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Höhlen wird die ganze Literatur von zwei Höhlen 
eines Bakonyer Horstes aufgearbeitet. Verfasser 
berücksichtigt auch die Manuskripte über die seit 
1736 bekannten Höhlen, um über die Erforschung 
der Höhlen ein möglichst vollständiges Bild geben 
zu können. Schliesslich weist er auf die Lücken 
unserer Kentnisse hin und führt dann in chrono
logischer Reihenfolge die von ihm angesammelte 
Literatur, die sich auf die beiden Höhlen bezieht, 
an.

INNEN —
Új felfedezés az Abaligeti-barlangbqn. 1963. 

elején a Baranya Megyei Tanács Idegenforgalmi 
Hivatalának barlangkutató csoportja egy eddig is
meretlen oldalágra bukkant "az Abaligeti-barlang- 
ban. A bontással tágított folyosó a bejárattól 
280 m-re nyílik. A 70 m hosszban felmért barlang- 
járat igen szűk, nagyrészt csak kúszva járható. 
Három helyen kisebb teremmé szélesedik ki. Kép
ződményei közül az inaktív szakaszok szalma
cseppköveit és a mangánkérgezésű borsóköveit 
emelhetjük ki.

В. V. é.s V. A.

Nemzetközi karsztmorfológiai szimpózium. A Nem
zetközi Földrajzi Unió Karsztbizottsága 1963. 
július 29 — 31. között nemzetközi karsztmorfológiai 
szimpóziumot rendezett Stuttgartban. A magyar 
karsztkutatókat dr. Szabó Pál Zoltán, az MKBT 
társelnöke és Balázs Dénes, a Társulat szaktitkára 
képviselte. Dr. Szabó Pál Zoltán a magyarországi 
paleokarsztokról tartott német nyelvű előadást, 
Balázs Dénes a délkínai trópusi karsztról adott 
vetítettképes ismertetést. A szimpózium részvevői 
augusztus első napjaiban a Sváb- és a Frank-Jurában 
tanulmányi kirándulásokon vettek részt.

M. I.

Nemzetközi Szpeleológiai Szimpózium Görög
országban. A Görög Szpeleológiai Társulat 1963. 
augusztus 28-tól szeptember 1-ig nemzetközi 
szpeleológiai szimpóziumot rendezett. A szimpó
zium fő célkitűzése a Földközi-tenger szintingado
zásával kapcsolatos kérdések megvitatása volt.
A magyar szpeleológusokat dr. Kessler Hubert és dr. 
Szabó Pál Zoltán, továbbá Cser Ferenc, Czájlik 
István és Magyari Gábor képviselte. A szimpózi-

История исследования пещер горы Шомхедь в с.
Баконьбель

А-ра Карой Берталан

Автор настоящей статьи обрабатывает всю 
литературу двух пещер одного из Баконьских 
горстов. Данная работа выполняется в связи с 
опубликованием карты пещер. Автор принимает 
во внимание также рукописный материал по 
пещерам, известным с 1736 г., чтобы предос
тавить возможно более полное представление 
об их познании. В конце своей статьи он указы
вает на недостатки имеющихся сведений, а затем 
приводит в хронологическом порядке литера- 
туру, собранную им и касающуюся обеих пещер.

ONNAN
umon a magyar delegáció részéről dr. Szabó Pál 
Zoltán tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást 
angol nyelven. Az előadásokat követően a részve
vők megtekintették a Görög-félsziget jelentősebb 
karsztvidékeit és barlangjait.

B. D.

Ünnepi ülés a jósvafői kutatóállomáson. Az 
ÉKME Ásvány- és Földtani Tanszékének jósvafői 
kutatóállomása 1963. november 3-án ünnepelte 
fennállásának 6. évfordulóját. Ez alkalomból 
különböző tudományos szervek bevonásával ünnepi 
ülést tartottak. Dr. Papp Ferenc professzor meg
nyitó beszéde után Maucha László geológus, a 
kutatóház gondnoka számolt De az állomáson 
folyó tudományos munkáról, majd Gádoros Miklós 
elektromérnök ismertette a barlangi távmérő mű
szerekkel végzett munkákat.

L. Á.

Sikeresen folyik a Ferenchegyi-barlang feltáró 
kutatása. A vámőrség lelkes barlangkutató csoport
ja 1963-ban mintegy 2100 m hosszú, eddig ismeret
len barlangi járatrendszert tárt fel, s ezzel a barlang 
teljes felmért hossza 3300 m-re bővült. Az újonnan 
felfedezett ÉNy —DK irányú hat főfolyosó átlagos 
szélessége 2 —3 m, magassága 10 —15 m. A mellék- 
járatok már szerényebb méretűek, azonban ezeket 
is sok szép aragonit, sőt néhol barit képződmény 
díszíti. Érdekes megjegyezni, hogy a legújabb fel
tárt szakaszok szerkezeti irányai a közeli Szemlö- 
hegyi-barlangéval mutatnak azonosságot, s nem 
lehetetlen, hogy a következő kutatási időszakban 
sikerül az összeköttetést is megtalálni.

Sz. A.
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