajféleségek és főképpen -a dénevérguánós. 
talaj mikrogombáit vizsgálták. Eredményekről ebben az évben fognak 
beszámolni. ' ’ ' V .

Közgyűlési programmatikus beszédemben csak futólag 'említettem' 
meg, hogy a Baradlában b iológ ia i laboratórium létesü lt. 1957. októ
ber 14-en MESZEL JÁNOS, a Művelődésügyi Minisztérium egyetemi fő 
osztályának h. vezetője ezt mondta nekem: "Csinálj az Aggteleki bar
langban b io lóg ia i laboratóriumot, kapsz rá pénzt", A barlangigazga- 
tósag és a Természetvédelmi Tanács engedélyének megszerzése után az



- 7 -
ttttí1 vektorának, ORTUTAY GYULl-nak, a TTK dékániának, MODLINGER 
rUSZTAV-nak és a gazdasági rektorhelyettesnek.' YILLERT ANDOR-nak 
hathatós támogatásával sikerült is a tervet, természetesen szerény 
méretek közt, de mégis megvalósítani.

Tudvalevőleg'a világon csak Európában vannak barlangi kutató- 
intézmények, mégpedig három. 1931-ben létesü lt az olasz Postumiában 
/ma Postoina/ az első, mely számára ón adtam kutatási programmot 
1932-ben/1954-ben nyilt meg a francia Pyreneusokban, ríouiisban a 
második, 1953-ban fejezték be a belgák Han-sur-Lesse-ben a harmadik 
barlangi laboratórium munkálatait. Mi tehát a negyedikek vagyunk.

Létesítményünk a Baradlának "Rókalyuk" nevű ágában van, mely
nek járata a "Királykut" nevű cseppkőmedencénél jobbra ágazik ki.
Az1első, szűk és alacsony járatot robbantással járhatóvá tettük és 
a következő nagyobb teremben rendezkedtünk be. Itt t . i .  már nem é- 
rezhető az aggteleki bejáraton át érvényesülő külső hőmérséklet hatá
sa, A talajon nagy betonlap készült, oldalt egy kis épület az ab- 
szolut-sötet kiserietek szamára, megépítettük az odavezető beton
járdát. lépcsőket, korlátokat és bevezettettük a villanyt. Fémből 
készült asztalok és állványok kerültek be és odaszállítottuk a leg
szükségesebb edényzetet /üvegek, tálak, kádak, petricsészék, gyűjtő 
és vegyszeres üvegek., s tb , / ,  hőmérőket, s tb ., szóval olyan fe lszere
lési tárgyakat, amelyek nem rozsdásodnak és nem penészednek. A bar
langrészt rácsos ajtó zárja el a közönség és a hívatlanok e lő l.

\ . . .

. Természetesen nem vagyunk olyan pompázatosak ás tökéletesek, 
mint Postoina vagy Moulis, mert nincsen .annyi pénzünk. A megindu
láshoz szükséges tárgyi alapfeltételek azonoan adva vannak. Meg
vannak a kutatási terveink is , amelyeket azonban majd más alkalom
mal fogok ismertetni. A laboratórium az ÜLTű-hez tartozik és a ve
zetésem alatt á lló Állatrendszertani Intézet része. Ügyintézője 
LOKSA IMRE, társulatunk B iológiai Szakbizottságának vezetője. Idő
vel ki kell egészítenünk egy ie lsz in i laboratóriummal is . Ennek le 
hetősége nincs kizárva.

Valamit a barlangbiológiai publikációról. Hogy a megélénkülő 
barlangbiológiai közleseket valahogyan összefoghassuk és a külföld 
számára könnyebben nyilvántarthatóvá tegyük, úgy döntüttünk, hogy 
a francia,, belga és szovjet példa nyomán indulva, ezeket valamilyen 
sorpzat-focimmel összefoglalnak és ezen' belül számozzuk. Tekintet 
nélkül arn 
letett meg 
/ 1 . 11,1117'  A, r--1- f  iu d l  Ilit; l b
VARGA LAJOS közlemény Zoologica

# Bar nem tartoznék a b io lóg ia i beszámolóhoz, de mivel a labora
tórium létesítésével függ össze, mégis megemlítem a következőt. A- 
mikor a Rókalyuk üregeit részletesen szemrevételeztem, hogy hol te- 
A^lüiünk meg. Taz egyik helyen fehéres ásvány ki virágzás t találtam. 
oninuhAi KÁLMÁN professzor személyesen is e l jö t t  oda és több anya- 
f ° f  gyűjtött a vizsgálatok számára. Hosszas es többoldalú vizsgála- 

kiderült, hogy a barlangtanban "Mondmilch" vagy "Mont- 
Nevezett, # ásvány tan i.lag még máig nem kellően defin iált 

Képződményről van szó. A mi esetünkben az alapanyaga a lublin.it nevű
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ásvány^ amely eddig hazánkból nem volt ismeretes. .A részletes ismer
tetés SZTROKAY professzortól várható ebben az évben.

Ezzel beszámolóm végére értem. Most még engedjék meg, ho^y né
hány, a választmányi ülésen és a megbeszélések során kialakuld

ügyről, ille tv e  tervről tegyek emlitést.
Amint a Társulat pénzügyi viszonyai megszilárdulnak, megindít

juk a havi tájékoztatót és az évnegyeaes fo lyó ira to t. Ez mind itthon 
mind pedig külföldön ismertebbé fogja tenni működésűnket, másrészt ' 
pedig leendő könyvtárunk számára folyóiratcserét is fog eredményezni.

Elsőrendű fontosságú feladatnak tekintjük a külföldi kapcsolatok 
kiépítését, ápolását és fe jle sztésé t. Ennek eszközei a levelezés, kü- 
lönlenyomatcsere, személyes ismeretség és külföldi barlangi kutatá
sok cserealapon..Lengyel, csehszlovák és jugoszláv barlangkutatókkal 
már eléggé élénk a kapcsolatunk. Az idén Jugoszláviába tervezünk na
gyobb tanulmányutat, .*

Igyekezni fogunk arra, hogy Társulatunknak komoly szava legyen 
a barlangok természetvédelmében és e területen a Természetvédelmi 
'Tanácsnak hasznos tanácsadó szervévé váljék. Ezzel kapcsolatosan hal
latn i kivánjuk szavunkat az idegenforgalommal kapcsolatos kérdések
ben, különösen a barlangoknak idegenforgalom számára való átalakítá
sát és berendezését ille tően .

• Mindezekről a kérdésekről tagtársainkat idejében és kellően tá
jékoztatni fogjuk.

Dr.Dudich Endre

B e s z á m o l ó

a Magyar Hidrológiai Társaság Központi Karszthidrológiai 
és Barlangkutató Bizottságának működéséről.

T isztelt Ankét !

Rövid összefoglaló beszámolómban csak azokat az eredményeket 
szeretném vázlatosan megemlíteni, amelyek nem valamelyik csoportunk 
működésével kapcsolatosak -  hiszen ezekről a csoportok; beszámolóiban 
fogunk hallani -  hanem a Bizottság, ille tv e  az azokban' képviselt szer
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ttpIc együttes működésének hatásaként a hazai barlangkutatás terén 
közvetve jelentkeztek. •

Mint tudjuk, Társulatunk elődjének, a MHT. Központi Karszthid- 
rológiai és. Barlangkutató Bizottságának legfontosabb feladata első
sorban a csoportok közötti baráti kapcsolat kiépítése, munkájuk ko
ordinálása volt, önálló akciók, kutatások nem tartoztak feladatai 
közé. Be nem csak az egyes barlangkutatócsoportok között, hanem a hi
vatalos szervek és hatóságok fe le  is egyre több kapcsolatot lé te s í
tettünk és szívósan propagáltuk a barlangkutatás gyakorlati és tu
dományos jelentőségét. így elsősorban az Országos Természetvédelmi 
Tanács volt az a szerv,- amely a legtöbb megértest tanúsította ügyünk 
iránt, és amelynek már állandó tanácsadó, véleményező szerve le t 
tünk.

Rendkívüli jelentőségűnek kell tartanunk, hogy a Főváros Ide-
tenforgalmi állandó Bizottsága és albizottságai is" rendszeresen meg- 

ivtak bennünket, ha barlangvonatkozásu ügyökről volt szó, és f e l 
kértek bennünket, hogy dolgozzuk ki a fővárosi barlangok 3 éves ide
genforgalmi beruházási és fe jle sz té s i tervét. Ezt el is készítettük 
kb. 1 m illió forintos kerettel és tervünket alapos megvitatás után 
a Fővárosi V.B. elé utalták , ahol azt a fővárosi általános idegen- 
forgalmi fe jle sz tés i terv keretében jóváhagyták és a miniszterta
nács elé utalták.

Sikerült elérnünk, hogy idegenforgalmunk hivatott szervei f e l -
jelentőségét ésismerték a fővárosi barlangok nagy idegenforgalmi

a Fővárosi Idegenforgalmi Sivataí a közelmúltban már részletesebb 
terveket is készítettek a barlangok kiépítésére. Az érdeklődés e- 
gyik;kézzel fogható bizonyitékakent üdvözölhetjük, hogy a Szemlő- 
íegyi-barlang telkére a Fővárosi Elektromos Müvek a koz
az (Jrszágos Természetvédelmi Tanács kérésére és költ 
ték a villanyt.

közelmúltban 
ségére bevezet-

„..Tájékoztatóinkat idegennyelvü kivonattal ellátva elküldtük a 
külföldi barlangkutató szerveknek és sikerült is számos uiabb kül
föld i kapcsolatot kiépítenünk. Különösen értékesnek kell mondanunk 
a nemet memokratikus Köztársaság nordhauseni barlangkutatóival, i l 
letve azok elnökével, Friedrich Schusterrel való kapcsolatunkat, 
mert nevezett majdnem az^egész világ barlangkutató szerveivel kap
csolatot tart és mindenről értesit bennünket, viszont a magyar h í
reket is a világ minden iránya fe lé  továbbítja.

Közeli kaocsolatba kerültünk B.V.Rizsikov professzorral, aki 
a sverdloyski hiditgeológiai kutatóintézetben karsztvizkérdésekke1 
foglalkozik és a magyar barlangokat szerette volna megismerni. A 

i  áltál b iztosíto tt költségek terhére meghívás is ment neve- 
zett tőle , de sajnos ez év februárjában váratlanul bekövetkezett 
naiala megakadályozta meghívásunk te lje s íté sé t .

i Jenemet kutatók fe lé  a Rádió segítségét is megkaptuk, arnely- 
vBr Kuliólai adásaiban két alkólámmá! is ismertethettük' a magyar 
barlangkutatás ügyét. A brüsszeli v ilágk iá llítás alkalmából rende- 
íJjJJ nemzetközi szpeleológiai kollokvium keretében egy magyar előa
dást is beállították, de az utazási nehézségek miatt ennek megtar-
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tására sajnos nem került sor. Annál örvendetesebb, hogy legalább a 
Bariban megtartott II . Nemzetközi 3arlangkutató Kongresszuson JAKUCS 
LÁSZLÓ képviselhette a magyar barlangkutatókat.

Az elmúlt évek csehszlovákiai, lengyelországi és ausztriai csere- 
látngatásainak sikere alapián Bizottságunk a múlt évben egy albániai 
barlangkutatótúrát tervezett, aminek azonban a legnagyobb nehézsége 
abban nyilvánul, meg, hogy Bizottságunknak nem volt megfelelő partne
re Albániában, és így ez ügyben ind ított akcióink meglehetősen egy
oldalúak maradtak mindaddig, amig a Vízgazdálkodási Tudományos Kuta
tó' Intézet albániai vizkutatóexpediciójaba be nem kapcsolódhattunk.
E kutatásnak ugyanis rendkivüli gyakorlati jelentősége volt és azt 
az’ albán kormány nagymértékben támogatta. Kars'stvizkutatásról lévén 
Szó, bizottságunk bekapcsolódása rendkívül szerencsés v o lt . Az albán 
illetékes korok is örömmel vették közreműködésünket és kutatóink ré
szére az ottani e llá tást és közlekedést -is vállalták. Igaz ugyan, 
hogy ezzel szemben egy bizonyos mértékig le  kellett mondanunk erede
t i ,  'kifejezetten szpeleológiai célkitűzéseinkről, de igy is rendkí
vül tanulságos és érdekes volt ez a barlangkutatás szempontjából 
majdnem teljesen ismeretlen terület, ahol valósággal úttörő munkát 
végeztünk, a kutatás eredményeiről már több helyen beszámoltunk.Itt 
csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy javaslataink alapján -  v íz - 
szerzés céljából -  elindították  egy olyan kutatótárót, amellyel f e l 
tehetően nagyobb barlangrendszert fognak feltárn i és akkor újra igény- 
beveszik a magyar kutatok segítségét. Az egész kutatást egyébként a 
tiranai beszámolón résztvett albán és szovjet szakemberek a kölcsö
nös szocia lista  segitségnyujtás és a tudományos tapasztalatátadás 
mintaképének nevezték. .

Bizottságunk néhány éves fennállása alatt úgy gondolom, hogy 
elég sokat tett a hazai .barlangkutatás ügyének további fellendítése 
érdekében, de leglényegesebb eredménye talán mégis’ az vo lt, hogy meg
mutatta, hogy a magyar barlangkutatók tábora van olyan erős. hogy 
önállóan, saját Társulatba tömörülve képes a magyar barlangkutatás 
ügyét^most mar még nagyobb lendülettel, az összes erők összefogásá
val népgazdaságunk és a.tudomány szolgálatában továbbvinni .

Dr. Kessler Hubert,

9
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B e s z á m o l ó

az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem ásvány- és 
Földtani Tanszéke Barlangkutató Csoportiának 1957. 

októberétől -  1959. márciusáig végzett munkájá
r ó l . /x x /

Alig több, mint egy hónappal legutóbbi ankétünk után -  1957. 
november 9-én -  megvalósult kutatócsoportunk régi álma. A jósva- 
fő i  Kis tohonya-forrás fe le t t i  völgy oldalában az Építőipari és Köz
lekedési Műszaki Egyetem, és az egyetemi Ásvány- es Földtani Tan
szék vezetőinek, valamint több más barlang és karsztvíz-kutatással 
kapcsolatos Intézmény képviselőinek jelenlétében felavattuk az or
szág első szpeleol-ógiai laboratóriumát, a Vass Imre-barlangi Ku- 
tatoálíomástt

Az állomás lé tre jö ttéve l kapcsolatban legyen szabad röviden 
Vörösmarty szavait idézném: "Annyi balszerencse közt, és oly sok 
viszály után Valóban, csak a legnagyobb hála és köszönet
hangián szólhatunk szeretett professzorunknak és társelnökünknek, 
dr. Papp Ferencnek minden akadályt leküzdő és lehetetlent nem is 
merő kitartó munkájáról, amelynek eredményeképpen kutatócsoportunk 
ma már a lehető legkedvezőbb körülmények Között folytathatja tu
dományos és feltáró munkáját a Vass Imre-barlangban és a környező 
karszt területen.

A Kutatóállomás felavatása után rövidesen kidolgoztuk az á l
lomás 1958. évi munkatervét, amelynek, összeállítása során a terv- 
bevett különböző irányú kutatási feladatokat és vizsgálatokat öt 
nagyobb csoportba soroltuk az alábbiak szerint:

1 . /  A Kis tohonya-forrás karsztvizrendszerének térségében fe l 
tételezett barlangrendszer kimutatása.’

2 . /  A Vass Imre-barlangrendszer feltáró kutatása.
3 . /  A Vass Imre-barlang dokumentációs feldolgozása.
4. /  A Vass Imre-barlang tudományos feldolgozása.
5 . /  A Vass Imre-barlang kutatását elősegítő technikai felada

tok megoldása.

/x x / A beszámolót nagy terjedelme ellenére változtatás nélkül 
közöljük, ügy gondoljuk, hogy a barlangkutató csoportja- 

- ink sok hasznos tapasztalatot meríthetnek a Műszaki Egye
tem barlangkutatóinak átfogó, tudományosan megalapozott 
kutatási munkáiéból. Az i t t  Közöltek például szolgálnak 
a többi nagyobb barlangunkban végzendő tudományos megfi
gyelő munkához. A cikkben foglaltak könnyebb megértését 
a mellékelt térkép seg íti elő. /Szerk. megjegyzése./
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Munkatervünk végrehajtása során talán egyik legérdekesebb fela

datnak ígérkezett a Kis tohonya-forrás karsztvizrendszerének térségé
ben részben már kimutatott barlangrendszer további kimutatás a .1958- 
ban a Kistohonya-forráshoz tartózó karsztvizrendszer. valamint ennek 
térségében fe lté te lezett barlangrendszer kiterjedését és összefüg
géseit meghatározó vizsgálatok kerültek előtérbe,

A múlt év ^tavaszán és nyarán -  az illetékes határőrségi szervek 
megértő támogatása nyomán -  végre sor kerülhetett a viznyeiőkérdés 
k isérleti vizsgálatának megindítására, E kérdéssel kapcsolatban a 
Vass Imre-barlang kutatásának kezdete óta az alábbi problémák merül
tek fe l :

1 . /  Tartozik-e a Kistohonya-forráshoz, ille tve  a Vass Imre-
barlanghoz víznyelő ?

2 . /  Amennyiben a Vass Imre-barlang rendelkezik víznyelővel,
úgy mennyi ezeknek a száma ?

3. /  Hol helyezkedik e l, ille tve  hol helyezkednek el ezek a
víznyelők ?

Korábbi megfigyeléseink nyomán -  mint ismeretes -  fe lté te lez 
tük, hogy a Vass Imre-barlang legalább egy nagy nyelőképességü víz
nyelővel rendelkezik. Erre az a tény volt a legdöntőbb bizonyíté
kunk, hogy a jelenleg bejáratnak kiépített forrás tölcséren keresz
tül 1954. júniusában kb. 3 napon át -  reális közelítő számításaink 
szerint -  minimálisan mintegy" 3o.oop l/p -es  hozamú nagynyomású v iz - 
sugár tört fe l .  Azt is feltételeztük, hogy ez a víznyelő a szlováki
ai szádvárborsai Ivíilada-barlang víznyelője. Ezt az elképzelésünket 
pedig az egyértelműen erre utaló rétegtani, tektonikai es hidrográ- 
f ia i  körülmények támasztották alá.

Ennek ellenére azonban, minden reális számítást meghazudtolva, 
mind a májusi sóval, fluoreszceinnel és rubidium izotóppal végre
hajtott összefüggés-vizsgálat, mind pedig az augusztusi' fluoresz- 
ceines vizsgálat egybehangzóan azt mutatta, hogy a Milada-barlangi 
víznyelő nem a Kistohonya-forráshoz, hanem a szlovákiai Kecső-for
ráshoz tartozik,.

A májusi kísérlet idején looo 1/p, az 
kor pedig 5oo 1/p volt a Kistohonya-forrás

Májusban a Központi Fizikai Kutató Intézet támogatása során 
nyílt lehetőség többek között az izotopos vizsgálatra is . Vedres 
Dániel fizikus és Mándy Tamás egyetemi tanársegéd közreműködésével.
A radioaktív vizsgálat dr. Bozóky László professzornak a Magyar 
Atomenergia Bizottság tagjának ellenőrzése mellett fo ly t le . Az 
augusztusi vizfestésnez szükséges nagyobb mennyiségű fluoreszceint 
igen olcsón házilag á llítottuk  elő Palyi Gyula irányításával.

E vizsgálati eredmények alapján lé tre jö tt  ellentmondás megoldá
sára három különböző elképzelés is merült fe l :

1 . /  A Vass-Imre-barlanghoz nem a Milada-barlangi, hanem más
víznyelő' tartozik.

2 . /  A Vass Imre-barlangnak nincs víznyelője.

ugusztusi vizsgálat- 
znozama.

e>

4
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3 . /  A Kecső és a Kis tohonya-forrás karsztvizrendszere egymással 
. összefügg, A Milada-b§rlangi viznyelő a Vass Imre-barlang- 

hoz is tartozik oly módón, hogy a viznyeiőn le fo lyó  vizek 
egy része a Kis tohonya-forrást táplálja . A szóbanforgó 
bifurkáció azonban csak nagyobb árviz esetén jön lé tre .

E három lehetőséget megvizsgálva, jelenlegi ismereteink alap
ján a következő a helyzet:

Rétegtani, tektonikai és hidrográfiai tényezők figyelembevéte
lével a Milada-barlangi viznyeiőn kívül magyar területen csak a 
Haragistyai-kut viznyelője, szlovák területen pedig csak a Vizfaka- 
dás nyelője jöhet számitásba, mint a Vass Imre-barlang viznyelője. 
Mindkét nyelőnek azonban egyaránt olyan kicsiny a vizgyüitoterulete 
és nyelőképessége, hogy kizárólag ezeket figyeleabevéve fiz ik a i le 
hetetlenségnek tűnik a Vass Imre-barlang jelen legi bejáratát kiala
kító 1954-evi hatalmas árviz.

Ha feltételezzük, hogy a Vass Imre-barlangnak egyáltalán nincs 
víznyelője, akkor csak ugy lehet megmagyarázni a szóbanforgó á rv i
zet ? ha azt a Vass Imre-barlanghoz tartozó maximálisan 5 km̂  kiter
jedésű dolinákkal tarkított karsztos vízgyűjtőterületen -  egyszerre 
nagy tömegben -  beszivárgó csapadékvíz okozta. Ennek az elképzelés
nek van nemi alapja, mivel a je len legi ismeretek szerint a Kossuth- 
barlang árvizei is részben csak igy származtathatók. Ha azonban 
összehasonlítjuk a Kistohonya- és a Hagytohonya-forrás karsztvíz- 
rendszerét, akkor mégsem látszik  valószínűnek,, hogy a Vass Imre-bar- 
leng 1954-es árvize kizárólag szivárgó vizekből táplálkozott, mivel 
a Nagytohonya-forrás karsztos vízgyűjtőterületének kiterjedése le 
galább lo km̂  -  a Kistohonya-forrasé legfeljebb 5 km̂  -  mégis csak 
26.000 1/p a Hagy tohonya-forrás maximális vízhozama, szemben a Kis- 
tohonya-forrás legalább 3o.ooo 1/p maximális hozamával.

A fentiekből következik, hogy a felmerült ellentmondás megol
dására a harmadik elgondolás a legvalószínűbb. tehát vissza kell 
térnünk eredeti feltevésünkhöz azzal a módosítással, hogy a Milada- 
barlangi viznyelő a Kecső-forrásnak kishozam idején is , a Kistoho- 
nya-forrásnak*pedig csak nagyobb hozamok idején szolgáltat vizet.
Ha ez igaz, akkor kétségtelen, hogy fö lda la tti vízfolyás bifurkáció- 
iával állunk szemben, sót -  és ez még érdekesebb -  esetleg bifurká- 
ló barlangrendszerrel is . Ezt a feltevésünket megerősíti az a tény 
is , hogy a májusi kísérlet során a vizsgálat kezdetétől számított 
4o óra múlva a Kis tohonya-forrás vizében "vélet lenül" éppen egy
szerre, de alig  észrevehető módon megnövekedett mind a sokoncentrá- 
ció , mind pedig a radioaktivitás mértéke. Mivel azonban mindkét ér
téknövekedés hibahatáron belül esett, nem bizonyítottak semmit.

A Vass Imre-barlang viznyelő kérdése tehát még koránt sincs 
megoldva. A legközelebbi jelentősebb árvíz idején Iéiy egesen na
gyobb mennyiségű jelzőanyagokkal újabb kísérletet fogunk végrehaj
tani a szóbanforgó fe lté te leze tt összefüggés bizonyítására. Újabb, 
árviz idején végrehajtandó kísérletnek éppen azért van értelme, 
mert mindjét múlt évi összefüggésvizsgálatunkat közel minimális 
hozam idején végeztük.
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Múlt év augusztusában megindultak a v ízfestési kísérletek a 
Vass Imre-barlang és a Kis tohonya-forrás között fe lté te le ze tt- egyéb
ként igen valószínű -  hidrológiai kapcsolat bizonyítására is . A Si
vatagi-víznyelő megfestése során -  jobb hijján -  mesterséges vizbe- 
táplalásra kényszerültünk. Amint ez a múlt evre jellemző volt, ez az 
ööszefüggésvizsgálat sem járt eredménnyel, valószínűleg azért, mivel 
a víznyelőbe a fluoreszcem nel együtt betáplált vízmennyiség mind
össze csak 2oq 1 volt.

Ez év januárjában a Kistohonya-forrás kersztvizrendszerének tér
ségében a jelen legi Vass Imre-barlang folytatásaként fe lté te lezett 
nagyobb barlangrendszer további kimutatásának keretében megindítottuk 

“a Kis tohonya-forrás vizének rendszeres fizikai-kém iai vizsgálatát,
E'vizsgálat-sorozat-amelyen Berhidai Gyula munkatársunk fáradozik - 
kiterjed a forrásvíz hozamára, hőfokára, elektromos ellenállására, 
kalcium és magnézium-ion, valamint re la íiv  oldott oxigéntartalmára.

A Vass 'Imre-barláng feltáró kutatásának eddig legnehezebb szaka
sza tárul elénk, ha visszapillantunk a legutóbbi ankét óta e lte lt  
időszakra.

1957. nyarán -  mint ismeretes -  nagyszabású előkészületek után 
a Cyklopsok Csarnokának végén -  az u.n. L-ágbar* átjáró kibontását 
kezdtük meg a főág fe lté te lezett folytatásának irányában. A Kutató
állomás felavatása után 1957. novemberében tovább folytattuk annak
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lomas felavatása után 1957. novemberében tovább folytattuk annak 
kutató aknának mélyítését, amely arra van hivatva, hogy segítségé

vel elérjük a Cyklopsok Csarnokának végén felhalmozódott omladék fe l 
színe alatt mintegy 12 m mélyen húzódó vizjárat sz in tjé t, hogy ami
kor azt elértük -  a vízfolyás nyomait követve -  biztosan átjuthas
sunk n főág fe lté te leze tt folytatásába. A novemberi munkálatok leesünk
főbb eredmenye az 
harántolva ko. 1 m

volt. hogy lefe 
vastag fekete 

.yags:
lé haládva a laza omladékban -  át- 
mangános bevonattal e llá tott tör

melékanyagot -  viszintes^anyagszintre bukkantunk. így tehát való
színű volt, hogy elértük a Keresett vizjárat sz in tjé t.

1958. januárjában a rendelkezésünkre á lló  rövid idő miatt -a fe l 
táró kutatások keretében csak aknabiztositással tudtunk foglalkozni. 
Az ácsolat megerősítésére akkor fe ltétlenü l szükség volt, hogy a vár
ható tavaszi árvizek romboló hatásától kellőképpen megóvjuk fáradt
ságos munkával k iépített kutatóaknánkat.

Cvklopsok Csarnokai- átjáróval kapcsolatban tervbevett tava
szi és nyári kutatásokat azután szinte teljesen megbénította a La- 
gunás-szifonban április e le jé tő l augusztus végéig egyfolytában je 
lentkező ^árviz, ^Augusz tus vegén p'edig, amikor már lehetővé vált vol
na a,rovábbi előrehaladás. egy kritikus helyen szükségessé vált rob
bantás végrehajtása következtében jelentős omlás történt az aknában. 
Múlt év novemberében a kutatóakna Helyreállítására kellett tehát for- 
diteni amúgy is rövid időnket. Az igen veszélyes h elyreállítási mun
kát -  lényegében -  a nagy lelkesedéssel segítségünkre sietett 8 ta
gú egeresein bányászbrigád végezte el Ivády Kálmán vezetésével.1958, 
őszén ugyanis a műegyetemi Ásványtani Tanszék és az Egeresehi-Bánya- 
üzem között szocia lista  szerződés jö tt  lé tre , amelynek értelmében a 
Tanszék tudományos vizsgálatokkal seg íti a Bányát/ a Bánya pedig ki
segítő munkákkal és felszerelésekkel támogatja a 7ass Imre-barlangi 
feltáró kutatásokat.
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1958. januárjában újabb árvíz miatt megint csak lehetetlenné 

vált a barlang végén a munka folytatása.
A Lagunás-szifon elzáródása következtében 1953, nyarán -mintegy 

kényszerűségből -  nagyobb figyelmet fordítottunk a fe lté te lezett 
alsó és felső barlangi szintek felkutatására.

S kutatások keretében Ivády Kálmán egercsehi vájár és G-ábor Nán
dor munkatársunk igen nehéz körülmények között 7 m melységig ju
tottak le a Narancs-zuhatag közelében lévő barlangi víznyelőben, 
iáig azonban az alsó barlangi kutatások egyelőre eredménytelenek 
maradtak, ugyanakkor az emeleti szintek feltáró kutatása szép ered
ménnyé 1 járt.

1958. augusztus 16-án háromtagú expedíció indult a fe lső  emele
tek felkutatására Fajérdv István munkatársunk vezetésével. Az.expe
díció tagjai voltak még Petze Zoltán és Gábor Nándor. A Narancs- 
zuhatag kornyékének átvizsgálása során sikeres áttörést hajtottak 
végre az egyik szűk oldaljarat végén. Ügy agyagfalat bontottak át, 
és e mögött fe ltáru lt előttünk a barlang addig teljesen  ismeretlen 
emeleti sz in tje , összesen mintegy 4o m hosszúságban. Az emeleti 
szakasz, amelyet felfedezői szépsége miatt íalhallának neveztek e l, 
az Eldorádó szintiével egymagasságban K-Ny-i irányban, mintegy 15 Hí
rei magas abban ...húzódik a bejárati szint fe le t t .  Az újonnan-felfe
dezett barlangrész különlegessége egyrészt az, hogy elvezet a Na- 
rancs-zuhatag eddig ismeretlen eredetéhez, másrészt i t t  re jtőzik  a 
Vass Imre-barlang egyik legélethübb alakot formáló meglehetősen 
nagyméretű cseppkőkepződménye: a kicsinyét szoptató Mammut. Fejérdy 
másnap bravúros"sziklamászással még két újabb igen magasba nyúló 
termet tárt fe l az uj ág K-i folytatásaként.

A Vass Imre-barlang dokumentációs feldolgozása terén jelentős 
fejlődés mutatkozott az elmúlt évben.

Az augusztusi kutatások során megindítottuk a barlang geodézi
ai pontosságú ujrafelmérését, mivel a korábbi fe lvéte l csak geoló
gus kompasszal történt. A felmérési munkálatok során Dékány Csaba 
vezetésevei mindenekelőtt fix-pont hálózatot építettünk ki a bar
langban. Dékány két hétig tartó igen fáradságos munkával egyrészt* 
függőkompasz segítségével^uj sokszög-vonalat vezetett végig a be
járattól a Lagunás-szifomgj másrészt kis zsebszintező es szinte
zőléc segítségével külön szintezést hajtott végre az említett sza
kaszon a nagyobb pontosság elérése ce llából. Minden egyes sokszög
vonal esetében pontosan rögzítettük a fe lvéte l ide jét, majd a Ti
hanyi Mágneses Obszervatóriumtól kapott adatok alapján -  átszámít
va azokat josvaiői koordinátákra -  korrekciót alkalmaztunk a napi 
mágneses ingadozás okozta hibák kiküszöbölésére. Erre a korrekció
ra' azért volt szükség, mert a napi mágneses térirány változás maxi
muma több alkalommal elérte a lo percet is , még a függőkompaszon 
való leolvasás pontossága 5 perc.'

A Vass Imre-barlang felmérésével kapcsolatos távlati terveink 
között szerepel a barlang részletes szelvényezése is . E terv elő
készítése céljából^ egymást kiegészítő uj trigonometrikus és fo to - 
grammatrikus' szelvényező eljárásokat kísérleteztünk ki a barlang
ban az augusztusi kutatási időszakban házilag tervezett és készi-

k
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tett műszerekkel. A trigonometrikus eljárás elvi kidolgozásánál 
dr.Kessler Hubert, a fotogrammatrikus módszer kialakításánál pedig 
Tóth József nyújtott igen jelentős segítséget alapvető ötletek tekin
tetében,

1958, őszén sor került a barlang jelenlegi végpontja fe le t t i  fe l 
színi tereppont mágneses bemérésére is a Geofizikai Intézet mágneses 
Osztályának szives segítsége folytán. A mérést Stomfai Róbert geofi
zikus vezetésével hajtottuk végre saját készitésü elektromágnes fe l -  
használásával. Stomfai uj és igen praktikus elgondolása alapján a bar
langban állítottuk  fe l a mágnes ómétért, mig a könnyen hordozható, v i
szonylag kis súlyú és külön e célra méretezett elektromágnest a fe l 
színen mozgattuk. A barlangban elhelyezett magnetométer fáradságos 
észlelését Keresztes Ferenc és Zsilé Antal geofizikusok végezték. A 
barlang végpontja ás a fe lszin  között lé tes íte tt  telefonösszekötte
tés felhasználásával viszonylag rövid idő alatt -  8 órai munkával -  
sikerült meghatározni a maximumpontot, 1 méteres pontossággal.

Ajmágneses mérés eredményeként bebizonyosodott, hogy a Hosszú- 
völgyből kb. 25 m hosszú le j ttáró kihaitásával uj bejáratot lehet lé 
tesíteni a barlang végén. A Cyklopsok Csarnoka fe le t t i  kőzetréteg 
vastagsága pedig mintegy 18-2o m. A mérés megszervezésében és szak
szerű végrehajtásában Dékány Csaba és Holly István működtek közre.

„A legutóbbi ankét óta e lte lt  időszakban tovább folyt a barlang 
képződményeinek rendszeres fényképezése. Száyer Kornél, Gábor Nán
dor és Gádoros Miklós több uj művészi fe lv é te lle l gazdagította a 
csoport dokumentációs anyagát.

AVass Imre-barlang tudományos feldolgozásával kapcsolatban i -  
gen eredményes árvizi k ísérletről adhatunk számot. A mült év elején, 
még a hóolvadási időszak beköszöntése előtt árvizjelző állomásokat 
állítottunk fe l  a barlang 14 pontján, hogy pontosan regisztrálhassuk 
a barlangban jelentkező arvizi vízfolyás maximális vízállásait és főbb 
áramlási irányait, E kísérletre azért volt szükség, hogy éldönthes- 
sük azt a már rég felmerült kérdést, ho^v vájjon a barlangban je lent
kező árvizek honnan nyomulnak be a jelenleg ismert szakaszokba: a fő 
ág fe lté te lezett folytatásából-e, vagy pedig alsóbb szinten kialakult 
vizvezető járatokból ? Az eredmények Kiértékelésére augusztus végén 
került sor a Lagunás-szifon‘megnyitása után..Az értékelés során be
bizonyosodott, hogy nagyobb árvíz esetén jelentős hozamú patak tör 
át a főág ismeretlen folytatásából, a jelenleg ismert barlangszakasz- 
ba. A fö lda la tti patak áthaladva a Cyklopsok Csarnokai kutatoaknánk 
jelenlegi végpontján, végigfolyt az u.n.'Vizes-ágon, majd eltűnt a 
Cyklopsok-Utja hegyesszögű kanyarulatánál kialakult víznyelőben. Több 
uj részleteredmény mellett bebizonyosodott továbbá az is , hogy a La- 
gunás-szifonban jelentkező árvizi eredetű vizmennyiség nem hátulról 
folyó gátakként tö lt i  meg a szifont, hanem szűk járatokon át alsó 
szintről nyomul fe l ,

kísérlet legfőbb gyakorlati eredményeként tehát kézzelfogható 
bizonvitékot nyertünk arra nézve, hogy a Cyklopsok Csarnokának kutató
aknáit helyesen telepítettük és hogy valóban elértük már a xoraboan 
csak fe lté te lezett v iz járati szintet. E fontos vizsgálat Holly István 
és Fejérdv István vezetésével fo lyt le . A miskolci Zsombolykutatók ré
széről Tóth József jelentős segítséget nyújtott ebben a munkában.
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Megindult a barlang klimatológiai kutatása is . Múlt év február
jában földa la tti meteorológiai állomást létesítettünk a Baradla i -  
Cseppkőoszlop m elletti emeleti szinten. Az Országos Meteorológiai 
Intézet a barlang levegője hőmérsékletének, páratartalmának és lég- 
nyomá"'í*'r'k folyamatos regisztrálására termo-, higro- és barográfot 
bocsátott a Kutatóállomas rendelkezésére. A barlangi meteorológiai 
állomás felszerelésénél Arany József, a Meteorológiai Intézet munka
társa, valamint Tóth József nyújtott szives segítséget.

Ez év januárjában a klimatológiai kutatásokat kiszélesítve, Ber- 
hidai Gyula párolgásképességi vizsgálatokat kezdett a barlangban an
nak a vitatott kérdésnek számszerű kiértékelése cé ljából, hogy váj
jon van-e lehetőség a.barlangi vizek elpárolgására V

Czájlik István és Fojérdy István irányításával 1958. nyarán 
megkezdtük a Vass Imre-barlangi csepegővizek kémiai vizsgálatát is , 
kalcium és magnézium-ion, valamint relativ oldott oxigéntartalomra 
nézve. E vizsgálatok a barlang tudományos feldolgozásán túlmenően 
egyben a barlangrendszerek kimutatásával kapcsolatos kutatásaink k i- 
serleti megalapozását is szolgálják. A cseppkövekről lecsepegő v i
zek oxigéntartalmának meghatározásához Czájlik és FMérdy igen szel
lemes cseppkőről való vizmintavételi eljárást dolgoztak Ki.

Vegyészeink a csepegővizek vizsgálata közben érdekes lágy csepp
köveket u.n, mészkrém- a külföldi irodalomban "mondmilch"-nek le ir t -  
képződményékét fedeztek fe l a barlangban, amelyeknek kémiai anali- 
zise folyamatban van.

Sulymérésen alapuló, tehát igen érzékeny módszert dolgozott ki 
Fejérdy a barlangi cernacseppkövek növekedésének megfigyelésére, E 
hosszaob lejáratú cseppkőgyarapodási kísérletek a barlang több pont
ján megindultak a múlt év őszén,
, ,A cseppkövek szineződésével és a különböző barlangfal- és kép

ződnie ny-bevonatok részletes kémiai analízisével Pályi Gyula fog la l
kozott az elmúlt időszakban.

Érdekes genetikai vizsgálatokat is végeztünk a Vass Imre-bar- 
langban a morfológia és a tektonika összefüggéseinek vizsgálata so
rán. E kutatások egyrészt a Cyklopsok Csarnokában tektonikailag e l
torzított barlangszelvény rekonstruálását és ezen keresztül a re l- 
tárókutatások elobbrevitelét célozták, másrészt a fe lsz ín i és a 
földalatti tektonika összekapcsolásának érdekében történtek. Ezen 
ártéren jelentős előrehaladást b iztosit a továbbiakban a barlang 
végének múlt évi mágneses bemérése.

Ma már egyre világosabb, hogy nemcsak a Cyklopsok Csarnokai, 
hanem a Lagunas-szifon és a Dóm közötti kőzettérség is jelentősebb 
szakaszos elmozdulásoknak volt kitéve -  már a barlang kialakulása 
után, -  hiszen csakis tektonikai alapon magyarázható a szóbanforgó 
elesen lehatárolt szakasz emeletekre való széttagoltsága.

A múlt év során állatgyüjtés is fo lyt a barlangban a Miskolci, 
ombolykutatók részéről Molnár Gyula vezetésével.

Befejezésül még néhány szót a Vass 
segitő technikai feladatok imegoldásáról

Imre-barlang kutatását elő-
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Eredményes kísérletet folytattunk a Vass Imre 
bőkre ráhelyezett üreges tö lte tté l való robbantás 
megvizsgálása cé ljából. Bebizonyosodott, hogy ezze 
25 dkg jóminőségü paxittal mintegy 1 méternél kise 
bök átrepesztése lehetővé válik. E módszer tehát j 
feltáró barlangkutatásban, mivel alkalmazása esete 
szöbölhető a robbantólyukak.f.urása.., .ami különösen 
ban 'biztositja  a gyorsabb előrehaladást*

-barlangban kőtöm- 
has ználnat óságának 
1 a módszerrel kb. 
bb átmérőjű kőtöm
ői használható a 
n többnyire kikü- 
szük kutatótárók-

Legutóbbi ankétünk óta e lte lt  időszakban a barlang szükebb pont
jainak további kiépítésén kívül jelentős munkát végeztünk a barlang 
telefonhálózatának tovább fejlesztésében is . Gádoros Miklós munka
társam irányításával 3oo m hosszú légvezetéket építettünk ki a bar- 
langbeiárat és -a Kutatóállomás között, E műszaki létesítmény seg it- 
ségevel -r tekintve, hogy a barlangban több. telefonállomás is műkö
dik -  a Kutatóállomás ma már a szó legszorosabb értelmében a Vass . 
Imre-barlangi kutatások központjává változott.

A kiépített telefonvezeték nemcsak a mágneses mérés lefolytatá
sát -  méghozzá igen „gördülékeny lefolytatását -  tette lehetővé, ha
nem pl. a tervbevett további fe lsz ín i és fö lda la tti tektonikai ösz- 
szefűggés vizsgálatok, valamint a barlangban elhelyezett műszerek 
távirányítását is lehetővé fogja tenni a jövőben. ’ . .

Maucha László

B e s  z á m o l ó

a Budapesti Vörös Meteor Barlangkutató Csoportjának
munkájáról.

A Budapesti Vörös Meteor Barlangkutató Csoport ezúttal először á ll a 
magyar barlangkutatók pléauma elé, hogy munkájáról beszámoljon. Ez 
nem azt je len ti, hogy az elmúlt években nem dolgoztak meteoros bar
langkutatók, hanem csupán azt, hogy nem alkottunk önálló kutatócso
portot.
1957. évben az £L Kinizsi barlangkutatóival működtünk együtt. A Kini
zsi Liga 1957.Júniusi, teresztenyei kutatótáborában három tagunk 
dolgozott; az Elm.Min. Kinizsi Barlangkutató Csoportjának 1957. au- ' 
gusztusi alsóhegyi expedícióján hat tagunk vett részt.
1957. októbertől szilveszterig tagjaink a ‘K inizsi'*, kutatóival 
együtt, egymást váltva folyamatosan dolgoztak a teresztenyei forrás
barlang feltárási munkáin.
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1957c december 28-án a 3aradlábant a Domicába vezető szifonok leküz
dése után, az országhatárt- jelentő rácsnál határozták el kutatóink 
az önálló Meteor Barlangkutató Csoport megalakítását.
Első vállalkozásunk 1957. december 3o-án a Telekes-völgy átkutatá
sa volt. Találtunk négy, a szakirodalomban eddig le nem irt kisebb 
barlangot, ille tve  sziklaüreget. A té li  kisebb vizhozam fo lytán - 
megfigyelhettük a patak medreben közvetlenül a Keringő, ille tve  a 
Zunogo előtt' lévő elég nagy nyelőképességü viznyelőt, mely a pa
tak akkori vízhozamát te ljes  egészében elnyelte. Nagyobb vizhozam 
esetén már jelentős túlfolyás van a nvelő fö lö tt  és így olyankor a 
■nyelőt nemigen lehet észrevenni. Tervbe.vettük a nyelőben eltűnő viz 
megfestését, hogy fö lda la tti útját kinyomozhassuk.

#
Az önálló Meteor kutatócsoport megalakulása után is fenntartottuk 
baráti jó  kapcsolatunkat a két Kinizsi kutatócsoporttal és sok kö- 
!zös vállalkozást hajtottunk végre. így kutatóink'közül többen rend-* 
(szeresen résztvettek a Kinizsi Liga kutatóinak szemlőhegyi feltáró 
‘munkájában és az ott felfedezett uj részek feltárásában. Az Élm.Miru 
■Kinizsi kutatócsoport tavaly tavaszi vállalkozásában, a Mészégető
zsomboly feltárásában is rósztvett egy kutatónk. E csoportnak három 
tagja viszont a Meteor nyári háromhetes alsóhegyi expedíciójának 
volt értékes munkatársa.'
1958. husvétkor fe lderitő je llegű  terepbejárást végeztünk az Alsó
hegyen nyári expediciónk előkészítésére.
Május-júniusban több alkálommal a Gerecsében dolgoztunk,, ahol a 
Hosszuvontatói-viznyelők bontását kezdtük meg. Ezt a munkahelyet 
az ősz folyamán is felkerestük. A munkát it t  már csak robbantás
sal lehet'továbbfolytatni.
1958. julius végén indult el háromhetes expediciónk a ’ "mör-Tornai 
Karsztvidékre, Főtábórunkat a Szilasi-fennsikon az Ac ik<s5 forrás m l-  

■ lé telepitettük. Innen indultak ki kutatóink a közelee és tá v o -. 
labbi munkahelyekre.
Expediciónk során megvizsgáltuk a Vecsem-forrás árvizi kitörési he
lyeit és kát helyen robbantással bontást kezdtünk. Az l.sz> árvizi 
forrásszáj, mely' munkálataink idején is működött, a bontás során 
biztatóan alakult; it t  rengeteg törmeléket eltávolitva néhány mé
terre behatoltunk a hegy belsejébe. Ezen a munkahelyen ez évben 
folytatjuk a munkát. -
felderítettük a szögligeti templomtéri Csurgó-kut forrásának, a. 
Pap-kerti forrásnak árvizi kitörési helyeit: a Csörgőt és egy ősi 
eltömődött kitörési helyet. Ez utóbbit megbontottuk és néhány mé
tert haladtunk benne előre. Az üregből agyagba ágyazott kőtörmelé
ket, nagyszámú tojás alakúra esiszolt mészkokavicsot és néhány 
kvarckavicsot termeltünk ki. Ehelyütt is folytatni kívánjuk ez év
ben a feltáró munkát.
Megvizsgáltuk és tovább bontottuk a tornanádaskai Kastélykerti-for
rás árvízi kitörési helyének sziklaüregeit^ hol már más kutatók is 
bontottak előttünk. A továbbhaladáshoz robbantás szükséges*



Feltártuk a^szilvástetői Rejtek-zsombolyt több mint 60 m mélységben. 
Gazdag képződményeire, érdekes problémáira tekintettel ezt azóta is 
mét felkerestük.
Bejárásaink során a határ közelében három további, a szakirodalomban 
eddig ismeretlen zsombolyt fedeztünk fe l ,  ezek feltárása már ezévre 
maradt. Csehszlovák területen, az Alsóhegyen tizenkét eddig sehol 
le nem ir t  zsombolyt találtunk és jártunk be. Egy részüket felmér
tük, a további feldolgozás ezévre maradt.
A Bódvaszilasi-cseppkőbarlangban, melyet az 1957. évi Kinizsi expe
díció tárt fe l ,  folytattuk a kutatást. Néhány méter uj szakasz fe l 
tárása után az erősen összeszűkülő járat a továbbjutást egyenlőre 
megakadályozta. Alkalmas időpontban a nyelő megfestését tervezzük,
Feltártuk és felmértük a Szögliget határában lévő Csendes-völgyi . 
Rókalyuk nevű sziklaüreget.
Feltártunk a Ménes-völgyben a csemetekert nyugati szélétől kb. 3oo 
m-re nyugatra, a völgy északi oldalában, a völgytaptól kb. 2o-3o 
m-re egy erősen eltömődött üreget. Továobkutatasa ezévi feladat.
Terepbejárásaink során egy sor újabb víznyelőt találtunk, helyüket 
bemértük. Hovátartozásuk tisztázatlan, megfestésük későbbi feladat.
Expedíciónk az Alsóhegyen kívül a Tele kés-völgyben is lé tes íte tt  
munkahelyet. Itt feltártuk és felmértük a Telekesvölgyi-zsombolyt, 
1^23 és fé l  m mély zsomboly, ille tve  aknabarlang érdekes cseppkőkép- 
ződmányekben gazdag termekbe, járatokba vezet. Leírását, térkepét 
publikálni fogjuk,
Expedíciónk a fe ltárási ás felmérési munkákon kívül sok más megfi
gyelést is végzett, igy vizhozammérést, vizelemzést, b iológia i gyűj
tést, stb. •
Közvetlenül nyári kutatótóborunk után csoportom két tagja részt vett 
a Hidrológiai Társaság Barlangkutató Bizottságának albaniai karszt- 
vizkutató expedíciójában, melyről dr. Kessler Hubert számolt be az 
imént.
Az őszi hónapokban csoportunk a már .említett Hosszuvontatói-viznye- 
lőket bontotta és fe lderítette  ugyancsak a Gerecsében az Agostyán- 
hegyi víznyelőt és megkezdte bontását.
Résztvettek kutatóink továbbra is a Kinizsi Liga kutatócsoportjának 
szemlőhégyi feltáró^ munkáiban, így a legutóbb felfedezett Közgyűlés- 
terem feltárásában is . Az Elm. Mm. Kinizsi Barlangkutató Csoport
nak agy, a gerecsei gázos barlangban végzett kutatásába kapcsolódtunk 
bele.
1953. karácsony és uiév között csoportunk tovább kutatta az Alsóhe
gyen a szilvástetői Rejtek-zsombolyt. Sikerült egy alsó terem fe l 
tárásával 62 1/2 m mélységet elérnünk. Pontosan felmértük a zsom
bolyt, kőzet és képződménymintákat vettünk. Az anyag feldolgozása 
most fo ly ik . Részletes publikációt tervezünk.
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1959. első két hónapjában csoportunk tagjai a szemlőhegyi Kadic- 
barlang uj részeinek felmérésén dolgoztak. Szeretnénk mielőbb 
közreadni a népszerű és páratlan szépségű barlang eddig fe ltá rt 
egész rendszerének te ljes  térképét.
Arra törekszem, hogy csoportom tagjait ne csak a barlangok bejá
rásának és feltárásának romantikája érdekelje, hanem a barlangok 
alaposabb megismerésére törekedjenek. Ezért barlangtérképezési tan
folyamot is rendeztünk a csoport számára; néhányan a csiszolatok 
és vékonycsiszolatok készítését gyakorolják, mások a kőzetminták 
elemzését tanulják. Bizonyos, hogy Társulatunk tavaszi tanfolyama 
is jelentősen e lőseg íti majd fia ta l kutatóink fe jlődését.
Erősen készül az egész csoport ezévi nyári kutatótáborunkra. Re
méljük, hogy tavalyi tapasztalataink felhasználásával, alaposabb 
felkészültséggel, idei expedíciónkról visszatérve még komolyabb és 
és értékesebb eredményekkel tarsolyomban állhatok a legközelebbi 
ankéton Társulatunk tagságának plénuma elé .

\
Dr. Dénes György

A II. NEMZETKÖZI BARLANGKUTATÓ KONGRESS2IJS.

1958, október 5 -tő l 12-ig rendezték meg Olaszországban a v i
lág barlangkutatóinak II. Nemzetközi Kongresszusát. A kongresszus 
székhelye a délolaszországi Bari vo lt . A kongresszuson az IBUSZ 
kiküldetésében, a KPM és á TIT, a MTA,valamint az OTT támogatásá
val megjelenhettem s igy Magyarország képviseletét biztosítottuk.
E nelyen is hálás köszonetemet szeretném kifejezni mindazoknak, 
akik önzetlen segítségnyújtásukkal lehetővé tették, hogy a magyar 
barlangkutató tudománynak és Aggteleknek széleskörű külföldi is 
meretségi és baráti tábort szerezhettünk. így elsősorban köszönet
tel tartozom Földvári László miniszterhelyettes elvtársnak, vala
mint Jakab Sándor elvtársnak, hogy a KPM részéről elősegítették 
az útlevél engedélyezését. Az IBUSZ részéről Lánczos János és Elek 
jivaaar elvtársaknak, akik a kongresszuson való képviseletünk ia- 
lentoségét azonnal átérezve, a kiküldetést megadták s igy uiabb b i
zonyságot adtak annak, hogy az IBUSZ nemcsak üzleti szempontból gaz- 
üaia a barlangkérdéseknek, de lelkes és áldozatvállaló támogatója 
akkor is , ha Aggtelek és a magyar barlangtudcaény nemzetközi megis
mertetéséről van szó, A TIT részéről Réti Endre es Vasváry Artúr e lv - 
tarsaknak mondok köszönetét az "Aggtelek" cimü film francianyelvü
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kópiájának a kongresszuson való bemutatása céljából történt biztosí
tásáért és rendelkezésre bocsátásáért, az Országos Természetvédelmi 
Tanács részéről pedig Kenyeres Lajos elvtársnakl a valutabiztositás- 
hoz nyújtott szives segítségéért. I  KPM vasúti főosztálya olaszor
szági és jugoszláviai szabadjegy rendelkezésre bocsátásával tette 
utamat zökkenőmentessé s a felsoroltakon kiviil is még sokan nyúj
tottak olyan baráti segitséget utam előkészítésében, .amelyért csak 
köszönetét tudok mondani. Meg kell állapitanunk azt, hogy az IBUSZ 
vállalatvezetőségének kezdemenyezésére i t t  több különböző, tudomá
nyos, m iniszteriális és v á lla la ti szervnek olyan példamutatóan nagy
szerű összefogása alakult ki, amely képes volt legyőzni a már-már 
legyőzhetetlennek látszó, menetközben felmerülő nehézségeket is„
A kongresszus előzményei.

Mintegy másfél évvel ezelőtt kaptuk az első híradást, hogy a 
világ barlangkutatóinak II, Nemzetközi Kongresszusa 19ö8„ októberé
ben Olaszországban kerül megrendezésre. Magyarországon a kongresszus
ra többen kaptunk meghívót. Visszaigazoltuk a meghívó vételét és 
bejelentettük résztveteli szándékunkat a kongresszuson,

A Magyar Földrajzi Társaság Karsztkutató Szakosztályának 1998. 
februári ülésén határozat született meg, amely szerint a kongresszu
son ismertetni keli a hazai uj barlangkutatási módszereket, eredménye
ket, valamint a hévvizes barlánggenetika szerepének úttörő magyar 
felismerését és értékelését. Ennek értelmében a kongresszusra felké
szültem.

Az IBUSZ akkori vezérigazgatója Ígéretet te tt , hogy az én kikül
detésemet v á lla la ti keretből b iz to s ít ja . Ennek az ígéretnek alapján 
konkréten is bejelentettem résztvételemet a kongresszuson s a kong
resszusi programmba beszámolóm és az Aggtelek c. film  beállítását 
kértem beütemezni. A kongresszus titkársága ezután lo .ooo líra  elő
zetes beküldését kérte, a benevezési ás szervezési költségek fe jé 
ben. Ezt az összeget egyik magyarországi fé l  sem tudta valutában át
utaltatni s igy bizonytalanná vált számunkra, hogy végül képviselhe
t i -e  országunkat valaki ? A kongresszus előkészítő titkárságával kö
zöltük, hogy nehézséa3k mutatkoznak részünkről a valutának külföldre 
való kiutaitatása körül s kértük válaszukat, hogy tekintsenek el 
e ttő l a kérdéstől. Válaszképen mindössze egy ártájékoztatót küldtek, 
amelyből világosan kiolvashattuk, hogy a kongresszus költségei 
/s zá llá s , közös ebédek, kongresszusi Kirándulások, kiadványok költ
ség e i/ olyan tetemes valutaosszeget tesznek ki, amelynek b iztosítá 
sában esetleg nehézségek fognak mutatkozni. Amikor mar csaknem nyil
vánvalóvá vált,„hogy végülis alighanem nem tudjuk képviseltetni ha
zánkat a kongresszuson, a kérdési őszintén feltártam az IBUSZ ui 
vállalatvezexősége e lő tt , s erős'”ezü segitséget kaptam, A korábban 
már ismertetett összefogásával a különböző szerveknek, szinte az 
utolsó napokban végű] elintéződött kiutazásom ügye s a kongresszu
son Magyarország képviseletében megjelenhettem. Sajnos az utolsó na
pokban arra már nem volt időnk, hogy a Külügyminisztérium engedélyét 
egy Magyarországon összehívandó nemzetközi tudományos ankét bejelen
téséhez és propagálásához is megszerezzük. A film  kiviteléhez szük
séges engedélyeket a TIT a Nemzeti Banktól október 2-án megkapta, s 
igy 3-án reggel kiutazásom e lő tt már nem volt akadály*

t
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a kongresszus munkája.

A barlangkutatók II. Nemzetközi Kongresszusa többretü felada
tot tűzött ki irányelvként maga e lé . Az udvözlőbeszédek utáni meg
nyitó és programismertető ülés során leszögezték az alábbi legfon
tosabb célokat:

1 . /  A barlangokkal foglalkozó tudománvos és egyéb szakemberek
kölcsönös személyes ismeretségkötése.

2 . /  A barlangok megismerésében elért kimagasló eredmények is 
mertetése.

3. /  A barlangok idegenforgalmi és propaganda szervezetének
tapasztalatcsereje* valamint a technikai és üzemeltetési
problémák megvitatása. -

4 . /  Dél-OlaszOrszág legérdekesebb és legjelentősebb barlang
jainak tanulmányozása.

5. /  Nemzetközi barlangtani fényképkiállitás összehozása.
6 . /  Nemzetközi barlangtani filmbemutató és matiné,

A kongresszus a maga elé tűzött célokat megvalósította, bár 
sok szempontból hiányosságokat és szervezési hibákat kellett meg
állapítanunk. Hiba volt az előkészítés részéről az, hogy a kong
resszuson való megjelenés e lő fe lté te léü l tűzték ki a lo .ooo lirá3 
jelentkezési d ij befizetését. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy 
a Szovjetunió, noha korábban 16 személlyel be jelentette részvéte
lét, végül is  nem képviseltette- magát s a népi demokráciák is csak
nem kimaradtak. Mindössze Lengyelország, a Német Demokratikus Köz- 
társaság és Magyarország képviselte a te lje s  Béketábort. A csehek 
27 bejelentett Képviselőiéből sem jelent meg egy sem. A kongresszu
son nehányan a távolmaradást a megnemjelentek részéről po litik a i 
tüntetésnek igyekeztek magyarázni. Később k ife jtettük , hogy ha po
lit ik a i tüntetésről lenne szó a távolmaradásban* akkor nem is je 
lentették volna be ezek az országok oly nagy számmal a képviseletü
ket. A kongresszus programjának es célkitűzéseinek ismeretében kü
lönben sem lehetne szó ilyesm iről. A távolmaradást az előkészítés 
és megjelenés szokatlan devizaátutalási e lő fe ltéte le in ek  nehézsé
gével magyaráztuk.

32 országból cca. 25o küldött volt jelen és vett-részt a kong
resszus munkájában. Legnagyobb számmal az olaszok /66 személy/ vo l
tak képviselve. /Jugoszlávia 13 fővel, az USA 6 személlyel, köztük 
Holly Ferenccel, Franciaország 26. Nyugatnémetország 17 fővel je 
lent meg. A többi államokból nem tudom pontosan az arányszámokat,/

A kongresszus hivatalos nyelvei a következők voltak: olasz, 
francia, nemet, angol és orosz'. Az első ülésszak 5-én rettenete
sen elnyúlt, mert a fen ti nyelvekre egymásután fordították a meg
nyitó és üdvözlő beszédeket, valamint a kevésszámú fe lszó la lá st .
A  későbbiek során, mivel valamennyi küldött ismert legalább egy 
nyugateurópai nyelvet( az oroszra való tolmácsolást elhagyták./



A megnyitó ülést ünnepi étkezés követte a kongresszus székhazá
nak két dísztermében. Fogadásszerűen, k i-k i azt csipegette állva a 
dúsan felrakott asztalokról, amihez medve és gusztusa volta

Esti p̂rogramm a nemzetközi "barlangtani fényképkiállit§,s közös 
megtekintése volt. Erre a k iállításra mi sajnos nem küldtünk képa
nyagot ? pedig tudtunk volna szép anyagot összeállítani, elsősorban 
Aggtelekről^ Igen hatásos képeikkel a’ kiállításon a pálmát a franci
ák vitték  e l r .

Október 6-án került sor a. beszámolók és előadások megtartására. 
Itt igen nagy szervezési hibák merültek fe l .  Ót szakosztályra s ezen 
belül 16 csoportra osztották önkéntességi alapon a rész tvevőket és 
16 helyiségben egyidejűleg folytak az előadások és viták. A legtöbben 
"pendliztek’* a termek között és semmit sem hallgattak nyugodtan vé-' 
gig, mások pedig kénytelenek voltak lemondani az őket érdeklő beszá
molók nagy^részéről, mert egy helyen ülték végig a napot. Én se so
kat profitáltam, A beszámolómat, amelyben a felszabadulás utáni ma
gyar barlangkutatási eredményeket és módszereket ismertette^, mind
össze tizenegynéhányan hallgatták. Tartottak volna inkább kevesebb 
előadást, de az egész kongresszusnak és több napig folytak volna az 
előadások a kirándulások rovására: hasznosabb munkát végzett volna 
a kongresszus. A következő napon azonban már megkezdődtek a csopor
tos kirándulások, s valamennyi előadást igy a második napra zsúfol
ták össze. Beszámolómat átlagos érdeklődéssel hallgatták és a hozzá
szólások során fe lte tt  kérdésekből úgy éreztem, hogy részint a német 
■nyelvű előadást nem értették, részben, akik értettem, eredményeinket 
kétkedve fogadták, különösen Aggtelek nagy barlangvilágának aaatís- 
mertetésekor..

A szakosztályok az alábbiak voltak:
1 . /  Gr ológiai és karsztmorfológiai.
2 V  Kémiai , b.er 1 angmeteorólőgiai és geofiz ikai.
3 . /  Barlangbioíógiai.
4 . /  Palaontológiai.
5 . /  Dokumentációs és technikai.

Ezen az estén került sor a barlangi filmmatinéra. Összesen kb.
17 filmet hoztak a kongresszusra, amelynek jelentős része normál mé
retű, hangosan beszélő szín s film volt. Voltak fekete-fehér, kes
keny filmek is közöttük, A legtöbb barlangfilmet az olaszok és a •fran
ciák, vlamint a jugoszlávok adták, Vetitésre került még egy amerikai 
barlangfilm is , ez azonban érzésem szerint valami nagy"játékfilmből 
kivágott jelenet lehetett, ami barlangban játszódott~le, Az első 
filmek lepörgetése után már számomra nyilvánvaló volt, hogy az Aggte
leknek 'sikere lesz.. A jugoszláv barlangfilm a vártnál gyengébb .volt.
Az olaszok film jei jók voltak és nagy sikert is arattak, A franciák 
egyik film je szintén általános tetszést keltett,. Elég későn került 
sor a mi Aggtelekünkre. Olyan sikert aratott, hogyá bemutató után 
nem akart megszűnni a tapsvihar, követelték, hogy- a magyar küldött 
á lljon  fe l  s mindenfelől meleg elismerő hangokat kaptam. Az ünneplés 
a filmnek éspedig 'elsősorban a monda: .valójának szó it, A hangulat 
azonnal Jelalakul hogy ez a legjobb bailangfilme A küldöttek közül 
sokan fegyelmezetlenül kiabálni Kezdtek, hogy nem hajlandók ennél
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fyengébb filmet látn i, tehát csak akkor vetítsék a további film e- 
et, ha jobbak a magyarnál is . A kongresszus vezetősége kissé ké

nyelmetlenül érezte magát, mert ők a világ legjobb barlangfilmje 
elmet egy olasz filmnek szánták, aminek a bemutatása még hátra 
vélt s fe ln i kezdtek az erősen javunkra b illen t közhangulattól. 
Végül elsötétült a terem s pergetni kezdték az újabb olasz film et. 
Nekem nagyon tetszett és én odaítéltem volna a pálmát. A résztve
vők is igen megtapsolták, de utána, amikor a hozzászólásokra és ki
értékelésre került a sor, az egyik francia küldött az Aggtelek e l
sősége mellett tört lándzsát, mert annak a tartalmi mondanivalói a, 
egy újszerű barlangkutatási metódus közérthető ismertetésével és 
dokumentálásával szerinte sokkal értékesebb. A hozzászólást meg
tapsolták és általános szótöbbségi felk iá ltással nekünk adták a 
legjobb filmnek kijáró elismerést.

A kongresszus elméleti munkája ezzel tulajdonképen befejezést 
is nyert s a következő időszakban a közös kirándulások, a barlan
gok helyszíni tanulmányozása következett. A kongresszusi küldöttek 
a következő barlangokat tekintették meg:

1 . /  Castelláni cseppkőbarlang /Olaszország legnagyobb, idegen- 
forgalomra berendezett barlangja, 16 személyes neonvilagi- 
tásu luxusliftekkel, s t b . /

2 . /  Zinsulusa-barlang /ez egy hullámerozió vájta barlang/
5 . /  Romanelli-barlang /szintén hullámeroziós barlang, gazdag 

paleolith le lőh e ly /
4 . /  Santa Cesarea-barlang /egy termálvizes barlang, melynek 

a forró vizét egy szanatóriumba vezetik be/
5 . /  Pertosa-barlang /egy 227o m hosszú, aktiv vizes barlang/
6 . /  Végül az Amalfinál lévő Smaragd-barláng,

Mivel i t t  minden kirándulásnak külön többezer lírás költségét 
kellett a résztvevőknek befizetn i, én csak a Castelláni-barlangot 
és a Capri szigetén lévő Kékbarlangot /Grotta Azzura/ néztem meg s 
pénzem le lje s  kimerülése miatt otthagytam a kongresszust.

Igyekeztem 
használni a 
néhány napig

így kirándulást tettem Szicíliába, ahol megnéztem Messinát, 
Catámiat, Taorminát, Siracusát, majd visszautban felkerestem Ná
poly t, Rómát, P isát, Genovát, Torinót, Milánót és Velencét, Rómá
ban a magyar Követségen Simó nagykövei et, fogadott és elbeszélge
tett velem a kongresszusról. Felajánlotta, hogy töltsék el egy-két 
napot a római Magyar Akadémia vendégszobájának lakójaként, amit meg 
köszönve el is fogadtam.

Gyönyörű tájakkal, ókori műemlékekkel, csodásán szép tengerpar 
tok látnivalóinak képeivel gazdagodva, a kongresszuson aratott nem-
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zetközi elismertetésünk miatti büszke jóérzéssel tértem haza október 
13-án ismét Magyarországra. Nem volt kar kimenni, megérte az áldoza
tot kiküldőm számára, hazám számára, -  ezt úgy érzem: joggal mondha
tom.

űr. Jakucs László

Megnyitották a Miskolo-Tapoloai Barlang-  
fürdőt.

A napilapok már hirt adtak arról, hogy ez év május 14-én Rónai 
Sándor, az Országgyűlés elnöke jelenlétében megnyitották a Miskolc- 
TapoLcai Barlangfürdőt.

A régebben kevesek által ismert, a tapolcai Várhegy déli tövé
ben nyiló barlangban 28-3o C°-os források fakadnak, ami azt az elgon
dolást ér le lte , hogy a barlangban fürdőt kellene lé tesíten i. Amikor 
Dudich Endre dt. hazánkban elsőizben ismertette a németországi Klutert 
barlang levegőjének gyógyhatását, e barlang levegőjét is megvizsgálták 
és a következő eredményt kapták:
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Miskolc városban 15oo db.lo mikronnál nagyobb "mag1' 1 l i t e r  levegőben 
Bükk-fennsik te te jé n  39o db. " ” " " "
Tavasbarlangban 311 db. " n " " ”

• A barlang levegője tehát tisztább volt a helyi levegőnél. Meg
állapították továbbá, hogy a forrásoknál fe ltörő  buborékok rádium- 
emaiáció tartalmúak, A barlang kürtőinek elfalazása után a levegő 
emanáciotartalma is feldúsult, fi többszörös gyógytényező együttes 
hatásának eredőjeként várható kedvező lehetőségek újból előtérbe 
hozták a fö ld a la tti gyógyfürdő gondolatát, amit Miskolc város Taná
csa is felkarolt és jelentős költséggel megépítette a barlangfür
dőt.

A barlang talaját kiegyengették és göngykavíeesal le terítették , 
villanyvilágítást vezettek be és mesterséges táróval összekötötték 
a gyógyfürdő épületével. A barlangban mesterséges, alu lról villany
nyal v ilá g ított vízesést is lé tesítettek . A gyógyfürdő épületében 
fürdőorvos ellenőrzi a barlang gyógyhatását. Az eddigi adatok sze
rint is számos esetben kedvezően befolyásolta a barlangban való 
tartózkodás a beteg állapotát, de végleges véleményt csak hosszabb 
ideig tartó kezelések után lehet mondani.

' * *
Kétségtelen, hogy a barlangfürdő létesítése nemcsak jelentős 

gyógyászati, de különleges idegenforgalmi tényezőnk is le t t .  A bar
lang forgalma máris meghaladta a várakozást és számos külföldi ér
deklődő is- jelentkezett már.

A magunk részéről a magyar barlangkutatás egyik újabb sikeré
nek könyveljük e l, hogy a látszólag öncélú kutatás végül is komoly 
gyakorlati cé lt szolgált, ilég nagyobb eredménynek fogjuk azonban te
kinteni, ha a barlangfürdő elsősorban a gyógyulást keresők rendel
kezésére fog á lln i és csak' másodsorban lesz szórakozási és idegen- 
forgalmi tényező. Ezzel kapcsolatban javasoljuk, hogy létesítsenek 
a barlangban olyan tartózkodási helyet is,ahol az asztmás betegek 
fürdés nélkül, tehát szárazon is elvégezhetik a többórás légzési 
kúrát. A té l folyamán mesterséges tárók segítségével újabb barlang- 
járatok felkutatását kellene szorgalmazni, ami lehetővé teszi majd
még nagyobb tömegek befogadását. A helyenként színes v ilágítást szűk-
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ségtelennsk tartjuk és a reflektorokhoz vezető kábelek gondosabb el
rejtése is sokat emelne a barlang természetes szépségén.

A barlangfürdő létesítése néhány kezdeti és könnyen megszüntet
hető hiányosság ellenére hazánkat egy világviszonylatban is egyedül
á lló  értékhez juttatta. Az i t t  végzendő kísérletek eredményeit a kül
fö ld i szakkörök is nagy érdeklődéssel várják.

Dr. Kessler Hubert. *

Lengyel barlangkutatók látogatása hazánkban.

Augusztus hó végén -  egy korábbi meghívás alapján -  lengyel bar
langkutatók érkeztek Budapestre. A csoport kilenc főből á l lt .  veze
tőjük Przemislaw Burchard. Saját terepjáró kocsijukkal és kér motor- 
kerékpárral jöttek. A rengeteg fe lszerelést pótkocsival hozták.

Barlangkutatóink felváltva vállalták a kalauzolásukat, társula
tunk és csoportjaink egyaránt résztvettek vendéglátásban. Az első 
öt nap programját az Élelmezésügyi Minisztérium barlangkutatói szer
vezték. Még megérkezésük napján azonnal leutaztunk velük Balatonal
mádiba; Itt sátortáborban töltöttünk egy napot. Az idő délutánra már 
sajnos nemcsak a fürdésnek, hanem a Tihanyba való továbbutazásnak 
sem kedvezett. Visszatértünk Budapestre, ahol a következő nap város
nézéssel, motorkerékpár és pótkocsi javítással, beszerzésekkel te lt  
e l.

Este családias baráti hangulatban a Pálvölgy.i Turistaházban is
merkedtek meg a budapesti csoportok vezetői a lengyel kollégákkal., 
Dr. Kessler Hubert üdvözölte okét, s egyben a jövő évi közös kutatá
s i programra tett javaslatot.. A lengyel barlangkutatók örömmel vál
lalkoztak arra, hogy segítséget nyújtsanak a jövő nyáron a Kossuth- 
barlang szifonnal elzár! további szakaszainak feltárásában. A jó han
gulatban lévő társaséi 
bán folytatta . Legtöbben 
hában, nyakkendővel barlangban

j<
az ismerkedést ezután a Szemlő-hegvi barlang- 
■“ ekkor voltak életükben először elegáns ru-

Következő napon -  apróbb elintéznivalók után -  elindultunk 
Égerszögre. Bőven számoltuk az időt, minden eshetőségre gondoltunk, 
csak arra nem., hogy Tornász barátunk Hatvan után elhagy motorjáról 
csavart. A Háztartási Gépgyár alkalmi kocsija félóra múlva e lv itt  
volna akár Miskolcig is , igen ám, de a másik motorral Andrzej vissza
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szaladt megkeresni az elveszett csavart . . . . . .  Szóval az ebéd Gyöngyö
sön már a késő délutánba nyúlt. Ezután a másik motorból hullott ki 
két csavar . . . .  Nem érdekes, megszoktuk, s egyébként is feleslegesek 
azok a csavarok^ mert -  mint kiderült -  a lendkerék fedelét egész 
jó l lehetett lábbal tartani, hogy le ne essen. Miskolcon tankolás, 

a pilótáknak kétszer dupla, mert már fé l  tizenegy . . . .
É jfél után fé l  egy. Megérkeztünk, Magam sem hittem, hogy a 

Pásztöbörben’ vagyunk. Legkevésbé a Delelőkutnál hittem, mikor csak 
azt mondtam, hogy: egyes sebesség és irány a meredek, sziklás, v iz - 

■ mosta hegyoldal . . . .  Es a jármüvek szépen engedelmeskedtek. Baj 
nélkül elértük a gerincet, majd a szállót . . . . á

Másnap dél. Ettünk, s indultunk a barlangba. Bukósisak ezút
tal nem kell -  mondtam. De kell ! Hófehér, reprezentativ -  mondták 
lengy<?leink -  fotózunk ! Lenn megváltozott a véleményük s bukósi- 
sakOK jelezték az utat a Kuszodáig. A barlang nagyon tetszett. Fő
leg a fe lső  járatok és a kürtök. A főjárat csak a Kuszodában érde
kes . . . . .

Késő é j je l  érkeztünk Jósvafőre. Jakucs László várta a társasá
got olyan élménydus programmal, melyre nem két nap, hanem legalább 
tiz nap kellett volna. Mert a Békebarlangból és a Baradlából nehéz 
kihozni a barlangosokat. Különösen,ha fotóznak, S különösen ha len
gyelek . . . .  Ilyen impozáns, nagyméretű barlangok teljesen ismeret
lenek L-ngyelországban . . . .

Az utolsó napokat az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 
barlangkutatói szervezték. Lengyel vendégeink meglátogatták a Kossuth- 
barlangot és a Nagyoldalt. A Vass Imre-barlangra nem volt idő, to
vább indultunk a Bűkkbe, Meglátogatták a Kisfcőháti-zsombolyt. Ezu
tán következett az egész túra legnagyobb akciója: a Pénzpataki v iz - 
nyelőbarlang Nagy falának leküzdése". Példás gyorsasággal gátépítés, 
es -  ami annakidején sajnos meg nem volt -  a könnyű, l / l o  kg/m su- 
lyuhágcsók bevetese. Elérték a fa l a ljá t. Itt megszületett az e l
határozás: jövőre egyesült erővel megyünk tovább T

Gsekő Árpád

H i r e k  -  r ö v i d e n

, Az osztrák barlangkutatók meghivására dr. Kessler Hubert tfien- 
bon,̂  Salzburgban es (irazban több előadásban, szines képek és film 
kíséretében ismertette a hazai barlangkutatás állását es az 1958. 
evi albániai karszthidrológiai kutatóexpedició eredményeit. Az oszt-
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rák vezető barlangkutatókkal való tárgyalás során magtárgyalták agy 
magyar-osztrák cserelátogatás lehetőségét is .

.oOo,

Külföldi barlangkutatók Magyarországon, A lengyel barlangkuta
tók látogatásán Kívül -  melyről már részletesebben beszámoltunk - 
a Német Demokratikus Köztársaságból és Bulgáriából jártak az idén ' 
barlangkutatók hazánkban. Külföldi vendégeink elismeréssel nyilat
koztak a magyar barlangkutatók világviszonylatban is kimagasló ku
tatási sikereiről.

.oOo.

Magyar barlangkutató Kínában. Az Élelmezésügyi Minisztérium 
Kinizsi É.K. barlangkutató csoportjának vezetője. Balázs Dénes hu
zamosabb időt tö ltö tt a Délkinai Karsztvidéken. A tanulmányút során 
kinai önkéntes barlangkutatókkal a világ legnagyobb karsztiensikjá- 
nak többszáz barlangját kereste fe l  és igen gazdag dokumentációs_ 
anyaggal tért haza. Útját az Uraiban megszakította, ahol a Küngüri- 
iégbarlang mellett létesült szovjet Karsztkutató állomás munká]át 
tanulmányozta.

/
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KÜLFÖLDI BABLAK OKÚT AT iS I .HIHEK.

Ausztriában rendszeresen fo ly ik  a derovérek gyürüzése. Az a l- 
sóausztriaí Hermannshöhle-ben eddig kereken 28oo állatot gyűrűztek 
meg. Az évi rendszeres ellenőrzések során a régebben gyüruzöttek . 
közül újból megtaláltak egy tizenkét éves, 4 tizenegy és 4 tízéves 
kis patkósorru denevért. Tizenkét éves kis patkósorrut a Salzburg 
melletti Hallein cementbányájéban is felfedeztek. Mint érdekessé
get megemlithetjük, hogy a Hermannshöhle-ben gyűrűzött állatokból 
egyet Magyarországon, Kőszegen fogtak be. A távolság légvonalban a 
barlangtól mintegy 5o km.

.oOo.

Bulgária leghosszabb barlangja, a Tiemnata Dupka /Sötét lyuk/ 
32oo m hosszú, a legmélyebb a Bezaene Pceline 127 m mély. 1937-ben 
lengyel barlangkutatók azonban a Ptica Dupka-ban /Madárlyuk/ Ifin m 
mélységig jutottak, annélkül, hogy feneket értek.volna.

. ' : S.oOo.

Az Osztrák Barlangkutatók Szövetségének, mint ismeretes, szá
mos földrajzilag  tagolt egyesülete van. Az osztrák barlangkutatók 
az egyes egyesületek helyi osztályaiban működnek.- A lin z i barlang
kutatók a JJr. Fr. Sehernnuber álta l a. Tótén Gebirge-ben, a Hochkö- 
"el EK-i falának alján felfedezett Pygmáenhöhle-ben egy zsomboly-  
9ldalékot 122 m hosszúságban kutattak át. -  A felsőausztriai sier- 
ingi osztály tagjai a Mól In m elletti Boding-árokban, a Kleiner 

[Lrestenberg barlang-iát tárták fe l .  A felmérés során a barlang 142 
m magasságkülönbözet mellett 223 m hosszúnak bizonyult, -  A salz
burgi barlangkutatók G-ustav Ábel vezetésével ebben a társaságban 
fülon helyet foglalnak e l. "Házibarlángjuk” az Eisriesenwelt. Leg
utóbbi alkalommal, amikor egy ausztriai vendéget, a 3ydney-i Keith 
pINWICK-et kalauzolták a barlangban, érdekes megfigyelést tettek. 
az egyik vizszintes járatban a sziklafalakon látható karcolásokról 
azt feltételezték , hogy azok lehullott kövektől erednek, most megái-
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lapították, hogy ezek a jég á lta l hurcolt törmelék nyomásának a je
le i .  -  A gaissaui Mertlbachhöhle sirkamrája mennyezetén kalcit kivi- 
rágzásokat találtak, A tejfehér, áttetsző kis kristályfészkek csak 
mintegy öt milliméteresek. A nagyobbak már lehullanak. A szabad vé
geiken kirojtosodnak, a kőzet fe lö l i  oldalukon kupalakuak és csak 
mintegy o,2 mm-es tövön ülnek* Feltérképezték és barlangtanilag meg-

íontmaradványokat
serwaldban lo9o m magasságban tárták fe l a Korallenkluft-ot. A kis 
hasadékbarlang kőzete igen gazdag kövületekben és fa la i sok kimál- 
lo tt  koráimaradványok lathatók*

0OO00

A Francia Alpokban a Herbouille mellettti Scialet de Trisou vég
pont jaTTW"m^eTységhén érték el a francia kutatók.

.oOoc

Az olas'z országi Gou ffre de Caracas és a Grotte de Piaggia-Bella 
közötti osszeíuggést 193’Ho"'nyarán"egy közös francia-olasz expedíció 
megtalálta. A két hatalmas zsombolyt egy fö lda la tti vízfolyás köti 
össze, A zsomboly összes magasságkülönbózete 684 m,

ôOo*

Jelentős számokkal találkozunk egyes külföldi barlangok látoga
tottságánál, Ebbén'Talan a csehszlovákiai Maoocha, a Punkva folyócs
ka barlangja vezet 24o,ooo évi látogatójával. Utána a franciaorszá
gi Padirac-barlang következik 21o.ooo-rel, majd a Bétharrami-barlang 
2oo.ooo-rel. Azután még a 18. században Bucholtz György által fe l 
térképezett alacsony tátrai Deményfalvi-barlang következik, 196.ooo- 
re l. majd a sorban a kis Monaco állam botanikus kertjében levő csepp 
kőbarlang követi őket kereken loo.ooo látogatójával! A Dobsinai jég

barlangot 78.ooo ember látogatja évenként. De meg a franciaországi 
Aven Armand-nak és a Lascaus-i-barlangnak is 7o0ooo. valamint az 
Aven^d» Orgnac-nak is 65.ooo volt a múlt évi látogatója. Ha ezeket 
a számokat olvassuk, akkor látjuk igazán, hogy mennyi^tennivalónk 
van még nekünk. A Baradlának 1954,. év-ben meg csak 4b„ooo látogató
ja volt, ami ugyan fokozatosan növekedik, de. még 
vagyunk a szomszédos Csehszlovákia eredményeitől

mindig milyen messze 
is*

. oOc

A Svá jc i Barlangkutató Társulat barlangkataszterében 1957-ben 
892 barlang szerepelt!

„oOoc
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Brazíliában a Minas G-eraes vidékén levő Maquine-barlangban 
jean Ghrietinat. svájci szpeleológus a Rió de Janeiró-i barlang- 
kutatókkal együtt egy 600 m hosszú járatot tárt fe l  a hozzákapcso
lódó zsombollyal.

.0O0.

A libanoni barlangjegyzék.amit a Speléo-Club du Libán á l l ít o t t  
össze, IÖ2 barlangot tartalmaz.

.0O0.

Eddig a Carlgbad Gavarn.a 328 m összmélységével úgy szerepelt, 
mint az Egyesült államok legmélyebb barlangja. Most Utnh-ban, a 
S alt Laké City m elletti Olimpus-ban a Naff* s Cave-t 361 m mélysé
gig tárták fe l .

A "Die Höhle" c . fo lyóirat 
felhasználásával összeállította

Schönviszky László

K A R S Z T -  É S  B A R L A N G  K U T A T Á S I 

D O K U M E N T Á C I Ó

R o v a tv e z e tő :
DR.BERTALAN KÁROLY

önállóvá vált Társulatunknak az eddiginél süröbb megjelentet
ni szándékozott Tájékoztatójában a dokumentációs rovatot úgy sze
retnénk átalakítani, hogy közelebb kerüljön a tagsághoz és a le 
hetőséghez képest kevésbé "száraz” legyen. Erre különösen az adna 
módot, ha mielőbb sikerülne megindítani a tervezett nyomtatott Köz
lönyt és ez tehermentesítené Tájékoztatónkat olyan anyagok közlé
se a ló l, mely csak bizonyos specialisták szűk körét érdekli.

I., B ib liográ fia .

Fenti célkitűzés különös jelentőséghez juthat b ib liográ fia i 
rovatunkban. Ezt úgy alakítjuk át, hogy igyekezünk elválasztani 
egymástól
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1. olvasóközönségünk és tagságunk tájékoztatását a legújabb 

barlangi eseményekről;
.2. a szerzőnév nélkül, vagy csak szignóval megjelent cikkek 

szerzőjének megállapitasát olvasóink segitsegével;
3. a jegyzék kiegészítését és lehető te ljessé  téte lét tagsá

gunk és minden egyes olvasónk közreműködésével.
■

A népszerűsítő és hirlapirodalom közlését csak következő szá
munkban szándékozunk megkezdeni. Egyelőre, hogy a legégetőbb hiá
nyon segítsünk és a szakirodalomban -esetleg meg tájékozatlan tagja
inknak támpontot adjunk, az alábbiakban szinte iz e litő ü l kiragadunk 
néhány jelentősebb müvet az utolsó 15 év népszerűsítő és szakirodal
mából.- Uem soroljuk fe l  külön azokat a munkákat, amelyek az idézett 
b ib liográ fiák  valamelyikében már szerepelnek, sem azokat, amelyeket 
Tájékoztatónk már közölt, mint p l. az 1955* év szakirodalma*

SZEMELVÉNYEK AZ 1945-1959. KOZQTTI IDŐSZAK 
BARLANGTANI IRODALMÁBÓL.% >

B ibliográfiák :
LEÉL-ŐSSi S .: Magyar K arsztbibliográfia. -  Földrajzi Értesítő, II.
é v f .,  2. fűz. Bpest, 1953.p. 313-319.

. .  /
KEŰPE V .: Újabb adatok a magyar karsztbibliográfiához. -  Földrajzi
Értésitő, I I . év f. 4. fűz, Bpest, 1953.p. 54o-59l.

Nekrológok:
KRETZOI M.: Kadió Ottokár 71876-1957/  -  Földtani Közlöny, 88 .köt. 
l . fü z .  Bpest, 1958.p. ió -21 .
SGHRÉTER Z . : Gaál István emlékezete. -  Földtani Közlöny, 88. köt. 
1. fűz. Bpest, 1950.p. 9-12.
VÉRTES L .: Kadid Ottokár /1376-1957./ -  Archaeológiai Értesitő,
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I I . ‘ Kataszterezés.

Ennek az alrovatunknak a fő célkitűzése változatlanul azfho^y 
módszertani kérdések felvetésével és tárgyi adatok közlésével °

■ Adatok a magyarországi barlangok ismeretéhez1’/  hozzájáruljon a 
magyar barlangkataszter mielőbbi elkészüléséhez. Ezt azonban számos 
részletkérdés megoldatlansága akadályozza. Vannak ugyanis olyan bar
langok, melyek:
1 . /  tudomásunk szerint megsemmisültek,
2 . /  nem is léteztek, bár az irodalomban szerepelnek,
3 . /  megvannak, de a rájuk vonatkozó irodalmi adatok hiányosak,
4 . /  létezésükről csak szóbeli közlés alapján van tudomásunk,
0 . / ‘ nem különálló' barlangok, hanem egy másik barlang szinonimái.

Ezekhez hasonló függő kérdések majdnem valamennyi hegyvidékün
kön akadályozzák a kataszter lezárását. Megoldásuknál nagy segít
ségünkre lenne az ország minden részét járó tagságunk támogatása, 
ha időnként munkaprogramjába iktatna egy-egy útba eső érdekes nvo- 
rnozási feladatot. Ennek lehetővé tétele érdekében elobb-utóbb rész
letesen fe l kell tárnunk a fentebbiekben fe lsoro lt  problémákat.

Mint egyik ilyen nyitott kérdésre, röviden utalunk néhány,csak 
az irodalomból vagy szóoeli közlésből* barlangra a legutóbbi szá- 
mun’kban megjelent nem karsztos eredetű barlangok jegyzékéből:

Balatonfelvidék: Lgó fennsik bazaltürege /H isze l/, Cserhegyi 
barlang /Tihany/, tvecskehegyi sziklaüreg /Kapolcs/, Szentgyörgyna- 

. gyi bazaltüreg = Sárkánylik /K isapáti/, Orsihegyi sziklaüreg /Ba
dacsony tornai/; Börzsöny: Kámori rókalyuk /3orsosberény/, Medvebar
lang /aaramKövescl y /;"P il i s :  Hidaglyufc* /T ilisszentkereszt/, Zsi- 
ványbarlang /T ilisszen tkereszt/, mindezeknek legfontosabb irodalma 
előző számunkban már megjelent, ami a nyomozás alapjául szolgálhat.

Hasonló jellegű problémák természetesen még nagyobb számban 
varinak a karsztbarlángok között, felsorolásuknak azonban csak akkor
van értelme, ha sikerül a megoldásukra tagjainkat, aktivizálni.

. *

A következőkben néhány bakonyi barlang adatait közöljük közsé
genként :

• j

NÉHiiíí ADAT A BAKÓÉI! BARLANGOK ISMERETÉHEZ

Herend, /

Szöllőmáli-sziklahasadékok, Her éd tő l E-ra o,3 km-re, a Szöllő- 

xi smart



-  37 -
mái /Szolimán/ hogy DNv-i lábánál, 
35o m-re levő fog la lt harsztforrás 
gvott kőfejtő fe lső  mediterránkor! 
melyet EEiíy-DDK és KLK-NyLNy irány 
kult karsztos hasadékok szabdalnák 
kötőanyaga 
tos kezet, 
mókát mutat
va cseppkőbe kérge zésre emlékeztető 
ken borsókő kn 1 1 n noVian\r

l'r-.ya ö »̂Cx ÜU Ol-LIi dxv
hanem kavicsany 
egykor vizvezet 

hasadékok falán le i
meszes, 
mely az A _____

■gozésre emléke^ uv 
kezdeménye mutatkozik.

T* «-v f't V T rí rí /-* - nx» » ÍA r 1'1álló , néhány méteres nagyságrendű 
anyag_lazasága miatt azonban ezek
fognak semmise 
zott bejárás

J i U J - U -  j  U C tZJ L^-LJ. IsVClJ-X

ülni. A 957. szopt. 
-1 ‘ én ./

a 383.6 m-es csúcstól DNy-ra kb. 
ok K-i szomszédságában egy elha- 
meszes konglomerátumot tár fe l ,  

u lithoklázisok mentén kiala-
á konglomerátumnak nem csak a 

aga is túlnyomórészben karboná- 
ő repedések mentén korróziós nyo- 
olyt dolomitpor-iszap megszáraa- 
.formákat hoz lé tre , ügyes helye- 
A bejárás alkalmával négy külon- 

hasadek volt észlelhető, a kötő
fe l  tétélezhotőén hamarosan meg

9-én Láng Gábor társaságában veg-

Némesvámos.

D éllói-sziklaüreg. Nemesvámos tói ÉNy-ra o,7 km-re, a Tekeres- 
völgv fe lső  szakaszán átvezető országúti hid közepétől,138° irány
ban" 6o m-re; a ”Dőllő,,-nek nevezett füves dolomitdomb Élíy-i orrának 
EK-i oldalán, egy elhagyott kőfejtő aljában, kb. 2 m magasságban 
a domb aljaban folyo 
alatt dőlő fődolomit 
tegzett rétéül 
sége 2.2 m, ma;
2.5 m, de az â* u u xu^a i/uuxuxwi
végig. Jelentéktelen. A 957.aug.l6 -i be járás./

határában, a 
a le ités

Tekopesvölgyi-rókalyuk. Nemesvámos hat 
lömétől- ÉENy-rai 3.5 m-re, a Tekeresvölgyben « ^  ^  x.au 
ladvaraz első /betonkávás/ kuttól 15° irányban kb, 2oo iá
nak néző meredek völgyoldalban 13 n magasságban a völgy t 
le tt , alu lról is jó l  látható jókora nyílással ua~ 
tő típusos rétegrcsbarlang' kissé gyűrt rótegz 
mállása rov véknnvabban rp.tp.P7.R+.t nnd montén

község főtemp- 
irányaban ha- 

re, a Ny-

resze be j árás
Jsza
csak

aug,

egy kisebb
választani 
l i

A Tekerésvölgyi-rókalyuk szádáiának É-i részétől É-ra 2 m-re 
kőfülke csatlakozik az előzőhöz, melyet alig lehet ö l
tő ié , mivel szinte közös ereszük van. mégis megér clem- 

7, külön■fogd átkozzunk vele, mivel kitöltése ásatásokra
nálkozik, Az.üreg hossza 3.5 m, szélessége 4 m, magassága 1 m 
rül. A956. aug. 16-i bejárás./^ °

k i-
kö-

,Tekerésvölgyi-sziklahasadék. Nemesvámo 
tői E-ra kb. 7oo m-re, a lekeresvölgy erdős 
medre fe lé  kiugró

•U. Í v  í \.\j  u- k/ kj V _L ■ J  V  1  U  V ü  ü l j Q  I v C lnpoir rno v'pü r lr q v. i !r7 oTíócs f-iro Irnf7;i7
határában, az előző

szakaszán a vízmosásl\l vr—Vn 1 o Kormo_

I
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A környező sziklákban több ÉÉK-DMy-i irányú és néhány közel K—Ily—i 
irányú, fe lü l zárt, de járhatatlanul szűk, vagy járható szélességű 
de fe lü l n y ilt sziklarepedés is van. /1957. aug. I o - i  b e j . /

Tekéresvölgyi-sziklaodu. Az előzőtől X-re kb. 5o m-re, a völgy 
le jtése  irányában haladva a negyedik /u to lsó , legk eletibb / szikla
bástya Ny-i oldalában van eléggé e lre jte tt  helyen, melyet csak egy 
keskeny sziklapárkányon lehet megközelíteni. 22o° irányban 15° alatt 
dőlő fődolomitba mélyed. Az Adriái tenger sz in tje  f e l e j t i  magassága 
kb. 27o m, a vizmosás pereme fe le t t i  re la tiv  magassága pedig lo m. 
A^ziklaoau igen szerény méretű. Bejáratának szelessege 2 m, magas
sága. 1 m. Az oiuszerüen kiöblösödő rész csak 2 m hesszu és a k itöl
tés kiásása óta 1.5 ffl magas. Belső részéből egy szűk vizvájta cső
szerű üreg vezet tovább EK-i irányban 4 m mérhető -  de nem járható
távolságig.

A sziklaodu k itöltése 1939-ben még érintetlen v o lt , a bejárás 
évében, vagy azt közvetlenül megelőzőleg valaki ásatásszerüen meg
b o lyga tta / Az igy fe ltá r t  k itöltés mélyebb részéből gazdag iégkor- 
végi gerinces mikrofaunát gyűjtöttem. /  Legutóbbi bejárás: 1957.aug 
3 o . /

Németbánya.

jincelyuk. A községtől KLK-re kb. 1.7 km-re, a 
vő 44tf.4- m-es háromszögelési ponttól 3o6° irányban 
bán, 6 m magas szik la fa l aljában. Bezáró kőzete-kb. 
5° alatt dőlő fődolom it. Belső ürege egv 6 m széles 
előcsarnokból o.6 m magas tereplépcsővel induló 3 m 
magas, feltűnően szabályos alagut-szelvényü folyosó 
ződéssel, Talaja jórészt szálszik la , leg fe ljebb  elő 
ásatási lehetőség. /1957. aug. 29-i b e já rá s ./

ozálastetőn lé- 
32o m távolság- 
34o° irányban 
kőf.ülkeszerü 
hosszú, 1.5 m 
hirtelen elvég

terén van némi

Tapolcafó.

Töpéri-kőfejtő barlangja, fapolcafőtől K-re 1.2 km-re találha
tó a z ‘ moceramusos mészkőbe mélyülő, ma már elhagyott Töpéri-kőfej- 
tő /Xiskőhányás/. üK-i. legnagyobb bányaudvaránaK L -i részén, a 
sz ik la fa l tövében egy kb. 2o m hosszúságú, nagyjából vízszintes,elég  
jó l  járható kis barlang húzódik pontosan Ny-nak. Bejárata l x l  m-es, 
beljebb kissé kitágul a folyosó. O ldalfalait és mennyezetét sima, 
vizinosta fe lü le t alkotja néhány csökevényes gömbfülkével. Alját 
durva, laza kőtörmelék b or ít ja .

A barlang kőfejtés közben nyilt meg, á llító la g  1943-ban. ükkor 
még előtte is volt egy aknaszerü üreg, melybe a kő¥eitőmunkások 3 m 
mélyre le is ereszkedtek, de folytatását nem találták és kőtörmelék
kel betemették. Utóbbinak ma már' a helye sem látható, ügykori héviz- 
fe ltörés lehetett.

A ma is járható barlangot dr. Noszky Jenő em líti először 195o. 
évben végzett bauxitkutatásairól szóló kéziratos jelentésében.
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A kőfejtőben, a barlang bejáratától D-re egy egykor homokkal 
szinültig k itö ltő it  lombik-alaku üreg keresztmetszete ,látható,^ 
s-zép korróziósán kipreparált rétegfejekkel, Kitöltését építkezési 
célokra elhordták, A felszin  irányában és le fe lé  csőszerű folyta
tása sejthető. Szintén egykori hévizfeltérés lehetett. /1957.szept. 
5-én Láng Gábor társaságában végzett bejárás alapján,/

öregkőhányás betemetett barlangja. Az előző^kőfeitőtőlÉKy- 
ra o.b km-re mélyülő, jelenleg is művelés alatt á lló  községi kő
fe jtő  /Oregkohányás/ DKy-i falának D-i részén egy kb, 2 m átmérő
jű', kürtőszerii karsztüreg keresztmetszete látható színig kitöltve '  
kavicsrétegeket is tartalmazó homokkal. Attól a helytől ENy-ra, a 
kőfejtő udvarának közepe táján 1997. augusztusában egy 2 m mély 
üregre akadtak, melyből a kőtörmelék-még tovább gurult és "csobbant 
Molnár Gábor brigádvezető kőfejtőmunkás le is ereszkedett beletazu
tán betemették. Kibontása nem volna nehéz*/ 1957. szept,5-én Láng 
Gáborral./

Bertalan Károly*

K ö n y v i s m e r t e t é s .

A közelmúltban jelentette meg a Baranya Megyei Idegenforgalmi 
Hivatal Aoaligeti barlang cimü kiadványát. A 8o oldalas, szép ki
á l l !  tásu"TsmerTntő^iágyöt)b része .",, Gebhardt Antal kandidátus mun
kája.* Röviden foglalkozik a környék földtörténeti m últjával.,majd # 
általános karszt- és barlangtani ismerétekkel. A barlangot tárgyaló 
részben a felfedezés és kutatás történetét, majd a barlang isirasa

őgzett klimatológiai, nidroló- 
:ani vizsgálatok eredményeit 

fejezetet szentel a barlang, kiépítésével és to
vábbi kutatásával jaró problémáknak.

A vaskos füzet végén 
tehető túrákat ismerteti.

dr. Oppe Sándor a barlang környékén

a végén l:6oo léptékű^alap-
lr9oo léptékű hossz-szelvény és számos keresztszelvény te-

*A munkát 31 fényképfelvétel, 
rajz. lr9oo n 
szí teljessé

Hazslinszky Tamás
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatban működő barlang-  
kutató csoportok fontosabb acTatai.

Budapesten.

Budapesti Vámőr Egyesület Barlangkutató Csoportja 
Vezető: Szilvássy G,ula« .
Budapest, V., Alkotmány u 6. Tel:119-o5o/231.

Budapesti Vörös Meteor SE B#langkutató Csoportja 
Vezető: dr.Dénes G örgy 
Budapest,XIII., Visegrádi u 36. Tel:2o3-914

Élelmezésügyi Minisztérium KINIZSI SK Barlangkutató Csoportja 
vezető: B;:lázs Dénes
Budapest,V. ,Áxkadémia u 1-3. Tel: 121-979

Epitőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem ásvány és Eöldtani Tan
székéjiek Barlangkutató Csoportia 

Vezető: Maucha László.
Budapest, I. Ostrom u. 29.11.1. Tel: 152-656

Kinizsi Liga Barlangkutató Csoportja 
Vezető: Palánkai János
Budapest, V III., Szentkirály u 3. Tel:13o-9oo

Láng Gépgyár Vasas SE Barlangkutató Csoportja 
Vezető: Zalavári István
Budapest, XVIt ,Bajcsi Zsilinszki u 59/b. Tel:2oo-9oo

Óbudai Goldberger Gyár Barlangkutató Csoportja 
Vezető: Hortolányi Gyula 
Budapest, X III ., Katona J.u„27»

Ruhaipari Vállalat Barlangkutató Csoportja 
V;zető: Hégráth Gyula 
Budapest, v l , , Bokányi Dezső u 9.

Városterv Barlangkutató Csoportja 
Vezető: Csók Gémó,
Budapest, XIII. Sziget u 27. Tel:

Tel 334-76o 

359-96p/215.
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Vidéken.

Dorogi Bányász Barlangkutató Csoportja 
Vezető: Benedek Endre 
Esztergom, Zrínyi u 1.

Egeresehi Bányász Barlangkutató Csoportja 
Vezető: Ivádi Kálmán,
Egeresehi Bányaüzem

Egri Barlangkutató Csoport.
Vezető: Dancza János, Eger,
Rendőrség, Panasziroda,

Nagymiskolci Zsomboly kutató Csoport 
Vezető: Borbély Sándor 
Miskolc, Széchenyi u lo6. /METESZ/

Ormosbányai Barlangkutató Csoportja 
Vezető: Seper László,
Ormosbánya.

Rudabányai Barlangkutató Csoport 
Vezető: Nagy Kálmán 
Rudabánya, Vasércbánya.

Ö sszeállította: Dr.Gráf Andrásné

Kérjük mindazokat a budapesti és vidéki barlangkutató csopor
tokat, amelyek valamilyen oknál fogva kimaradtak a fenti fe lsorolás
ból! jelentkezzenek a Társulat ideiglenes ügyvezető elnökénél, Bará- 
tosi Józsefnél, Cim: Budapest. I. Logodi u 28. Tel: 361-937,
A mér nyilvántartott csoportok is jelentsék a neveikben vagy címeik
ben esetleg bekövetkező változásokat. :

A "Karszt és Barlangkutatási Tájékoztató1' 
"szerkesztő bizottságának Télhivasa.

Társulatunk a "Tájékoztató" hasábjain keresztül szeretne szo
ros kapcsolatot tartani tagságunkkal. Ezt a cé lt mindenekelőtt a 
''Barlangkutató csoportok életéből1' c. rovatunk' szolgálja , ahol 
örömmel adunk helyet az egyes kutató csoportok munkájával, eredmé
nyeivel, problémáival, javaslataival vagy belső életével foglalko
zó hosszabb-rövidebb tudósításoknak.

Várjuk barlangkutató tagtársaink Írásait 
Balázs Denes, Budapest, 53. róstafiók 6.

a kovetk^ő címre:
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Az első lépések.

Egyesületi életünk az előkészítő bizottság fáradságos munká
jával mdultmeg. A tényleges kezdetet az 1958. december 12-én 
megtartott^közgyűlésünk napiától számíthatjuk. A közgyűlésen meg
jelentek Társulatunk alapító tagjainak tekintendők. Alapszabály

számvizsgáló bizottságot , válásztmá- 
elnököket vá-

szavaztak meg, vezetőségeu. ^cuüvií,űb_ 
nyi tagokat, tanácsadó testületet és szakbizottsági 
lasztottak és ezzel^megíndult a Társulat belső munkája. -Társula
tunk eletérői legelőször a kétoldalas, f .é v i  február hónapban meg- 
~elent TiKBT̂ Tá jLhOZTATÓJA" adott h irt. Ebben hívtuk meg tagjain- 
:at első. ankétünkre, március 7-ére. Az ankét anyagát Táiékozta-íT7 * ----, f íuua w auw i jtxíu cuíivu u uu y u x a. j r>.u ía u cl

tcnk más oldalain részletesen közöljük. 1959.H l. 7-én előadások, 
beszámolók hangzottak e l. 8-án pedig az ankéton résztvevők buda- 
pest-környeki barlangokat kerestek fe l .

kát MTESZ helyiségeiben,
Belső éle

napomé epuic
rend- 

ciubnapo-

------- — itünk mellett az egyes csoportok lelkesen, vagy -  ha
lehet -  megalakulásunk után méglelkesebben folytatták kutatási 
munkájukat. Ha csak rövid seregszemlét tartunk is , megálfapithat- 

hogy a csoportok munkája .említésre méltó, mert oeldául:juk,

Ferenc*
óztak*

a Budapesti Vámőr Egyesület barlangkutatói tavasszal a 
hegyi-bg, felmérésén, nyári szabadságuk alatt a Blikkben dől

a Budapesti Vörös. Me-teor 3.K0 barlangkutatói télen egyhetes 
zsombolyfeltárást végeztek az nszak-Borsoai Karszton, ezt tavas 
szál két ízben megidjfiételték. Ugyanitt folytatták nyáron közel

z-
négy hétig kutatómunkájukat. Munkájuk során csehszlovák terüle
ten is dolgoztak;

a Kinizsi Liga barlangkutatói télen és tavasszal a Szemlő- 
- 1 1 v -" végeztek feltáró munkát, nyáronhegyi-

vooros kutatótáborban;
az Élelmezésügyi Minisztérium Kinizsi S.K. barlangkutatói az 

általunk régebben felfedezett égerszögi Szabadság-cseppkőbarlang 
részletes feltérképezését végezték, és a Piticík-hegy alatt húzódó 
barlangrendszer feltárásán dolgoztak;
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az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem barlangkutatói 
folyamatosan végezték feltáró munkájukat és tudományos megfigye
léseiket az általuk fe l fe d e t t  jósvafői Yass Imre-barlángban;

a .Városterv Barlangkutató Csoportja minden szombat-vasárnap, 
rendszeresen dolgozott a budai hegyek ncvvizes üregeinek feltárá
sán, nyáron egy netes tanulmányút jellegű mozgótábort bonyolítot
tak le az Eszak-Bocscdl Karsztvidéken;

a Dorogi Bányász barlangkutatók a Strázsahegyi-barlang e ltö - 
mődött járatait igyekeztek szabaddá tenni. Kutató' bejárásokat ve
zettek a dorogi banyák karszt-kavornáiba. Barlangi ásványgyüjtömé
nyükkel a dorogi bányásznapon általános elismerést arattak;

_a Engymiskolci Zsombolykutató Csoport rendszeres munkával egy 
sor zsombolyt tárt fe l  a Bükk-hegységben. Ezenkívül foglalkoztak 
forrásvizek kémiai elemzésével is ,

Folytathatnám a munkák részletezését a nem régen alakult Láng 
Gépgyári, Óbudai Goldberger-gyári, az egri, az egercsehi, az ormos
bányai és rudabányai csoportok munkáival. Beszélhetnénk az állami 
támogatással végzett munkákról /Bakony, Aggtelek, s tb . / .  Tudunk a 
pécsiek szorgos kutatásairól, az építőipariak munkájáról, stb fstb.

Társulatunk ezévi munkájának egyik komoly eredménye a tavasz- 
szal megtartott tanfolyam, amelyet 3b fia ta l kutató végzett e l.

Megkezdtük külföldi kapcsolataink kiépitését. Levelezés utján 
Lengyelországgal és AuszM léaax kerestünk kapcsolatot, maid a 
nyár folyamán két ízben látogattak meg minket lengyel kutatok. Ma
gyar kutatóink egy csoportja Csehszlovákiában já rt, felkereste 
csehszlovák kutatok munkahelyeit, és velük baráti, személyes isme
retséget teremtett*

A Társulat v 
:s ti és vidéki

ezetősé
csonor

tagjai révén igyekezett felkeresni

, , , , , ,  - , - , tatéval,.Ma mar arról is b
készül a Társulat még 
annak komoly tartalma sokb 
ni, és alkalmas lesz arr 
bemutassa.

Baríangkutatá 
így Tájékoztat

_____ _______  évkönyvé" is . _____
an fogja kutató munkatársainkat seg ite- 
is , hogy az MKBT munkáját külföldön is

szelhetünk, hogy Tájékoztatónk mellett 
zévben megjelenő "évkönyvé" is . Reméljük,

Barát.'si József
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A MKBT Oktatásügyi és Propaganda Bizottság munkájának megin
dításáról es eddigi eredményeiről.

A Bizottság feladata Társulatunk tevékenységét minél széles
sé bb körben ismertetni, a hívásunkra egybegyűltekkel a barlang- 
kutatást megkedvelteim és a tagjaink sorába lépőkkel tanfolyamok 
keretében a_barlangkutatás, barlangjáráshoz legszükségesebb tud
nivalókat közölni, azok megtanulás ara gyakorlati lehetőségeket 
b iztosítan i.

Feladatunk megvalósítását úgy láttuk elérhetőnek, hogy a Bi
zottság tagjait nemcsak a Társulat tagjaiból kívántuk megszervez
ni, ^hanem_körlevéllel fordultunk a Művelődésügyi Minisztériumhoz, 
a Fővárosi Tanácshoz, a KISZ Központi Vezetőségéhez, s tb ., hogy
a bizottság ülésein állandó megbízottal képviseltessék maguka
tanácskozásainkon vegyenek részt. Reméljük, hogy ezen az utón köz 
vetlen kapcsolatot szerzünk mindazokhoz a szervekhez, akik mun-

&ö:
ve t i  en kapcsolatot szerzünk mindazokhoz"a szervekht 
kánkban érdekelve vannak és segíthetnek,

A Bizottság munkájának megalapozásán kívül az oktatási szak- 
bizottság megtartotta 1959. április 14-e és május 51-e között a 

.Társulat első tanfolyamát. Ez egy alapozó tanfolyam volt azok ré
szére. akik most kaDCSolódtak be a nar Ian^kutatán-brr

“ ég .lyan a munkaközben összefűz 
la lta  rendszerbe azok elet' 
lentőségük ismerete nélkül

>o nüí hallott szavak érti 
aKiK a szavakat mélyebb ért. 

használták csak.
Inét fog- 
Imiik, je-

A tanfolyam egyes előadásainak témáit Dudich, Venkovits, Köss 
lor, valamint Jakucs barlangkutató tagtársainkkal is megbeszéltük 
és az alábbi sorozatban tartottuk meg: 1 . /Kőzetképződés és kéreg
mozgás. 2 . /  Karsztosodás, karsztnevezéktan. 3 » / Karsztjelenségek, 
4 . /  Barlangok képződése* 5 . /  Barlangok mérése. Az előadásokat két 
gyakorlati barlangiárás egészítette ki. A tanfolyam befejezője, i l  
letve mar á továbbképzés kezdetét jelenti majd a "Kutatási módsze
re k é rő l tartandó előadás. /Előadók voltak: Barátosi József, Vcnko 
vits István, Kárpátiné.- Radó Denise, Dénes György és Maucha Lász
ló ,./

Hasonló tanfolyamokat szeretnénk még ebben az évben Budapes
ten, Miskolcon, Egerben. Veszprémben, Pécsett, Dorogon és még sok 
olyan helységben inditeni, ahol 15 2o érdeklődő kéri ilyen tanfo
lyamok inditasát./s helyben előadások megtartására alkalmas előa
dók vannak. TÁJÉKOZTATÓIK hasábjain következő számainkban folyama
tosan közöljük az előad át anyag kérdéseit is , igy .-gységesebb 
lesz országszerte ismeretünk.

További terveinket két irányban folytatjuk, ille tv e  va lósit- 
juk^majd meg, Egyik : ismerettárjesztő előadássorozat Budapesten és 
vidéken. Ilyen eioactáeok iesznelTpiá "a BKfXángkutatás története: 
Víz szerepe a barlangokban és bányákban: Felfedező utakon a föld 
alatt; Viz a latti munka a barlangokban; "Ősemberek nyomában stb.
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Másikia továbbképző tanfolyamok, amelynek során az érdeklődők köze
lebbről megismerhetik az ásványokat, kőzeteket, ősmaradványokat és 
a vizelenzes elemi fogásait, meteorológiát, hévforrások természe
tét stb.-

Reméljük a tervezett munka sok résztvevőt vonz majd, hiszen 
az első tanfolyam több mint 5o érdeklődővel kezdett és 35-én ered
ményesen végezték e l.

Barátosi József

T Á R S U L A T I  K Ö Z L E M É N Y E K

A Társulat ideiglenes vezetősége.

1959. junius 15-én megtartott választmányi ülésen dr.Hegedűs 
Gyula AUw  javaslatára a választmány a Társulat ideiglenes veze
tésével az alábbi tagtársakat megbizta:

Barátosi József 
Balázs Dénes 
Gráf Andrásné 
Kárpátiné, Radó Denise 
Szilvási Gyula

A választmány felkérte dr. Hegedűs Gyula tagtársat is , hogy 
az ideiglenes vezetőség munkájában a Nehézipari Minisztérium részé
ről vegyen részt.

Az ideiglenes vezetőség feladata, hogy a vezetőségválasztásig 
a Társulat ügyeit intézze, képviselje a Társulatot és előkészítse 
a végleges vezetőség megválasztását,

Az ideiglenes vezetőségen belül a munkaiéiadatok a következő- 
képen oszlanak meg:

Barátosi József, ideiglenes ügyvezető elnök.
Dr.Hegedűs Gyula, NIM képviselője a Társulatban.

Ügyvezető titkárok:
Balázs Dénes/lapkiadási ügyek/
Gráf Andrásné /kutatási munkák, tanfolyamod összejöve

telek, stb. koordinálása, nyilvántartása/
Kárpátiné Radó Denise /lev e lezés /
Szilvási Gyula /pénztáros, gazdasági ügyek, tagnyilván

tartás/
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Barlangkutató tanfolyam vizsgái.

A Társulat oktatási bizottsága október vagy november hóban 
tartja meg az első alapfokú barlangkutató tanfolyam vizsgáit. A 
vizsga helyéről és ide jérő l a tanfolyam hallgatói Írásban kapnak 
értesítést. Ezen értesítés alapján vizsgára jelentkezhetnek azok 
a hallgatók, akik az előadások es a gyakorlatok legalább 5o 
án résztvettek.

Az oktatási bizottság határozata alapián vizsga letéte le  nél
kül megkapják az oklevelet azok a hallgatok, akik valamennyi elő
adáson és gyakorlaton vésztvettek és ott megfelelő felkészültsé
gükről tanúbizonyságot tettek. E határozat alapján mentesülnek a 
vizsgakötelezettség alól a következő hallgatók:

Bálint Károly 
ifj.B arátosi József 
Hajdú József 
Rónai Miklós 
Szattler István 
Szentes György

Felhívjuk a tanfolyam hallgatóinak figyelmét a vizsga lé té 
té üóxíek fontosságára, mivel a jövőben- a tagsági igazolványon túl
menően -  barlangkutatási igazolványt csak az kaphat, aki megszerez
te az alapfokú barlangkutató tanfolyam oklevelét.

A Tájékoztatóról.

Társulatunk választmánya határozatot hozott arról, hogy a 
jövőben havonta kell megjelentetni a Társulat híradóját, a Karszt- 
es Barlangkutatási Tájékoztatót.

A határozat értelmében a Tájékoztatót térítés nélkül megkap
ják a Társulat mindazon tagjai, akiknek ta gd íjfizetési hátralé
kuk nincs. E tagtársaink részére a Tájékoztatót megjelenésekor 
postán juttatjuk e l. Az ügyes csoportok külön tiszt-letpéldányt 
kapnak.

Felhívjuk a csoportok figyelmét, hogy tagdíjbefizetéseik 
alkalmával minden esetben közöljék a befiz ütő tagok névsorát, az 
általuk befizetett összeget és azt, hogy milyen időszakra vonat
kozik a ta gd íjfizetés . Ennek hiányában nem állapítható meg,hogy 
-  a fenti natarozat értelmében -  K:i részére lehet megküldeni a 
lapot.

A jövőben havi tájékoztatóinkhoz térképmellékletet csato
lunk. Anyagi nehézségek miatt a térképpel e llá to tt lappéldányból 
a csoportok részére csupán egy-egy példányt tudunk biztosítan i. 
Tervezzük, hogy a jövőben tájékoztatónkban fényképeket is  köz
lünk.
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A Tájékoztató szerkesztési és kiadási munkáinak elvégzésére 
a Társulat választmánya a következő tagtársakat kérte f e l :

Szerkesztő: Balázs Dénes 
lektor : dr,Bertalan Károly 
Felelős kiadó: dr.Hegedűs Gyula

A szerkesztő bizottság tagjai még:
Barátosi József /"Társulati élet-oktatás" j*cé-

vat vezetője /
Kárpátiné Hadó Denise /"Hazai hirek" rovat ve

ze tő je /
Maucha László / "  Barlangkutató csoportok éle

téből" c. rovat vezetője / 
Neppel Ferenc /beszámolók, tanulmányok, lekto

rálási munkák/
Schönviszky László /"K ülföld i hirek»lapszemle“

rovat -vezetője/
A "Karszt- és Barlangdokumentáció ol rovat

vezetője: dr.Eertalan Károly
v A Tájékoztat! levelezési cimei Balázs Dénes. Budapest 53. 

PóstafiOk 6.
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