
I DARNAY (DORNYAY) BÉLAj

A kérlelhetetlen halál elragadta körünkből a kiváló geológust és néprajzkutatót. Darnay (Dornyay) Béla 
a Bakony és a Keszthelyi-hegység igazi szerelmese volt. Karszt- és barlangkutatási munkásságának köz
pontjában a bakonyi barlangok kutatása állt. Szemléletes barlangi leírásaiban nemcsak a tudós geológus 
szólalt meg, hanem mindenütt kicsillant a sorokból a szülőföld rajongó szeretete, a kitűnő író gazdag 
képzeletvilága, emberszeretete. Még hetekkel, napokkal halála előtt is kapcsolatban volt az ifjabb korosztálv 
barlangkutatóival, hasznos, értékes tanácsokkal látta el a hozzáfordulókat.

Dr. Darnay (Dornyay) Béla halála nagy vesztesége a magyar barlangkutató társadalomnak. Értékes élet
műve halhatatlanná teszi, örökre emlékünkbe zárja nevét.

BARLANGOS SAJTÓFIGYELŐ 1965.

A MTESZ Karszt- és Barlangkutató Bizottsága 
1965. április 2-án vitadélutánt tartott a barlangi tér
képek jelkulcstervezetéröl. A vitaindító előadást 
Varga Magdolna műegyetemi tanársegéd tartotta.

(Műszaki Élei, 1965. IV. 8.)

„Megegyezés jött létre a magyar és a csehszlovák 
szervek között, amelynek értelmében lehetővé vált a 
világhírű Aggteleki- és Domica-cseppkőbarlang út
levél nélküli, kölcsönös megtekintése. Az Aggtelekre 
látogató magyar csoportok ezentúl a magyar területen 
levő barlangok megtekintése után társasgépkocsikon, 
vagy személygépkocsikon is átrándulhatnak a cseh
szlovákiai Domicára, ahol megtekinthetik a barlang- 
rendszer másik, csodás részét. Ugyanígy a csehszlo
vákiai barlanglátogatók az aggteleki cseppköcsodákkal 
is megismerkedhetnek. Aggteleken a domicai barlang- 
túrákra jelentkező magyar turistákról névjegyzéket 
készítenek, s magyar barlangvezetövel mennek át a 
csoportok autóbuszán, vagy személygépkocsikon 
csehszlovák területre. A magyar látogatók 28 forint 
befizetése ellenében nemcsak a csehszlovákiai 8 
koronás barlangbelépöt kapják meg Domicán, hanem 
12 korona értékű emléktárgyat, vagy hűsítő italt is 
vásárolhatnak” .

(Észak-Magyar őrs zúg, 1965. VI. 2.)

,,A Magyar Hidrológiai Társaság borsodi csoportjá
nak karsztvízkutató szakosztálya elkészítette az eddig 
feltárt bükki barlangok kataszterét. Az összeírásból 
kiderült, hogy a Bükkben 410 barlangot és zsombolyt 
ismernek, ezek közül 180-ban érdemes további kuta
tásokat folytatni. A karsztbarlangokat jellegük szerint 
18 csoportba sorolták.

A kataszter a leíráson kívül tartalmazza a barlangok 
térképeit, felmérési adatait is. Rendszeres megfigyelés 
alapján jegyezték be többek között az évi átlag
hőmérsékletet, amely a legtöbb bükki barlangban évi 
átlagban 10— 11 fok.

(Magyar Távirati Iroda, 1965. II. 6.)

Megbeszélést tartottak Miskolcon a Jósvafö-Agg- 
telek-barlangvidék fejlesztéséről. A tárgyaláson részt 
vett Papp Lajos, a Megyei Tanács VB elnöke és dr. 
Bogsch László egyetemi tanár, Társulatunk elnöke is.

(Magyar Nemzet, 1965. IV. 10.)

Az Abaligeti-cseppköbarlang bejárata előtti szikla
falon elhelyezték Kölesy Vincének, a barlang első 
kutatójának és feltérképezöjének emléktábláját.

(Népszava, 1965. II. 25.)

„A világszerte ismert Aggteleki-cseppköbarlang 
számos idegenforgalmi látványossággal gazdagodik. 
A föld alatti termek mesevilágot idéző cseppkö-kép- 
zödményeit például az eddiginél jobb hatású, rejtett 
reflektorokkal világítják meg. A szerelési munkákat, 
amelyekre 3,5 millió forintot költenek, már a téli 
hónapokban megkezdték. Május közepéig a barlang
nak csaknem egy kilométer hosszú szakaszán elhe
lyezték a különleges biztonsági kábeleket, az elek
tromos berendezéseket, és sikerült befejezni az egyik 
legszebb föld alatti résznek, a Tigris-teremnek a 
kivilágítását. A színes cseppkőfigurákat több mint 
20 nagyhatású higanygőzlámpával és stadion-reflek
torral világították ki. A villanyvilágítás felújításán 
kívül a barlangon átfolyó föld alatti Styx-patak vizét 
mesterséges gáttal megduzzasztják, s így mintegy 
300-—400 méter hosszú, csónakázásra alkalmas tavat 
alakítanak ki. Ezenkívül az egyik hatalmas barlang
teremben sziklába vájt színpadot létesítenek, amelyet 
fényfüggönnyel zárnak el a nézőtértől. Az állandó 
jellegű színpadon és a kiváló akusztikájú föld alatti 
teremben nagyszabású zenekari hangversenyeket ren
dezhetnek” .

(Észak-Magyarország. 1965. V. 25.)

Befejezték a tapolcai Tavas-barlang villamosítását. 
A turisták az idén nyáron már a barlang minden 
pontját megtekinthetik.

(Népszabadság, 1965. V. 28.)
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