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KYRLE G. : Aufgaben der Höhtenkunde. (Mitteil. der geograph. Gesell. 
in Wien. Bd. LXII, S. 360 -373 ) Wien. 1919. 

Ausztriában 1918. évben törvényt hoztak, mely szerint foszforsavtar-
talmú anyagok nyerésének a jogát az állam magának tartja fenn. Ugyan-
ezen törvény arról is gondoskodik, hogy a nevezett anyagok lelőhelyeit 
kisajátítani és gyorsan kitermelni lehessen. Ilymódon intézkedés történt az 
iránt is, hogy az egyes barlangokban felhalmozódott foszforsavtartalmú 
agyagok törvényes úton értékesítessenek. Ezzel a barlangok gyakorlati jelen-
tőségét Ausztriában is felismerték és szerző helyénvalónak találja, hogy 
tisztázza, mit tehet a barlangtan a nevezett anyagok nyerése érdekében s 
megfordítva ; milyen tanulmányokat kell majd végezni, hogy a barlangtan 
képes legyen gyakorlati feladatának megfelelni. 

Szerző azt mondja, hogy ebben az irányban eddig alig történt valami; 
éppen ezért időszerűnek tartja, hogy fenti dolgozatában tömören összefog-
lalja mindazt, ami a modern barlangtan feladataihoz és ágazataihoz tarto-
zik, egyúttal azt is tárgyalja, miképen kellene a barlangkutatást szervezni, 
hogy az feladatainak teljesen megfeleljen. 

Szerző szerint a barlangtan tudományos és gyakorlati részre oszlik. 
Az első hivatott, hogy az összes idevágó jelenségeket rendszerbe foglalja, 
összehasonlítsa és megmagyarázza, az utóbbi pedig a tudományos úton 
szerzett tapasztalatokat a gyakorlatban értékesíti. A tudományos barlang-
tan a barlangok helyrajzi, alaktani, települési, genetikai, vízrajzi, meteoro-
logiai, őslénytani, ősrégészeti, embertani, néprajzi és biologiai viszonyaival 
foglalkozik, míg a gyakorlati barlangtan a barlangok kutatására, a barlang-
kutatás ellenőrzésére, a gazdasági és műszaki barlangtanra oszlik. 

Ami a barlangok kutatása terén eddig történt az vajmi kevés és a 
legtöbb esetben nélkülözi a tudományos alapot. Ezért szükséges, ha a gya-
korlati barlangtan terén gyors és célhoz vezető sikereket akarunk elérni, 
hogy a barlangok kutatását szervezve végezzük, ami legcélszerűbben egy 
barlangkutató-bizottság keretein belül történhet. Erre a bizottságra főleg a 
következő feladatok hárulnának : 

A bizottság mindenekelőtt irodalmi adatok alapján barlangkatasztert 

állít össze, mely főleg a barlangok helyrajzi fekvését, hozzáférhetőségét, 
kőzetének minőségét, különös jellegét, az esetleg korábban talált tudomá-
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nyos anyagok felemlítését, gazdasági, vízjogi és idegenforgalmi viszonyai-
nak megállapítását és végre történelmi, szóhagyományi és népmondákon 
alapuló adatok feljegyzését foglalná magában. 

Érthető, hogy az ily módon összeállított kataszter minden egyes bar-
langra nézve nem tartalmazhat egyforma értékű adatokat, mert az irodalom 
alapján begyűjtött adatok sem egyforma értékűek. Mégis szükséges, hogy 
minden egyéb munkát egy ilyen kataszter megelőzze, mert csak ez adhat 
áttekintést és útmutatást a rendszeres kutatáshoz. 

A barlangkataszter megszerkesztése után következnék a barlangok fel-
keresése a természetben és a helyszíni tapasztalatok begyűjtése. E munka « 
egyöntetű elvégzéséhez szükséges, hogy erre a célra külön barlangkutatók 
kiképeztessenek, ami legcélszerűbben barlangtavi kurzusokon történik. 
A kiképzett barlangkutatók között ki lesznek osztva az egyes bailangvidé-
kek, melyeket azok a meglévő irodalmi adatok alapján felkeresnek és a 
barlangokban szerzett személyi tapasztalatokat begyűjtik. Ezzel a barlang-
kataszter adatai részben kiegészítést, részben pedig kiigazítást nyernek. 

Az irodalmi tanulmányok és a személyi tapasztalatok alapján össze-
gyűjtött adatok bizonyos alapot alkotnak a barlangok részletes leírásához, 

mely munkát a bizottság különböző szakemberei végzik. E leírások külö-
nösen a következőkre kell hogy kiterjedjenek : a barlang természeti és poli-
tikai fekvésére, a vidék klímaviszonyaira, a környező telkek és kulturák 
minőségére, a legközelebbi forgalmi eszközök megjelölésére, az üregek víz-
szintes és függélyes kiterjedésére, a barlangkitöltésekre és a bennük levő 
hasznosítható anyagok mennyiségére, a fúrólyukak és próbagödrök meg-
jelölésére, a geologiai, hydrologiai, meteorologiai és biologiai viszonyainak 
fölemlítésére, a palaeontologiai, archaeologiai és anthropologiai leletek elő-
fordulására, a korábbi tudományos és gyakorlati ásatások eredményeire, 
a feltárás és kutatás történetére, a jogi viszonyokra és a barlangra vonat-
kozó irodalomra. 

A barlangok leírásához még melléklendők : a vidék helyrajzi térképe, 
a barlangok alaprajzai és szelvényei, a kitermelésre vonatkozó gazdasági 
és műszaki tervezetek és a pénzbeli előirányzatok. 

A nevezett bizottság különösen még arra is ügyel, hogy a barlangok 
kibányászása szakszerűen történjék, nehogy a rétegekből kikerülendő tudo-
mányosbecsű tárgyak elvesszenek ; az ásatások ezért mindenkor szakembe-
ren ellenőrzése mellett történjenek, akik az esetleg előkerülő tudományos 
tárgyakat begyűjtik. A bizottság végül a szerzett tapasztalatok megismerte-
tésére és megvitatására folyóiratot alapít. 

Mint látjuk szerző fennebbi cikkében ugyanazt tervezi, amit mi már 
1910-ben megvalósítottunk, azzal a különbséggel, hogy mi a barlangkuta-
tást főleg tudományos alapon gyakoroltuk, míg Ausztriában azt inkább 
gyakorlati alapon gondolják megindítani. Gyakorlati barlangkutatások külön-
ben nálunk is évek óta folyamatban vannak, sőt bátran állíthatom, hogy 
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az ezirányú buvárlatoknak is az eszméje tőlünk ered. HORUSITZKY HENRIK 
volt az első, aki a barlangokban található phosphorsavtartalmú agyagok 
közgazdasági fontosságára hívta fel figyelmünket és az ezirányú kutatáso-
kat megindította. Az ö fáradozasai és utánjárásai eredményezték azokat a 
barlangkutatásokat, melyeket a magy. állami Földtani-Intézet az utóbbi 
években HORUSITZKY vezetése alatt tagjaival végeztetett. 

Szerző tehát dolgozatában új dolgot nem mond, mert mindazt, amit 
honfitársainak barlangkutatás tárgyában ajánl, azt mi az utolsó tíz évben 
kitartó és szervezett munkánkkal részben már megvalósítottuk. Örömmel 
látjuk, hogy osztrák szaktársaink nyomdokainkon haladva barlangkutatásai-
kat magyar mintára óhajtják szervezni, sajnáljuk azonban, hogy szerző, aki 
a „Barlangkutatását jól ismeri s így törekvéseinkről is állandóan tudomást 
szerezhetett, munkásságunkat dolgozatában egy szóval sem érinti. Szerző a 
mi egy évtizedes eredményeinket egyszerően elhallgatja, miáltal mindaz, 
amit ajánl, úgy tűnik fel, mintha ő lenne az első, aki ilyesmit létesí-
teni óhajtana. Sajnáljuk ezt az elhallgatást már azért is, mert osztrák 
szaktársainkkal mindeddig a legbensőbb viszonyban álltunk és ezt a 
viszonyt a tudományos barlangkutatás érdekében továbbra is fenn akarjuk 
tartani. 

GÖTZINGER : Die Phosphathöhle von Csoklovina, In Siebenbürgen. Mit 
einer Karte und 6 Abbildungen im Text. (Mitteilungen der Geographischen 
Gesellschaft in Wien, LXII, No. 7.) Wien, 1919. 

Szerző igen részletesen leírja a Csoklovinai-barlangot e munkában, 
amelyet — hosszabb időt, három hetet töltvén itt — módjában volt a leg-
részletesebben tanulmányozni. A barlangot pontosan térképezte, a már talált 
gödröket továbbmélyítette, számos fúrást végeztetett s így a barlangkitöltés-
nek, a foszfátos anyagnak a mennyiségéről pontos adatokat szerzett. Ezt a 
b a r l a n g o t e l a p h a s á b j a i n m á r m e g e l ő z ő l e g SGHRÉTER Z . é s H O R U S I T Z K Y H . 

is ismertették.') Figyelemreméltó a szerzőnek az a kijelentése, hogy a geo-
logiai viszonyokra, a barlang topographiai, fejlődéstörténeti viszonyaira vonat-
kozólag teljesen olyan eredményekre jutott, mint a magyar szerzők, ami 
érdekes azért, mivel az egymástól teljesen függetlenül dolgozó geologusok 
munkásságának teljes összhangzásáról van szó. 

A d o l g o z a t f ő l é n y e g e t e h á t m e g e g y e z i k SCHRÉTER és H O R U S I T Z K Y 

munkájával. A magyar szerzők munkáját számos kisebb becses részlet-
megfigyeléssel egészíti ki. Eltérés van azonban köztük a barlangkitöltés 
mennyiségének megbecsülésében. 

A barlangot a szerző szerint is főleg földalatti folyó hozta létre, 
tehát úgynevezett eforatiós barlangnak tekinti. Ennek bizonyítékai a simára 
csiszolt üstszerű bemélyedések. (Halbkessel). A barlang teljes hosszát,. 
435 m-nek mérte (Schréter 425 m) ; a legmélyebb pontját a bejárat alatt 

' ) Bar langkutatás V. köte t 3 — 4 . f ü z e t 1917 és V I . köte t , 1 — 4 fü z e t , 1918 . 
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20 m-nek mérte (Schréter 16 m-re becsülte). A barlang végén a folyosó 
folytatását még kissé kiásatta és háton psúszva még egy darabig tovább-
hatolt. A barlangüreg legnagyobb magasságai a nagy teremben 25 m, a 
kettős teremben 20 ni, az ú, n. hosszúvölgyben a 19. pont közelében 20 m 
s az utolsó teremben 6 m. Ezután részletesen leírja a cseppkőképződ-
ményeket. 

Fúrásai közül a legmélyebbek: a 11. pontnál 8 m, a 12. pontnál 
8 m, a 20. pontnál 10 m, a 21-nél 9 m, a 30-nál 10 m. a 33-nál 15 m. 
Tehát a foszfátos anyag jóval nagyobb vastagságát mutatja ki, mint 
SCHRÉTER és HORUSITZKY. SCHRÉTER pl. l e gnagyobb vastagságként a V I . 

számú gödörnél csak 5'45 métert konstatált. Számos ponton a foszfátos 
anyag alatt fúrásokkal konstatálta a szerző az egykori patakhordta kvarc-
kavicsot, amelyet a barlang legmélyebb részeiben a lelszin alatt kb 8—15 m 
mélységben talált. 

A barlang számításba jövő felületét 5000 m!-re számítja s a fosz-
fátos anyag összes mennyiségét 50.000 m'-re becsüli. A szerző által 
becsült tömeg tehát jóval nagyobb, mint a HORUSITZKY és SCHRÉTER által 
felbecsült mennyiség. Az eltérésnek oka az a szerző szerint, hogy míg a 
magyar szerzők csakis a közvetlenül konstatálható tényleges anyagmennyi-
séget becsülték, addig ő az összes remélhető mennyiséget számításba vette. 

Az anyag vegyi tulajdonságai változók. A Ps 06 mennyisége a kü-
lönböző pontokról vett mintáknál 3'46°/0-tól 29-74°/0-ig váltakozik; a cit-
romsavban oldható P2 05 0'12%-tól —22'44%-ig ingadozik. Végül a szerző 
igen helyesen felhívja a figyelmet a természeti szépségeknek, a cseppkőkép-
ződményeknek, valamint az őslénytani és archaeologiai leletek megőrzésére és 
megvédelmezésére. 

A már meglehetős nagy hírre jutott Csoklovinai-barlang irodalma 
tehát ezzel a becses új ismertetéssel gyarapodott. A részletes, beható vizs-
gálatokon és tanulmányokon alapuló cikk kétségtelenül igen becses ter-
méke a tudományos és gyakorlati barlangtani irodalomnak. 

Budapest, 1919 nov. 13 

SCHRÉTER Z O L T Á N d r . 


