
BARLANGKUTATÓ KITÜNTETÉSEK

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1963. február 3-án megtartott közgyűlésen határozatot 
hozott az előző évi közgyűlésen alapított emlékérmek és emléklapok odaítéléséről.

A közgyűlés Vass Imre emlékéremmel tüntette ki Balázs Dénesi az Észak-Borsodi Karsztvidéken évek óta 
végzett feltáró kutatásaiért, különösen pedig az égerszögi Szabadság-barlang feltárásának megszervezéséért 
és irányításáért.

A közgyűlés a Kadic Ottokár emléklapot adományozta az egri Dobó István Gimnázium Barlangkutató 
Csoportjának a Tarkői kőfülkében évek óta folyó tudományos kutatásokban végzett értékes munkáért.

A Vass Imre emléklapot a közgyűlés a dorogi Kadic Ottokár Barlangkutató Csoportnak ítélte oda a 
Strázsahegyi-barlang többéves, tervszerű, kemény munkával elért feltárásáért, valamint az 1962. évi barlang
nap sikeres, mintaszerű megszervezéséért.

A Hermann Ottó és Kadic Ottokár emlékérem, valamint a Hermann Ottó emléklap kiadására az elő
készítő bizottság ebben az évben nem tett javaslatot.

A közgyűlés a kitiintetteket meleg ünneplésben részesítette.
B. E.

HALOTTJA VAN A MAGYAR BARLANGÉIOLŐGIÁNAK

1963. május 15-én kisértük Sopronban utolsó 
útjára dr. VARGA LAJOST, aki életének 74. 
évében, május 10-én hunyt el. Halála nagy veszteség 
a magyar hidrobiológia, talajbiológia és nem 
utolsó sorban a magyar barlang-biológiára is.

VARGA LAJOS a szegedi egyetem c.rk. tanára, 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 
a biológiai tudományok doktora, a Magyar Tudo
mányos Akadémia Talajbiológiai Kutató Laborató
riumának igazgatója, a Magyar Hidrológiai Társaság 
Limnológiai Szakosztályának dr. SCHAFARZIK- 
cmlékéremmel kitüntetett alelnöke stb. volt. Ezen 
kívül jó ember és legjobb barát.

A zoológiában a kerekesférgek (Rotatoria) 
nemzetközileg elismert szaktekintélye volt, aki 
ennek a csoportnak hazai ismeretét számos fajjal, 
a tudományra is új fajokkal, környezettani és szokás- 
tani adatokkal gyarapította. Ezek vizsgálata révén 
lett hidrobiológus, aki lényegesen hozzájárult 
a Balaton és a Fertőtó biológiai megismeréséhez. 
Nagy érdemeket szerzett a különböző, főképpen

szikes talajok megismerésében és lényegesen hozzá
járult azok fásítási lehetőségeinek megállapításához. 
A talajokban élő mikroorganizmusok tanulmányo
zása révén lett talaj biológus. Mindkétirányú kuta
tásaival, amelyekben jórészt úttörő volt, maradan
dóan írta be nevét a magyar biológia évkönyveibe.

Kérésemre kezdett foglakozni a Baradla mikro- 
szervezeteivel. Részben általam gyűjtött anyagon, 
részben pedig velem együtt tett kirándulásokon 
személyesen begyűjtött anyagokon végezte vizsgála
tait. Olyan állatokra és egyéb, parányi szervezetekre 
nézve kutatta a barlangot, amelyeket addig, meg
felelő szakember hiányában, csaknem teljesen 
mellőztünk. Ezen túlmenően nemcsak mi, hanem 
a külföldi barlangok kutatói is azon a nézeten voltak, 
hogy ezekben a csoportokban nincs is valamirevaló 
igazi barlangi állat. VARGA LAJOS vizsgálatai 
bebizonyították, hogy ez a nézet téves volt.

Vizsgálatainak eredményét 3 dolgozatban közölte:
„Beiträge zur Kenntnis der aquatilen Mikrofauna 

der Baradla-Höhle bei Aggtelek” (Acta Zoologica, 
IV. 1959. 429 -  441. o.)

45



Az Eötvös Lóránc/ Tudományegyetem Barlangbiológiai Laboratóriuma a Baradla-barlángban 
Aggteleken.

VARGA és T. TAKÁTS: „Mikrobiologische 
Untersuchungen des Schlammes einer wasscrlosen 
Teiches der Aggteleker Baradla-Höhle” (Acta 
Zoologica, VI. 1960, 429 437. o.)

„Weitere Untersuchungen über die aqauatile 
Mikrofauna der Baradla-Höhle bei Aggtelek” 
(Acta Zoologica, IX. 1963. 439 458. o.) Ez volt
utolsó munkája, amely már halála után jelent meg.

VARGA LAJOS munkái bebizonyították, hogy 
a Baradla különböző nedves és vizi élőhelyein szá
mos egysejtű állat (Protozoa) él, gyökérlábúak, 
ostorosok és csillósok, amelyek között még a 
tudományra nézve újak is akadtak (Difflugia 
baradlana, Amoeba cavicola). Új állatfajokat talált 
kedvenc kerekesférgei között is (Proales baradlana, 
Habrotrocha baradlana). Ezeket egyelőre valódi bar
langlakoknak (troglobiontok) kell tekintenünk. Fon
tos volt azon megállapítása, hogy a felfogott csepegő 
vizekben is előfordulnak egysejtű állatok. Ez az 
adat ismét bizonyítja azt a tételt, hogy a barlangi 
állatvilág egy része más élőhelyekről származik.

Rendkívül fontosak azon mikrobiológiai adatai, 
amelyek a barlangi élővilág termelésbiológiájának 
alapvetését mozdítják elő. 1961-ben jelent meg 
dr. MOLNÁR MIKLÓS dolgozata a Baradla

mikrobiológiai vizsgálatáról, amelyben a barlang 
vizeiből és levegőjéből vett próbákból az első 
konkrét adatokat szolgáltatta a barlang baktérium- 
flórájáról. MOLNÁR vizsgálatai azonban főképpen 
orvosi irányúak voltak és elsősorban a kórokozó 
fajokra terjedtek ki. VARGA LAJOS egyrészt 
közölte a TAKÁTS T. által elemzett, a leeresztett 
tó iszapjából vett próba eredményeit, másrészt 
pedig a biológiailag fontos baktérium-csoportok 
számadatait. A nitrogénkötő, aerob és anaerob, 
cellulózebontó, nitrifikáló és denitrifikáló baktéri
umokra vonatkozó adatai egyrészt rávilágítanak a 
vizek parányi állatainak táplálkozásbiológiájára, 
vitaminforrására, másrészt pedig bepillantást enged
nek a termelésbiológia rejtélyébe. Nem túlzás, ha azt 
mondjuk, hogy VARGA LAJOS ezen eredményei 
alapvető módon hozzájárultak a barlang produkció
biológiájának megismeréséhez, olyan módon és 
fokban, amely külföldi viszonylatban is rendkívül 
jelentős.

A magyar barlangok élővilágának kutatói őszinte 
szívvel gyászolják olyan jelentős eredményeket 
elért munkatársukat és emlékét meg nem szűnően 
zárják szívükbe.

Dr. Dudich Endre
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Barlangtúrákhoz készételkonzervet !

Könnyen kezelhető 
nagy tápértékü, 

ízletes !

Bő választék:
Kolozsvári rakott 
káposzta,
bakonyi sertésborda,
sertéspörkölt,
marhapörkölt,
csikóstokány,
rizses lecsó kolbásszal,
sóletbab füstölt hússal



Lengve/ 
és magyar 
barlang
kutatók 
tábora 
a G ie wo ni 
tövében. 
{Bognár Gy. 
felv.)
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Munkában a „korba kommandó” (yitla-brigád) a Sniezna-barlangban. (Bognár Gy. felv.)

Lengyel-magyar barlangkutató expedíció

Közös expedíció kutatta a világ egyik 
legmélyebb barlangjának, a Lengyel-Tátrában 
levő Sniezna- barlangnak ismeretlen szaka
szait. Az expedícióban részvevő magyar bar
langkutatók két tagjának kedvezett a szeren
cse: Frecska József és Horváth Mihály 
300 méter mélységben nagykiterjedésü bar- 
folyosókra bukkantak. A magyar felfedezők 
tiszteletére a lengyelek az új barlangszaka
szokat „Magyar Labirintus”-nak nevezték el.

Liftezés a mélybe - tapogató bottal a kéz
ben — a Sniengbab. (Bognár Gr. felv.)

Hátsó borítólapon: Részlet az alsóhegyi Meteor-barlangból. (Hazslinszky Tamás felvétele).




