лива и отлива вертикальных литоклазах в кар
стовых породах вызывает поперечную флукту
ацию, т.е. явление прилива и отлива зеркала кар
стовых вод вызвано „нажимающим“ действием
об‘ема пустот в карстовых породах. Такой про
цесс козмичнеского и геофизического влияний
был впервые изучен в пещере ,,Вашш Имре“. Впе
риод с 18 по 24 августа 1968 года в одном ходе
пещеры С-Ю направления были замурованы
стальные трубы, между которыми были постав
лены часы-индикаторы. Отчет проводился в те
чение 6 суток через 10 минут. При этом было ус
тановлено, что через 6 часов или в часах кратных
этой величины имеет место суживание в среднем
2,5 микрон по сранению с теоретически ожидае
мой величиной.
La шиш observo de la litoklazo-fluktuado en la
grotо „ Vass Imre”
La instrumenta registrado de la akvodebito ce
la sifonhavaj fontoj, troveblaj en la regiono de
Jósvafö (Nagytohonya, Lófej) montris, ke la 30%
de la erupcioj komencigas je la 6-a, 12-a, 18-a kaj
24-a horoj. El tia surpriza statistika rezulto sekvis
la hipotezo, de la karstakvonivelo montras fenomenon de tajdo, kies amplitúdó estas almenaü 15—20
cm-oj. La esploristoj de la Esplorstacio sukcesis
ankaü helpe de permodelaj eksperimentoj demonstri,
ke la tajdo de la subteraj akvofluoj nutrantaj la
sifonojn povas veki erupcion.
La tajda deformigo de la solida terkrusto kaüzas
fluktuadon en la vertikalaj litoklazoj de la karsto,
kaj la sangigo de la brecvolumeno okazigas la
tajdon de la karstakvo.
La sangigon de la brecvolumeno oni sukcesis
demonstri la unuan fojon en la groto ,,Vass Imre”.
En la sud-norda galerio estis observata la relativa
movo de la muroj, helpe de mikromezuraj indikatoroj legataj en ciu 10 minuto. Oni observis mezvalore
2,5 //m-ajn malvastigojn. La tempospaco inter du
sinsekvaj malvastigoj estis 6 horoj, au ties entjeraj
plurobloj.

MENTÉSI
KRÓNIKA
1966
1966. február 20-án egy túristaleány a solymári
Ördög/yuk-barlangban, az Óriás-terembe való
lemászás közben lépést vétett, a mélységbe zuhant
és súlyos csonttöréseket szenvedett. Barlangi mentőszolgálatosaink a súlyosan sérült leányt 12 órai
megfeszített munkával hozták felszínre, ahonnan a
mentők kórházba szállították.
1966 júliusában barlangi mentőszolgálatosaink
egy csoportja a Magas-Tátrában túrázott. 28-án
este a Menguz-fal irányából segélykérő hangokat
hallottak. Az éjszakai viharban felkutatták a le
zuhant, súlyosan sérült, addigra már eszméletlen
hegymászót, aki fél napja hevert a viharban a szik
lákon összetörve. A fagypont körüli hőmérsékleten
már végét járó sérültet első segélyben részesítették
és biztonságba helyezték, míg másnap a kihívott
hegyi mentők kórházba szállították.
1966. szeptember 14-én dorogi mentőszolgálato
saink a járási rendőrkapitányság kérésére kimen
tettek a bajóti un. Feneketlen-barlangból egy bele
zuhant vájártanulót.
1966. november 8-án a Budapesti Rendörfőkapitányság kérésére barlangi mentőszolgálatosaink át
kutatták a solymári Ördöglyuk-barlángot, és ki
mentettek onnan két, előző nap eltévedt és benn
rekedt fiatalembert.
Az 1966. évben tehát a Barlangi Mentőszolgálat
öt ember életét mentette meg.
Barlangi Mentőszolgálatunkat a Magyar Vöröskereszt is saját szervezetének ismerte el, és megkezdte
egészségügyi felszerelését és mentőszolgálatosaink
nak az Országos Mentőszolgálat útján való egész
ségügyi kiképzését.
Dr. Dénes György

BARLANGOS SAJTÓFIGYELŐ 1966
A jósvafői barlangbejáratnál elkészült a táj jelle
géhez jól illő emeletes üzemi épület. A földszintes
várótermet, emléktárgyak árusítására szolgáló
helyiséget, értékmegőrzőt, mosdót, a túravezetők
részére pihenőszobát és kisebb műhelyt alakítottak
ki, az emeleten pedig öt vendégszobát rendeztek be.
Hasonló épülettel bővül az aggteleki barlangbejáró
is.
(Diósgyőri Munkás, 1966. aug. 2.)
Tapolcán kilencemeletes munkásszálló alapozási
munkáit kezdték meg. A földmunkák során előbb
egy kisebb üreget, majd 6—8 m mélységben nagyobb

kiterjedésű, vízzel telt barlangot találtak. Az ala
pozási munkálatokat beszüntették, de tovább kutat
tak és a felszín alatt 15 m mélységben eddig isme
retlen barlangjáratra bukkantak, amelyben szép
cseppkőképződmények láthatók.
(Népszava, 1966. aug. 4.)
Az Abaligeti-cseppkőbarlang levegője az orvosi
vizsgálatok szerint kedvező a légzőszervi betegségek
gyógyítására. A barlang közelében 70 ágyas szoci
ális gyógyotthont építenek 25 millió forint költséggel.
(Dél-Magyarország, 1966. aug. 8.)
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