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TEREMTSÜK MEG A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKATASZTERT!
(Javaslat)

Az elmúlt években a «Karszt~ és Barlangkutatási Tájékoztató® 
hasábjain számos cikk és felhívás jelent meg a magyar Karszt- és  bar
langkataszter elk észitéséről.

Az eredmény - azt hiszem - közismert. Mindenki helyeselt, 
de senki sem cselekedett, A magyar karszt- és  barlangkutatás, amely az 
elmúlt években nemzetközi viszonylatban oly sok szép sikert ért el (leg
utóbb Bécsben), a hazai karsztobjektumok rendszerezett tudományos fel

dolgozása terén évtizedes lemaradásban van a szomszédos államokkal 
szemben,

A karszt- és  barlangkataszteri munkákban Magyarországon mu
tatkozó lemaradás nyilvánvalóan annak a következménye, hogy hazánkban

i
mindmáig nincs olyan szerv, intézmény, amely a karszt- és barlangkutatás
sal intézményesen foglalkozna. A környező országokban mindenütt működ

nek valamilyen szervezeti formában <szpeleológiai intézetek®. Ezek kereté

ben, erre a célra függetlenített munkatársak segítségével szomszédaink 
könnyűszerrel megoldhatták a k a rsz t-  és  barlangkaíaszterezésl munkákat.

Nálunk is egyre sürgetőbben lép előtérbe hazai állami karszt- 
bizottség vagy karsztkutató intézet létrehozása. Mindaddig azonban, amig 

erre sor kerülhet, nem tehetjük félre a karszt- é s  barlangkataszter ügyét.
A kataszter elkészítése függetlenített munkatársat kíván, azonban az ada

tok összegyűjtése karsztvidékeink bejárásával, barlangjaink adatainak ré sz 
letes felmérése már nagyobb, szélesebbkörü összefogást igényel. Úgy 
gondolom, hogy a következő 1-2 év alatt karszt- és barlangkutatóink, 

egyéniek és csoportok, a megfigyelések é s  konkrét mérések oly adat

tömegét tudnák produkálni, hogy megfelelő rendszerező munkával ezzel 
már meg lehetne vetni a hazai karszt- és  barlangkataszter alapját.

Az ötletet - elárulom - a postojnai Szpeleológiai Intézetben sze
reztem, Alkalmam volt megismerkedni a szlovén karszt- és  barlangkatasz
terrel, mely egyike a Föld legmodernebb és  legjobban szervezett ilyen jel

legű nyilvántartásainak. A kataszter három részre  oszlik". 1/ barlangok,
2 /  vizfdyások, 3 /  felszíni formák gyűjteményére, A barlangkataszter 2400 

barlang leírását tartalmazza fényképekkel, térképekkel, irodalmi ismerteté- 
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sekkel. Minden dokumentáció két példányban készül, a másodpéldányokat 
Ljubljanában őrzik. A hataszteri anyag állandóan bővül aktiális, friss adatok
kal. Ennek pedig az a titka, hogy az intézet szoros kapcsolatban áll az egyes 
karszt- és barlangtani kutatókkal, barlangkutató csoportokkal, geográfusokkal, 
geológusokkal stb., akik a részükre kiadott formanyomtatványokon rendsze
resen küldenek jelentéseket az általuk meglátogatott vagy kutatott karszt
jelenségekről.

Úgy gondolom, hogy ezt az utóbbi megoldást nem ártana 
nálunk is megvalósítani. Kutatócsoportjaink tagjai hétről-hétre járják karszt- 
jaink at, felkeresik barlangjainkat, de megfigyeléseik a közösség számára 
nem jelentenek hasznot, elsikkadnak. Javaslom, hogy a cikkem végén bemu
tatott minta szerint a Társulat bocsásson ilyen jelentési nyomtatványt a 
kutatócsoportok és egyéni kutatók rendelkezésére és kérjük fel őket, hogy 
megfigyeléseiket folyamatosan közöljék Társulatunk Dokumentációs Szak- 
bizottságával,

Barlangkutatóink ezen szoros együttműködése lehetővé ten
né, hogy egy-két év múlva olyan adatmennyiség birtokába jussunk, amely 
- a már meglévőkkel együtt - alapját jelentené a magyar kárászt- és bar
langkataszter elkészítésének.

Balázs Dénes
( Megjegyzés^ a fenti cikkhez! Már régen kérjük barlangkutató tagtársainkat, 

hogy k ezdjék meg írásban felfektetni az általuk járt barlangokról ismeretei
ket, a rendelkezésükre álló adatokat. Azt is kérjük közöljék ezeket velünk, 
ha lehet S már korábban felvetett «indexelésJ> bevezetésével Ha ez nehéz
nek látszik, úgy kérjük, hogy azzal is megpróbálkozva, legalább az ide 
mellékelt minta Szerint tegyenek jelentést az MKBT központjának az ismert 
ad átokról. Ne várjuk azt, hogy Társulatunk nyomtatványokat szerkesztessen, 
hanem használjuk fel a közölt mintát és küldjük be azokat az adatokat, 
amelyek rendelkezésünkre állnak. Arra sem legyünk tekintettel, hogy «ezt 
már u gy is tudják . . .» Egyszer korszerűen be kell gyűjtenünk a jelenleg 
ismert adatokat.
Talán a szomszéd államok mintájára nálunk is kialakul egy barlangkutató 
intézmény. Első lépés feléje Barlangtani Múzeumunk a Várban. Reméljük 
nem kell itt megállnunk . . . Szerkesztő) .
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• Szám

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

A fölkeresett objektum (barlang, karsztforrás stb.) megnevezése:

A megfigyelés időpontját

Az objektum földrajzi fekvését ( hegység)

tői km-re irányban »

« « «

Tengerszint feletti magasság'-

Geológiai környezett

Topográfiai vázlatt

Morfológiai leírás (megfigyelések):

Az objektum felkeresést során megfigyelt jelenségek, felvett adatok*.

a/ ásvány-, kőzettani adatok:

b/ hidrográfiai «

c /  meteorológiai «

d/ biológiai «

e /  archeológiái «

f/ egyéb «

Csatolt fényképek (mit ábrázolnak, ki fényképezte)

Jelentést tevők: - . •

név, cim telefon

aláírások
308691
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OKTÓBER 18-ÁN VÁLASZTMÁNYI ÜLÉST TARTOTTUNK

A lényegesebb határozatok, döntések a következők voltak:

1/ 1962 év januárjában taroltuk meg tisztújító közgyűlésünket 
külön meghívó szerint (előreláthatólag január 2 í-én ). A Választmány elő
zetes jelölőbizottságot választott, akiknek elnöke dr. Papp Ferenc egyetemi 
tanár, társelnök, tagjai a bizottságnak a NIM képviselője, Bató Norbert (Bp), 
Benedek Endre (Dorog), dr. Gráf Andrásné (Bp ) Markó László dr. Veszprém), 
Auffetberg Ferenc (Bp)

2 / Tudomásul vette a Választmány Szilvássy Gyula gazdasági 
titkárunk jelentését a gazdasági helyzetünkről. Ezúton is felhívja a tagság fi
gyelmét arra, hogy társulati jelvényeinkben és a Karszt- és Barlangkutató c. 
lapunkban sok pénze fekszik Társulatunknak, ezért kívánatos, hogy a tagok 
nind a lapot, mind a jelvényeket igyekezzenek mielőbb átvenni, kifizetni, 
l&yancsak kívánatos az elmaradt tagdíjakat befizetni. Szükség van arra, hogy 
a Társulat tagjai, vagy csoportjai jogitagdij-vállaló üzemek utján is segítsék 
a vagyoni helyzetünk javulását.

3 / Dr Dénes György titkár a barlangkutató-csoportok munkájáról, 
nyári táborokról és eredményekről számolt be. Ezek a beszámolók a Tájékoz
tató lapjain keresztül kerülnek ismertetésre a beküldött jelentések alapján.
(Kérjük ezért a még elmaradt jelentéseket írásban beküldeni közlés céljából)
A Választmány utasította a Vezetőséget, hogy rendezze a Baradlában való 
további kutatás lehetőségét.

4 / Balázs Dénes titkár ismertette kiadványaink helyzetét, költségeit. 
Kozéplapunk, a Karszt- és Barlangkutató költségei nagyobbak voltak mint azt 
előzetesen számítottuk. Kívánatos lenne ha a lap továbbra is hasonló szép és 
terjedelmes maradna. Felmerült annak lehetősége, hogy a tájékoztatót adja ki 
a jövő esztendőben a Társulat és az Évkönyv, valamint a Karszt-és Bar
langkutató kiadását vállalja az MKBB.

5 / A folyó ügyek tárgyalása során örömmel vette tudomásul a 
Választmány a miskolci barlangkutató csoportok önkéntes közös munkavállalá
sát és további jó munkát kíván terveik megvalósításához. Természetesen to
vábbra is érvényben marad alapszabályunk értelmében az, hogy az egyes 
tagok közvetlenül a MKBT tagjai és csak bizonyos munkák elvégzésére ala
kítanak kisebb nagyobb csoportokat. Mind az egyes kutatócsoportok, mind az 
egyes tagok közvetlenül is megtartják összeköttetésüket a Társulattal. A 
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A III. Nemzetközi Szpeleológíal Kongresszusról Írásban tett jelentést a 
választmány irattárba helyeztette azzal, hogy erről külön előadásokban még 
részletes beszámolókat hallunk. Bogsch László és lápp Ferenc egyetemi 
tanárok javaslatot terjesztettek a választmány elé, melynek lényege, hogy 
Társulatink és a magyar barlangkutatás életében kiváló munkát végzett 
csoportok és személyek Hermán Ottó, Kadic Ottokár és Vass Imréről el
nevezett emléklapokat, illetve emlékérme két kapjanak, ha ezt a Közgyűlé
sünk megszavazza. A javaslatot benyújtók és a Vezetőség kapta azt a 
fel ad diót, hogy a választmányi ülésen elhangzottak értelmében készítsék 
elő a javaslatot a Közgyűlés részére. B.J.

KLUBNAPI BESZÁMOLÓ

S -  •
Október 25-én a M.K.B.T. klubhelyiségében, a Lenin teremben 

érdekes előadást hallottunk, Kádár Imre az MHS Könnyűbúvár Szakosztály 
Barlangk utató Csoportjának eddig végzett munkájáról számolt be.

Röviden ismertette a vizalatii barlangkutatás módjait, nehézségeit.

E fiatal csoport igen komoly munkával és eredményekkel dicse
kedhet. A kezdeti nehézségek nem vették el kedvük et, hanem leszűrve a 
tapasztalatokat, okulva a hibákon, lelkesen folytatták érdekes munkájukat.

A csoport szifonátuszással próbálkozott az OrfüJ Vizfő forrás
barlangjánál, a Mátyáshegyi-barlangban, Kössuth-barlangban és a Baradla 
alsó barlangjában. A legnehezebb és legmostohább körülmények között 
- a cseh barlangkutatók meghívására - a Mylada barlang szifonjában dol
goztak. Az előzőleg már vaktában lerobbantott szifonban az éles, lehullott
kőtörmelék útjukat állta és a rendelkezésre álló rövid idő alatt nem sike-’ »
rűlt annyira kitisztítani a szifont, hogy egy ember biztonságosan átuszhatta 
volna. Munkájuk igy sem zárult eredmény nélkül, mert bemérték a szifon 
vonulásának pontos irányát, s ezzel megkönnyítették a cseh barlangkutatók
nak a szifon robbantással való áttörését.

Egy újabb meghívásra a Gombaszögi-barlang kb. 10 m mély, 
kavicsos hordalékkal kitöltött szifonjában is megpróbálkoztak az átjutással, 
melyet az állandóan moz gó sóderes fenék életveszélyessé tett. Az átjutás 
nem sikerült, de a szifon pontos irán yát itt is meg tudták adni a cseh 
barlangkutatóknak.
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Most a Tapolcai Tavasbarlang vizalatti részének felderítésén és 
feltérképezésén dolgozik a csoport. Ez igBn pontos élők észitést és nagy kitar
tást igénylő munka. A felmérésre teljesen uj módszereket kellett kidolgozniok, 
mivel a hagyományos felmérési módszerek a vizalatti barlangok térképezésé
nél egyáltalán nem, vagy csak egészen átformálva alkalmazhatók. Ezidáig a 
főág feltérképezésével készültek el s újszerű munkájukat nagy buzgalommal 
folytatják.

Az értékes beszámoló után pár vetített fényképpel ilusztrálták mun
kájukat, majd a Tapolcai Tavasbarlangban készült mozgófilmjüket vetítették le.

A most elhangzott beszámoló megerősítette, hogy a barlangjárás 
és barlangk utatás alapvető feltételei mind vizalatti, mind száraz barlangok
ban az óvatosság, k örűltekintés, lélekjelenlét és megfelelő képzettség, 
f-fa ez a négy tényező együtt van még biztonságos felszerelésre is szükség van! 
Ezt sokszor és nyomatékosan ismételte az előadó példákra hivatkozva.

Egy-egy ilyen beszámolóból, amely klbunapjainkon elhangzik, a 
tagság m egismerheti más kutatócsoportok munkáját, eredményeit, okulhat 
hibáiból, átveheti a gyakorlatban bevált uj kutatási módszereiket, s így gya
rapíthatja szakmai tudását.

Reméljük, hogy 1961/62-ben még sok ilyen szép, eredményekben 
is gazdag munkáról szóló beszámolót hallgathattuk meg.

Müller Ernő

VIZALATTI BARLANGKUTATÁS

A barlangokban történő alámerülés a tapasztalatlan búvár számára 
k étségtelenül rendkívül veszélyes. Nem a barlang jelenti általában a veszélyt, 
hanem a búvár maga idézi elő azáltal, hogy elveszti fejét, nem cselekszik 
helyesen, és idegei felmondják a szolgálatot. Ezeket a veszélyeket legjobban 
a barlangi vizek sajátos viszonyaihoz való lassú hozzászoktatással lehet ki
küszöbölni.

A továbbiakban legyen szabad néhány alapvető szabályt megemlí
tenem a vizalatti barlangkutatással kapcsolatban:

a / A barlangban végzett vizalatti munkához feltétlenül a könnyű
búvár készülékek szükségesek. A lábakra uszonyok valók, nem buvárcipők. 
Az úszónak tökélées hidrostatikai egyensúlyban kell lennie. Nem szabad 
308 694
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semmi körtímények között túl nehéznek lennie és a fenékre süllyednie, ahol 
az uszonyokkal való csapkodás iszapot kavarhat fel. Az iszap (porladék) 
felkavarása mindenképpen veszélyes, mórt a látást a nullára csökkenti.

b / A barlangban dolgozó búvár standard-felszereléséhez tartoznak 
mindenképpen a következők: vizalatti óra, mélységmérő és iránytű, mint a hely
meghatározáshoz szükséges eszközök.

c /  Minden búvárnak magával kell vinnie a használatban lévőn kívül 
még egy másik kézilámpát tartaléknak. Lámpák - a vizalattiak is - ritkán mond
ják fel a szolgálatot, de ha igen, főleg olyankor, amikor az ember a barlang leg
távolabbi sarkában van.

d/ Ismeretlen és veszélyes barlangokban, valamint folyosó-labirintu
sokban mindig kötélbiztositással kell lemerűlni. Ha a normál vezetőkötélnél fenn
áll az élesszélü sziklák által történő sérülés veszélye, akkor vékony drótkötelet 
kell alkalmazni, amely «ARIADNE-FONALA»-ként szolgái, hogy adott esetben 
annak segítségével a leszállás helyére vissza lehessen tapogatózni, azonkívül 
jelzések továbbítására is. Erre a célra is inkább alkalmas a drótkötél.

A kötél másik végénél egy a jelzések adásában és vételében jártas 
és a barlangbuvárkodáshoz tökéletesen értő személynek kell lennie, aki felelős 
a lemerült buvánért. Ha rosszul ért egy jelet, vagy valami más oka van rá, ak
kor a búvárt v. búvárokat kíméletlenül vissza kell húznia a kötélnél fogva. In
kább ismételjünk meg egy félreértés által megzavart merülést, minthogy c8ak 
egy perccel is később huzzuk vissza a kötelet.

A vezető mellett egy már búvárruhába öltözőit másik búvárnak is 
állandó készlétben kell álllnia, aki a vezető utasításai szerint, az esetleges men
tési munkát végzi, ugyanúgy felszerelve, mint a másik búvár.

e. /  Uj, ismeretlen, nagyobb barlangokat minden körülmények között 
szakaszonként kell felkutatni, mégpedig legfeljebb két búvár által, akik egyűit- 
maradnak és legjobb, ha egy összekötő kötél által tartják fenn egymással az 
összeköttetést. Igazi veszély esetén kevés kilátás van arra, hogy a minden 
iránybar szétszéledő búvároknak segítséget lehessen nyújtani.

f. /  Szűk folyosók és tárnák felkutatására legjobb egy búvárt bevetni 
megfelelő biztosítással. Egy második utánajövő búvár az előtte járó uszonya ál
tal felkavart iszap miatt sem látna, annak biztosító kötelébe belegabalyodhatna 
és a jelzések adását-vételét me gnehezitené, vagy teljesen lehetetlenné tenné. Ha 
lehetséges, ajánlatos a buvárfolyosó első szakaszait más búvárok kíséretében 
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megtenni, akik biz tositás céljából és mint «reíé-állomások* a jelzések fel
vételére és továbbítására alkalmas pontokon visszamaradnak, és veszély ese
tén azonnal kéznél vannak.

g / Ha a barlangrendszer belsejében levegőkupolák vagy 
száraz talajrészek vannak, ott támaszpontokat kell berendezni, esetleg gumicsó
nakokkal, ahonnan előre lehet törni a barlang távolabbi részeibe is. Ezeken a 
támaszpontokon erős fényszórókat vagy fáklyákat kell készenlétben tartani, 
melyeknek fénye a vizsláit levőknek adott esetben utat mutat és számára a 
visszataláíást a kiinduló ponthoz megkönnyíti Meggondolandó, hogy bár a fák
lyák pillanatnyilag nagy fényt adnak, rövid idő alatt füstjükkel alaposan elködö- 
sitlk a barlangot. Ezért ezeket csak végszükség esetén alkalmazzuk, de éppen
a végszükség esetére kéznél kell lenniök!

%
h/ A legfőbb előírás minden barlangbuvárkodásnál? a 

FEGYELEM. Minden leszállás előtt megbeszélést kell tartani a pontos prog
ramiéról, rajzokkal illusztrálva. Az előirt terveket minden résztvevő búvárnak 
a legapróbb részletekig be kell tartania. A megbeszélttől való legcsekélyebb 
eltérésnél a buvártársakat azonnal riasztani kell!

i/  A vizalatti érintkezéshez világos, egyszerű mindenkori 
követelményeknek megfelelő fényjel-beszédben kell megállapodni, amely akusz
tikai jelekkel egészítendő ki. (pl. kemény tárgy ütőgetése a légzőkészülék 
itala tkjához.)

j. /  Ha az alámertfések minden baj nélkül zajlsnának is le, 
ez sose adjon okot a közönyösségre. Mert éppen olyankor történik valami.
Még a legtapasztaltabb búvárokkal is - vagy talán éppen azokkal - történhet 
egyszer baj. Bizonyítják ezt az ismert búvárokkal, az elmúlt években történt 
balesetek.

k. /  A legfontosabb, főleg barlangi munkánál?

♦SOHASE MERÜLJ EGYEDÜL ! >

Csak az a búvár, aki ezeket a szabályokat betartja és a vizalatti barlangokba
való leszállást technikájával, valamint annak psichclogiai hatásaival is teljesen
tisztában van, alkalmas a búvárkodás ezen egész speciális ágára és csak
az ilyen nevezheti magát joggal ‘VIZALATTI BARLANGKUTATÓ»-nak..

Wunder László, a Magyar Hidrológiai Társaság 
Vízalatti Kutatócsoportjának Vezetője
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A MÁTYÁSHEGYI-BARLANG FELFEDEZÉSE
• . . 1

Az alábbiakban közöljük a Dorogi Tájmúzeum vezetőjéből 
köpött levelet és dr. K&dic Ottokár eredeti {eljegyzésének teljes szövegét. A 
levélért és a feljegyzésért ezutoji mondunk köszönetét Szepessy Géza muzeum- 
vezetőnek.

. . Oiyan sokan kérdezték már, olyan eltérőek voltak a 
vélemények a barlang felfedezésével kapcsolatban, hogy ajánlatosnak tartot
tam röviden vázolni ennek a jelentős barlangnak felfedezését, illetve annak 
hiteles történetét.

Az igazság az, hogy e sorok írója bukkant terepbejáró 
munkája során a barlangra, egy szép, de szeles márciusi vasárnapon, 1938- 
ban. A következő vasárnap, néhány «vörösmartysta» osztálytársammal együtt, 
kibontottuk a bejáratot annyira, hogy egy 14-15 éves gyerek bejuthatott. Bár 
meglehetős könnyelműség volt, de csekély kötél és zseblámpák igénybevéte
lével a jobboldali keskeny ágon lejutottunk egészen a kristály-terem ig».
Hógy ember előttünk nem járt, azt megállapíthattuk könnyen, de más életnyomo
kat (bogár, növény) sem találtunk.

I
Dr. Kadic Ottokárnak jelentettem a barlang felfedezését, aki 

munkatárséi Barbie Lajost küldte ki velem a helyszinre> aki azonban nem tu
dott a keskeny nyíláson átjutni. Több mint egy hetes munkával bontottam ki 
1938-á«niusáb an s barlang bejáratát, melyhez szerszámokat « Pál völgyi-barlang 
adott. Az első alkalommal rögzített vázlatomat Barbie Lajos ekkor hitelesítette, 
majd Kadic Ottokár is bejárta a megismert barlang tekintélyes részét és annak 
a véleményének adott kifejezést, hogy egy kiterjedt barlangrendszerrel találkoz
tunk. Az első balesetet is jómagam szenvedtem, egy szerencsés lezuhanással, 
mely azonban zuzódásokon kivül semmi más bajt nem eredményezett.

1944-ben a Futura légoltalmi óvóhelyet rendezett be a bar
langban és nagyarányú munkát végezve többszázméteres újabb szakaszt tár
tak fel. A budapesti felszabadító harcck alatt a barlang többszáz embernek 
nyújtott menedéket, majd fel-nem-rob bánt lőszer-temetőnek használták. Az első 
komolyabb foglalkozás a barlanggal 1947~hen történt meg, mikor is egy kis 
csoport készített tervet Kadic Ottokár vezetésével a barlang további sorsáról.
Ez a Mátyáshegyi-barlang felfedezésének hites története.'

Szepessy Géza muzeumvezeiő*

- 10 -
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«F e l j e g y z é s
1938 év tavaszán, Szepessy Géza diák, a Vörösmarty Mihály reáliskola tanu
lója bejelentette nálam, hogy a Mátyás-hegy Pál völgy felé eső oldalának lábánál 
teljesen eltemetett barlangbejáratot talált, mely nagyobb barlangrendszer kapujá
nak tekinthető. Ő maga, a barlangnak tekintélyes részét bejárta, vázlatot készí
tett a barlang kiterjedésére, valamint megjelölte azokat a pontokat, ahol bizonyos 
munkálatokkal további szakaszokat lehet feltárni. Az általa vázolt barlangtérkép 
több nagyobb termet és folyosót mutatott be.
Jelentése alapján kiküldtem Barbie Lajos munkatársamat, aki szemrevételezve 
a helyszint azt tanácsolta, hogy a bejáratot, - mely meglett embert nem volt 
képes átengedni, - tegyük hozzáférhetőbbé. Szepessy Géza ezt a munkát is 
vállalta és egy heti munkával annyira szabaddá tette, hogy a későbbiek folya
mán a járható részeket megszemlélhettük. Később 1944-ben, a Futura hozzá
járulásával, mely egyúttal óvóhely céljaira használta fel a barlangot, többszáz 
méteres szakaszokat tártunk fel.

Dr. Kadic Ottokár egyetemi tanár 
a földtudományok kandidátusa*

A fenti levéllel és feljegyzéssel kapcsolatban az alább iakban közöljük a Má
tyáshegyi barlang feltárására vonatkozó irodaimatt
Jaskó Sándort A Pálvölgyi-rózsadombi barlangvidék. Természettud.Közl.1936. 
Jaskó Sándort A Centenáris-barlang. Természettudomány. III. évf. 6.sz. 1948. 
Jaskó Sándort A Mátyáshegyi barlang. Magy. Áll. Földtani Intézet, B).

Beszámoló a vitaülésekről, p. 133-155. ( Hozzászólók: Venkovits 
István, Pávai Vájná Ferenc, Kessler klubért, Scherf Emil,
Jakue* László, Bertalan Károly, Schréter Zoltán, Vigh Gyula,) 
Bpest. 1948.

Barris Miklóst Kutatások és kiegészítő mérések a Mátyáshegyi barlangban. 
(Földrajzi Értesítő III. évf. p. 399-413) Bp. 1954.

Szerkesztő.
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A BARLANGI MENTŐSZOLGÁLAT HÍREI „

. Az őszj hónapok fdyamán két esetben is kivonult a barlangi mén- \
tőszolgálat a Mátyáshegyi-barlangban eltűnt fiatalok felkutatására.

Mindkét alkalommal sikerült az eltűnteket felszínre hozni.

Először szeptember 19-én este két diákfiu eltűnéséről érkezett hír, 
akik aznap mentek le a barlangba. A V'örös Meteor és a Petőfi Gimnázium 
barlangosaiból éjszakai körtelefonnal összehívott mentőbrigád pár óra alatt 
megtalálta a barlang bonyolult járataiban eltévedt diákokat, akik reggelre már 
a szülői házban lehettek.

A második mentésre október 14-én szombaton délután került sor.
Három fiatalember előző vasárnap szállt le a Mátyáshegyi-barlangba és 6 nap 
óta voltak már akkor od,aleni. A barlangi mentőszolgálatnak a Kinizsi, a Vörös 
Meteor és a Petőfi Gimnázium barlangkutatóiból összeállított brigádja gondosan 
átfésülte a Mátyáshegyi-barlang bonyolult járatrendszerét és sikerült egy egészen 
félre eső helyen ráakadni, a már teljesen legyengült három fiatalemberre.

A 6 és 1/2 napos kényszerű barlangi tartózkodás étien, szomjan,
V ,

hiányos öltözetben, olyan súlyosan megviselte az eltűnteket, hogy azonnal mentő
autón kórházba kellett szállítani őket, ahol azóta is kezelés alatt állnak.

Az utóbbi súlyos és kis híján emberéletet követelő eset arra kész
tette az illetékes szerveket, hogy végre napirendre tűzzék a Mátyáshegyi
barlang megfelelő lezárásának ügyét. Az Állami Erdészet, addig is amíg meg
felelő, jól zárható ajtó elkészül, ideiglenesen leheggesztette a barlang jelenlegi 
ajtaját.

Társulatunk Választmánya foglalkozott a barlangi mentőszolgálat 
munkájával. Elismerését fejezte ki azoknak a kutatóknak, akik az életmentő 
munkában eredményesen közreműködtek és határozatot hozott, hogy a mentő- 
szolgálatban végzett jó ncnka elismerésének megfelelő formában történő ki
fejezésére a Vezetőség terjesszen javaslatot a Választmány legközelebbi ülése 
elé.

dr. Dénes György

Lapzárta után meghívót kaptunk a Fővárosi Tanács V.B. Építési 
Osztályára, ahol a Mátyáshegyi-barlang megfelelő lezárására tanácsunkat kérték. 
3o8699
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Javaslatunkra intézkedés történt, hogy a barlang főbejáratára vasbetonba épített 
erős légóajtó kerüljön és a barlang összes többi bejáratát vasbeionfalakkal zár
ják le, csupán a denevérek számára hagyjanak a falakon egy-egy kis nyílást.
A főbejárati vasajtóhoz több kulcs készül, melyek közül egyet a barlangi men
tőszolgálat fog megkapni. A többi kulcsot a Pálvölgyi-turistaház gondnoka fogja 
őrizni, kitől a Társulat által szabályozandó módon lehet majd egy-egy alkalom
ra kulcsot vételezni. df. Dénes György.

J

T Á R S U L A T I  H Í R E K

Alapfokú barlangkutató tanfolyam kezdődik decemberben. A tanfolyam helye a
Petőül Gimnázium (Budapest, I. Attíla-u 1-3). Megnyitó előadás december 14-én

%

délután 17 órakor, tartja Barátosi József üv. társelnök.

Kérelem Tagtársainkhoz! Társulatunk Tájékoztatóját könyvtárunk részére sze
retnénk beköttetni. Miután azonban az első négy szám már nekünk sincs meg, 
azért azzal a kéréssel fordulunk Tagtársainkhoz, hogy ha valakinek megvan és  
nélkülözni tudná, bocsássa rendelkezésünkre, hogy legalább könyvtárunkban lenne 
egy teljes sorozat. Az első négy szám a kővetkezői. 1/ 1956. január-február,
2../ 1956. március-junius., 3 ./ 1956. juli-december, 4 ./ 1957. jan-juni.

Karszt- és Barlangkutató címmel megjelent Társulatunk negyedéves folyóiratának 
első kettős száma. A szép, szines boritéku folyóiratban az elnöki beköszöntő 
után Dr. Szabó Pál Zoltán hosszabb értekezésben a Mecsek és Villány hegység 
barlangjait ismerteti, majd Ernst Lajos*. A karsztvizek telítettségéről, Dr. Markó 
Lászlói A kalciumkarbonát és magnézium karbonát elegyek oldhatósága vizben 
Széndioxid jelenlétében, Fejérdy Istváni Műanyagok alkalmazása a feltáró bar
langkutatásban és a kísérleti szpeleológiában, végül Dk-. Dénes György az Imolai- 
barlang feltárása c. tanulmányai következnek. A «Szemle» részben Barátosi 
József a Barlangtani Múzeumot, Balázs Dénes magyar kutatók lengyelországi 
útját és hazai barlangjaink forgalmát, Dr. Bertalan Károly az 1945 előtti ma
gyar szpeleológiai folyóiratokat, Ozoray György pedig Kalifornia lávabarlaigjait 
isme rteti, végül különfde rovatoki lapszemle, külföldi és hazai hirek és társu
lati élet élénkítik a lapot, mely Balázs Dénes szerkesztői munkáját dicséri. Az 
56. oldalas kettő szám ára társulatunk tagjai részére 6.-Ft. Kívánatos volna, 
ha vidéki tagjaink, a póstai szállítás megkönnyítése céljából csoportosan ren
delnék meg, a pénz csekkszámlánkra való befizetésével.

308700
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Könyvtárunk gyarapodása.
Az Orsz. Széchenyi Könyvtár Könyvelosztójától kaptuk a következő müveket: 
Akadémiai Értesítő 1915.
B arlangvilág I., VI. és VII. kőt..
Barlangkutatás II., III. és V. köt,
Állattani Közlemények 27. és 28, köt.
Magy. Nemz. Muzeum Népr. Oszt. Értesítője 14 évf.
Archaeologiai Értesítő 5, 31, 32, 42 és 43- köt.
Afchaeologiai Közlemények 9. köt.
Búvár 1. évf. II. félév, 2. 3. és 5. évf. 6. évf. I. félév. 7. évf. 8 évf. 1 félév és 9.

Külföldi csereképen:
W altér Gressel-től (Magenfurt)
Zűr Bewetterung alpiner Höhlen c. különlenyomatát 
Sydney Speleological Society-től (Ausztrália):
Communications 1961. aug.
P -G. Liégecis-tól (Liege):
Fed. Spel. Béig, Annales Tóm I. és II. Fasc. 1.
Fjzenkivűl Barátosi J. üv. társelnökünk a bécsi nemzetközi barlangkutató kongresz- 
szugrói számos folyóiratot és egyéb külföldi kiadványt hozott, melyeket már szintén 

besoroltunk könyvtárunkba.

Az esztergomi «Martos Flóra * Leánydiákotthonban barlangkutató szakkör alakult, 
melynek tagjai Társulatunkba váló felvételüket kérték. Kérésükkel (^közelebbi 
választmányi ülésünk foglalkozik.

Helyreigazítás'.
Előző lapszámunkban «Az abaligeti barlangkutató tábor* c. közleményünkbe a 
következő sajtóhibák csúsztak be: Az 5. oldalon az 5. sorban a résztvevők fel
sorolásánál Bodor Béla helyett Fodor Béla olvasandó. Ugyancsak ebből a fel
sorolásból kimaradt még Bodrog József tagtársunk neve. A 7. oldalon a 21. sor
ban a 6 km kőtől nem 77 m-re, hanem helyesen 700 m-re levő medermenti 
nyelő festése volt csak lehetséges.
A hibákért úgy a cikk írójától, mint olvasóinktól elnézést kérünk.

A TÁRSULAT HIVATALOS ÓRÁI MINDEN SZERDÁN DÉLUTÁN 5 - 8 -ig.

Budapest, VI., Gorkij fasor 46-48 I. em. Telefon: 221-226 10 mell.

Évkönyv 10.-Ft. Jelvény 10.-Ft. Karszt- és Barlangkutató 6.-Ft 
Tagdíjfizetés. - Könyvkölcsönzés.

308701

.



- 15 -

Elkészült a L6cz>-barlang villany világítása, Balatonfüred határában, a Tamá3hegy 
aljában található a Balatoniéi vidék legnagyobb barlangja, a Lóczy Lajosról elna~ 
vezett barlang. A Veszprémmegyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala a barlang 
kivilágítására tervet készített és annak alapján a Veszprémmegyei Villamossági 
Vállalat elkészítette a báriángvilágitást ■ amely ez év szeptember 30-ra nyert 
befejezést. Most már a barlang minden részlete megvilágítva, kényelmesen be
járható és megtekinthető. A közel 30.000.-Ft-ba kerülő beruházással a Bala- 
tonfelvidék legnagyobb barlangja korszerű állapotba került és ezzel is jelentő
sen növekszik Balatonfüred idegenforgalmi érdekességeinek száma. A barlan
got nyáron május 1-től szeptember 30-ig külön őr kezeli, télen kulcsa az Ide
genforgalmi Hivatal füredi központjától kérhető el. Dr. Zákonyi F.

•  *

A miskolci Hermán Ottó Barlangkutató Csoport újabb jelentéséből vesszük a 
következőket: Miután a Szinva-források kibontása, illetve kiépítése már folya
matban van és az ezen munkálatokat végző vállalat ezt valószínűleg tavaszra 
be is fejezi, igy az Oroszkuti-víznyelő további bontása tárgytalanná vált. Remél
jük, hogy a munkálatok kapcsán a vállalatnak sikerű a nyelő és a források 
között feltételezett barlangba is bejutnia. Ezért műk ödésünket két másik helyre 
tettük át. Az egyik a Galuzsnya zsomboly. Ezt szeptember 3-án ásás é3 két 
órai falvésés után 22 m-ig sikerült kibontani. Ebben a mélységben azonban 
laza törmelék zárja el a továbbjutást. A törmelék kitermelése körülményes, de 
nem reménytelen, A másik munkahelyünk a 83 m mély diósgyőri Várhegyi 
aknabarlang, illetve az ezzel kapcsolatban tevőnek vélt diósgyőrtapolcai Szent- 
györgy-források, A források vizének hőmérséklde 22°C. A barlangban a meleg 
víz korróziós nyomai jól láthatók. A barlang két szakaszból áll. Egy felső 
járatból, amely 46 m-ig tart és egy alsó részből, amelyet az előbbivel egy 
szűkület kapcsol össze. A barlang légköbtartalma mintegy 4000 m3. Hétközna
ponként, amikor szabad időnk van, délutánonként a forrásoknál dolgozunk. Va
sárnap pedig, mikor nagyobb létszámra számíthatunk a barlangba szállunk le 
dolgozni. 1962. évi kutatótáborunkat Ilona-kúthoz tervezzük, természetesen a 
Vámőrségi csoport hozzájárulásával, hogy kpzös összefogással két oldalról 
végeznénk ennek a rendszernek a feltárását.

Gyenge Lajos
A tspolca’ Tavasbarlang látogatóinak száma ebben az évben örvendetesen 
emelkedett. Október 1-én elérte a 49.528 főt, az év végéig túlhaladja az 
50.000-et és ezzel a barlang látogatottsága a legnagyobb létszámot érte el 
308702
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felfedezése éta. Az ez évben befejezésre kertfő barlanglejáró épülete igen jól 
sikerült. Vákár Tibor tervező mérnök elgondolása alapján került kivitelezésre 
és a márványlapokkal, kovácsoltvas díszekkel,, külön büfével felszerelt épület 
igen jó benyomást tesz a barlangot felkeresőkre már az első percekben. A 
barlang-lejáró épülete közel 600.000 Ft-ba került de ezzel végre megoldódott 
a barlangba történő lejárás éveken keresztül sokszor kifogásolt problémája.
A korábban szemétládának csúfolt lejáró helyett most egy minden kívánalom
nak megfelelő korszerű épület fogadja a látogatókat. Dr. Zákonyi F.

•  •

A pécsi kutatók egy előregyártón kis épületet kaptak a Baranyamegyei 
Idegenforgalmi Hivataltól, mely Orfün a barlang bejárata közelében a napok
ban kerül felállításra. így jól megoldódik a munkaruhák és felszerelések 
tárolása, valamint az átöltözés, mert eddig, különösen a téli időben csak a 
faluban volt ez lehetséges. Abaligeten a barlangszálló raktárépületében is 
kaptak egy helyiséget, hasonló céllal, amit már a nyáron igénybe vettek.

Rónaki L.

Barlangtani Muzeum Szakbizottság októberben megbeszélést tartott a hely
színen, a Vármúzeum egyik munkatársának részvételével. Örömmel állapí
tották meg, hogy a vendégkönyv tanúsága szerint a Barlangtani Muzeum 
iránt változatlanul nagy az érdeklődés. (Október 29-én a három legutolsó 
aláírás pl. három szovjet geológustól származik, akik az Uraiból jöttek és ér
deklődtek a mi barlangjaink iránt. Délután a Kinizsi bgkutatók vezetésével a 
budai barlangokat járták végig.) A Szakbizottság 4 uj kiállító szekrény beállí
tását határozta el. A kiállitószekrényeket a Szabó József geológiai technikum 
adja használatra, megvilágításukat a műegyetemi barlangkutatók vállalták. 
Legnagyobb sajnálatunkra a pinceablakok nem üvegezhetők be télire, mert 
akkor a nedvesség ellen nem tudunk védekezni. Amig a hideg megengedi igy 
üzemeltetjük a Barlang-Muzeumot. Kérjük a bgk-csoportokat, hogy a Tájékoz
tató szeptemberi számának 13. oldalán közölt napokon az ügyeleti szolgálatot 
lássák el maradéktalanul. Október 29-én az ügyelet nem jelent meg. Rövidebb 
időre Balázs, Barátosi, Csekő tagtársaink tartották az ügyeletet.

Az ÉKME Ásvány- és Földtani Tanszékének Jósvafői Kutatóállomása no
vember 6-án ünnepelte fennállásának ötödik évfordulóját. A szép ünnepsé
gen, melyen Társulatunk számos tágja vett részt, Vezetőségünket Jamrik 
K ároly társelnökünk képviselte.
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A Lokomotív T,E. Vasútépítő Osztálya Barlangkutató Csoportjának kérésére 
Társulatunk alapfokú barlangkutató tanfolyamét indított. Az első filmvetítéssel 
egybekötött előadást Barátosi József üv. társelnökünk tartotta. Ismertette a. 
Föld-kéreg kőzeteinek és ásványainak keletkezését, a kőzetek felosztását.
A tanfolyam előadásait csütörtöki napokon 17 órai kezdettel tartjuk I. Hu
nyadi János-u 12. az. alatt a III. emeleti klubteremben, A tanfolyam elő
adásain a többi kutató csoportok tagjait is szívesen látjuk.

• •

I R O D A L O M :
Kessier Habért: Föld alatti ösvényeken. Budapest: Móra F. könyvk 1961. 
p. 253+12 képes tábla. - Kessier ezen munkája az Örök éjszaka világa c. 
müvének ifjúsági k iedása. Addig azonban, mig az Örök éjszaka világában a 
barlangkutatás ismereteinek és jelentősebb eseményeinek népszerű ismerteté
sét kapjuk, ez az ifjúsági kiadás inkább önéletrajzszerüen, a huszas években 
megindult magyar barlangfeltárásoL élményekben gazdag töiténetét adja. A 
külföldi barlangokra vonatkozó anyag itt csak ennek a kiegészítője. A spa
nyol- és franciaországi barlangi rajzok és festaunyek felfedezésének elbe
szélései is jfjukori élményeinek egyike, ahonnan Kadic Ottokár buzdításával 
elindul egy olyan barlangkutató pályán, mely a ruhaszárító kötélből esz kábáit 
köléihágcsótól kezdve a karszt megcsapolásával egy hatalma sat lendült 
ipari gócpontunk és bányavárosunk vízellátásának megoldásával végződik.
A könyv ma ga ezen két állomás közé eső kisebb-nagyobb kalandokban 
bővelkedő események, élmények sorozata. Keződlk a pálvölgyi mászóiskolával, 
a pilisi Legény-barlang rókakalandján keresztül a Szemlőhegyi- és Ferene- 
hegyi-barlangok felfedezésével és Hazánk legnagyobb barlangja, a Baradla 
uj szakaszainak feltárásával és a Styx szifonjainak leküzdésével, a Domica 
és a Baradla egységes barlangrendszerének kimutatásával. Követik a nagy 
aknabarlangok, a Vecsembükki- és Almási zsombolyok és a Csengőlyuk 
bemászásai, A tapolcai Tavasbarlang feltárása, a bihari barlangok, a révi 
és pesterei barlangok szifonkalandjai, a budai Várhegy -török pincéinek5 
kutatásai, stb. A jégbarlangok keletkezésének magyarázata, a Dobsinai- 
jégbarlang és az ausztriai Eisriesenwelt feltárásának történetével A nagyobb 
külföldi barlangszerencsétlenségek, a Golovin expedíció tragédiája a Pamirban-, 
Henri Lombard k önnyübuvár szifcnbalála, Marcel Loubens szerencsétlensége 
a .Gouffre de Pierre St Martin-ban, az olasz kutatók katasztrófája a Grotta 
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deli a Marna-ban, a svájci Höüöeh és az ausztriai Lurloch foglyainak sze
rencsés megmenekülése. Végül Hazánk nagyobb barlangjainak rövid ismer
tetése után a világ legnagyobb és legmélyebb barlangjainak felsorolása zár
ja be ezt a, nemcsak fiataloknak, de felnőtteknek is igazán érdekes és lebi
lincselő olvasmányul szolgáló könyvet. -viszky.

T asnádi Kubacska András* Ősállatck nyomában, Budapest: Móra F. kőnyvk. 
1961. p. 205. - Ősállatok nyomában, az állatóriásoktól, az őshüllőktől kezdve 
végigvezet bennünket a szerző az ősvilági állatok ma is élő utolsó hírnökéig. 
Peregnek az évmilliók és megismerjük az ősvilági erdők és mocsarak ten
gerek és sivatagok ősállatait. Eljutunk a jégkorszakig, és itt talán egy kissé 
megáll a szerző, hogy bővebb felvilágosítással szolgáljon arról a kotrói, . 
amely talán már közelebb áll hozzánk, mert itt már megjelenik az ember. Az 
ember, a medvebőrös ősember és az «eszes ember ásatag alakja*, aki mér 
nemcsak fegyvert és eszközöket készit magának, hanem a tüzet is meghó
dítja. És aki kisebb-nagyobb művészi készséggel az északafrikai, a spanyol- 
és franciaországi barlangok falain rajzokban és festményekben kortársait, 
az akkor élő ősállatdat is megörökíti. Ezekről a rajzokról, illetve keletkezé
sükről,és születésük körülményeiről is érdekes magyarázattal szolgál a 
szerző. Úgyszintén az egyes állatok elterjedéséről, vándorlásáról és kipusz
tulásáról is megfelelő képet nyújt. Valóságos kis oknyomozó őstörténetek 
kapunk. Külön érdekessége a könyvnek a szibériai mammutleletek felta
lálásának elbeszélése mellett, az ősállatok itt maradt, ma is élő, utolsó 
hírnökeinek ismertetése. így az okapi, a földimalac és a többi hangyász, va
lamint az erszényes állatok, a csőrös emlős, a struc és rokonai, végül pe
dig a délamerikai lajhár, melynek elődjeit az ősember talán már mint házi- 
állatot tartotta barlangjaiban. A kis könyv, mely a magyar ifjúság érdeklő
dését van hivatva felkelteni az ősélettudomány iránt, úgy eleven stílusával, 
mint színes tartalmával méltón sorakozik a komoly tudásu szerző többi, 
nagy népszerűségnek örvendő munkáihoz. C'sergezán Pál rajzos illusztrációi 
pedig ügyes kiegészítői ennek a mindenki számára élvezetes olvasmányt 
nyújtó könyvnek. -viszky.
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CSEHSZLOVÁK barátaink 30 - 40 személyes csere 

tanulmány útra hívták Társulatunkat. Már decemberben 

jönnének.

Sürgősen jelentkezzenek levél utján azok a tagtársaink 

hozzátartozóikkal együtt, akik a csereakcióban szeret

nének részt venni.

Qarátosi József 
ügyvezető társelnök
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