
FRIEDRICH MORTON (1890-1969) EMLEKEZETE
Friedrich Morton nevét a barlangfeltárás, a 

barlanghidrológia, a régészet kutatói egyaránt tisz
telik, a legnagyobb volt azonban, mint a barlangi 
flóra kutatója. H. Gams és L. Lämmermayr mellett 
a barlangnyílások vegetációja kutatásának megala
pozóját tiszteljük benne. A //. Gams társszerzővel 
1925-ben közzétett Höhlenpflanzen című monog
ráfiája, mely a Speläologische Monographien bécsi 
sorozat 5. köteteként jelent meg, ma is alapvető mű 
a barlangi botanika terén. Ehhez évtizedeken át 
tette közzé az újabb és újabb kutatások eredményeit, 
számos rész-tanulmányban.

A barlangi flóra iránti érdeklődését szűkebb szülő
földjének barlangokban való gazdagsága keltette 
fel. Ugyanis Görzben, a mai Goriziúban szüle
tett (1890), mely akkor Ausztriához tartozott. 
A botanikához és más természettudományhoz való 
vonzódása már gyermekkorában kezdődött, majd 
amikor a bécsi egyetemre került, R. Wettstein mel
lett a növényföldrajz terén működött. Első nagy
jelentőségű munkája 1915-ben jelent meg Pflanzen
geographische Monographie der Inselgruppe Arhe 
címen, s ezzel nyerte el a doktori fokot. Ez a mű 
Rab (Arbe) szigetének ma is korszerű növényföld
rajzi feldolgozása. Arbe szigetén ismerkedett meg 
a gimpáfrány (Phyllitis) jellegzetes barlanglakó 
fajával, az akkor még titokzatos Phyllitis hybrida- 
val, mely később a Phyllitis hemionitis és az Asplé
nium ceterach hibridjének bizonyult. Ez a nagyon 
különös páfrány a Quarnero-szigeteken főleg bar
langokban, sziklahasadékokban és romok között él. 
Életkörülményeinek kutatásából indult ki a bar
langok vegetációjára vonatkozó, egész életén át. 
haláláig folytatott szpeleobotanikai kutatás. АгЪс 
szigetének kutatása kapcsán a magyar botaniku
sokkal is szoros kapcsolatot tartott, Jávorka S.y 
Kümmerte J.B. és Degen Á. nevével monográfiájá
ban gyakran találkozunk.

Az első világháború után, amikor Ausztria elvesz
tette dalmáciai és isztriai kapcsolatait, F. Morton 
a másik kedvenc területére, a Dachstein vidékére 
helyezte át működési központját. A Dachstein bar
langjainak két éven át állami felügyelője volt, majd

saját erejéből Hallstattban Botanische Station néven 
növénytani kutató laboratóriumot alapított, melyet 
haláláig vezetett. Ez a botanikai kutató állomás 
elsősorban a barlangok flórájával foglalkozott, de 
kiterjedt a Dachstein-vidék, sőt az egész Salzkam
mergut növényföldrajzi kutatására. Emellett vállaira 
nehezedett az ugyancsak az ő kezdeményezésére 
megindult meteorológiai állomás vezetése is. Köz
ben baráti kapcsolatot létesített az olasz barlang- 
kutatókkal s újból foglalkozott a Quarnero vidéké
vel. Megírta második adriai monográfiáját, a 
Cherso szigete növényzetéről (1934). E kapcsolatnak 
köszönhető Postumia (Adelsberg, Postojna) bar
langjának növényzetére vonatkozó becses tanul
mánya. Azidőben tökéletesedett a barlangok ki
világításának technikája. A mohák és páfrányok 
benyomultak a barlang belsejébe, a villanylámpák 
közelébe. Egyre több és több megfigyelés született 
a barlangi „lámpaflórára” vonatkozóan.

A Dachstein barlangjaival foglalkozó, a források 
hidrológiáját kutató munkái túlhaladják a botanika 
területét. Újra felfedezte és tanulmányozta a Halls- 
tatti-tó meleg forrását, a Dachstein területén pedig 
egy új barlangot, mely azóta a nevét viseli. Mint a 
Hallstatti Múzeum munkatársa, a történelem előtti 
régészet, a tudomány népszerűsítése, a La Téne kori 
temetők ásatása, valamint a természetvédelem terén 
is nagyon nagyjelentőségű tevékenységet fejtett ki.

Irodalmi munkássága közel hatvan évre terjedt. 
123 barlangi vonatkozású cikket és könyvet ölel fel. 
Utolsó cikkei halála után jelentek meg. A barlang- 
kutatás egyik oszlopát veszítette el F. Morton halá
lával (1969. VII. 10.). Munkásságát és egyéniségét 
a barlangkutatók elé mintaképül állíthatjuk.

Dr Boros Adám
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SZOVJET TANULMÁNYÚTON
A moszkvai Lomonoszov Egyetem szpelcológusai 

1966 nyarán a Budapesti Vörös Meteor barlang- 
kutatóinak meghívására bejárták Magyarország 
karsztvidékeit. A szovjet szpeleológusok látogatásá
nak viszonzásaként 1969 nyarán a Szovjetunióba 
utaztak dr. Dénes György főtitkárunk és Révész 
Lajos vezetőségi tagunk feleségeikkel, valamint 
Simsa Péter, a Vörös Meteor barlangkutató csoport 
vezetője.

Egy hetet Moszkvában töltöttek a Lomonoszov 
Egyetem vendégeiként. Megismerkedtek az egyetem

földrajzi és földtani tanszékeinek munkájával, vala
mint az egyetem barlangkutatóinak tevékenységé
vel, eredményeivel és tanulmányozták, felkészülési, 
edzési módszereiket. Részt vettek a Szovjet Össz- 
szövetségi Szpeleológiai Bizottság évi beszámoló 
értekezletén is, ahol alkalmuk volt megismerkedni 
a Szovjetunió valamennyi köztársasága barlangkuta
tó szervezeteinek vezetőivel. Moszkvából a magyar 
delegáció Krímbe iépült, ahol az Ukrán Földtani 
Intézet karsztkutatási osztályának vezetője látta 
vendégüljés kalauzolta őket a Csetir-Dag karszt- 
fennsíkján és barlangjaiban.
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A szovjet hegymászók dombaji temetőjében egy 
magyar barlangi mentőszolgálatos virágot fíelyez el 
a szovjet hegyimentők egyik vezetőjének sírján, aki 
mentés közben áldozta fel életét. ( Dénes Gy. felvétele)

Jaltai pihenőjük után Szocsiba, majd Szuhumiba 
hajóztak, ahol az Abház Állami Idegenforgalmi 
Hivatal elnökének vendégeiként járták be a Novi- 
Afon és a Rica-tó környéki karsztvidéket, majd a 
Kaukázus déli mészkővonulatát.

Tbilisziben a Grúz Tudományos Akadémia 
Karszt Bizottsága látta vendégül a magyar kutatókat 
és ismertette meg velük a grúz karsztkutatók tevé
kenységét.

A Kaukázus főgerincét magashegyi túra során a 
Kluhor-hágón lépték át a magyar kutatók és a 
dombáji hegymászó központ megtekintése után 
repültek vissza Moszkvába, majd onnan Budapestre.

A szovjet tanulmányút sok hasznos tapasztalat- 
szerzés mellett a magyar-szovjet szpeleológus kap
csolatok megerősödését eredményezte.
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TANULMÁNYÚTON MONGÓLIÁBAN
1969 júliusában tanulmányútra Mongóliába 

utaztunk. Utazásunk célja nem nagy karsztterületek, 
barlangrendszerek felkutatása, hanem inkább az 
ország nagy tájainak, a lovas-nomád pásztornép 
szokásainak, kultúrájának megismerése volt.

Mongóliát idős palezoos, mezozoos, nagyrészt 
magmás benyomulási és kiömlési kőzetek építik fel. 
A mészkő, mint a gránit takarója, lepusztult és csak 
igen kis területen található. Csapadék hiányában a 
kőzet nem karsztosodott, nagyobb méretű barlang- 
rendszerek nem alakulhattak ki.

Utazásunk során megtekintettünk Dél-Mongóliá
ban, közvetlenül a kínai határ mellett egy láva-tufa 
barlangot és Észak-Mongóliában pedig egy tek
tonikus mészkőbarlangot.

Darigangát — egy kis dél-mongóliai települést, 
mely nevét a Szuhe-Bator tartomány déli részén lakó 
nemzetségről kapta — elhagyva az út magas bazalt
hegyek között kanyargóit. Mint a Tapolcai-meden
cében, úgy emelkedtek ki a magas fűvel borított, 
lapos területből a bazaltkúpok és ,,koporsóhegyek” . 
Kocsink 70 km-re Darigangától ÉK-re egy tálszerű 
mélyedés szélén, tarbagánvadász mongolok jurtája 
mellett állt meg. A terület alapja idős peneplén, 
melyre bazaltláva ömlött, ebben keletkezett a 
barlang. A fátlan, füves sztyepp évi középhőmér
séklete 2 C°, 100—300 mm/év csapadékkal. A felszín 
közeli földréteg egész éven át fagyott, így a barlang
ban a jég állandóan megmarad. Ez a jelenség igen 
hasznos, mivel az időszakosan erre táborozó nomá
dok vízszükségletét biztosítja.

A bejáraton átbújva egy kb. 7 méter hosszú folyo
són keresztül, hideg levegőjű terembe értünk. Min
denütt csöpögött a víz, s itt-ott a lámpa fénye jég
kristályokon csillant meg. Ez az a terem, mely a 
vadászoknak, a sivatagból érkezőknek oly sok 
esetben az életet jelentő vizet adja. Ide járnak le a 
nomádok, hogy edényeikbe a csöpögő vizet fel
fogják. A közel kör alakú terem 3 méter kupola- 
magasságával, 10 méter átmérőjével, csillogó, jég
fedte falaival impozánsnak tűnt. A továbbjutás a kb. 
10 méter hosszú, 2 méter magas, 1,5 méter széles, 
lefelé haladva kb. 4 méterre kibővülő, jéggel borított 
lejtőn körülményes volt. A falakat mindenütt jég
cseppkövek, jégborsókövek, jéglefolyások borítot
ták. Az osztályozatlan, éles törmeléken haladva, a 
leszakadt andezit-bazalt láva és tufa néhol majd a 
mennyezetig borította a járatot. A csillogó jégkris
tályok megannyi formája között értük el a kb. 1 
méter magas végpontot, ahol már mindent jég 
borított. A bal sarokban egy kb. 0,3—0,5 méter 
átmérőjű nyílást fedeztünk fel, de a felszerelés hiá
nyában és az idő rövidsége miatt a továbbjutást nem 
kísérelhettük meg. A barlang közel К Ny-i egyenes 
irányú, lépéssel mért összhossza kb. 155 méter.

Egy rénszarvasvadász ujgur törzs keresése köz
ben — egy lengyel mongólista útmutatása alapján — 
kerestük fel a Dajan-Derh-barlangot.

Észak-Mongóliában, a Hövzgöl-tó keleti partján 
fekvő Cagan-Ur városba érve, azzal a kéréssel for
dultunk a város vezetőjéhez, hogy biztosítson szá
munkra lovakat és vezetőt, aki segítségünkre lesz a 
Dajan-Derh-barlang megkeresésében. Kérésünk tel
jesítésére csak több napi, rövidebb-hosszabb beszél
getés után került sor.
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