
Rónaki László
ÚJABB BAR LANG FELTÁRÁSA A B A U G E T E N

A régóta ismert és a látogatók számára megnyitott 
649 m hosszban feltárt (13)Abaligeti-barlang (Paplika1) 
szájától K-re 560 m távolságra találjuk az ún. Kis- 
paplika karsztforrást.

A mögötte feltételezett barlang feltárására irányuló 
kutatások régi időre nyúlnak vissza. Az erre utaló 
irodalom (6) szerint a barlangba elösször 1906-ban 
sikerült a kutatóknak behatolniok.

Napjainkban ismét felmerült a barlang megkuta
tásának terve (7). így 1961 augusztusában barlang- 
kutató tábor keretében próbáltuk legyőzni a bejutás 
akadályait (8). Ez a vállalkozás csak részsikert adott, 
mert — bár egy lépéssel előbbre haladtunk az eddig 
ismeretlen barlangban — mégsem jutottunk be a kere
sett járatba. Ez a rövid lépés, melyet megtettünk, 
csak úgy válik hasznossá a további kutatáshoz, ha 
eredményeink leírását az érdeklődők számára hoz
záférhetővé tesszük. Ezt célozza az alábbi rövid 
ismertetés.

A Kispaplika-forrás vízszintjét — kutatásunk alkal
mával — 211,88 m tszf. magasságúnak találtuk.2 
Az Abaligeti-barlang patakjának kilépési szintjéhez 
viszonyítva tehát 5,25 m-rel magassabban volt.3

A vízjárásra vonatkozólag-rendszeres vízhozam
mérés hiányában — csak becsült értéket adhatunk, 
így hozama 50—15.000 1/p-nek vehető.4

Hőmérséklete rendszertelen mérésekből leszűrve, 
a közeli karsztforrások vizének hőfokához hasonlóan, 
az év folyamán alig változik, 9 — 11 C°-ot mutat

A kevés rendelkezésünkre álló árvízjelenség megfi
gyelésével (9), ha még nem is vonhatunk le messze
menő következtetéseket, megállapíthatjuk, hogy az 
ár levonulása általában nem heves lefolyású. A hor
dalék szállítása a feltörési helyen csak a lebegő finom 
frakcióra terjed ki.

1 A nevét, mely a község beliek által használatos, feltehetően 
onnan kapta, hogy Chalupni János, volt abaligeti plébános úgy
szólván egész életét a barlang feltárására szentelte (2), mely 
munkák 1884 tavaszán indultak a közadakozásból általa gyűjtött 
pénzen. — Máshol a név eredetét (3) az 1768. előtti időre vezetik 
vissza, amikor még csak a barlang előürege volt ismeretes és azt 
a község első plébánosa pincének használta. Ez ellen szól és az 
előbbi feltevést látszik igazolni a Kispaplika név, mert a forrás 
csak a múlt századi kutatások folytán nyerte el mai képét, vagyis 
régen a forrás mögött gyakorlatilag használható üreg nem volt.

2 A forrás szájánál 1961. októberében elhelyezett falicsap 
magasságát (212,575 m tszf.) Székely Márton mérnök az abaliget1 
templomnál levő szintezési jegytől vezette le.

3 Az Abaligeti-barlang 219,5 m tszf. magassági adata, mely
irodalomban (2, 3, 13) és a barlang bejárata előtti kőtáblára 
vésett szövegben is szerepel, +  12,7 m hibával terhelt, ha a bejárat
küszöbére vonatkoztatjuk. Még nem ismeretes előttünk, hogy 
ezen magassági adat mire vonatkozik és a mérést ki és mikor 
végezte.

A forrás tektonikus hasadéka jó geológiai feltá
rást ad a lösszel és humusszal erősen takart hegyoldal 
tövében. A kőzet itt alsó-anizuszi, világosszürke, 
réteges, aprókristályos, homogén mészkő, 350° 
csapásiránnyal, 15—20° dőlésszöggel, mely összlet 
D-re 50 m-ig kisebb feltárásokban a felszínen tovább 
nyomozható. Hasonló dőlési értékekkel ugyanilyen 
kalcitos mészkövet tár fel 3,5 m vastagságban az 
Abaligeti-barlang bejárata is. Tovább haladva a 
felszínen D-re, többnyire törmelékes, ritkábban 
szálban álló feltárásban találunk alsó-anizuszi, 
iszapmozgásra utaló gumós mészkövet, továbbá 
rózsaszínű dolomitot és dolomitos mészkő betele
püléseket a szürke mészkőrétegek között. Végül a 
Nyáras-völgy ön túl az alsó anizuszi szürke mészkő 
és a halványvörös — sárga — szürke dolomit után, 
a forrástól 200 m-re a szeizi kampili és már csak felső 
részen kismértékben karsztosodó rétegek zárják be 
a triász rétegsort (lásd melléklet).5

A terület szerkezeti viszonyaira — fedett volta 
miatt — csak a morfológia vagy a geológiai térkép 
szerkesztése útján következtethetünk. A forrás fel
törési helyén látható litoklázis mentén vertikális 
elmozdulás nem történt. Ez megfigyelhető a hasadék 
két oldalfalában könnyen azonosítható réteglapelvá
lásokból. A hasadék csapásiránya DNy—ÉK (233°), 
melynek meghosszabbított folytatásában mintegy 
30 m-re a domboldalban levő töbör berogyását vele 
hozhatjuk kapcsolatba. Ha a környék arculatát vizs
gáljuk, úgy azonnal feltűnik a kisebb-nagyobb méretű 
töbrök-dolinák nagy száma, melyek különösen a for
rástól DK-re eső területen növekednek hatalmas 
méretű, egymásba szakadó berogyásokból álló 
völggyé.

Augusztus folyamán vízfestéssel próbáltuk leha
tárolni a forrás vízgyűjtő területét. így a forrástól 
D-re 1500 m-re a Nyárás-völgy felső, kb. 295 m tszf.

4 1961. október 18-án köbözéssel történt vízhozamméréskor 
Q 50 1 /perc. Ugyanekkor az Abaligeti-barlangban levő lineáris 
bukónál Q =  648 1/perc adódott. Megjegyzendő, hogy június 15. 
— október 18. közötti időszakban Összesen 65,4 mm csapadék 
volt, ami 12 esős napon oszlott meg. Ezek közül a napi csapadék 
csak egy esetben haladta meg a 10 mm-t. Jún. 15-ig az évben 
427,7 mm csapadékot mért Petőcz István iskolaigazgató Aba- 
ligeten. A maximális hozam 1960. nov. 20-i árvízkor Vass Béla 
mérnök becsléséből származik.

5 A kőzetek korának meghatározása dr. Jámbor Áron föld
tani térképezéséből származik. Az iszapmozgásos mészkövet 
egyébként Venkovits I. az orfüi vízföldtani felvételnél (16) hierog
lifás mészkőnek nevp ste. Sajátossága az egyenetlen felületű hullá
mos elvál ási lap és az, hogy a keresztmetszete a tengerfenék 
iszapmozgásából és kioldásokból eredően nem összefüggően 
rétegzett, így általában szabályos párhuzamos lefutású réteg
zettség nem figyelhető meg. Egyébként a középső triász anizuszi 
emeletet alkotó mészkövet Böckh J. elnevezéséből „Alpesi 
kagylós mészkő”-nek (14), esetenkint egyszerűen kagylós mész
kőnek, vagy általában anizuszi mészkő-összlet néven találjuk 
meg az irodalomban.
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magasságban levő nyelőjét festettük meg (lásd hely
színrajzon), mely a 6. kilométerkőtől 700 m-re, az út 
és a patak K-i oldalán nehezen található meg. A festék 
60 óra múlva jelentkezett az Abaligeti-barlang 
patakjának vizében.

A Nyárás-völgy ezen szakaszával közel párhuza
mosan К -re helyezkedik el egy dolinák egymásba- 
szakadásából kialakult völgy, mely sajátságos képet 
mutat. Az alsó-triászkori nem karsztosodó képződ
ményekben induló völgy lejtője megszakítatlan, 
egészen az alsó-anizuszi vékony réteges mészkőössz- 
letig. Itt 50 m-en belül a mederben három egymás
után következő 40 cm átmérőjű nyelő látható a 
vastag, vályogos, löszös hordalékban. Az utolsó után 
4—5 m szintkülönbséget adó meredek emelkedővel 
zárul a völgy, majd a túlsó oldalon egy 10 m mély, 
70—120 m átmérőjű dolina következik. Az első 
völgyszakasz, melynek három nyelője van, 0,2 km2 
felszíni vízgyűjtőre esett csapadék vizét vezeti le. 
Az egész völgyből geológiailag csak ez a szakasz 
alkalmas arra, hogy időszakos vízfolyással rendel
kezzék az év csapadékosabb periódusában. Feltéte
lezésünk szerint e völgy nyelői a Kispaplika rend
szerhez tartoznak, azonban ezt vízfestés útján még 
nem sikerült bebizonyítani.

Az ismertetett völgy felső szakasza földalatti hidro- 
gráfiai hovátartozásának meghatározása jelentős

nemcsak a forrás vízgyűjtő területének kijelölésénél, 
hanem a Ny-mecseki karszt megismerése szempont
jából is.

Az 1961. augusztusi feltáró munka során a Kis
paplika forrásnál szivattyús vízszintsüllyesztést alkal
maztunk. Ekkor ismertük meg a hasadékba ásott 
aknában a kitöltés anyagát, a forrásüreg vízalatti 
részleteit, valamint az első szifonon való behatolás 
után, a barlang első 40 méterét. A feltárt rész bányász- 
kompasszal, mérőzsinórral és mérőléccel történt 
felméréséből adom közre a megrajzolt térképet a 
következő oldalon.

Az T Г—I. hossz-szelvény a külszínről már ismert 
forráshasadékot ábrázolja. A nyugalmi vízszint felett 
az oldalból folytatólagos irányban tovább haladó 
üreg, mely mesterségesen jöhetett létre, feltehetően 
azonos Bokor Elemér leírásában (2) szereplő, az 
1900-as évek elején történt kutatás során ,,15 hóra 
iránytű kitéréssel befelé haladó táró”-val. Ennek vége 
agyagos málladékkal fejeződik be, aminek iszapolási 
maradéka szállított mésztufatörmeléket, kevés fehér 
mállott dolomitport és nagyon kevés limonitszemcsét 
tartalmaz.

Az üregben a mészkő között világos, sárga-szürke 
színű, finomszemű, lazakötésű homokkövet találunk, 
mely az erősen mállott, szállított, érdes felületű
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dolomithomok mésszel való cementálása folytán 
keletkezett. A sósavas feltárás után sem lehetett 
kvarcot kimutatni. A függőlegesen mélyített aknából 
a várttal ellentétben apró, homokos mészkonkréciós 
sárga, majd zöld agyag került ki, melynek az iszapo- 
lási maradékában mikroszkóp alatt 0,1—0,5 mm, 
ritkábban 1 mm szemnagyságú ásványszemcsék voltak 
megfigyelhetők. így elsősorban víztiszta, éles sar
kokkal és lapokkal határolt (kvarcdehexaéderek) 
kvarcszemcsék, fehér és sárga sugaras-rostos kalcit- 
kristályok, fehér földpátszemek, végül kevés fekete 
limonitdarabkák. Az anyag eredetével kapcsolatban 
Jámbor Áron véleménye szerint a miocén vulkanizmus 
riolittufa szórásából, lúgos környezetben előállt 
mállástermékkel állunk szemben, melynek jellemzői 
az ilyen formában előforduló idiomorf kvarckristályok 
és a sugaras kalcit. A limonit-szemcsék keletkezését 
— az egyébként erősen biotitos — riolittufa biotit- 
jának mállásával magyarázhatjuk. Az anyag egyál
talán nem, vagy csak nagyon kicsit koptatott, ami 
rövid szállítási útra mutat.

A vizsgálatok eredményei arra mutatnak, hogy itt 
az egész hasadékban a mecseki őskarszt üregeit álta
lában kitöltő miocén üledékkel állunk szemben (12).

A forrásüregben — a meredek rézsüt alkotó éles 
vagy gyengén koptatott felületekkel határolt mész- 
kődarabok között — kevés, finom iszaplerakódás 
észlelhető. A nyugalmi vízszint alatt 5,5 m-rel nyílik 
a szálban álló baloldali sziklafal alján a mintegy 30 cm 
magas, szélesebb nyílás, melyen keresztül csúszva 
egy széles, 15° dőléssel emelkedő, 60 cm magas, réteg
lapmenti elválással kialakult üregbe jutottunk. Ennek 
baloldali kiékelő dé lénél több kisebb hasadék mellett 
láthatunk egy keskeny hasadéküreget (lásd É —F 
keresztszelvényt), melynek mennyezetét sűrűn, 10—20 
cm-es sztalaktitok borítják.

Feljutva a lapos üregből egy barlangfolyosóba 
lépünk, melynek már első méterében dús cseppkő
képződmények láthatók (G —H keresztszelvény). 
Itt, ahol a barlangi patak átcsordul a meredekebb 
lejtőre, gyenge mésztufa-kéreg fedi a talp mészkő-

Szivattyús vízszint süllyesztés a Kispaplika-karszt- 
forrásnál

szikláit. A 2—3 m magas, tojásszelvény keresztmet
szetű járat (I—J keresztszelvény) mennyezetéről és 
jobboldaláról különböző méretű és alakú — általában 
halvány vörös színezetű — cseppkövek csüngenek. 
A talp felé összehajoló oldalakon stalagmitok is 
láthatók. Kéregcseppkő képződmény is megfigyel
hető ugyancsak a jobboldali sziklafalakon. A csepp
kövek állapotát vizsgálva, felületükön korrózió
nyomok egyáltalán nem vagy csak gyengén észlel
hetők.

A barlangi patak a folyosó első métereiben sekély, 
10 — 20 cm mélységű. A meder alját hordalék alig 
borítja. Befelé haladva a víz mélyül és a fenék mind 
iszaposabb lesz. A folyosó kiszélesedése előtt már 
derékig vízben járunk és lábunk térdig süpped a finom 
iszapba (IV—III hossz-szelvény). A kiszélesedő üreg
ben szifon-tó nyugodt vizét zavarja fel a feneketlen 
iszappal küzdő kutató csoport. Itt már cseppköveket 
nem találunk. A boltozat sziklái szeszélyesen kimosott, 
legömbölyödött, majd éles formákat mutatnak.

A szifon-tó finomabb iszapból álló jobb partja 
menedékesen emelkedik a mennyezetig. A balpart 
(K-i oldal) sziklái meredek letöréssel határolják a kis 
tavat. Nyakig vízbe merülve, alig találunk kapasz
kodásra alkalmas kidudorodást az egyébként üregesre 
mart sziklafalon.

Ha jobboldali híg, iszapos parton csúszva-mászva 
tornásszuk előre magunkat, akkor a szembenlevő 
meredek fal felső részén beugró nyílást figyelhetünk 
meg. A kb. 2 m-re benyúló üreg iszappal kitöltött, 
elszűkülő végét eltömődött szifonkerülő járatnak 
tételezhetjük fel (IV—III. hossz-szelvény). Közvetlen 
közelében a mennyezetet elérő iszaprézsü egy ököl 
nagyságú lyukban folytatódik (K —L keresztszelvény), 
mely feltehetően az előbbiekben megemlített külszíni 
berogyás alá vezet. így a felszíni töbör, mint rányelő 
működik csapadék esetén. A laza, finom iszap, mely 
a második szifon kiáramlási előterét kitölti és a 
nyílással szemben kétoldalt feltorlódott, a helyszíni 
megfigyelésekből megállapítva, durvább hordalékot 
úgyszólván nem tartalmaz. A szifon-tó fölé boruló 
mennyezetből rövid, vak kürtők nyúlnak fel, melyek 
vizsgálódásaink szerint a nyugalmi vízszint fölé érnek.

A második szifon felderítésére, ill. áttörésére búvár
készülékes merüléssel behatoltunk a barlang folyta
tását alkotó csőszerű, — becslés szerint 1,6 m átmé
rőjű vizalatti folyosóba. Az áttörési kísérlet ekkor 
azonban objektív és szubjektív okok összejátszása 
folytán még nem járt sikerrel.

Az eddigi kutatási eredményekből leszögezhetjük, 
mint újabb adatokat:

1. A barlang az erózióbázishoz viszonyítva, jelen
tősen alacsonyabban van, mint kialakulásakor. 
Ennek folytán a barlang bejárata 40 m-nél hosszabb 
szakaszon vízzel elárasztott.

2. Vízgyűjtő területének legnagyobb része a forrá
son D-felé átfektetett képzeletbeli egyenestől К-re van.
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3. A forrás közelében vízzel borított barlangüregek 
ember által jól járható méreteket öltöttek.

4. A barlangi patak ezen a részén jelenleg nem szál
lít olyan hordalékot, ami a barlangképződést koptató 
hatásával jelentősen gyorsítaná.

5. Megfigyeléseink szerint a feltárt első barlang
szakasz nem tektonikai vonal mellett kialakult hasadék- 
barlang, hanem nagyobb része a homogén mészkő
ben oldás útján létrejött járatokból álló üregrendszer.

6. A forrás nem karsztos vízgyűjtő területe nagyon 
kicsi.

Ezen és egyéb megfigyelésekből az alábbi véleményt
alakítottuk ki:

Az Abaligeti-barlang és a Kispaplika forrásai kis 
távolságon viszonylag nagy szintkülönbséggel lépnek 
ki a karsztból. Ez a leszálló karsztvíz jó elhatárolt- 
ságára, önállóan kifejlődött karsztjárat-rendszerre 
mutat.

Az erózióbázis viszonylagos emelkedése az egész 
Ny-Mecsekre vonatkozik, tekintve, hogy az orfűi 
kutatások során hasonlóképpen víz alá került csepp
köveket találtunk (7) a Vízfő-forrás barlangban. Ez 
az egész komplexum megsüllyedéséből adódott, amely 
fiatal múltra tekint vissza és területenként más mér
tékben jelentkezett. Hasonló véleményt alakított ki 
Kevi László (11), aki az Orfűi-medence lesüllyedé
sének fiatal voltát a kaptura-jelleggel látta igazoltnak. 
Ezen megfigyelések is alátámasztják dr. Szabó Pál 
Zoltán vizsgálatait, aki több munkájában is rámuta
tott arra, hogy (11, 12) „a hegységhez viszonyított 
erózióbázis helyzete többször megváltozott” , „a felső 
pannonban megélénkülő mozgások után a nagymérvű 
pikkelyeződés tovább folytatódott a későbbi orogén 
szakaszok idején és intenzitás változással ma is tart.”

A fiatalkori mozgások világos bizonyítéka a löszben 
több helyen tapasztalt, jól kivehető elmozdulási sík. 
A jelenlegi kiemelkedő tendenciából adódóan, a 
miocénben eltemetett karsztformák, valamint a később 
kialakult, majd süllyedés következtében részben 
eltömött karsztjáratok megfiatalodása folyamatban 
van, azonban a Ny-mecseki barlangok kialakulásakor 
uralkodó erózióbázis szintjét még nem érte el. így 
a barlangkutatási munkák a Mecsekben komoly 
nehézségekbe ütköznek forrásoknál a vízzel való 
elárasztottság miatt, vagy ha nyelők, töbrök bontá
sával felülről próbálkozunk, a lösszel, vagy miocén 
agyaggal való kitöltöttség miatt. Mindezek ellenére 
is van létjogosultsága az itteni barlangkutatásnak, 
mert a jelenlegi karsztvízszint felett is vannak járható 
barlangrendszerek és ezek feltárása a legutóbbi eszten
dő sikeres vállalkozásai szerint lehetséges.

A Kispaplika barlangjával kapcsolatos eddigi 
vizsgálatok végkövetkeztetéseként leszögezhetjük, 
hogy itt a közismert Abaligeti-barlang méreteinél 
kisebb barlang feltárására van mód, mely előnyös 
helyzeténél fogva könnyen bekapcsolható lenne az 
idegenforgalomba is. A barlangrendszer további 
feltáró kutatása ezért feltétlenül kívánatos.

Függelék

Köszönet illeti azokat a kutatótársakat akik önzet
len munkájukkal résztvettek a barlangkutatásban 
és így lehetővé tették e dolgozat megírását.

Az 1961. évi kutatótáborban (8) Vass Béla mérnök 
vezetésével dolgozó Balázs László, Bodrog József, 
Felber Ferenc, Fodor Béla, Rónaki László, Sándor 
József, Maksai Gyula és Vidolovics János barlang- 
kutatók, továbbá Bérces Viktória és Fodor István 
esetenkénti besegítő munkatársak nevéhez fűződik 
az ismertetett feltárómunka kivitelezése.

A kutatás költségeit a Baranyamegyei Idegenfor
galmi Hivatal fedezte, ezzel megteremtve a szükséges 
műszaki és egyéb feltételeket a munka eredményes 
elvégzéséhez.

Külön köszönetét mondunk dr. Jámbor Áron 
geológusnak értékes tanácsaiért, valamint Fodor B., 
Vidolovics J. és Felber F. kutatótársaknak a felmé
résben nyújtott segítségükért.
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Entdeckung einer neuen Höhle bei Abcdiget 
Von R ó n a k i  László

Im August 1961 haben die Pécser Forscher ver
sucht, die in der Nähe der Abaligeter Höhle, hinter 
der Kispaplika-Karstquelle vermutete Höhle mittels 
einer Senkung des Wasserspiegels um 5,5 m dureh 
Pumpen zu erschliessen. In dieser Weise haben sie 
einen 40 m langen Höhlenabschnitt freigelegt. Das 
Weitergehen wurde durch einen mit Wasser gedeckten 
Siphon verhindert. Auch der mit Wasser gedeckte 
Teil der Höhle ist ziemlich reich an Tropfsteinbil
dungen, und sogar 5 m unter dem Ruhespiegel 
sind Stalaktite zu finden.

500 m weiter nach 0 von der in einer Länge von 
650 m bekannten Abaligeter Höhle kann, auf Grund 
der Untersuchung des bis jetzt aufgeschlossenen 
Abschnittes und der Oberflächenverhältnisse, die 
Existenz einer parallel verlaufenden, kleinere Aus
masse besitzenden jungen Höhle festgestellt werden.

Открытие новой пещеры в с. Абалигет 
Ронаки Ласло

В августе 1961 г. исследователи из г. Печ по
пробовали вскрыть пещеру, предположенную за 
карстовым источником Кишпаплика, находящим
ся в близости абалигетской пещеры, путем пони
жения уровня воды на 5,5 м при помощи насоса. 
Таким образом они вскрыли пещерный участок 
длиной 40 м. Дальнейшему продвижению вос- 
припятствовал затопленный водой сифон.
Затопленный водой участок пещеры также срав
нительно богат сталактитовыми образиваниями. 
Последние встречаются даже на 5 м ниже стати
ческого уровня воды.

В 500 м к востоку от абалигетской пещеры, 
известной на протяжении 650 м, судя по изучению 
вскрытого до сих пор участка и поверхностных 
условий, можно установить наличие параллельно 
расположенной, молодой пещеры более сокра
щенных размеров.

FÖLDALATTI REKORDOK
Különös „barlangász” rekordokról adtak hirt 1962- 

ben a nyugati sajtóügynökségek.
A legnagyobb szenzáció a francia Michel Siffre 

vállalkozása körül kerekedett. A vállalkozó szellemű 
23 éves fiatalember 1962. július 15-én szállt le a Mar- 
guareis-masszívum egyik aléesi gleccserbarlangjának 
mélyére. Itt 130 m-es mélységben 4 Celsius ° 
hőmérséklet uralkodott, a levegő relatív páratartalma 
100°/o-os volt. A kísérlet állítólagos célja annak a 
tanulmányozása volt, hogy „milyen egészségi követ
kezményekkel jár egy esetleges atomháború átvészelése 
a föld alatt”. Siffre nem vitt órát magával, a barlangban 
geológiai tanulmányokkal foglalkozott és magnetofon 
zenét hallgatott. 1492 órai (62 napi) földalatti tartóz
kodás után 1962. szeptember 12-én ( Siffre ekkor még- 
csak augusztus 15-ét jegyzett) különböző óvintézke
dések mellett szállították felszínre a legyengült álla
potban levő fiatalembert, akit gondos egészségügyi 
vizsgálatnak vetettek alá.

Siffre különös földalatti világrekordja igen rövid 
életűnek mutatkozott. A DPA hírügynökség jelentése 
szerint egy 37 éves ausztráliai mechanikus, Bill Penman 
is ,,barlangba szállt” ugyancsak 1962. júliusában. 
A bravúros vállalkozás az ausztráliai Katherine falu 
közelében, egy 120 m mélységű barlangban történt. 
Penmant két nő és egy férfi is elkísérte földalatti útjára, 
azonban azok három hét múlva visszatértek. Az auszt
ráliai barlangkutató 64 napot töltött a barlangi sötét
ségben, tehát két nappal többet, mint francia vetély- 
társa. Feljövetelekor az orvos egészségi állapotát 
rendbenlevőnek találta.

Penman világcsúcsának elismerését azonban veszély 
fenyegeti. Ugyanis egy ízben megszakította barlangi 
tartózkodását, mert közben — balesettől tartva — 
egyszer kijött a barlangból a kint felejtett szemüvegéért.
Könnyen lehetséges, hogy ezért diszkvalifikálják........

B. D.

K A R S Z T M O R F O L Ó G I A I
S Z I M P Ó Z I U M

A Nemzetközi Földrajzi Unió (UGI) Karsztbizott- 
sága 1963. július 29-töl augusztus 3-ig Stuttgartban 
nemzetközi karsztmorfológiai szimpóziumot rendez.

A tudományos ülésszakon a következő témákat 
vitatják meg:

1. A merokarsztok (félkarsztok) problémái.
2. A szárazvölgy-karsztok (Trockental-karst)
3. A fosszilis karsztformák.
4. A karsztkorrózió abszolút gyorsasága a külön

böző klimatikus feltételek mellett.
A szimpózium résztvevői a hivatalos ülések után 

megtekintik a Sváb- és a Frank-Alb karsztvidékeit.
A szimpóziumon elhangzó előadásokról és vitáról 

részletes tudósításban számolunk be.
B. D.
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