
Külföldi hírek,

LEMÁSOLTÁK AZ ALTAMI RA-FESTMÉNYEKET

Felső kép: álló ősbölény képe az Altamira-barlangban 
(a festmény szélessége: 1,95 m), alsó kép: a leghíre
sebb ősemberi művészi alkotás, egy szülő ősbölény 
(1,45 m). Balázs D. [elv.

A kutatók megállapították, hogy az Altamira- 
és a Lascaux-barlang nagy kultúrtörténeti értékű 
ösemberi festményei a barlangok megnyitása óta 
sokat halványodtak, pusztultak. Ezt tudva a majna- 
frankfurti Gmelin Intézet vezetője, prof. dr. E. 
Pietsch elhatározta, hogy egy természethű másolatot 
készít az Altamira-barlang legértékesebb részéröl.

Többszáz fotogrammetrikus felvétel felhaszná
lásával rekonstruálták és 1 : 1 méretben 1 m--es 
gipszlapokból elkészítették az Altamira-barlang 
festményekkel borított mennyezetének egy 50 m--es 
darabját. Ezt követően a festőművészek átmásolták 
az ősemberi festményeket — az ősember technikája 
és színei szerint.

Szarvastehén feje az Altamira-barlángból. Az ősem
beri festmény a középső Magdaléni korból (időszá
mításunk előtti 20—30 000 évből) származik. ( Balázs 
D. felv.)

Amikor 1962. szeptember 14-én a Müncheni 
Német Múzeumban megnyílt a „Kémiai technika 
őstörténete” c. kiállítás, annak fénypontja az 
Altamira-barlang 50 m--es jégkorszaki festmény
csoportjának másolata volt. A reprodukciót oly 
hatásosan helyezték el és világították meg, hogy 
az teljesen azonosnak tűnt az eredetivel.

(Die Höhle, 1963 I. füzet.)
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FRANCIA BARLANGKUTATÓK TRAGÉDIÁJA

Nyugat-Európából egyre több barlangi baleset
ről érkezik hír. A közelmúlt legsúlyosabb szeren
csétlensége a Vallon-Pont d’Arc városka (Ardéche) 
közelében lévő Foussoubie víznyelöbarlangban 
történt: egy földalatti expedíció alakalmával árvíz
betörés következtében két fiatal barlangkutató 
vesztette életét.

A tragikus eseményt a l’ H u m a n i t é  1963. 
június 8-i számában megjelent riport alapján a 
következőkben foglalhatjuk össze:

Június 2-án vasárnap kitűnő időben a Vallon- 
Pont d’Arc-i barlangkutatók ötfőnyi kutatócsoport
ja szállt le a barlangba. Hosszabb barlangi munkára 
rendezkedtek be. Táborukat a Dégoulé nevű folyo
sórészben állították fel, és elindultak a barlang 
legtávolabbi részeinek bejárására.

Hétfőn 9 órakor a barlangmennyezet repedései
ből sűrű vízcsepegés indult meg. Ebből nyomban 
arra következtettek, hogy odakint zivatar vonult 
el és ez okozza a vízbetörést.

Nyomban megindultak visszafelé. Elérték a 
főágat, ahol a víz szemlátomást emelkedett. Minden 
erőfeszítéssel igyekeztek a kijárat felé, közben azon
ban a csoport két tagja, Jean Dupont és Bemard 
Raffy lemaradt. Az elöljárók ekkor vissza akartak 
fordulni, de közben egy szifon teljesen lezárult és ez 
elvágta őket az elmaradt kutatóktól. Ekkor úgy 
határoztak, hogy igyekeznek a lehető leggyorsabban 
kijutni a barlangból és külső segítséggel kimenteni 
a bentrekedteket.

A víznyelőbarlang kijáratához közeledve azon
ban elakadtak, mert a betóduló víztömeg a barlang 
teljes szelvényét kitöltötte. Az egyre növekvő víz 
elől egy hasadékon keresztül sikerült egy felső 
járatba felkapaszkodniok. Itt biztonságban érezhették 
magukat, de világítani már nem tudtak és élelmük 
sem volt.

Lassan telt az idő, a számolatlan órák és napok. 
Egyetlen táplálékuk egy bőrszíj volt, amit közösen 
elfogyasztottak.

Végre csökkent a víz magassága. Egyszerre 
fényt láttak imbolyogni. Kis deszkát sodort a víz 
egy lámpással. A lámpa alatt a következő üzenet 
jött a mentőosztagtól: „Itt vagyunk! Jövünk! 
Várjatok!”.

Üjabb kis tutajok érkeztek. Mintegy tizet sikerült 
összeszedniük. A „tutajokból” gyertyák, keksz, 
lámpák és cigaretták kerültek elő. A tutajok egy 
részét továbbengedték két baj társ ükhöz, aki knek 
sorsáról semmit sem tudtak........

Ezalatt a felszínen óriási erőfeszítéseket tettek 
a bajbajutott kutatók megmentésére. Földgátat 
építettek a víznyelő köré, hogy a nagy területről 
összefutó vizeket feltartsák. Vasárnap éjjel 200

fiatal dolgozott egész hajnalig a fényszórók fényé
nél. Többszáz agyaggal töltött zsákot adtak kézről 
kézre és a szivattyúk, valamint az áramfejlesztő 
generátorok állandóan dolgoztak. A kivezényelt 
hat buldózer titán i munkát végzett. Reggelre egészen 
megváltozott a környék: a gát mögötti mezőn 
nagy tó keletkezett.

Napokon át folyt a munka. Végre csütörtök 
reggel Charles Schaffran vezetésével elindulhatott 
a mentőexpedíció. Tíz perccel később már előbuk
kant a víznyelő sziklatömbje alól Schaffran gumi
csónakján az egyik bennrekedt kutatóval, Emile 
Cherler-rel. Cherler a fénytől megvakítva szeméhez 
kapta kezét. Társai körülvették, ölelgették. Pár 
perc múlva kihozták a másik két kutatót, az alig 
18 éves Jacques Delacour-t és Alain Besacier-t.

A meg mentetteket kórházba szállították. Charles 
Shaffran pedig elindult mentőosztagjával, hogy 
megkísérelje megmenteni a még hiányzó két kutatót. 
Elsőnek Jean Dupont találták meg: megmerevedett 
holtteste egészen a sziklához volt lapulva. Való
színűleg a közelben lévő szakadt létráról zuhant a 
hullámokba. A mentőcsoport tagjai a merev testet 
a sziklához szíjjazták, nehogy a víz továbbsodorja.

Megcsappant reménnyel folytatták a további 
kutatást a még hiányzó ötödik barlangkutató, 
Bernard Raffy után. A mentőexpedíció tagjainak 
élete is állandó veszélyben forgott, hiszen egy újabb 
zápor vize átszakíthatta volna a gátat és a feltor
laszolt víztömeg óriási erővel zúdult volna be a 
barlangba.

A Nagy Síkság-teremig jutottak el, eredmény 
nélkül. A szerencsétlenül járt ötödik kutató holt
testét az áradat a barlang ismeretlen mélységeibe 
sodorhatta e l . . .  A további erőfeszítések kilátás
talannak látszottak, a holtrafáradt mentők vissza
tértek . . .

А Г Humanité-ben megjeleni cikket 
magyarra fordította: Bajomi L. 
Dániel.

A francia barlangkutatók tragédiájából mi is 
levonhatjuk a tanulságot: vízbetöréssel fenyegetett 
barlangban — nálunk is nem egy ilyen van — 
meg kell szervezni a külszíni zivatarfigyelő szolgá
latot és telefonösszeköttetést kell kiépíteni a bar
langban tartózkodókkal, hogy azok veszély esetén 
idejében védett helyre menekülhessenek.

(Szcrk.)
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ANGOL BARLANGKUTATÓK. SIKERE

„Brit barlangkutatók 40 lábbal (12,19 m) megnövelték a barlangkutatás mélységi világrekordját" ezzel 
a hangzatos címmel számolt be a Daily Telegraph kiilönt adásit ója a szigetország 13 barlangkutatójának 1963. 
évi Gouffre-Berger expedíciójáról.

A 40 láb csúcsteljesé ítmény t az expedíció könnyűbúvárai {Kenneth Pearc 31 éves műegyetemi tanársegéd 
az expedíció vezetője, és Steven Wynne-Roberts, 25 éves bristoli fiatalember) víz alatt érték el, de a szifonon 
átjutniok nem sikerült. így az új „rekord” reális értéke nem sok.

Kétségtelen azonban, hogy a 3618 láb (1102,8 m) mélység elérése nem volt könnyű feladat ! A barlang bejára- 
tárnál, a Sornin-platón, a feleségek és menyasszonyok bőven izgulhattak az expedíció 12 napja alatt, amikor 
kiadós záporok pásztázták végig a fennsíkot. Az expedíciós csoportnak azonban szerencséje volt, csak a vissza
térés négy napján kellett nagyobb küzdelmet vívniok a betörő vizekkel, amelyek helyenként tavakat alkottak.
Az élelmük is elfogyott, az utolsó 24 órában már semmit sem ettek........
{The Daily Telegraph, 1963. Vili. 10.)

BARLANGI FESTMÉNYEKET LOPTAK SPANYOLORSZÁGBAN

A katalóniai mediterrán tenger
parton fekvő Tarragona város 
melletti Tirigi-barlang ősemberi 
festményei a középső kőkorból 
származó legértékesebb leletek 
közé tartoznak. A nagy nyilvános
ság előtt ezek a festmények alig

ismertek, ezért az őrzésükre 
különösebb gondot nem is fordí
tottak. Igv vált lehetségessé, 
hogy ismeretlen tettesek ezeket 
az értékes festményeket a barlang 
egy faldarabjával együtt kivágják 
és ellopják.

A műkincsrablók igen nagy szak
értelemmel dolgoztak : a festményt 
tartalmazó falrészt valószínűleg 
egy darabban, észrevétlenül tudták 
elszállítani. Feltételezik, hogy a 
tolvajok alapos helyismerettel is 
rendelkeztek.

HALÁLOSVÉGŰ SZIFONKUTATÁS

A nyugatnémetországi Hegau városka mellett egy 
könnyűbúvár kutatócsoport merüléseket végzett 
az Aachquelle nevű karsztforrásnál. Christian 
Kari Görtz mainafrankfurti elektrotechnikus tanuló, 
a Darmstadti Búvár Klub egyik legjobban képzett 
tagja ereszkedett le a mély vízbe egy búvártársával, 
hogy az aláhajló sziklafalban a vezetökötél számára 
sziklaszegeket verjenek be. A munka befejeztével 
megadták a jelt a felszállásra, azonban Görtz

MEGHALT
ERWIN ANGERMAYER

Váratlanul érkezett a hír, hogy az osztrák 
barlangkutatók általunk is jól ismert pionírja, 
Dr. Erwin Angermayer 75 éves korában, 1963. 
március 20-án váratlanul elhunyt.

Erwin Angermayer élete szorosan összeforrott 
a világ legnagyobb jégbarlangjával, az Eisriesen- 
welt-tel, melynek egyik felfedezője és évtizedeken 
keresztül lelkes kutatója, valamint az Eisriesenwelt 
Társaságban gazdasági irányítója is volt.

A magyar barlangkutatók őszinte együttérzésüket 
fejezik ki osztrák barlangkutató barátainknak a 
soraikat ért súlyos veszteségért.

ismeretlen okokból visszamaradt. Társa, aki leve
gőhiánnyal küzdött, kénytelen volt a felszínre vissza
térni, ahonnan a készenlétben álló harmadik búvár 
azonnal leszállt, és felvonszolta Görtz-öt. Az élcsz- 
tési kísérletek eredménytelenek maradtak, Görtz 
a kórházbaszállítás közben meghalt. A halál okát 
a boncolás állapította meg, de ennek eredményét 
nem ismerjük.

NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAI 
KONFERENCIA 

CSEHSZLOVÁKIÁBAN

Előzetes tájékoztatás szerint a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia Földrajzi Intézete 1964. 
júliusában Brno-ban nemzetközi szpeleológiai kon
ferenciát rendez. A konferencia igen széleskörűnek 
Ígérkezik, mivel tematikájában a szorosan vett 
barlangkutatási témákon kívül általános karszt
morfológiai, -hidrológiai, -klimatológiai és bio- 
szpeleológiai kérdések megvitatása is szerepel.

B.
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