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Dr. Jakucs László

A MAGYARORSZÁGI KARSZTOK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI TÍPUSAI
ÖSSZEFOGLALÁS

*

A tanulmány a magyarországi karsztvidékek sokrétű formakincsét jelenségcsoportonként tárgyalja. Jellemzi
a fontosabb karsztosodási fázisokat ( alsókréta, a harmadidőszak vége, pleisztocén) és kimutatja azok mor
fológiai jellemzőit. Kihangsúlyozza a tektonikus preformáció nagy szerepét, s rámutat, hogy a hozzá kapcsolódó
hidrotermális tevékenység a felszíni és felszín alatti karsztjelenségek egész sorát hozta létre. A magyarországi
karsztoknak két f ő típusát különíti el: az aggteleki típust, amely három intenzív karsztosodási fázis hatásait
viseli magán, és a dunántúli típust, amely a kréta utáni fedetté válás miatt csak részleges karsztalakzatokat
mutat.

Hazánkban a nyílt karsztterületek összesített ki
2. Magyarország ma felszínen lévő karsztjait jog
terjedése nem haladja meg az 1350 km2-t, vagyis az
gal tekinthetjük ,,maradék-karsztok” -nak, hiszen
ország területének mindössze 1,45%-át teszi ki ezek csak egészen kis hányadát alkotják azoknak a
(1. ábra.) Bizony ez alacsony részesedési hányadnak
velük szorosan egybeépült, jóval hatalmasabb ki
számít, különösen ha arra gondolunk, hogy például
terjedésű mélységi karsztoknak, amelyek a korábbi
a hazánkkal szomszédos Jugoszláviában éppen
földtörténeti időszakok során (elsősorban a krétában
67-szer több (kereken 90 000 km2) karsztos térséget és a harmadidőszak elején) még ugyancsak felszíni
lehetne összeszámlálni. így azután valóban megle helyzetben voltak, s csupán a medenceképző — főleg
pőnek, sőt szinte paradoxszerű ténynek tűnhet az,
harmad- és negyed időszaki — tektonizmus hatására,
hogy a karszt-szegény Magyaroszágon változa
már előrehaladott karsztdenudációs állapotban
tosabbnál változatosabb és impozánsnál impozánsüllyedtek a mélybe, s váltak eltemetett, leszorított
sabb karsztjelenségek találhatók.
víztükrű mélykarsztokká. A mélyfúrások adataiból
Ennek az ellentmondásosnak tűnő helyzetnek a
szerkesztett 2. ábránkon mutatjuk be Magyarország
magyarázata az alábbi körülményekben rejlik:
alaphegységi kőzetfácies térképét, amely egyértel
1. Az egymástól elszigetelt, viszonylag kis egysé művé teszi, hogy az ország csaknem fele területe
gekből álló magyarországi karsztvidékek más (pl.
hajdan valóban főleg mészkőből álló karsztvidék
vulkanikus vagy homokköves stb.) kőzetekből fel volt.
épült hegységrészletek közé vannak beékelődve,
A mélybe süllyedt egykori hegyvidékek kőzeteinek
így ezek intenzíven érvényesülő hidrológiai és tek karsztosodási mértékéről a mélyfúrási magminták
tonikai környezeti hatásai dinamikussá, változatossá
vizsgálata alapján (korrodáltsági fok), továbbá a
és sajátságossá tették maguknak a köztes karszt mészkőrétegekben jelentkező fúrórudazatesések szá
területeknek a denudációját is. A karsztfolyamamából és esésmagasságából (barlangosodottsági fok)
toknak a környezeti viszonyból eredő meghatáro alkothatunk képet. (1. fotó) Ezen az alapon azt
zottságai, sezek morfostruktúrában visszatükröződő
kellett látnunk, hogy mélységi karsztjaink denuhatásai Európában kevés helyen annyira szembedációs állapota közel azonos a ma felszínen lévő
tűnőek, mint éppen Magyarország szigetszerűen ta karsztkőzeteink karsztdenudációs szintjével. Mindgolt, kis területű karsztjain.
sebből tehát kézenfekvővé válik az a következtetés,
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1. ábra. Magyarország felszíni karsztjai. A számokkal jelölt karsztvidékek nevét lásd a szövegben.

tási gondjaival és fejlesztési kérdéseivel. Hazánkban
hogy a napjainkban is felszínen lévő kasztjainknak
a karsztjelenségek feltárása már régen intézményesí
mélybenyúló és igen nagy kiterjedésű, izokron
karsztjelenségekkel (pl. ősi vízjáratokkal) is egybe tett geológusi, kultúrmérnöki, bányamérnöki, vagy
kapcsolt gyökérkarsztjai vannak, vagyis recens éppen hidrológusi szintű népgazdasági tervfeladat
kasztjainkban szükségszerűen mutatkozniuk kell ként épült be az országépítés munkafolyamataiba.
Főként az 1950-es évek elejétől számos új, addig
olyan szokatlan karsztjelenségeknek is, amelyek
ismeretlen, nagy barlangot tártak fel a kutatók, terv
nem a felszín irányából megfogható és értelmezhető
szerű kutatómunkával mutatván ki e földalatti
hatások termékei, hanem a mélységi kapcsolatok
üreghálózatok helyét, majd utána mesterséges kuta
valamilyen hatásösszefüggését tárják fel. A magyartótárnákkal közelítve és nyitva meg azokat.
országi, elsősorban a dunántúli középhegységi
A következőkben tekintsük át előbb Magyaror
kasztjainkra oly nagymértékben jellemző hidro
szág főbb mészkő- és dolomitkarsztjainak regionális
termális karsztjelenségek értelmezésének alighanem
a kulcskérdését bolygattuk meg ezzel a kapcsolatfel rendszerét, majd az egyes karsztkörzetek összeha
sonlító tipizálásának legalapvetőbb szempontjait.
vetéssel.
3.
Végezetül még egy harmadik körülményre is Hazánk felszíni, tehát fedetlen mészkő- és dolo
mitkarsztjainak előfordulása annyira az ország
rá kell mutatnunk, ami ugyancsak számottevő
szerepet kapott abban, hogy Magyarországon a kis északi részét DNy-ról ÉK-i irányban átívelő Magyar
kiterjedésű kasztok dacára is számos figyelemre középhegység területéhez kapcsolódik, hogy ezen
méltó karsztjelenséget ismerünk. Ez pedig a meg- az 1. ábrán jól látható vonulaton kívül mindössze
már csak két kisebb másik körzetben, a Dunántúl
kutatottság és magasszintü feltártság ténye. Joggal
állítható, hogy kevés olyan ország van még Európá déli részén, a Mecsek-hegységben és környékén, illet
ban is, ahol a felszín alatti karsztjelenségek — még ve a Fertő-tó partvidékén találunk karsztosodó
pedig mind a felszíni hidrológiai hálózattal ma is kőzetkibukkanásokat.
A magyarországi karsztok karbonátos kőzetei
kapcsolatban állók, mindpedig a csak fosszilis aktivitásúak, vagy az endogén eredetűek — olyan ala — a harmadidőszakvégi és negyedidőszaki legfiata
labb korú kőzetektől eltekintve — tektonikusán erő
posan meg lennének tudományosan vizsgálva, mint
sen igénybevett, nagyfokúan összetöredezett, sőt
Magyarországon.
helyenként jelentékenyen meggyűrt (Mecsek) álla
Ennek a sajátos körülménynek minden bizonnyal
potban vannak, s a karsztosodó rétegsorok csaknem
az a legfőbb oka, hogy nálunk a karsztjelenségek
— a már említett intenzív gyökérkapcsolataik révén— mindenütt beékelődtek nem karsztos, náluk idősebb
vagy fiatalabb kőzettömegek közé. Nem egyszer
többcsatornásán függenek össze az ország iparának,
energiabázisának, bányászatának, urbanizációs fo vulkáni tevékenység produktumai (pl. andezit) tagol
lyamatainak és vízellátásának mindennapi fenntar ják vagy fedik el a mészköveket (Dunazug-hegység,
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a Mátra vidéke). Mindez annak köszönhető, hogy
a Közép-Dunai-medence aljazatát képező, mélybe
süllyedt alaphegységi tömeg (kéregtábla) — északias irányú sodródása következtében — a Magyar
középhegység déli szegélyén torlódik, s ez a mozgás
tendencia az ütközési zóna homlokterében sűrűn
tagolt és változatos geológiai arculatú, itt-ott gyű
rődésekkel is tarkított, röghegységi vonulatot pro
dukált.
Magyarországon — topográfiai alapon — az
alábbi karsztvidékeket szoktuk megkülönböztetni:
(A számokat lásd az 1. ábrául)
I. A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG
KARSZTOS TÁJAI

1. A Keszthelyi-hegység dolomitkarsztja.
2. A Balaton-felvidék mezozóos karsztjai, bele
értve a Tapolcai-medence É-i felének szarmata
mészkőtérszíneit is.
3. A Déli-Bakony karsztja.
4. Az Északi-Bakony karsztja.
5. A Vértes-hegység főként triász dolomitból
álló karsztja.
6 . A Gerecse-vidék mezozóos karsztja, beleértve
a Zsámbéki-medence szarmata mészkővonulatát is.
7. A Pilis-hegység triász mészkőkarsztja, a Pomázi-mésztufa-fensíkkal.
8 . A Budai-hegység főként hidrotermális karsztjai,
az ide kapcsolódó szarmata mészköves Tétényifennsík és a Pesti-síkság kisebb lajtamészkő foltjai.
II. A DUNÁNTÚL KARSZTOS
SZIGET HEG YSÉGEI

9. A Fertő-tó melléki lajtamészkőkarsztok.
10. A Mecsek-hegység karsztjai.
11. A Villányi-hegység karsztjai és a Beremendikarsztrög.
III. A Z ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
HEGYVIDÉK KARSZTJAI

12. A dél-börzsönyi lajtamészkőkarszt (Szokolyaimedence. Törökmező)
13. A Cserhátvidék mészkőrögei (Naszály, Romhányi-hegy, Csővári-hegy)
14. A Blikk-hegység karsztjai az Upponyi-röggel
15. Az Aggteleki-karsztvidék, kibővítve a Rudabányai-, a Szalonnái- és a Szendrői-rögök mészkő
területeivel.
A karsztos tájak hazánkban igen különböznek
egymástól, mégpedig nemcsak kiterjedésük nagy
ságrendjében, hanem kőzettani felépítésükben, geo
lógiai-tektonikai szerkezetükben és karsztosodottságuk jellegében is. A paleozóos földtörténeti időből
származó és a mezozóos (főleg triász korú) mész
kövek és dolomitok kőzettéválásuk óta több intenzív
I.fotó. Karsztos kioldási kavernák Nagylengyelben,
1600 m mélységben, felső kréta (szenon) mészkőrétegből nyert fúrás magon. Az oldási üregek falának
metszetein jó l látszik az olajinfiltráció mélysége is.
A kőzetpórusok nem olajosak.

2. ábra. Magyarország alaphegységi karsztfácies
térképe. A mélyben húzódó, karbonátos kőzetekből
felépített hatalmas hegységvonulatok, illetve kőzet
sávok a földtörténeti múlt korábbi szakaszaiban fel
színen levő, karsztos lepusztuláséi hegységek is voltak.
karsztosodási fázison is átestek, s ezért ezek őrzik
a legnagyobb szabású és legösszetettebb genetikájú
korróziós karsztos formakincset. Különösen a kréta
időszak első felének trópusi klimajellegü karsztos
denudációja, továbbá a harmadidőszak végének
szubtrópusi-mediterrán lepusztulási szakaszai, s a
negyedidőszak (főleg pleisztocén) eróziós ciklusai

vésték reájuk a legmaradandóbb formai bélyegeket.
A krétában már típusos trópusi formakinccsel
(karsztos kúphegyek, kisebb toronykarsztok) kifej
lődött felszínekre posztkorróziósan fiatalabb üle
dékek (bauxit, mangánérc, különböző harmad- és
negyedidőszaki szedimentumok) települtek, s ezek
többé-kevésbé tökéletesen konzerválták az általuk
eltemetett ősi karsztformákat. Az őskarsztok a
lepusztulás később ismétlődően megújuló nagy
aktivitású szakaszaiban ezek alól a fedőszedimentumok alól részben maguktól exhumálódtak (Aggteleki-karszt, 2. fotó), részben pedig mangánérc- és
bauxitbányászat révén kerültek ismét napvilágra,
mint például a Bakony-hegységi úrkuti Csárda-hegy
trópusi karsztkúpjai, vagy az iszkaszentgyörgyi és
gánti bauxit alól kiszabadított őskarsztok. (3. fotó).
A nagymértékűén tagolt őskarsztos korróziós for
makincs mellett ugyancsak ősi földtörténeti korok

liJabbkori demidációs fázisok a jósvaföi
Vörös-tó uvalójában. A krétaidőszaki terra rossa alól
exhumálták az alsó krétabeli fosszilis trópusi kúpkarsztos mészkötornyócskákat, s így ezek karsztdenudációja korunkban is továbbfolytatódik (Medve
sziklák ).

intenzív karsztdenudációs fázisainak az emlékei
karsztos tönkösödésü karsztplatói, amelyek
közül a leginkább formaőrző látványosságúak az
Aggteleki-karszt különböző szintmagasságra került
fennsíkrészletei, az Alsó-hegy, a Nagy-oldal, a Haragistya-tető stb., továbbá a Bükk hegység Nagv- és
Kis-fennsíkja, etc.
• ^ magyarországi barlangok keletkezési kora is
igen különböző. A genetikai aszinkronitás megmutatkozik egyrészt az eltérő keletkezésmódú üregek
Például az aktivitási fázis helyi erózió
bázisára utaló patakos barlangok, másrészt a tektogenetikus, illetve mégtovább: a hidrotermális
tevékenység révén létrejött és egyéb üregtípusok,
között; másrészt azonban olykor egyetlen genetikai
típuson, vagy egyetlen barlangon belül is. A Budai
hegységben található Solymári-Ördöglyukbun végzett
tanulmányaink például azt igazolták, hogy az ottani
barlangjáratok valamilyen rendszere már a kréta fő
denudációs periódusaiban kiüregesedett ( első bar1angképződési fá zis). Ezek a járatok az eocénben és
oligocénban utólagosan konglomerálódott kavicsos
hordalékkal javarészt kitöltődtek (maradványaik a
mai barlangfalakban fellelhetők), majd a Visegrád
környéki miocénkori andezitvulkánosság hatására
intenziválódott hidrotermális tevékenység részben a
régi, részben azonban új üregeket evakuált. A bar
lang aktív hévizes életének időtartamát ma még nem
tudjuk biztosan megítélni. Ebből a második evakuációs periódusból származnak azonban a rendszer
nagy korróziós sziklakürtői, gömbfülkéi és vakkür
tői, továbbá a helyenként még ma is fellelhető gipsz
betelepülések (Fehér-teremi-járat). Az üregformá
lás harmadik fázisát normális karsztkorróziós,
3. fotó. Alsó kréta őskarsztos térszínek és tagolt
formaelemek Iszkaszentgyörgyön. Ezek a trópusi
karrok a felsőkrétától napjainkig fedettek voltak és
csupán a bauxitbányászat szabadította ki őket a fedő
rétegsorok konzerváló takarója alól.
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már bolygatatlanok maradtak a barlangjáratokban.
Egyébként a Solymári-ördöglyuk körzetében a
felszíni formakincs is elvesztette korábbi barlangi
korrelációit (barlangi levezetésű vakvölgyek, víz
nyelők hiánya), ami ugyancsak azt bizonyítja, hogy
a harmadik genetikai fázis aktivitása is már régóta
szünetel.
Az a heterogenitás, amit a fentiekben a karsztfázisok korkülönbségeit illetően igyekeztünk érzé
keltetni, természetesen egyéb tekintetekben is jel
lemzi a magyarországi karsztokat. Csaknem minde
gyik karsztos tájunknak sajátosan egyéni arculata
van, s ezért nagyon nehéz bennük olyan közös for
mabélyegeket identifikálni, amelyek globálisan jel
lemeznék valamennyi karsztvidékünket. Egy ilyen
illetve patakeróziós víztevékenység jelentette, amely
helyenként szépen kierodált medenceformákat és
párhuzamos oldalszinlőket is hátrahagyott, félre
ismerhetetlen genetikai bélyegként. Erre a harmadik
genetikai fázisra a pleisztocén előtt, vagy legkésőbb
az első és második interglaciálisban (Günz-Mindel,
illetve Mindel-Riss) került sor, ugyanis a későbbi
csapadékos Iehordási fázisok (pl. Riss-Würm interglaciális) nem potamogén szedimentálású üledékei
rövid tanulmányban azonban mégsem vállalkozha
tunk arra, hogy mindegyik mészkő és dolomitos táj
egységünknek külön-külön elkészítsük a részletes
leírását és jellemzését, hiszen ez a munka egy egész
kötetet igényelne, másrészt pedig már korábban ki
tűnő részletmunkák is készültek (Láng. Leél—Őssy
stb.). A továbbiakban tehát főként jelenségcsopor
tosításban kell megkísérelnünk a legtipikusabb és
legspeciálisabb hazai karsztsajátosságok bélyegei
nek felvázolását.
1. A karsztformációk és a tektonika
kapcsolata a magyarországi karsztokon

Annak a körülménynek, hogy főként a Dunán
túli-középhegység területén a karsztjelenségek tek
tonikus preformációja nagyfokú, sajátos területi
orogenetikus oka van, éspedig a töréses röghegysé
get kialakító és apró rögökre tagoló itteni intenzív és
megújuló hegységképző mozgások. Ezek a kéreg
feszültségeket tükröző diszlokációk területünkön
— különösen a triász dolomit és mészkő rétegsorok
ban, de helyenként az eocén mészkövekben is —
sűrű és számos helyen szétnyíló karakterű dilatációs
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3. ábra. A Ferenc-hegyi-barlang alaprajzi térképe, amely világosan szemlélteti az üreghálózat tektonikus eredetét.

vetődési réseket hoztak létre. A repedésrendszerek
csapása egymást keresztező két fő tektonikus irány
nak felel meg: az ÉK-DNy-i hegységi főtengely
irányának és az arra merőleges ÉNy-DK-i harántvetődéseknek.
A sok helyen függőleges törési síkok — azontúl,
hogy kis blokkegységekre tagolták a karsztosodásra
alkalmas kőzettömegeket — vezették a kőzetösszletbe került vizeket is, meghatározván azok mozgási
irányát és hidrodinamikai jellegét. Miattuk az aktuá
lis karsztvíztükör szintjében csak nehezen fejlődhet
tek ki horizontális síkú kioldási zónák, ellenben a
víz mozgása vertikálisan gyakorlatilag akadályozatlanná vált. így aztán a helyi erózióbázis szintje alá
is jócskán leszálló (helyenként felemelkedő) víztöme

gek és azok oldó hatása csak tovább bővítette a
egyes törési síkok üregesedését.
Ezen az úton — különösen a Budai-hegység
területén — rengeteg tektonikus barlangrendszer
keletkezett. Ezek a barlangok párhuzamos falu,
magas sziklasikátorok egymást keresztező járatai
ból állanak, s az általuk körülhatárolt kőzettömegek
kockaszerű blokkokra tagolódtak, sakktáblaszerűen. Az ilyen barlangképződési mód prototípusaként
a Budai-hegység Ferenc-hegyi-barlangját jelölhetnénk
meg (3. ábra) , azonban a többi dunántúli barlangban
is megmutatkozik a tektonika determináns szerepe
(Pál-völgyi-barlangok, Mátyás-hegyi-barlang, Szemlő-hegyi-barlang, Solymári-ördöglyuk, pilisi Legény
barlang, Tapolcai-tavasbarlang stb.).

4. ábra. A Budaörsi-hegyek dolomitkarsztjai, a pordolomit karsztfáciesek feltüntetésével. A hidrotermális
okokra bekövetkezett kőzetelváltozások (köztük a dolomitporlódás) előfordulási helyeinek területi rendszere
a tektonikus vonalaknak azokra a keresztezőclési pontjaira illeszkedik, ahol korábban melegvízfelbukkanások
jelentkeztek.
Jelmagyarázat: /. ép fődolomit, 2. murvásodon fődolomit, 3. porló fődolomit, 4. kőzetrések vagy törésvonalak

Természetesen az egyes karsztplatók (a Bükkhegység két fennsíkja, az Aggteleki-karsztvidék hét
kisebb karsztplatója, a Nyugati-Mecsek karsztfennsíkja), továbbá a különböző eróziós és korró
ziós karsztvölgyek, patakbarlangok és dolinasorok,
sőt az egyes dolinák, uvalák elrendeződési csapás
irányainak és egyéb morfológiai bélyegeinek a meg
határozásában is közvetlen vagy közvetett szerepe
volt a tektonikus preformációnak.
2.
Hidrotermális karsztjelenségek
(hévizek, hidrotermális barlangok,
dolomitporlódás, kovás sziklatornyok,
forrásinészkőlerakódások)
Magyarország területén jelenleg is, a földtörténeti
múltban is nagyarányú hévforrástevékenység volt,
elsősorban a Dunántúli-középhegység rögvonulatá
nak töréses déli szegélyvonalához kapcsolódóan.
A recens hévizek főleg a Budai-hegység dunai sze
gélyén (Gellért fürdő, Rudas fürdő, Lukács fürdő
stb. hévízforrásai), valamint a Keszthelyi-hegység
ben (Hévíz) napjainkban is előidéznek feltörési kör
zetükben, különösen pedig a vizekkel közvetlenül
érintkezésbe kerülő kőzeteken különféle lokális el
változásokat (korrózió, vegyi-mineralikus átformá
lás, bekérgezés, illetve szedimentációk stb.), azonban
a melegvizek területi elterjedése — valószínűleg hő
foka és kémiai intenzitása is — a földtörténeti múlt
ban időnként általánosabb és hatékonyabb volt.
Emiatt a hidrotermális működés egész kiterjedt
vidékek geomorfológiai arculatának a kialakításá
ban vált számottevő, sőt itt-ott alapvetően meghatá
rozó tényezővé. A hidrotermális hatás — minthogy
a termálforrások elsősorban dolomitban és mészkő
ben fakadtak, — sajátos megjelenésű karsztjelensé
geket fejlesztett, amelyek egyes körzetekben annyira
4. fotó. A Solymári-ördöglyuk hidrotermális eveik ná
cióra utaló főbejárati szakaszainak térbeli gipszmodellje.

A Dunántúli-középhegység területén, ezen belül
is elsősorban a Budai-hegységben a tektonikának
tehát alapvető szerepe volt a karsztfejlődés sajátos
minőségének meghatározásában.
A töréses barlangrendszerek kialakításán túl a
magyarországi karsztokon a tektonika többféle
jelenségcsoport telepítőtényezöjeként is szerephez
jutott. így például egyértelműen kimutatható, hogy
a hazai természetes melegforrások — a recensek és a
fosszilisak egyaránt — hegységperemi tektonikus
törésvonalakra vagy töréskereszteződésekre lokali
záltak, ami a hidrotermális karsztjelenségek hegy
ségen belüli sajátos linearitásos területi kifejlődési
rendszerét eredményezte (4. ábra).
5. fotó. A hidrotermális barlangképződési mód proto
típusát képviselő dorogi Sátorkő-pusztai-barlang
méretarányos és formatartó térbeli gipszmodell]e.
A barlangi talppont, ahonnan a gömbfülkés kürtők és
járatok szétágaznak, az alsó Nagy-terem tetőkémé
nyénél ( a nyíllal jelzett helyen) van.
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uralják a karsztos formakincset, hogy miattuk e
területekről mint hidrotermális karsztokxőX kell
beszélnünk. A magyarországi hidrotermális karsztok
legtipikusabb központi vidéke a főleg triász fő
dolomitból és dachsteini mészkőből felépült Budai
hegység.
A hévizes karsztjelenségek csoportjában felszín
alatti és felszinfeletti jelenségek egyaránt előfordul
nak, azonban az alulról érvényre jutó hidrotermális
karsztosodás mindig háromdimenziós, térbeli jelen
ségeket produkált. így — szemben egyéb karsztok
jórészt kétdimenziós felületi jelenségcsoportjaival
(karrok, kimaródásos dolinák stb.) — a felszínen
látható hidrotermális kőzetelváltozásoknak (dolo
mitporlódás, kovásodott hévízkürtők stb.) mindig
mélységi folytatásuk, gyökerük is van.
Az egyik legfigyelemreméltóbb felszínalatti hidro
termális karsztforma a hévizes barlang. Magyaror
szágon ismerünk jelenleg is aktív, azaz meleg vizet
tartalmazó (Görömbölytapolcai-barlang, a budai
Molnár János-barlang stb.), és ma már inaktív,
száraz hévforrás-barlangokat. Aktivitásuk időszaká
tól függetlenül ebbe a kategóriába azokat a barlan
gokat soroljuk, amelyeknek üregrendszerét a mély
ből érkező meleg, vagyforró hidrotermák vizei, esetleg
gőzei hozták létre: részben közvetlen oldás ( korrózió),
részben pedig az oldatok által átjárt anyakőzet vegyi
átrendezése (preparálása), illetve ki mállásra való elő
készítése útján.
Az ily módon keletkezett barlang morfológiája

nagyon eltér a szokásos karsztbarlangok arculatáé
tól, kifejlődését ugyanis nem a gravitációtól irányí
tott vízmozgások határozzák meg. A barlang a tér
minden irányában csaknem egyformán fejlődik, azaz
a járatai a patakosbarlangtól eltérően nem felülről
lefelé, vagy oldalirányokba fejlődtek, hanem alulról
fölfelé hatolnak át a kőzeten, többnyire egy legmé
lyebben fekvő pontból (barlangi talppont) sugarasan
föltörekvően. egyre bonyolultabb szétágazódással a
felszínhez közeledve. A legtöbb ág azonban nem jut
el a felszínig, hanem egy felülről átmenet nélkül
záródó ún. vakkürtőben hirtelen elvégződik. Az ilyen
6. fotó. Különböző kristály típusú

vakkürtők rendszerint szabályos gömb, illetve fél
gömb formájú kupolás boltozattal rendelkeznek
(Pávai-Vajna, 1930; Jakucs, 1948).
A barlangjáratok térbeli elrendeződése a kőzetösszlet belsejében tehát valamilyen bokor ágaihoz
hasonlítható, ahol a többnyire egy talppontból ki
ágazó kürtőágak elvékonyodás és felszíni kommuni
káció nélkül érnek véget. Szinte gyöngyfüzérszerűen
rengeteg kisebb-nagyobb szabályos gömbalakú üreg
kapcsolódik járatokká ezekben a barlangokban.
Ezeket mi gömbfülkéknek neveztük el, s kialakulásuk
ugyancsak annak köszönhető, hogy a teljes vízelborítás miatt a korrózió és az egyéb üregképző
vegyi hatások érvényesülését a gravitációs hidro
dinamika itt nem irányította. E barlangüregek több
nyire annyira bonyolult térbeli rendszert képeznek,
hogy térképi ábrázolásuk a szokásos síkvetületekkel
nem vezet használható eredményre. Ezért legcél
szerűbb a méretarányos és formatartó térbeli gipszmodelljüket elkészíteni. A barlang gipszmodelljének
fényképe már szemléltethetővé teszi az üregrendszer
strukturális és morfológiai sajátosságait (Lásd a 4.
és 5. fotót!).
A hévforrásos barlangkeletkezési mód legtisztább
monogenetikus prototípusaként a Dorog melletti
Sátorkő-pusztai-barlangot szoktuk tekinteni. A többi
hidrotermális üregünk ugyanis ennél többé-kevésbé
komplexebb, többtényezős genetikát tükröz. A hid
rotermális üregbővülési folyamat leggyakrabban a
tektonikus járatok formakincsével szokott kombi
nálódni (Solymári-ördöglyuk, Szemlő-hegyi-barlang
Mátyás-hegyi-barlang stb.), de a hévizes formabélyegeket olykor az utólagos patakeróziós hatások
is átrendezhetik (Mátyás-hegyi- és Solymári-barlan
gok egyes részei, Pál-völgyi-barlangok stb.). Sőt
olyan példát is ismerünk, ahol a hidroterma egy
már kialakult idegen genetikájú üregbe csak nagyon
rövid időre hatolt be. Ennek következtében a bar
langfelületek morfológiáját a hévíz már nem fejlesz
tette tovább, s csupán a kőzetfalak mineralikus
,.feldekorálását” tudta elvégezni (Ferenc-hegyi- bar
lang).

termák egyszerűen csak mélységi felmelegedett
karsztvizek lennének.
A legfeltűnőbb és legnagyobb felszíni kiterjedés
ben előforduló különös hidrotermális karsztjelen
ségünk a triász födolomit-kőzet porlódása, illetve
aprózódása (murvásodása). ami főleg a Budai-hegy
ségben található. Ugyanez a jelenség, azaz a közét
eredeti szövetének lényeges kémiai megváltozás nélkül
való szétesése néhány ponton a dachsteini mészkő

7. fotó. Emberderéknél is vastagabb, bellii üreges
•’gipsz-sz tál akti tok" a Sátorkö-pusztai-barlang alsó
Nagy-termében. Genetikájuk még nincs egyértelműen
tisztázva. ( Markó I. felvétele.)

Hazánk hévforrásos barlangjaiban különböző
ásványtársulások fordulnak elő, amelyek a falakon,

a mennyezeten és a sziklafelszíneken fennőve talál
hatók. Ezek közül legáltalánosabban az aragonit
változatos formáival, kristályos gipszbevonatokkal
(6. fotó) és nagy egyedi gipszkristályokkal, sőt
helyenként gipsz-sztalaktitokkal és -sztalagmitokkal
(7. /b/dj.szkalenoéderes és romboéderes kristályos
kalcittal, ritkábban pedig pirít utáni limonit pszeudomorfózákkal, táblás barittal és fluorittal lehet talál
koznunk.
Különösen e két utóbbi ásvány jelenléte azonban
igen elgondolkoztató magának a hidrotermának
még ma is vitatott eredetét illetően. Alig kétséges
ugyanis, hogy a karsztvíz még felmelegedve sem
tartalmaz bárium- és fluorvegyületeket. Valószínű
tehát, hogy a magyarországi hévforrások vízének
eredetét akkor értelmezzük helyesen, ha feltétele
zünk egyes periódusokban bizonyos posztvulkanikus
hatást is azok származásában. Egyébként a barlangi
gipszelőfordulások általános és tömeges jellege is
azt bizonyítja, hogy a barlangképződésben szerepet
játszó víz szabad kénsav tartalommal is rendelkezett,
márpedig ez sem fordulhatna elő akkor, ha a hidro8. fotó. A hidrotermális dolomitkarsztok sajátos jelen
sége, a sivatagszerű „dolomitpor-karszt” (pilisvörösvári Fehér-hegyek).
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ben is megfigyelhető (pl. a Fazekas-hegyen), a por
lódás tehát nemcsak a dolomit speciális sajátossága.
A dolomitpor ..szálban álló” előfordulásainál vilá
gosan kitűnik, hogy az ép kőzettel teljesen azonos
fekvésű rétegekben, zavartalan települési és makrosz
kópos kőzetszerkezeti helyzetben maradtak a kőzet
telepei, miközben az anyag mikrostrukturálisan a
keletkezés helyén széthullott.
Az eredetileg szilárd, tömött fődolomit sok helyen
egészen finomszemű, máshol durvább szemcséjű
poralakban jelentkezik, s minthogy talaj nem, vagy
csak nagyon gyéren keletkezik rajta, vegetációs
kötöttsége is alig van. így kopár homoksivatagra
emlékeztető, fehéren világító területeket képez
(8. fo tó ). A pordolomitban az esővizek gyorsan
niosnak ki aszóvölgyeket, de ezek a formák rövid
idő alatt elpusztulnak és újak keletkeznek. Gyakran
megfigyelhető jelenség az is a dolomitporelőfordujások körzetében, hogy a száraz poranyagot a szél
is kifújja és futóhomokként mozgatja.
Régebben a magánvállalkozók kézi erővel végez
ték a dolomitpor bányászatát olymódon, hogy az
ép kőzetből kikaparták a fellazult részeket. Ezáltal
a pordolomit és az ép dolomit egymáshoz viszonyí
tott előfordulási helyzetének korrelációját kitünően
mutató furcsa alakú üregek, kőzetjáratok maradtak
vissza (9. fotó).
A pordolomit felszíni és térbeli (mélységi) elter
jedése azt bizonyítja, hogy poriások csak a hegy
szerkezeti törésvonalakon, illetve azok kereszteződé
seinek övezetében fordulnak elő, mégpedig minden

esetben egykori hévforrások nyomainak mutatkozási helyein. Sikerült tisztázni, hogy a hévforrás
körzetekben mutatkozó dolomitporlódás főoka a
hidrotermák kőzetre gyakorolt hatása (Scherf 1922,
Jakucs 1950). A feltörő melegvizek kontaktzónájá
ban átmelegedett kőzet szövetében ugyanis a pórus-

vizekből aragonit, esetleg anhidrit rakódott be a
szövetekbe, s ezek az ásványok — a hőhatás későbbi
megszűntével — térfogat nagyobbodással alakultak
át a normális hőfokon stabil kalcittá, illetve gipsszé.
Eközben a kiterjedő, megduzzadó anyag szétlazí
totta magát a kőzetszövetet.
A hidrotermákban igen gyakori szabad kénsav és
vasszulfát is cserebomlási kapcsolatba léphetett
azonban az infiltrációs zóna dolomitjának kalcitos
szemcseközi kötőanyagával. Ha a kristályszemcsés
dolomit cementáló mesze ezek hatására gipsszé,
vagy akár szideritté alakult, a kőzet kristályszemcséi
ugyancsak azonnal szétlazultak. A szövetében szét
lazult, elporlott dolomit tehát a hidrotermák külön
böző vegyi folyamatainak azonos megjelenési ar
culatú végtermékeként értékelendő.
Tény, hogy a hidegvizes karsztkorrózió is segíti
a kőzet aprózódását, porlódását. A dolomitból
ugyanis a mi klímánk hőmérsékleti viszonyai között
a kettőssó kristályszemcséket összetapasztó kalcit
kötőanyag viszonylag hamarabb kioldódik, s ennek
a szelektív karsztkorróziónak egészen sajátos mi
nőségű végtermékeként is létrejöhet az aprozódó,
a porlódó dolomitkőzet. Az a tény azonban, hogy
a Budai-hegység dolomitpor előfordulásai mindig
az egykori hidrotermák feltörési körzetére lokalizál
tak, azt mutatja, hogy e komplex folyamat fötényezője nálunk mégis a hévíz hatása volt (4. ábra).
Dolomitkarsztjainkon egészen sajátos hidroter
mális genetikájú jelenségként kell értelmeznünk
azokat a sziklatornyokat is, amelyek ma környeze
tükből magasra kiemelkednek, miután ellenállóbb
anyaguk nem esett áldozatul környezetük karsztos
lepusztulásának. Ilyen sziklatornyok azokon a
helyeken keletkeztek, ahol az egykori hévforrás vize
hidrokváréitot, illetve kovát is rakott le. A hajdani
forráskürtő falába ezek a kovás oldatok néhány
méter mélységre infiltrálódtak és a kőzet repedéseit,
pórusait átjárva, azokba berakódtak.
Ilyen képződményekkel főként a budaörsi Csiki
hegyekben találkozunk, a Huszonnégyökrös-hegy

9. fotó. Az ép kőzetből kibányászott pordolomit
helyén szabaddá vált különös üregrendszer bejárati
nyílása (felső kép), valamint méret- és formatartó
gipszmodellje ( alsó kép) .A képpáron nyilakkal jelzett
üregbejáratok azonosak.
D-i oldalán és Máriamakk környékén, de így kelet
kezett a pilisszentiváni Ördög-torony is (\0. fotó).

Ezzel szemben a Budaörsi-hegyek legdélibb rög
vonulatában, a Törökugratótól a Kőhegyig nincsen
poriás, de erős a kovásodás. Ez a tény arra utal,
hogy a hévforrások itt kezdettől fogva kovalerakó
jellegűek voltak, míg egyidejűleg a Csiki-hegyekben
kisebb hőfokú, kovamentes hévizek törtek fel.
Egyéb bizonyítékai is vannak azonban hévforrá
saink hőmérséklet- és kémiaijelleg változásainak.
A Duna peremi hévizek a pleisztocén folyamán már
kovát sem hoztak a felszínre, de a barlangoldó vegyi
hatásuk erősen lecsökkent, sőt egyenesen mészlerakó
tendenciájúvá váltak. Ekkor keletkeztek a nagy ki
terjedésű édesvízi mésztufalerakódások. Közülük
legtömegesebb a budai Vár-hegy mésztufa platója.
Települési sajátosságait, kőzetszerkezetét a benne
képződött barlangok nyújtotta feltárások révén
kitűnően tanulmányozhatjuk.
3.
Mélységi karsztjaink jelenségei
(bányavizek, karszttározós szénhidrogének)

Már az őskarsztjelenségeinkről szólva említettük,
hogy a magyarországi mészkő- és dolomitkőzetek
vizsgálatával egyértelműen igazolhatók a földtörté10. fotó. A pilisszentiváni Ördög-torony a hidroter
mális dolomitkarsztok egyik jellemző alakzata. Ere
detileg hévforráskürtő volt.

net régebbi korszakainak karsztdenudációs perió
dusai. Különösen a Dunántúli-középhegység rögei
nek sokszakaszosan megújult töréses tektonikájának
köszönhető, hogy az egymást követő karsztos pe
riódusokban az aktuális felszínekhez képest mindig
más és más mélységekben volt a karsztvíztükör,
azaz a helyi erózióbázis által meghatározott mélységi
karsztdenudációs horizont. Ennek az lett a következ
ménye, hogy a legtöbb triász alaphegységi blokkban
több szintben is oldási horizontok keletkeztek. Középhegységünk süllyedő és emelkedő blokkjainak moz
gásai olyan dinamikusan mentek végbe, hogy a
kréta eleje óta esetenként 1 0 0 0 métert jóval meg
haladó vertikális eltolódások is adódtak.
A mélybe süllyedt rögök mélykarsztba tolódott,
korróziósán tágult, kommunikáló karsztvízjáratai
inaktívvá válásuk után is megmaradtak hatalmas
földalatti karsztos víztárolóknak, úgy azonban,
hogy az egyes fosszilis oldási horizontok üregrend
szereinek víztömegei a törésvonalak mentén egy
mással is hidrológiai kontaktusban állanak. Ennek
a körülménynek az a következménye, hogy ha a
mélykarsztba süllyedt karsztüregek bármelyikében
depressziót hozunk létre, azonnal megindul az addig
nyugalomban levő karsztvíztömeg mozgása a leszívási pont irányába és ez az odaáramlás vízután
pótlást biztosít. A nagy mélységekben fekvő, ki
terjedt karsztjáratok révén tartós leszívással egész
hegységre, sőt több hegységre is kiterjedő karsztvíz szintsüllyedést lehet előidézni, mint ezt számos
példa bizonyítja a Dunántúli-középhegységben
A karsztvíztükör alatti szintekben művelt kőszén
és bauxitbányáink sajnos gyakran érintkezésbe
kerülnek karsztjáratokkal, s ha a vízbetörés elcementálása nem sikerül, akkor a bánya megmentése
csak a betört karsztvíz állandó kiszivattyúzásával
oldható meg. E vízkitermelés mennyisége egyes
körzetekben azonban olyan nagy, hogy a termé
szetes karsztforrások elapadása (tatai Fényes-forrás)
máris jelzi az egész hegyvidék karsztvízszintjének
lesüllyesztését.
Mélykarsztjainkba eltemetve igen tetemes méretű
korróziós és eróziós barlangjáratok is vannak, ame
lyek, ha a bányászat érinti üregüket, alig kivédhető
mennyiségű és utánpótlású, olykor az egész bányát
elárasztó és megsemmisítő katasztrofális vízbetöré

seket produkálhatnak (Dorog, Tatabánya stb.).

Ott viszont, ahol szivattyúzással mégis sikerült
néhány ilyen nagyobb mélykarsztos üreget az ember
számára is hozzáférhetővé tenni, kiderült, hogy
kialakításukban ugyanúgy szerepet játszott a hidro
termális tényező, mint a hegyvidék magasabban,
karsztvíznívó fölött fekvő barlangrendszereiben.
A dorogi kőszénbányában 5—600 m mélységben
feltárt üregrendszerekben például a Sátorkőpusztaibarlangihoz hasonló kifejlődésű és szépségű aragonit, gipsz stb. kristálycsoportok borítják a kőzet
falakat.
Magyarország mélységi helyzetben lévő karsztjai
azonban azokban a körzetekben is erősen kavernásodottak, ahol vastag nemkarsztos fedőrétegek borít
ják azokat. így éppen a széhidrogénkutatási mély
fúrások tapasztalataiból tudjuk, hogy még 1 0 0 0 —
2 0 0 0
méterrel a jelenlegi felszín alatt is nyitott
karsztüregek vannak a karbonátos kőzetanyagú
medencealjzati alaphegységeinkben. Ezekben a
karsztos üregekben a dunántúli Nagylengyel és az
alföldi Szeged város térsége alatt jelentős mennyiségű
szénhidrogén halmozódott fel.
Természetesen mindkét helyen a karsztkőzet csak
tárolóteret biztosít a kőolajnak, amely valahol távo
labb, máshol keletkezett, s a mezozóos dolomit és
mészkő csapdaszerű üregeibe csak migráció útján
került bele. Ezt a feltevést meggyőzően alátámaszt
ják a karsztos szénhidrogéntározók kőzetéből nyert
fúrási magminták, amelyeknél a kőzet szövetközi
pórusterében nincsenek szénhidrogénnyomok, míg a
rések és kioldásos üregek jól láthatóan olajos falúak
(lásd az 1. fotót).
Nagylengyelben egymás alatt több tárolószint is
ki van fejlődve, s a kőolajat részben a triász dolo
mitból, részben pedig a felső-kréta mészkőből nye
rik. Úgy tűnik, hogy a triász rétegsorban két tároló
horizont van, s a kőolaj főként kisebb méretű hasadékokban, korróziósán tágult résekben helyezkedik
el (ezek közül a felsőbb szint tároló kapacitása a
nagyobb), a kréta (szenon) mészkőben viszont fej
lett és tágas üregrendszerek tárolják a kőolajat.
Ezekben a rétegekben olykor többméteres fúrórudazatesések is előfordultak, ami nagyon fejlett barlangosodottságnak a bizonyítéka.
A kréta tározók barlangos jellegét bizonyítja
egyébként az a körülmény is, hogy ezekből a réte
gekből lökésszerűen nagy hozamú csúcstermeléseket
kaptak a kőolajbányászok, szemben a dolomitréte
gek kiegyenlítettebb hozamú, megbízhatóbb olaj
produkciójával.
A paleoklimatológiai megítéléshez szükséges
anyagok átvizsgálásával azt is sikerült tisztázni,
hogy a hazai karsztos szénhidrogéntározóinkat
kialakító aktív karsztprocesszusok két fő időfázis
ban játszódtak le, éspedig a juravégi-alsókréta
szárazulati periódusban, valamint az eocén végétől a
helvétig tartó időszakban. Az első fázisban csak a
/ 1. fotó. Több karsztgenetikai fázis formáit tükröző
sziklaalakzat az Aggteleki-karszton.
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triász tárolószintek karsztosodása zajlott, míg a
második szakasz főként a kréta-mészkövek karsz
tosodása szempontjából volt jelentős.
Magától értedődő azonban, hogy ez a második
időszakasz hatással volt a megelőző fázisban már
karsztosodott triász rétegsorok továbbformálására
is. Azaz úgy kell megítélnünk, hogy az alaphegy
ségünkben ma mélyen fekvő triász tagok karsztfejlő
dése többrétűén, komplexebben ment végbe, mint a
kréta tárolószinteké.
4.
Korróziós felszíni karsztjelenségek
(karrok, gyökérkarrok, dolina-alakzatok)

Magyarország karsztjain a felszíni korróziós
karsztjelenségek kifejlődése nagyon különböző
mértékű. A Dunántúli-középhegység karsztosodásra
alkalmas mészkő- és dolomitfelszínein (a kőzetek
korától függetlenül) aránylag csak kevés felületi
oldási formával találkozunk. Bizonyos karrformációk (főként legömbölyített, domború mikroformájú kanos sziklák és rétegkibúvások) ugyan itt-ott
előfordulnak, dolinaképződésre azonban alig került
sor (dunántúli típus) Ez a jelenség különösen akkor
feltűnő, ha figyelembe vesszük, hogy ugyanakkor
ezek a karsztos tömbök bőven rendelkeznek hidro
termális karsztjelenségekkel és főleg tektonikus,
valamint hévizes barlangképződményekkel, továbbá
ha összehasonlítjuk őket az Aggteleki-karsztvidék,
a Bükk-hegység és a Mecsek, valamint a Villányi
hegység intenzív felszíni karsztosodás jeleit viselő,
szabdalt karrmezőivel és fejlett dolinahálózattal
rendelkező egészen más arculatú karsztjaival ( agg
teleki típus).

Különösen a regionális különbség a nagyon meg
lepő, hiszen a morfológiailag két pregnánsan el
különíthető típusba tartozó karsztos tájkörzetünk
között sem alapvető kőzettani különbségek, sem pe
dig olyan számottevő hőmérsékleti, illetve csapadék
különbségek nincsenek, amelyek indokolhatnák a

geomorfológiai bélyegek ennyire eltérő fejlődését.
De a karsztosodás földtörténeti menetében ismét
lődően fellépő karsztperiódusok számában és időtar
tamaiban sincsenek a dunántúli és az aggteleki típus
tájegységeihez tartozó karsztvidékek között lényeges
fáziseltolódások, vagy éppen kimaradások. A különb
ségek okát tehát elsősorban a két terület eltérő tektonizmusában és a fedettség időleges különbségeiben
kell keresnünk.
A jelek azt mutatják, hogy a dunántúli típushoz
tartozó karsztrögökben az egymást követő karszt
periódusok — a rögök roppant erős tektonizmusa
és az azzal kapcsolatban sűrűn megújuló transzgresszió és fedőüledékek képződése, majd részbeni
ismételt lepusztulása miatt — mindig más aktuális
karsztfelszínre vésték rá denudációs bélyegeiket.
Vagyis a Dunántúli-középhegység karsztjain nem
összegződtek az időben nagy távlatú szakaszokban
keletkezett karsztformák, s a mai felszín így nem is

tudja integráltan tükrözni a földtörténeti múlt
karsztos periódusainak összhatásait.
Hogy ez csakugyan így van, a mélykarsztok már
tárgyalt többemeletes oldási horizontjai is bizonyít
ják. Aggteleki típusú karsztjainknál ugyanakkor sem
a felszínen, sem pedig a mélyben nincs meg ez a vál
takozó felületekre szelektált denudálódás, hanem a
földtörténet során érvényesült karsztkorróziós le
pusztulások hatása ugyanazon a felszínen (ez egybe
esik a mai felszínnel) összegezetten látszik. A ba
konyi, vértesi krétaidőszaki őskarsztos felszíneinket
vastag harmadidőszaki üledékek fedik, s az őskarsztok csak ezek és az alattuk fekvő krétakorú bauxitok
lebányászása után válnak láthatóvá (lásd a 3. fotót!).
Aggteleken ugyanakkor a valószínűleg krétaidő
szaki őskarszttérszínek ma is szabad felszínen vannak
(11. fo tó ), s így napjainkban normálisan karszto
sodnak. Ezt a jelenséget szoktuk mi az aggteleki
típusú karsztok ,,karsztosodási permanenciája” -ként
emlegetni. A karsztosodási permanencia komplex
formakincse legszebben a jósvafői Vörös-tó uvalá-

12. fotó. Az ,, Ördögszántás”-nak nevezett aggteleki nagy kan-mező egyik részlete.

13. fotó. Szépen fejlett típusos mérsékelt
övi gyökérkarrok triász mészkövön, az
Aggteleki-tó partján.

jának lejtőoldalain, különösen a Medve-sziklák el
nevezésű sziklacsoportozatban tanulmányozható,
de aggteleki típusú karsztjainkon ezen kívül is még
sokfelé előfordul (pl. a Villányi-hegységben is).
Megjelenési helyén mindig találunk sötétvörös
,,terra rossa” -t, azaz trópusi vörös karszt-talajt,
amely már önmagában is jelzi a mainál forróbb és
csapadékosabb denudációs periódus felületi hatásait,
tehát a karsztosodási permanenciát.
Magyarország legszebb kopár karrmezői Aggte
leken (az Aggteleki-tó fölötti hegyoldalban) (12. fo 
tó) , továbbá a Villányi-hegység déli lejtőin találha
tók. Kiterjedt és ugyancsak kopár dolomitkarrok a
Dunántúli-középhegységben fordulnak elő nagy
számmal. Kősivatagszerű kopárságuk miatt ezek
közül is ki kell azonban emelnünk a Veszprémkörnyéki, a Hajmáskér-környéki és a Budaőrskörnyéki dolomitkarrokat.

Mészkőkarrjaink általában talajréteg alatt képző
dött karrformákat mutatnak, rengeteg szépen fejlett
gyökércsatornával. Gravitációs esőbarázdás karrjaink nem számottevőek. A gyökérkarrok (lásd a
13. számú fotót) általános elterjedése azt bizonyítja,
hogy nem régen még a mainál lényegesen dúsabb
vegetáció, illetve talajborítás fedte lejtőinket. A fő
leg cseres-tölgyes erdők és karsztbokorerdők ki
pusztulása már a történelmi időkben, s feltehetően
antropogén hatásra ment végbe, hasonlóan a dalmáciai karsztok kopárosodási folyamataihoz.
Dolinák (töbrök) Magyarországon jellemzően
csak 3 karsztvidékünkön fordulnak elő, éspedig az
Aggteleki-karszton, a Bükk-hegységben és a Ny uga ti-Mecsekben. Ezekben a körzetekben viszont ren
geteg van belőlük, s méreteik is igen tekintélyesek
(14. fo tó ). A legkisebbek átmérője 5—10 méter,
mélységük 1—3 méter, a legnagyobbak elérik a 100—

5. ábra. A Bükk-fennsik részaránytalan dolinái égtáj szerinti orientáltságának összevetése a dolinák térségében
észlelhető kőzetdőlési irányokkal. A vastag nyilak a töbrök legkisebb lejtősödésének irányából a dolinák leg
meredekebb, szembenéző oldalaira mutatnak. Az apró nyilak a kőzetdőlés irányainak jelzői. A nyilak irányai
ban mutatkozó eltérések azt bizonyítják, hogy a töbrök részaránytalanságát nem kőzetdőlési okok, hanem
az égtájaknak megfelelő sajátos mikroklímák hatásai alakítják ki.

14. fotó. Viszonylag kis mélységű, de nagy átmérőjű dolinák a bükki Nagy-fennsíkon.

300 méteres átmérőt és 20—40 méteres mélységet is.
Olykor több dolina uvalává is egyesül (Aggtelekikarszt).
A dolinák alaprajza első közelítésben körszerű,
valójában azonban a legtöbb töbör részaránytalan
kifejlődésö, valamelyik lejtője (többnyire a keletre
néző lejtő) meredekebb a többinél (lásd az 5. ábrát).
Számos olyan dolinát ismerünk, amelyben a nyuga
tias kitettségű lejtő hossza többszöröse a keleties
kitettségeinek.
Ennek a jelenségnek a különböző expozíciójú
oldalak eltérő talajklímái és az azokon keresztül
szabályozott eltérő talajbiológiai, vegetációs sajá
tosságok az előidézői, mert ezen a réven az eltérő
lejtők talaja alatt az oldás nagysága eltérő.
Dolináink — egy-két kivételtől eltekintve — nem
kőzetbeszakadásos jelenségek, hanem talaj alatt fej
lődött korróziós képződmények, amelyek előfordu

lási rendszere nem kapcsolódik a felszín alatt
húzódó esetleges barlangrendszerek helyzetéhez.
Dolináink és a nagyüregű eróziós barlangrendszere
ink között szorosabb egymásrautaltsági genetikai
kapcsolat nincs. A dolinaképződés recens folyamatai
ugyan napjainkban is előidéznek kisebb-nagyobb
beszakadásokat a dolinák fenekén vagy lejtőin, ezek
azonban mindig csak talajbeszakadások, amelyek
az alóluk kioldódott kőzetfelszínhez igazodó után
rogy ások ként értelmezendők. Dolinakutatásaink ki
mutatták, hogy a karsztdolinák fenekén és oldalán a
szálban álló mészkőrétegek megtartják eredeti kőzetdőlési irányukat és szögüket, ami nem fordulhatna
elő, ha a töbrök magának a mészkőnek a rogyásos
jelenségeként keletkeztek volna (6. ábra).
Mindhárom aggteleki típusú (dolinás) karszthegységünkben szépen látszanak a platókon a fejlett
töbörsorok is, vagyis a dolinák füzérszerű sorozatai

6. ábra. A talajtól és az aprózódóisi termékek fedőtakaróitól az alapkőzetig kitisztított karsztdolinák szel
vényei azt bizonyítják, hogy az űn ,.rogyásos-töbrök*’ zöme valójában nem kőzetberogyással jön létre, hanem
mészköfelületi talajkorrózióval. A kőzet eredeti dőlésszögétől függetlenül, a rétegek dőlésiránya és dőlésszöge
a teljes töbörképződési folyamat alatt változatlan marad, s csupán a talaj alatti korrózió során elvékonyodó
rétegfejek szakadnak le.

(15. fo tó ). Korábban ezt a jelenséget egyes szerzők
barlangok beszakadását kísérő felszíni tünetként
értelmezték, de ez a magyarázat nem igazolódott.
A ,.sordolinák” ugyanúgy a mészkőfelületének talaj
réteg alatt korrodálódott kioldási nagyformái, ahogy
ezt az egyéni dolináknál is láthattuk. Hogy mégis
töbörsorok keletkeztek, ennek az az oka, hogy
karsztplatóinkon már a töbörképződési karsztos
periódusokat megelőzően létrejöttek lepusztulási
formakincsek, elsősorban eróziós patakvölgyek,
amelyek később, a normális felszíndegradáció in
aktív időszakaiban (a karsztos denudációs fázisok
ban) már meghatározhatóan előrejelezték (prefor
málták) az intenzív mészoldási mikrokörzetek terü
leti elrendezését. A régi völgytengelyeknek ez a
preformációs szerepe elsősorban azon keresztül
érvényesülhetett, hogy a völgyoldalakból részben a
derázió, részben lejtőleöblítések hatására a talaj
lehúzódott a völgyfenékre, s ez ott vastagabb szel
vényben összehalmozódva, biogén szénsavtartalmá
val agresszívvé tette a karsztba beszivárgó csapadék
vizet.
Azokon a karsztfennsíkjainkon, ahol töbörsorok
és egyedi, tehát sorozatba nem tartozó dolinák
vegyesen is előfordulnak, jól megfigyelhető, hogy a
sordinák mindig mélyebb szinthelyzetben feksze
nek a dolinafüzérbe nem zartozó egyedi dolináknál.
Egyébként többnyire nagyobbak és fejlettebbek is
azoknál.
5. Karsztszedimentációs jelenségcsoportok

A magyarországi karsztok bővelkednek karsztszedimentumokban, elsősorban különböző forrás
mészkövekben és barlangi cseppkőképződmények
ben. Ezeknek a karsztvizekből kivált mészüledékeknek a gyakorisága és az egységnyi karsztterülethez
viszonyított tömege (fajlagos mésztufatömeg) meg
haladja az Alpok mészkőkarsztjaiét, de a dinári
karsztokét is.
Ez a jelenség lehet első pillanatban meglepő,
azonban mégis törvényszerű. Azzal áll oki összefüg
gésben, hogy egyrészt a magyarországi karsztok
viszonylag alacsony tengerszint feletti magasságúak
( 1 0 0 0 m alatt), s emiatt felszínük talaj- és léghőmér
séklete meghaladja az alpi karsztok beszivárgási
térségeinek évi középhőmérsékletét (meleg karsz
tok), másrészt pedig — szemben a még melegebb
mediterrán karsztokkal
nyáron, illetve a teljes
vegetációs időn át csapadékosak. Ezek a körülmé
nyek együttvéve nagyon kedveznek a lomboserdős
(főleg cseres-tölgyes) vegetáció létfeltételeinek, vagy
is a hazai karsztok természetes állapotára a sűrű
beerdősültség, az azzal járó kőzetfelszíni bioaktiv
talajkeletkezés jellemző. Ennek következményeként

a karsztba jutó csapadék eredetű vizek magas szén
savtartalommal rendelkeznek, nagy a mészoldási
agresszivitásuk. Más szóval ez azt jelenti, hogy a hő
és a csapadék egyidejű biztosítottsága a magyarorszá
gi karsztkorróziót hatékonyabbá teszi mind az alpi
karsztdinamikáénál (ahol a vegetációs időszakban
elsősorban csak a csapadék optimális), mind pedig
a mediterrán karsztdinamikáénál (ahol a tenyészidő
csapadéka gyakran kielégítetlen).
Hogy a forrás-mészkő (mésztufa) kiválása és a
forrásvölgyben való tömeges felhalmozódása milyen
egyértelműen összefügg a karsztot borító vegetáció
minőségével, legszebben azok a mésztufa előfordu
lásaink bizonyítják, ahol a karsztos táplálóterület
felszínén bekövetkezett antropogén növény- és
talajdegradációt követően megszűnt a karsztforrás
mészülepítése. Ilyen — a korábbi kémiai jellegükhöz
képest jelentősen kilágyult vizű — karsztforrásunk
Például az Inotai-forrás, ahol a gyűjtőterület teljesen
elkopárosodott, vagy ilyen a Bükk-hegységi Garadna-forrás, de a jósvafői Jósva-forrás is. Karsztos
vízgyűjtő felszíneiknek korábbi természetes idő
szakában ezek a vizek mind erősen mésztufalerakó
jellegűek voltak, s forrásvölgyükben tetemes tömegű
mésztufadombokat is építettek. Ma azonban már
szünetel a mederágyi mészülepítés.
A Magyarországon előforduló hidegvizi mésztufa
felhalmozódások közül mindenképpen a lillafüredi
mésztufadomb a legérdekesebb karsztmorfológiai
szempontból, mivel ennek a mésztufatömegnek a
belsejében egy prímér mésztufabarlangot (Forrás
barlang. régi nevén Anna-barlang) találunk. A bar
lang, amelynek kisebb-nagyobb természetes termeit,
folyosóit helyenként mesterséges tárnavágatokkal
bővítették és kapcsolták egységes járattá, a kőzet
képződéssel egyidejűleg (szingenetikusan) keletke
zett barlangok egyik sajátos példája.

A mésztufában a karsztpatakok vízeséseinél tér"
mészetesen máshol is szoktak kisebb-nagyobb üre'
gek keletkezni, azonban Lillafüreden egy sajátos
domborzati és hidrográfiai konfiguráció miatt az
átlagosnál sokkal nagyobb fokú üregesedéssel rakó
dott le a mésztufa. Ez a helyzet végső soron arra
vezethető vissza, hogy a mészülepítő Szinva-patak
jelentős lépcsőmagasságú függővölgyként torkollik
bele a Garadna-patakba, s a torkolatnál fejlődő
vízeséses ülepítésű mésztufadomb lábát a Garadna
eróziója folyton alámosta. Emiatt a lillafüredi
mésztufadomb nem tudott normálisan, domború lej
tőháttal növekedni, hanem az állandó alámosás
még a függőlegesnél is „meredekebb” , áthajló hom
lokzatú mésztufaplatót képezett, s ennek előrenyúló
ereszeiről pergett alá a karsztvíz (7. ábra). A lezu
hanó és kavargó víz evorziója természetesen még
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7. ábra. Tömbszelvény a kőzetképződés közben keletkezett Forrás- (Anna-, Petőfi-) barlangot is magába rejtő
lillafüredi mésztufadombról, amelynek előredagadó tömegét a Szinva karsztos vízesései építették, miközben
homlokzati talpát a Garadna-patak eróziója folyton alámosta. (A nyíl a mésztufadombra mutat).

jobban alávájta a tufadomb homlokának anélkül is
túlhajló falát. Az egyre előrébb nyomuló boltozódások pereméről hosszú szakádként lecsüngő vízi
növények gyökerei, a rájuk települt mohák, a patak
által odasodort és a vízesés küszöbénél fennakadt
füvek, és más növényi szálak pedig a rajtuk alácsorgó vízben elmeszesedtek. Az újabb és újabb elmeszesedett növényfüggönyök olykor összenőttek a
vízesések alsó medencéjének peremein kivált mésztufagátacskákkal és hol itt, hol ott elzártak a kül
világtól egy-egy újabb térdarabot. Vagyis a Szinva
a vízeséseivel és a benne lógó elmeszesedett növény
függönyök generációiból halmozta össze egész
mésztufadombját Lillafüreden, miközben a víz
önmaga alá emelt boltozatokat.
6. Eróziós karsztvölgyek
és barlangrendszerek

Magyarország középhegységi típusú karsztjaiban
érdekes patakeróziós eredetű felszíni karsztvölgyek
bőven előfordulnak, bár ezek morfológiailag egyet
len esetben sem fejlődtek az igazán nagyméretű
karsztos kanyon kategóriájáig. Még a térképi megje
lölésben szurdoknak nevezett ,,Remete-hegyi-szurdok” is inkább csak nyílt V-szelvényű, felső szaka
szú sziklás patakvölgyként tárul elénk. S bár néme
lyik karsztvölgynek kisebb szakaszán a függőle
gest is megközelítő sziklaoldalak vannak (vértesi

Mária-szakadék, bakonyi Kerteskői-szurdok és a
bodajki Gaja-szurdok, a Bükk hegységben a Csúnya
völgy, a Felsőtárkányi-sziklaszoros, a Csondróvölgy, Hámornál pedig a Szinva-völgy, Veszprémnél
a Séd-völgy és a többi, ezek — akárcsak euró
pai mércével mérve is — valójában mégsem impo
záns karsztszurdokok. Hazánkban az eróziós karszt
jelenségek igazán dinamikusan csak a föld alatt pro
dukáltak jelentős méretű, rejtett völgyhálózatokat.
Hangsúlyozottan rá kell ugyanis mutatnunk,
hogy a nagy patakos barlangokat nem a barlangot
magába záró mészkőtömegbe helyben beszivárgott
vizek hozták létre, hanem a barlangi vízfolyást
távolabbról tápláló, vagy csak időszakosan meg
árasztó — nem karsztos kőzettani felépítésű szomszé
dos vízgyűjtőfelszínekről érkezett - —exogén patakok
hordalékeróziója. Valójában tehát a klasszikus bar
langrendszereink genetikusán nem a mészkő oldás
produktumai, hanem a felszínen völgybevágódást
eredményező medermély ülési folyamat speciális fel
színalatti megjelenési formái. Magyarországon vala
mennyi kiterjedt nagy karsztbarlang boltozott eró
ziós földalatti patakvölgy (aktív vagy inaktív peri
ódusban), amelyek felszíni völgyképződményekből
indulnak, és a barlang után felszíni völgyképződmé
nyekben folytatódnak tovább. Az ilyen barlangokhoz
kapcsolódó víznyelők (ponorok) és források sem
mások, mint a felszíni és felszín alatti vó'fey-szakaszok

váltópontjai.
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G E N E T IC T Y P E S
O F T H E H U N G Á R IÁ N K A R ST

This paper was in full published in English in the
Spedál Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
ad Cave) on the occasion of the 7th International
Speleological Congress.

rEHETHHECKME T H nbl BEHTEPCKIIX
KAPCTOB
B paöoT e paccMaipHBaeTCíi p a 3 n o o 6 p a 3 n e cjjopM
pejibecfra BenrepcKnx KapCTOBbix p anonoB n o rene-

THnecKHM rpynnaM. Flpn 3tom xapaKTepmyioTCH
BatfíHeHinne (|)a3bi 3aKapcTOBannH (HHacneMejioBaa,
n o 3 z u ie T p e T H 4 H a J i, n jie H C T o n e H O B a a ) h B b ia B J u n o T c a

HX MOp(j)OJIOrHHeCKHe xapaKTepHCTHKH.
rionHepKHBaeTca ocoőenHO BaacnaH p o .ib tcktoHHnecKoro KOHTpojia KapcTOBoro (})opM oo6pa30BanHH b n p eaejiax om ejibH bix KapcTOBbix paftoHOB
CTpaHbi, npiineM aBTop CTaTbH >Ka3biBaeT na to ,
4 to Ha TeppHTopHH BeHrpHH rHnpoTepMajibHaa
^e«TenbHocTb, cBínaHHaa c tcktohh 3 m o m , txn n an a
oflHy H3 HaHÖojiee HHTepexHbix rp yn n Ha3eMHbix
h nofl3eMHbix rH^poTepMa/ibHbix npoflBJieHHií b
EBp o n e. O coöeiíH o őpocaeT ca b rjia3a HBjieHHe
3aKapCTBaHHH TeppHTopHH pa3BHTHH flOJIOMHTOB
b GynaHCKHx r o p a x n o # neíícTBHeM m apoT epM
(nbuiHCTOCTb aojiomhtob , cjiopMHpoBanHe repMaJibHbix n em ep h T.a.). B paöoT e T a o c e ocymecTBJiaeTCfl aHaJirc pa3JW4Hbix rp yn n tj)opM,
oöycjioBJieHHbix H3MeHeHHHMn TeMnepaTypbi h
XHMH4eCKOrO COCTaBa BO,abI TepMa-lbHblX HCT04hhkob paccM aTpnBaeM oro
paiiOHa.
A btop CTaTbH Taxwe neTanbHO paccMaTpuBaeT
npoŐJieMbi őop b öb i c npuTOKaMH Bon b ropHbie
BbipaőoTKH yrojibnbix maxT, naxonaiHHxca b
KapCTOBblX CTpaTHrpa4)H4eCKHX yCJIOBHflX h bo npocbi KapcTOBbix kojijicktopob yrjieB onopoaoB .
BbiztejunoTca aBa rnaBHbix Tnna BeHrepcKHX xapct o b : amejieKCHH THn, xapaKTepn3yK>mHHca npo«BJieHHHMH Tpex (|)a3 HHTeHCHBHOrO 3aKapCTOBaHH4
h 3a^ynaHCKHií THn, oŐHapymiBaíomHH Menee
Bbipa^KCHHbie, 4aCTH4Hbie npOHBJieHHH KapCTOBblX
n p ou eccoB , oőycjioBJieinibie nocneMejiOBbiM nepeKpblTHeM paHOHa pa3BHTHH KapCTOBblX ílBJieHHH.
3po3HOHHbie KapCTOBbie nem epbi, xapaK T epinyiontHeca KOHTypoM ocHOBaHHa, HanoMHuaiomHM Ha
noBepxHocTHbie pe4Hbie aojihhm , HaHŐojiee Harjia/tHO npeACTaBJieHbi Ha CeBepo-EopmoacKOM
KapcTe.
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A HAZAI KARSZTVÍZKUTATÁS GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

ÖSSZEFOGLALÁS
A karsztvízzel kapcsolatos tudományos munka nagyrészt az országos karsztvízmegfigyelő hálózat adataira
épül. Jelenleg 200 karsztforrás vizét vizsgálják rendszeresen és gyűjtik azok vízhozam, hőmérséklet-, vala
mint elektromos ellenállás-adatait. A bányaművelés karbonátos térségében 450 megfigyelő kutat létesítettek,
és ezek vízszintadatait négy naponként dolgozzák fel. A cikk keretében a szerző három táblázatot közöl az
adatok százalékos értékeléséről. Befejezésül az 1970— 1975. évek között bekövetkezett karsztvízszint-változásokról kapunk tájékoztatást.

1. Bevezetés

2. Xfegfigyelőhálózat

Magyarország jelenlegi területén a karsztvizek
(források) felhasználása — a világ számos országai
hoz hasonlóan — több ezer éves múlra tekinthet
vissza. így a kelták mintegy 2 0 0 0 évvel ezelőtt is
merték az egyik Budapest környéki karsztforrást,
melyet bőséges vizéről (Ak Ink) nevezték el. Később
a rómaiak alapítottak itt katonai tábort és várost
(Aquincum) és a forrástól vízvezetéket is építet
tek.
A török Tnegszállás idején a törökök nagyszerű
fürdőkultúrát hoztak létre, és egyre-másra építették
— különösen Budán — a fürdőket, bevezetvén és
felhasználván a Duna mentén fakadó átlagosan
40°C hőmérsékletű karsztforrásokat. E fürdők közül
néhány ma is működik.
A múlt század hatvanas éveiben ZSIGMONDY
VILMOS, a zseniális magyar bányamérnök készí
tette el a pesti oldalon az első mélyfúrást (916.5 m),
mely feltárta a nyomás alatti karsztrendszert és
több mint 70°C hőmérsékletű artézi vizet kapott.
Ezzel vette kezdetét a jelenleg is tartó hévízfeltáró és
hasznosító folyamat.
A múlt század utolsó évtizedeiben kezdődött
meg a Dunántúlon a barnakőszén bányászata, és e
térségben a bányászat (bauxit, mangán, olaj, szén)
a mai napig, sőt a jövőben is elválaszthatatlan a
karsztvíztől. A biztonságos bányászkodás érdekében
ugyanis nagy mennyiségű karsztvizet kell a felszínre
szivattyúzni. így pl. 1975-ben a teljes karsztvízfor
galomnak több mint 40 %-át adta a bányászat.
A kiváló minőségű karsztvizet fokozatosan egyre
nagyobb mértékben vonták be a lakosság vízellátá
sába és ez a tendencia napjainkban is érvényesül.

A karsztvizek gyakorlati hasznosításának terve
zése, a vele kapcsolatos tudományos kutatás az
országos karsztvízmegfigyelő hálózat adataira épül.
A hálózat a karsztforrások kataszterezésével indult
(KESSLER H.). Ennek az volt a célja, hogy össze
gyűjtse a 2 0 1/p-nél nagyobb hozamú karsztforrások
adatait. Összesen mintegy 1600 forrást katasztereztek fel, ebből kb. 700 volt karsztforrás. Rendszeres
vízhozam-, hőmérséklet- és elektromos ellenállás
mérést végeztek évi átlagban 2 0 0 forrásnál, és az
adatsor hosszúsága eléri a 25 évet.
A már említett bányászkodás folytán felszínre
szivattyúzott víz több mint ezer km2-es területen
lesüllyeszti a karsztvizszintet. A vízállásváltozás észle
lésére az 1950-es évektől megfigyelőkutakat tele
pítettek. A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató
Intézet (VITUKI) Karsztvízkutatási Osztálya a
szerző vezetésével egy regionális megfigyelőháló
zatot tervezett a Dunántúli-középhegységben. A ku
tak mélysége 50—1200 méter között változik. A be
ruházási költség 34 millió Ft volt, és a hálózat há
rom év alatt megvalósult. Ma mintegy 450 megfigyelőkút üzemel és négy naponként szolgáltatja a
vízállási adatokat.
A karsztvízháztartás elemeinek vizsgálata érde
kében speciális sűrűségű meteorológiai állomásokat
telepítettünk az ország egyes karsztvidékein. Ennek
segítségével a csapadékeloszlást az országos mete
orológiai hálózatnál sokkal pontosabban tudtuk
követni a karsztterületeken. A beszivárgás intenzitá
sának vizsgálatára barlangi csepegésmérő hálózat
létesült 1955-ben.
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A VITUKI Karsztvízkutatási Osztálya éves nyil
vántartást vezet a karsztrendszerből kitermelt víz
hozamokról — különösen a bányák víztermeléséről.

ban helyezkednek el. Ezek közül kettő a feltételezett
vulkanikus zóna környezetében található.
A továbbiakban ismertetjük Magyarország 1975.
évi karsztvíztermelési adatait százalékos megosztás-

3. Magyarország karsztvízkészlete

A magyarországi karsztterületeket lényegében
négy csoportba sorolhatjuk, területi elrendezésüket
figyelembe véve (1. ábra) :
a) Nyugati-középhegység (Dunántúli-középhegy
ség)
b) Északi-középhegység
c) Déli-karsztvidék
cl) Kisebb felszín alatti rögök.
A Nyugati- és az Északi-középhegységet egy fel
tételezett vulkanikus zóna választja el egymástól a
mélyben. A vízzáró zóna megléte vagy hiánya még
bizonyításra vár.
A kutak, források vízhőmérsékleti adataiból meg
szerkesztettük a karsztvizek hőmérsékleti eloszlását
( l • ábra). Az ábrán mindössze három hőmérsékleti
tartomány (< 15°C ; 15—60°C; >60°C ) területi
elterjedését mutatjuk be. A 60 cC-nál magasabb
hőmérsékletű hévizek három jól elhatárolható zóná

/. táblázat
Vízhőmér
séklet

Kutak Foglalt Bányavíz Szaba Össze
terme források terme don el sen
lése
lése
folyó

>15
15—25
25—35
35—60
>60

34
33

90

100

6

—

10

10

36

—

—

11

—

—

—

12

—

—

—

%
6 %

1 0 0

58

%
8 %

1 0 0

%
41%

1 0 0

%
45%

1 0 0

88

7
3
1
1

%
1 0 0 %

1 0 0

bán (1. táblázat). A szabadon elfolyó hozamhoz
soroltuk a foglalatlan forrásokban megjelenő és a
felszíni vízfolyásokat tápláló vízhozamot is.

1. ábra. A magyarországi karsztvizek hőmérséklet szerinti megoszlása. Jelmagyarázat: 1. A hőmérsékleti
tartományok elterjedése, 2. A feltételezett vulkanikus zóna, 3. Karbonátos kőzetek afélsz ínén, 4. A karbonátos
kőzetek felszín alatti elterjedésének határa.
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2. ábra. Magyarország jelentősebb karsztvízmüvei. Jelmagyarázat: 1. Bányavízmű, 2. Forrásvízmű, 3. Forrás
10.106 m3/év feletti hozammal, 4. Feltételezett vulkanikus zóna, 5. Karbonátos kőzetek a felszínen, 6. A kar
bonátoskőzetek felszín alatti elterjedésének határa.

A táblázatból kitűnik, hogy a kutak stb. terme
lése a teljes termelés hány százaléka (legalsó víz
szintes sor) és ez hőmérséklet szerint hogyan oszlik
meg. A teljes termelés országos szinten 25 m 3 /s-ra
tehető.
A kőzetben tárolt karsztvízkészletet 500 méter
kőzet vastagsággal és 1 % hézagtérfogattal számítva
— százalékos megoszlásban — a 2 . táblázat mutat
ja be.
A táblázatból kitűnik, hogy a hideg- és hévíz
készlet közel azonos. A készlet döntő többsége a
köztes hőmérséklet tartományra jut. Érdemes meg
jegyezni: a hévízkészletek (>60°C ) a jelenlegi ter
melési szint fenntartását több száz évig teszik lehe-

tővé akkor is, ha e készletfajta a beszivárgásból
nem kapna utánpótlódást.
Magyarországi karsztterületek átlagában az évi
összes csapadék 34%-a táplálja a karsztvízrendszert.
A karsztvizek ivóvízként történő felhasználása — el
tekintve az egyes kisebb, egyedi forrásfoglalásoktól,
amelyek helyenként az egyetlen vízforrást jelentik —
a nagy hozamú forrásokra, karsztokra és az ivóvíz
minőségű vizet termelő bányákra van alapozva.
Ezek vízellátó rendszereket jelentenek és összefog
lalóan ezeket mutatja be a 2 . ábra.
A karsztvízkészletek (beszivárgó) igénybevétele
országos szinten elérte az 55%-ot 1975-ben.

. táblázat

Magyarországon igen intenzív vizsgálatot végez
tek a kőzetfizikai paraméterek (hézagtérfogat, át
eresztőképesség) meghatározására. Megállapította
pl. e cikk szerzője, hogy a karsztos hézagtérfogat
egy bizonyos kőzettömegig függ a vizsgált kőzet
tömeg nagyságától, viszont e határon túl a hézagtérfogat statisztikailag állandónak tekinthető. Helyi
leg a hézagtérfogat 0,5—30% között mozog, orszá
gos átlagban, a fedett karsztot is figyelembe véve,
az alsó határ közelében helyezkedik el. A Nyugati
karsztvidékekre megállapítást nyert, hogy a hid
raulikáikig mértékadó vízjárat (rés-szélesség) mérete

4. Karsztvizek tudományos kutatása
2

Karsztvidék

Nyugati
Északi
Déli
Rögök
Összesen

Vízhőfok °C
<15
24
9
9
—
17

15—60
49
72
91
100

63

Összesen
>60
27
19
—
—
2 0

%
1 0 0 %
100%
1 0 0 %
1 0 0%
1 0 0

egy milliméter alatt van.
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Terepi és modell-kísérletekkel egyaránt megálla
pítható volt, hogy a karsztos kőzet szivárgási ténye
zője nagy terület átlagában
1 0 - 6 < k ( m/ s) < 1 0 - 3

tartományban változik.
Behatóan elemezték a karsztvízháztartást. Kísér
leti kutatóállomás (Jósvafő) létesült a vízmérleg
elemek tudományos kutatása érdekében olyan terü
leten, mely mentes az emberi beavatkozástól.
A VITUKI e kísérleti állomásán létesült az első
karsztos „lefolyási parcella” a felszíni lefolyás, a be
szivárgás, csapadék, kőzethőmérséklet összefüggé
seinek tanulmányozására.
A karsztrendszerben végbemenő térbeli áram
lás tanulmányozása a megfigyelőkutak adata
ira alapozva 1974-ben kezdődött el (BÖCKER;
LORBERER). A 3. ábrán összefoglalóan bemu
tatjuk a Nyugati- és az Északi-középhegység terü
letén a víz feltételezett horizontális áramlását. A
horizontális áramlás fordulópontját jelenti a fel
tételezett vulkáni zóna mindkét rendszer esetében.
E zóna közelében a legnagyobb a karsztvíz hőmér
séklete és így nyomásállapota is.

Az áramlási rendszereket többek között a vízkor
meghatározással kívánjuk vizsgálni. Ezért rendsze
resen vizsgáljuk a karsztvizek tricium, valamint C 1 4
izotóp tartalmát. Eddig 20 esetben vizsgáltuk a C 14
tartalmat és az ezekből feltételezett vízkort területi
elterjedésben is bemutatja a 3. ábra. E vizsgálatokat
folyamatosan tovább végezzük, hogy az eddigi
mintavételezés során az értelmezésnél kapott kétsé
geinkre választ kapjunk.
A VITUKI Karsztvízkutatási Osztálya évenként
tanulmányozza a bányászat hatását a karsztvíz
rendszerre. 1970. és 1975. között a bányászati vízkitermelés hatására jelentős vízálláscsökkenés követ
kezett be. Ezt mutatja be a 4. ábra, melyet a meg
figyelőkutak adatai alapján szerkesztettünk meg.
A J. táblázaton pedig bemutatjuk, hogyan alakult a
Nyugati-középhegység 1975. évi karsztvíztermelése
az 1970. évi hozamok százalékában.
A táblázatból látható, hogy a bányavízkitermelés
1975-ben 18%-kal haladta meg az 1970. évit. Ennek
eredményeként elapadt a foglalt források jelentős
része (hozamuk 77%-kal csökkent), pótlásukra új
kutakat fúrtak, így a kutak hozama 24%-kal növe
kedett. A teljes víztermelés végül is csak arányaiban

J. ábra. A karsztvizek feltételezett áramlási rendszere. Jelmagyarázat: A! a feltételezett horizontális áramlási
vonalak, B il feltételezett vízkor 15000—25000 év, B/2 feltételezett vízkor 8 000—10000 év, B/3 feltételezett
vízkor 6 000—8 000 év, C) a feltételezett vulkanikus zóna, D ) karbonátos kőzetek a felszínen, E) a karbonátos
kőzetek felszín alatti elterjedésének határa.
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4. ábra. A karsztvízszint különbségeit ábrázoló térkép. Jelmagyarázat: I. vízállás-különbség, 2. vízzáró
szerkezet.

változott meg, hiszen az összes vízelfolyás mind
össze 4%-kal maradt az 1970. évi alatt, ami a fel
mérés hibahatárán belül van.
Az elkövetkező években tovább folytatjuk a
karsztvizek hidrológiájával, hidraulikájával kapcso
latos kutatásainkat, kiegészítve azt a karsztvizek
környezetvédelmének vizsgálatával is, melynek során
néhány kezdeti eredményt mondhatunk már ma
gunkénak.
3. táblázat

Vízhő Kutak Foglalt Bánya Szabadon Össze
fok CC hozama források víz
elfolyó
sen
<15
15—25
25—35
35—60
>60
Összesen

121

257
58
109
80
124
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25
0

—
—
—
23

118
—
—
—
—
118

80
83
—
—
—
80

96
102

58
109
80
96
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ECONOMIC SIGNIFICANCE
OF KARST WATER RESEARCH
IN HUNGARY

This paper was in full published in English in the
Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
and Cave) on the occasion of the 7th International
Speleological Congress.
3KOHOMHHECKOE 3HAHEHHE nOHCKOB
KAPCTOBblX BOA HA TEPPHTOPHH
BEHrPHH
H a y H H O - H c c J ie n o B a T e jT b C K n e p a ő o T b i , c B a j a m i b i e
C K apC T O B O Ö BOAOH, O C H O B blB aiO TC H H a A a H H b i e _ 0 6 -

merocy/tapcTBeHHOíí CncTeMbi no HaÖJno^eHHBM
a KapcTOBOH b o a o h . Ha TeppHTopnn BeHrpHH
npHHBTO b yneT b oőineií cjiohchocth 1600 hctoh HHKOB, 700 H3 KOTOpbIX BbIXOAHT H3 KapŐOHaTHblX
nopoA. B HacToamee BpeMB H3 yHaeTca BOAa 2000
3

HCTOHHHKOB,

npH H C M

p e ry J IJip H O

C O Ő H p a tO T

aaH -

Hbie hx AeÖHTa, TeMnepaTypbi h aneKTpHHecKoro
COnpOTHBJieHHH. A-™ MOHOriHCJieHHblX HCTOHHH

A Hévízi-tó részlete. Az itt látható víztükör alatt
helyezkedik el a 40 m mély forráskráter.
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KOB HMeeTCB cepna AaHHbix, nojiyneHHbix Ha npo50K*eHHH 25 JieT. B BeHrpHH ropHOAOÖbiBaiouiaH
aeaTeabHOCTb ő o j i b m e ő nacrbio npoBOAHTCH b
KapőoHaTHbix nopoAax, noa ypoBHCM KapcTOBbix
BOA; B CB5I3H C 3THM, OCOŐeHHO BaXCHO Ha 3THX
TeppHTOpHBX npOHlBOACTBO nOCTOBHHblX HaÖJIK)AeHHií 3a noBeaeHHeM ypOBHH KapcTOBbix boa. A-na
3TOÜ uejiH őbiJio npoöypeHO 450 CKBaacHH ao rjiyÖHHbi 50—1200 m, npnneM AaHHbie ypoBHH boám
b hhx oőpaöaTbiBaioTCB népei Ka^KAbie neTbipe a h h .
McXOAB H3 AAHHblX HaŐJHOAaTeJlbHOH CHCTeMbI,
BBTOp CTaTbH COCTaBHJI TpH TaÖJIHlJbl, KOTOpbie
oh noxaTbiBaeT b cBoeií ciaTbe. W3 HHCJia pncyHKOB,
pnc. 1 AaeT npeACTaB-ieHHe o pacnpeAeneHHH
KapcTOBbix boa BeHrpHH no TeMnepaType. P hc . 2
noxaTbiBaeT pa3MemeHHe BaacHeííiiiHx boaocőopHbix coopyaceHHH BeHrpHH, nHTaeMbix KapcTOBOH
boaoő. P hc . 3 AaeT HHí})opMauHK) o npeano-ioTKtmoH CHCTeMe ABH5KCHHH KapCTOBblX boa, b to
Bpe.MH xax pnc. 4 oToöpaacaeT HTMeneHHa ypOBHH
KapcTOBbix boa, HMeBinne M e c r o 3a nepHOA ot
1970 ao 1975 rr. (oh noKa3 biBaeT noHHaeeHHe
ypOBHH KapCTOBblX BOA, BbI3BaHHOe ropHOAOÖblBaiomefi AeaTeJibHOCTbio).

Karszí és Barlang, 1977. é v f I — II. füzet, p. 23— 28. Budapest

Bajomi Dániel

ÁTTEKINTÉS A MAGYARORSZÁGI BARLANGOK FAUNÁJÁRÓL
ÖSSZEFOGLALÁS
A magyarországi barlangok faunájának szisztematikus kutatása az 1920-as években indult meg, és a munka
több barlang faunájának — világviszonylatban is jelentős — komplex biológiai-ökológiai feldolgozását ered
ményezte. Az 1950-es években a gyűjtőmunka sok újabb barlangra terjedt ki, és 1958-ban a Baradlában biológiai
laboratórium is létesült. Az ismeretek bővülésére jellemző, hogy Dudich Endre 1932-ben a Baradla-barlangból
„még csak ” 262 állatfajt írt le, azóta ebből a barlangból 465fa jt ismerünk. A mostani években új gyűjtés helyett
a korábban gyűjtött anyagok feldolgozása folyik. A cikk rövid áttekintést ad a magyarországi barlangok
faunájáról, kiemelve a jelentősebb troglobiont fajokat.

A Magyarországon folyó barlangbiológiai kuta
tások — melyek nagy múltra tekintenek vissza —
korszakonként eltérő lendülettel folytak és folynak
napjainkban is. A hazai kutatások részben faunisztikai, részben ahhoz szorosan kapcsolódó ökológiai
jellegűek.
Az 1920—30-as években Dudich Endre kezdemé
nyezése és munkássága, valamint Gebhardt Antal
és Bokor Elemér szisztematikus kutatásai révén szü
lettek meg azok az alapvető tanulmányok, amelyek
a Baradla-, Abaligeti- és a Mánfai-barlang komplex
biológiai-ökológiai feldolgozásához vezettek.
Azóta nemcsak ezekből a barlangokból mutattak
ki újabb állatfajokat, hanem mások állatvilágát is
kutatták. A Baradlában létesített Barlangbiológiai
Laboratórium létrehozásának évében — 1958 —
ugyancsak Dudich Endre ösztönzésére újabb, sok
barlangra kiterjedő gyűjtőmunka indult meg több
specialista bevonásával, amely elsősorban a bar
langi egysejtűek, nematodák és collembolák kuta
tására irányult. Az akkor — és azóta is végzett
barlangi faunisztikai vizsgálatokban Loksa Imrének
van döntő szerepe.
E szerteágazó munka eredményeképpen nagy
mértékben nőtt ismeretünk a barlangokban élő
szervezetekről, és nem egy esetben az eredmények
meglepetést is szolgáltattak. A Baradla-barlangból
Dudich 1932-ben ,,még csak** 262 állatfajt sorolt fel,
de ma már 435-öt ismerünk.
Széleskörű, egy barlangra vonatkozó feldolgozás
az utóbbi években csak Bajomi által történt az
1961-ben felfedezett Meteor-barlangban, ahonnan a

korántsem befejezett vizsgálat eredményeképpen 90
állatfaj vált ismertté (6 ).
Jelenleg a barlangbiológiai kutatásokban nem
gyűjtés, hanem az elmúlt évtizedek során felhalmo
zódott bőséges anyag szisztematikai-ökológiai fel
dolgozása folyik.
Jelen összefoglalásommal — a teljesség igénye
nélkül — áttekintést kívánok adni a magyarországi
barlangok faunájáról, kiemelve elsősorban az érde
kesebb bennszülött és troglobiont fajokat.
Egysejtűek (Protozoa). Annak ellenére, hogy
hazai barlangjaink legfajgazdagabb csoportjait fog
lalja magába, kutatásuk a legutóbbi évtizedekig nem
került előtérbe. Dudich Endre a Baradla-barlang
ból 22 fajt sorolt fel (10), míg Gebhardt az
Abaligeti-barlangból csak 3 fajt említ (12), ami fel
tehetőleg — többek között — ez utóbbi barlangnak
a felszíntől izolált vízrendszerével magyarázható.
Varga, Takács és CS. Bereczky a Baradlabarlangban végzett újabb kutatásai alapján 123
Protozoa előfordulása vált ismerté. Az újonnan elő
került egysejtűek közül 34 faj Flagellata, 17 Amoebina, köztük egy a tudományra nézve új faj :Amoeba
cavicola VARGA (29). A barlangból meghatározott
51 Testacea közül 1 faj új a tudományra nézve:
Difflugia baradlana VARGA. Érdemes megemlíteni
2 új varietast is: Difflugia oblonga var. curvicollis
VARGA, és Pontigulasia bigibbosa var. minor
VARGA (29). Fentieken kívül 3 Heliozoa és 48
Ciliata faj fordul elő a Baradla-barlangban. A kimu
tatott egysejtűek többsége nagy elterjedésű euryök,
eurytop alak (24).
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Biológiailag kutatott magyarországi barlangok.
I. Részletesen feldolgozott barlangok (zárójelben a meghatározott fajok száma): 1 Baradla (435), 2 Abaligeti-barlang (190), 3 Mánfai-barlang (159), 4. Meteor-barlang (90).
II. Részlegesenfeldolgozott barlangok (zárójelben az eddig meghatározott fajok száma) : 5 Őz-zsomboly (35),
6 Kifli-zsomboly (28) , 7 Szeleta-barlang (25), 8 Hideglik-zsomboly (25), 9 Forrás-mésztufabarlang (24),
10 István-barlang (23), 11. Szabadság-barláng (23), 12 Tapolcai-tavasbar láng (23), 13 Lóczy-barlang (21),
14 Násznép-barlang (18).
III. Feldolgozás alatt álló barlangok: 15 Béke-barlang, 16 Kossuth-barlang, 17 Magas-hegyi-barlang, 18 Ferenchegyi-barlang, 19 Agasvári-barlang, 20 Pál-völgyi-barlang, 21 Szemlö-hegyi-barlang, 22 Mátyás-hegyi-barlang
23 Bátori-barlang, 24 Solymári-ördöglyuk, 25 Remete-barlang, 26 Kőlyuk-barlang, 27 Soltészlik-zsomboly,
28 Jég I. zsomboly, 29 Jég II. zsomboly, 30 Favágó-zsomboly, 31 Útmenti-zsomboly, 32 Felső-forrástöbribarlang, 33 Csókás-forrási-barlang, 34 Banán-zsomboly, 35 Iskola-zsomboly, 36 Fenyves-zsomboly, 37 Tölté
nyes-zsomboly, 38 Pötty-zsomboly, 39 Róka-zsomboly, 40 Cickány-zsomboly, 41 Gőte-zsomboly, 42 Körte
zsomboly, 43 Vár-barlang, 44 Kilátó-zsomboly, 45 Ürgelik-zsomboly,46 Éves-zsomboly,47 Magaslesi-zsomboly.

A laposférgek (Platyhelminthes) közül az örvény
férgek (Turbellaria) fordulnak elő nagyobb egyed-

RÁSSY, Dorylaimus bokori ANDRÁSSY (3), és
Myolaimus amititae ANDRÁSSY (2). Ugyancsak

számban a barlangi patakok vizeiben. Figyelemre
méltó az Abaligeti-barlangban élő Polycelis felina
DAL., valamint a Mánfai-barlang vizeiben benn
szülött Polycelis tóthi MÉH. és Dendrocoelides pannonicus MÉH. faj (13). Érdemes megemlíteni, hogy
a barlangokban előforduló denevéreink szervezetéban többféle szívóféreg (Trematodes) élősködik (11).
A magyarországi barlangi fonálférgek (Nematoidea) meghatározását Andrássy végezte, aki a
Baradla-barlangból 23 fajt különböztetett meg. Ezek
közül 4 a tudományra nézve új faj: Alaimus meyli
ANDRÁSSY (4), Cylindrolaimus baradlanus AND-

Andrássy írta le a Mánfai Kőlyuk-barlangból
a Nothotylenchus antricolus ANDRÁSSY fajt.
Bajomi a Meteor-barlangban 15 Nematoda fajt
gyűjtött. Közülük egy fajt, a troglobionnak minősít
hető Mylonchulus cavensis SCHNEIDER-t érdemes
kiemelni (6). A többi faj zömében euryök állat,
amely a felszínen is előfordul hasonló biotópokban.
Villásférgek (Aschelminthes). A kerekesférgek
(Rotatoria) közül Varga 4 fajt mutatott ki a
Baradla-barlangból, Ezek közül 2 új a tudományra
nézve: Habrotrocha baradlana VARGA (29) és
Proales baradlana VARGA (28).
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Gyűrűsférgek (Annelida). A barlangjainkban ta
lált vízi és szárazföldi kevéssertéjűek ( Oligochaeta)
és piócák ( Hirudinoidea) többnyire érdektelen trogloxén vagy troglophil fajok. Például a Tubifex tubifex
MÜLL. a Baradla-, Abaligeti-, Mánfai- és Meteorbarlangokban, az Octalasium lacteum ÖRLEY
gilisztához hasonlóan közönséges (6,10, 12, 13). A
Béke-barlang talajvizeiben él a Troglochaetus beranecki DEL. nevű ősgyűrűsféreg (11).
A legutóbbi évek szenzációs felfedezése volt a
Baradla alsó barlangjában talált fehéres színű gi
liszta, amely teste elülső végével az iszapba fúródva
él. Ezt az eddig ismeretlen fajt Zichi A. Allolobophora mozsariorum ZICHI néven írta le (30).
A Baradla- és Meteor-barlangokban előforduló
televényférgek ( Enchytraeidae) Dózsa -Farkas
kutatásai révén váltak ismertté. A Meteor-barlang
ból 3, míg a Baradla-barlangból 17 fajt határozott
meg (6 , 7). Ez utóbbiak közül 4 a tudományra
nézve új: Cernosvitoviella aggtelekiensis DÓZSA—
FARKAS, Enchytroniachristenseni DÓZSA—FAR
KAS (7), Fridericiareducta DÓZSA—FARKAS (9),
Fridericiasemisetosa DÓZSA—FARKAS (7).Továb
bi két faj pedig Magyarország faunájára nézve új.
Jellegzetes kagylósrák ( Ostracoda) a Baradlabarlangból ismert Candona dudichi KLIE (10).
Említésre méltó még, hogy az evezőlábú rákok
(Copepoda) mind a Baradla, mind az Abaligetibarlangban több fajjal képviseltetik magukat ( 1 0 , 1 2 ).
A tudományra nézve új faj a Ceuthonectes hungaricus
PONYI, és a szintén a Baradla-barlangból leírt
Elaphoidella pseudojeanneli aggtelekiensis PONYI
alfaj (26). Új fajok még a Béke-barlangból leírt
Elaphoidella pseudojeanneli PONYI, és a Meteor
barlangból ismertté vált Elaphoidella bajomii PONYI
és E. meteori PONYI fajok (6 ).
Maradványrákok (Anaspidacea). Ezek a barlangi
vizekben előforduló vak állatok, egy ősi fauna reliktumai. A Béke-barlangban a Bathynella hungarica
PONYI, a Baradla-barlangban pedig a B. hungarica
baradlana PONYI fordul elő (25). Az Abaligetibarlangban a B. chappuisi DEL. maradványrák él.

Barlangjaink bejárati
szakaszában többféle trogloxén szárazföldi ászka
(Oniscoidea) található. Érdekes barlangi fajunk a
Baradla-, Béke- és égerszögi Szabadság-barlangban
közönséges fehér és vak Mesoniscus graniger FRIV.
(10). A viziászkák (Aselloidea) közül az Abaligetibarlang vizeiben élő Stenasellus hungaricus MÉH.
(12), és a Mánfai-barlangban ennek a robustus MÉH.
alfaja honos (13).
Ászkarákok

(Isopoda).

Felemáslábú rákok (Amphipoda). A Baradla- és
Béke-barlangokban közönséges a Niphargus aggte
lekiensis DUDICH (10). Az Abaligeti-barlang patak
jában a Niphargus leopoliensis molnári MÉH., míg
a cseppkőmedencékben a N.foreli gebharti SCHELL
bennszülött (10). A Mánfai-barlangban szintén a
N. I. molnári MÉH. él. (13). A Meteor-barlangban
a N. tatrensis VRZ. fordul elő (6 ). Ezek a fehér és
vak állatok barlangi vizeink jellegzetes képviselői.

Aggteleki vak bolharák
(Niphargus aggtelekiensis DUDICH)
Ikerszelvényesek ( Diplopoda). Magyarország bar
langjaiban ez az állatcsoport csak néhány fajjal kép
viselteti magát. A lillafüredi Forrás-barlangban ős
honos az Allotyphloiulus polypodus LOKSA (20).
A Naszály-hegyi Násznép-barlangban 2 troglophil
faj él: Orobainosoma flavescens LATZ, és Archiboreoiulus pallidus BRADE—BIRKS(23). Az Aba
ligeti-barlang két ritka endemikus Diplopodája a
Hungarosoma bokori VERH., és az Orobainosoma
hungaricum VERH. Ugyancsak az Abaligeti-bar
lang ikerszelvényese az 1889-ben leírt Brachydesmus troglobius DADAY faj, amely ebben a bar
langban őshonos és nagy számban megtalálható ( 1 2 ).
Százlábúak (Chilopoda). A Magyarországi bar
langokban előforduló állatok zömében trogloxének.
Egyetlen kivétel a hárshegyi Bátori-barlangban elő
forduló Lithobius stygius infernus LOKSA alfaj (14);
amely különben a legtöbb budai barlangban (a Má
tyás-hegyi-, Pál-völgyi-, Szemlő-hegyi-, Ferenchegyi- és Remete-barlangban) megtalálható (in litt.
Loksa).

A lábaspotrohú rovarok ( Diplura) képviselői
közü 1említést érdemel a Plusiocampa spelaea STACH,
amely a Baradla- és a Szabadság-barlangokban
fordul elő (19). A P. breviantennata LOKSA a
tapolcai Tavas-barlangban és a Lóczy-barlangban
él. Ezen kívül a Lóczy-barlangban még az Eutrichocampa paurociliata LOKSA, valamint a Tavas-bar
langban a Campodea augens SILV. troglophil fajok
fordulnak elő (17, 18). A Mánfai-barlangban a
C. grassii SILV. és a C. staphylinus WESTW. fajok
élnek (13).
Ugróvillás rovarok (Collembola). Barlangjainkban
számos fajuk él. pl. a Baradlában 18, István-barlangban 12, Abaligeti-barlangban 10, Meteor-barlang
ban 9 faj. Túlnyomó többségük troglophil elem.
Áttekintésemben csak az endemikus és troglobiont
fajokat sorolom fel: Őz-zsombolyban Neanura
dudichi LOKSA, és Onychiurus kadici LOKSA (5.
21), a Kifli-zsombolyban és a Meteor-barlangban
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a O. schoenviszkyi LOKSA (6 , 21), a Násznép-bar
langban az O. microchaetosus LOKSA (16). Az alsó
hegyi Oz-zsombolyban az Arrhopalites hungaricus
LOKSA, a Kifli- és Hideglik-zsombolyokban az
A. furcatus hungaricus LOKSA fordul elő (5).
A zsombolyokhoz közel levő Meteor-barlangban az
A. hungaricus intermedius LOKSA él (6 , 22). Az
A. bifidus STACH faj az István-, a Forrás- és a
Szabadság-barlangokban található meg (19, 20).
A Baradla-barlangban — többek között — az
Arrhopalites aggtelekiensis STACH. faj él. A Hypogastrura cavicola BÖRN., a Forrás- és a Meteor
barlangokban, a Folsomia antricola LOKSA a
Meteor- és a Szabadság-barlangokban (15), a
Pseudosinella argentea LOKSA a Lóczy-barlangban
(17), míg a Pseudosinella aggtelekiensis STACH. a
Baradla- és a Szabadság-barlangokban fordul elő
(19). A Szabadság-barlangban még az Oncopodura
égerszögensis LOKSA előfordulása figyelemre méltó
(19).

a Baradlában a Lycoria (Sciara) ofencaulis LDF.,
a Lycoria baradlana KNÉZY és az Abaligeti-barlangban élő Pseudostenophora antricola SCHM (12).
Pókszabásúak (Arachnoidea). Több renddel kép
viseltetik magukat barlangjainkban. Jellegzetes kép
viselője a hazai troglobiont faunának a Baradla-,
a Szabadság- és a Meteor-barlangban élő Eukoenenia
austriaca vagvoelgyii (SZALAY) (8 , 27).

Lepkék (Lepidoptera). Hazai barlangjaink jelleg
zetes hemitroglophil lepkeképviselői a Scolopteryx
libatrix L. és a Triphosa dubitata L. (6 , 10, 12, 13).
Bogarak (Coleoptera) . A magyarországi barlangi
bogárfauna igen szegényes, és csak néhány vak
futrinkát ismerünk. A Baradlában a Duvalites hun
garicus CSÍKI (10), az István- és Kecske-barlangok
ban a D. gebhardti BOKOR (20), a Meteor- barlang
ban a D. hungaricus silicensis CSÍKI (6 ) kis futó
bogár él. A Szabadság-barlangban az A t héta spelaea
ER. fordul elő (19).

Barlangi keresztespók
(Méta menardi CLATREILLE)

A kaszáspókok (Phalangiidea) közül troglobiont
a Bükk-hegység Forrás-barlangjában előforduló
Crosbycus biikkensis LOKSA (20) és a Baradlában ál
talánosan elterjedt Nemastoma chrysomelas HERM.
troglophil faj (10). A pókok (Araneidea) a Baradlá
ban két troglobiont fajjal képviseltetik magukat:
Porrhomnm errans BL. és P. rosenhaurei L. KOCH.
(10). Ez utóbbi faj még a Meteor- és a Mánfai-barlangban is előfordul. A P. rosenhaueri hungaricum
LOKSA alfaj a Kőlyuk-barlangban endemikus.
Ugyancsak ebből a barlangból került leírásra a
Lepthyhantes pisai biikkensis LOKSA alfaj is (23)

Magyar vadfutrinka
(Duvalites hungaricus CSÍKI)
Kétszárnyúak (Diptera). DUDICH a Baradlából
42, GEBHARDT az Abaligeti-barlangból 37, a
Mánfai-barlangból 29 fajt sorol fel. Legtöbbjük
azonban trogloxén vagy troglophil elem. Barlang
jainkban leggyakrabban előforduló légycsaládok a
következők: Sciaridae. Phoridae, Helomysidae,
Sphaeroceridae. Troglobiont fajoknak tekinthetők
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A barlangokban viszonylag nagyobb számban
előforduló atkák (Acaridea) közül troglobiont a
Baradlában élő Eugamasus niagnus var. cavernicola
TRAG. (10), a Meteor-barlangban élő Myianoetus
dionychus (OUDEMANS), az alsóhegyi Őz- és
Kifli-zsombolyokban az Oribellacavatica ( KUNST),
valamint a Schviebea cavernicola (VITZTHUM),
amely szintén az Őz-zsombolyban fordul elő. A vízi
atkák közül az Abaligeti- és az Égerszögi Szabadság
barlangban a Soldanellonyx chappuisi WALT. faj
került elő ( 1 1 ).
Puhatestűek ( Mollusca).Troglophil faj a Baradla-,
Abaligeti- és Mánfai-barlangban élő Pisidium casertanum POLI (10, 12, 13). Troglobiont fajok az
Abaligeti-barlangban élő Paladilhiopsis (Lartetia)
hungarica L. SOÓS, és a Mánfai-barlangban élő

Átlátszó csiga
(Oxychilus glaber FÉR.)
P. gebhardti H.WAGN. vak vizicsigák (12, 13).
A Baradlában a félcsupasz rablócsiga, a Daudebardia hungarica L. SOÓS bennszülött és troglobiont

(10). Barlangjaink bejárati szakaszaiban gyakran
előfordul az Oxychilus glaber FÉR. csiga.
Halak (Pisces). Érdekes a veszprémtapolcai
Tavas-barlangban élő fürge cselle (Phoxinus phoxinus L.), melynek egy sajátos barlangi formája ala
kult ki, amely a felszíni fajtársaitól nagyságban, szín
ben és élettanilag is különbözik ( 1 1 ).
Emlősök (Mammalia). Barlangjainkban számos
denevér-faj fordul elő. Gyakoribbak a Myotis oxygnathus MONTIC (5, 12, 13), a Myotis myotis (10),
a M. bechsteini LEISL (5), a Rhinolophus hipposideros BECHST. (5, 10), és a Miniopterus schreibersi
NATT. (10).
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A REV1EVV OF THE FAUNA
OF HUNGÁRIÁN CAVES

This paper was in full published in English in the
Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
and Cave) on the occasion of the 7th International
Speleological Congress.

0 E3 0 P OAYHbl BEHTEPCKIIX nEIHEP

CHCTe\iaTHHecKa5i oőpaöoTica (JiayHbi BeHrepcKnx
nemep 6 wJia HanaTa b 1920 ronbi, npnneM 3 t h
paőoTbi npiiBeJiH k KONnuieiccHOH ÖHOJiorHMecKo3KOJionmecKOő oőpaőoTKe <j>ayHbi necKOJibKHx
nemep, h t o HMeeT Baacnoe 3HaneHHe naace b M«pob o m MacmTaőe. B 1950 rr. — no HHHUHaTHBe npo(jjeccopa 3 . AynHHa — paőoTbi no cőopy oőpainoB
őbi.iH pacnpocTpaHeHbi Ha M H o ra e HOBbie nemepbi
h b 1958 r. b nemepe Eapaana őbuia co3 naHa naace
ŐHOJiorHHecKaa JiaőopaTopHH. /J jih pacumpeHHa
3iiaHHH xapaKTepHO, h t o npotjieccop A y n i m b
1932 r. H3 nemepbi Eapanna onncaji „eme TOJibKo“
262 BHna, b t o Bpe\ia xax b Hacroamee BpeMH H3
3 t o Ií 3Ke nemepbi HaM H3 BecTHO yace 435 BHnoB.
B nocjienHHe roma B M e cro hobwx c ö o p o b ocymecTB.3«eTCH oőpaőoTKa panee coőpamibix M a T epwaJioB. B cTaTbe aaeTca KpaTKHíí oŐ3op (jjayubi
BenrepcKHX nemep, npmeM npnBonni ca cnHcoK
Ba'/KHefmiHX TpOrJIOŐHOHTHblX BHZIOB.

Cseppkőképződmények a BaradIából (Borzsák P. felvételei)
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A MAGYAR BARLANGOK FLÓRÁJA
ÖSSZEFOGLALÁS
A barlangok növényzetét három nagy ökológiai csoportra oszthatjuk: a bejáratban, a lámpák körül és a
sötétben élőkre. A barlangi mostoha biotápokat elsősorban az igénytelen virágtalanok (Crytogamae) népesítik
be. Kizárólagosan troglobiont növényt nem ismerünk. A barlangokban az életközösség alacsony diverzitása a
természetes, annak megőrzésére kell törekedni. A barlangi flóra kutatása az érdekes tudományos problémákon
túl gyakorlatilag is nagyonfontos. Minden lehetséges eszközzel küzdeni kell a növényesedés ellen, mert különben
legszebb barlangjaink — elsősorban a Baradla — jóvátehetetlen károkat szenvednek. A védekezés legtermésze
tesebb módja a világítás tartamának és erősségének radikális csökkentése.

A barlangok növényzetét három nagy öko
lógiai csoportra oszthatjuk: a bejárati flóra,
a lámpaflóra és a sötétflóra.
Magyarország jelenlegi területén rendkívül kevés
a tágas sok fényt kapó, de ugyanakkor kellőképp
nedves szádájú barlang, ahol komolyabb növény
együttes jöhetne létre. A barlangjáratok növényzetét
ezért nálunk elsősorban a zsombolyokban kutatták.
A bryológiai adatok Boros (1968) könyvében talál
hatók, a felsőbbrendű növényzetről szintén Boros
(1971) ad összefoglalót. A begyűjtött anyag a Ter
mészettudományi Múzeum Növénytárának herbá
riumában van elhelyezve.
A lámpaflóra sokáig ismeretlen jelenség volt a
hazai barlangokban, mert a világítótestek nagyon
kis fényerejűek voltak, és a kevés látogató miatt meg
lehetősen rövid ideig égtek. Villanyvilágítás a követ
kező barlangokban van:
Aggtelek: Baradla-barlang
Lillafüred: István- és Forrás-mésztufabarlang
Miskolc-Tapolca: Barlangfürdő
Budapest: Vár-barlang (ideiglenesen kikapcsolva)
Pál-völgyi- és Bátori-barlang (az utóbbi
kis teljesítményű)
Balatonfüred: Lóczy-barlang
Abaliget: Abaligeti-barlang
Tapolca: Tavas-barlang
A közeljövőben vezetik ba a világítást a budapesti
Szemlő-hegyi-barlangba.
A lámpaflóra a hatvanas évek elején jelentkezett
számottevő mennyiségben a két lillafüredi barlang
ban és az abaligetiben ( Verseghy 1964, Vöröss 1969,
1971). A Baradla és a Pál-völgyi-barlang pedig a
hetvenes évek elején kezdett algásodni. Ismerve a

jelenség természetét, ezen a két helyen is az algák és
a mohok robbanásszerű elszaporodása várható, ha
nem sikerül a józan értelem által megkívánt óvin
tézkedéseket keresztülvinni.
A barlangi sötétflóra alatt a sterilen kezelt bar
langi mintákból fényen kitenyészthető növények
összességét értjük. Az ötvenes évek végén lámpa
flóra hiányában az algológusok a barlangi sötétfló
rát kutatták intenzíven. Összefoglaló ismertetését
lásd Hajdú 1971. Kísérletileg igazolták azt is, hogy
sok algafaj képes sötétben is heterotróf életet foly
tatva szaporodni, illetve a nagyon kedvezőtlen kö
rülmények között (ha szerves anyagok sincsenek) az
,,élet-halál mezsgyéjén” hosszú ideig képes eltengőd
ni. Az ilyen sötétflóra-vizsgálatoknak gyakorlati je
lentősége annyiban lehet, hogy támpontot kapunk:
milyen növényzet várható az adott helyen a világítás
bevezetése után. A Baradla-barlang sötétflóráját
például igen jól ismerjük, de a most kifejlődő lámpa
flórával alig találunk egyeztetést, úgy tűnik tehát,
hogy a sötétflóra feltételezett predikciós ereje nem
jelentős.
A barlangi növényzet rendszertani megoszlása
meglehetősen egyoldalú, ami a speciális körülménye
ket tekintetbe véve érthető is. Virágos növények a
barlangban csak ritkán, és akkor is csak etiolált
csíranövények formájában találhatók. Néhány harasztfaj viszont már jellegzetes lakója a tartósan
kedvező körülményeket mutató bejárati és lámpa
flóra együtteseknek.
A mohok (Bryophyta) alkotják a barlangban a
növényi biomassza zömét. A mohok sporogoniumot
csak egészen kivételes esetben hoznak a barlangi
viszonyok között, de sokszor még maga a mohanö
vény sem fejlődik ki, hanem a falat rhizoidok és
prozonema-fonalak hálózzák be. A barlangi növény-
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A barlangok bejáratában és lámpák fényében élő gyakoribb növények: 1—3. algák, 4 —9. mohák, éspedig:
1, Gloeocapsa montana: 2. Gloeoeystis rupestris; 3. Pleurococcus vulgáris: 4. Amblystegium jungermannioides
(A. sprueei) ; 5. Rhynchostegiella algiriana; 6. Timmia bavarica; 7. Seligeria pusilla; 8. Arbuscula alopeeura:
9. Orthothecium intricatum.

társulásban is a pionírok az eukryota és prokaryota
algák. Elsősorban zöldmoszatokat (Chlorophyta),
kovamoszatokat (Chrysophyta, Bacillariophyceae)
és kékmoszatokat (Cyanophyta) figyelhetünk meg.
Itt az elsődleges limitáló tényező a fény, de eseten
ként erősen korlátozhatja a produkciót a víz is.
A kedvezőtlen élőhelytől a kedvezőtlen felé halad
va a következő zónációt figyelhetjük meg: kékmoszatok — zöldmoszatok és kovamoszatok — mohok
— páfrányok. Új élőhely betelepülésénél is nagyjá
ból ez a sorrend. Az algák ökológiai előnye az Rstratégiában rejlik, azaz gyors reprodukcióval túl
növik a konkurrenseket. Hosszabb távon viszont
a nagyobb testű növényeké az előny, a mohok végül
elnyomják az algákat.
Esetenként zuzmók (Lichenophyta) is előkerül
nek a barlangból. A már említett kékmoszatokon
kívül a baktériumok (Schizomycophyta) tartoznak
az egyszerű felépítésű szervezetcsoportba, a prokaryoták közé. Barlangokban a baktériumflórát alig
vizsgálták még eddig, az itt élő fajok heterotróf
dekomponáló lények, a felszínről bejutó törmelék
lebontását végzik. Nem említettük még a másik
heterotróf élőlénycsoportot, a gombákat ( Myco-
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phyta), amelyek a hűvös, fény nélküli élőhelyen

ritkán tudnak a termőtestképzésig eljutni.
A barlangok florisztikai kutatása szenzációt csak
ritkán eredményez, mert az itt megtelepedő növé
nyek sziklarepedésekben, árnyékos mélyedésekben
stb. is meglelhetők. Az algák zömeubiquista, jóllelet vannak speciális ökológiai igényű fajok, de ezek
hasonló biotópokban a világ minden részén előfor
dulhatnak, mégpedig azért, mert a szél utján gyorsan
terjednek. Moszatoknál nincs mega biotópok térbeli
izolációja, és ezért nem léteznek troglobiont algák.
A barlangokból leírt algafajok rövid idő elteltével
elő szoktak kerülni felszíni biotópokból is. Bár
— mint említettük — meglepő újdonságokra nem szá
míthatunk, mégis nagyon fontos a barlangok növény
világának kutatása, mert csak a flóra ismeretében
lehet a későbbi változásokat lemérni. A barlangi
növényinvázió hasonló a felszíni vizek eutrofizálódásához, de itt nem a tápanyag, hanem a fény volt
az elsődleges limitáló faktor.
A barlangi növényzet kutatásának gyakorlati
jelentősége a barlangvédelemben van. A barlangok,
zsombolyok bejáratának növényvilága hozzátarto
zik a természetes képhez, ugyanez azonban a lámpa

flóráról nem mondható el. A lámpák körül megtele
pedő növények idegenek a barlangtól, és tömeges
elszaporodásukkal egy emberöltő alatt tönkre tud
ják tenni a barlangot. Elsősorban azokat a barlan
gokat kell félteni, amelyek egyedülálló képződmé
nyekkel rendelkeznek, hazánkban ilyen a Baradla
és a Szemlő-hegyi-barlang. Bemutatás céljából min
dig a legértékesebb cseppköveket szokták megvilá
gítani, és ezzel pont ezeket teszik tönkre, mert az
elszaporodó növények ellepik felszínüket.
Hallani védelmező hangokat is (amit persze anya
gi megfontolások is támogatnak), hogy a lámpaflóra
változatosabbá teszi a főleg detritofág fauna étlap
ját, továbbá, hogy a látogatók számára érdekes lát
ványosságot jelentenek a növények. A természetvé
delem célja mindig az ember által nem háborított,
eredeti állapot megőrzése, ill. lehetőség szerinti
visszaállítása kell legyen. Nem engedhető meg tehát a
barlangi diétán élő állat-cönozis táplálékkészletének
növelése, mert okvetlenül megváltoztatja a társulás
struktúráját. A barlangi társulások lényeges sajátos
sága az alacsony diverzitás (vagyis kevés faj van,
egyenetlenül megoszló egyedszámokkal), ami a
szélsőségesen kedvezőtlen, energiaszegény biotópnak tudható be. Az emberi beavatkozás minden
trofikus szinten új fajoknak nyújt megtelepedési
lehetőséget, ami emeli a diverzitást. A szokásos ter
mészetvédelmi törekvésekkel ellentétben a barlang
ban meg kell őrizni a kedvezőtlen körülményeket, az
alacsony diverzitást, mert itt az a természetes.
A barlangok idegenforgalmi megnyitásának az a
célja, hogy a szép képződményeket a széles közönség
nek megmutassuk. A lámpaflóra műtermék, amit
egy pincében is produkálni lehet, semmi különleges
mutogatásra érdemes nincsen rajta.Valóban tanulsá
gos példát ad a lámpaflóra a növényvilág inherens sa
játosságáról, hogy azonnal képes expanzióra, egy új
élőhely meghódítására, amint az életfeltételek ked
vezőbbé válnak. Fellép néhány érdekes módosulás is,
pl. etioláltság, periodikus növekedés, rendellenes
szövetszerkezet stb. Ezek azonban semmiképpen
sem lehetnek olyan érdekesek, hogy miattuk pótol
hatatlan értékeket veszélyeztessünk. A közönség
a barlangot kétségtelenül a cseppkövek miatt látogat
ja, nem pedig a lámpaflóra miatt.
A védekezésnek legtermészetesebb módja, hogy
kevesebbet világítsunk a barlangban (Hajdú 1975,
Hazslinszky 1973, 1975). A következő két alapelv
ajánlható:
1 . értékes cseppkövet nem szabad tartósan megvi
lágítani, a reflektor kapcsolóját pillanat-nyomó
gombra kell cserélni;
2 . az alapvilágítás lámpáit értéktelen helyekre (pl.
betonjárda, képződmény nélküli falrész, mű
anyaglap stb.) szereljük.
Minden más védekezési mód ettől lényegesen drá
gább és nem kívánt mellékhatásokkal jár. A védeke
zés hatékonyságát végső soron a flóra kvalitatív és
kvantitatív összetételén mérhetjük majd le.
D r. H ajdú Lajos
T erm észettudom ányi M úzeum N övénytára
1146 B udapest
V ajdahunyadvár
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Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
and Cave) on the occasion of the 7th International
Speleological Congress.

d>JIOPA BEHrEPCKHX nEIIJEP

PacTHTejibHOCTb nemep m o s c h o noupaiaejinTb
Ha Tpn xpynHbie sxojiorHHecxne rpynnw: (frnopy,
npoHipacTaiomyio y Bxoaa nemep; (jjjiopy npoH3 pacTaiomyio o k o jio JiaMn h (Jjjiopy, npotopacTaiomyio b TeMHOTe. CypoBbie ŐHOTonbi nemep HacejijnoTca npeHMymecTBeHHo őecitBeTHbiMH pacTeh h b m h (Cryptogamae), xapaxT epH 3yK > m H M H C H h h h TOHCHblMH 3KOJIOrH4eCKHMH nOTpeÖHOCTBMH. Co6 CTBeHHO TpOrJIOŐHOHTHOrO paCTeHHH HaM HCH3 BecTHO. B nemepax xapaKTepHO Heőojibinoe pa3 HOoőpa3He ŐHoneH030B, npHneM cjieayeT CTpeMHTbCH X COXpaHeHHK) 3THX yCJIOBHÍÍ. McCJieflOBaHHH
nemepHOH tjmopbi — xpoM e hsujhhusi HHTepecHOő
nayHHOH npoŐJieMbi — h m c i o t BecbMa BaacHoe
npaKTHnecKoe 3HaneHHe, Tax xax őopbőa c HHBa3Heií pacTeHHÜ MoaceT nojiynHTb HayHHoe o ő o c h o BaHHe TOJlbKO OT 3THX HCCJieflOBaHHÜ H TOJIbKO OHH
MoryT oőecneHHTb nocTOBHHbift xoHTponb. B HaCToamee BpeMH HaM Hexoraa 3aHHMaTbca sxcnepHMeHTaMH, npHXOflHTCH npHJIOJXHTb BCeB03M05XHbie
ycHJiHH x őopbőe c npoH3 pacTaHHeM BereTamm
b
nemepax, Tax xax caMbie xpacHBbie nemepbi
CTpaHbi, b npeByio OHepezm nemepa Kaparnia MoryT
noTepneTb neB03MecTHMbie yőbiTXH. Hanőonee
CCTeCTBeHHbIM CnOCOŐOM őopbőbl BBJiaeTCB coXpameHHe npOAOJI5XHTeJIbHOCTH H HHTeHCHBHOCTH
ocBemeHHH nemep ao CTeneim, xpaÜHe AonycTHMOÍÍ.
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Részlet a Baradlából. Jobbra a „ Minerva sisakja". (Borzsák—Prágai fotó)
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A MAGYAR BARLANGOK
KUTATÁSÁNAK RÉGÉSZETI EREDMÉNYEI
ÖSSZEFOGLALÁS
A tanulmány az elmúlt 25 év paleolit-kutatásainak barlangi vonatkozású eredményeit összegezi. Magyarország területe paleolitikus lelőhelyekben nem gazdag, s a számításba jöhető nagyobb barlangokat már az
1900-as évek elejétől kezdve feltárták, ennek ellenére a hazai paleolitikum képe, lelőhelyeinek, kultúráinak
meghatározása feltűnő változáson esett át. Ennek oka egyrészt az, hogy megnövekedett a lelőhelyek száma,
másrészt a kutatás egyre inkább a kronosztratigráfiai problémák felé fordult. A szerző ismerteti az egyes
összefoglaló munkákat, a régi lelőhelyek újabb ásatásait, ezek ayagának régészeti és rétegtani revízióját,
majd kultúránként foglalkozik az egyes jelentősebb feltárásokkal. A hangsúlyt a barlangi paleolitikum prob
lémáira helyezi, ezek megoldása véglegesen a nyíltszíni és a barlangi ásatások összehangolt tanulmányozásától
várható.

Magyarországon az első, módszeres régészeti
ásatások az 1900-as évektől kezdve a Bükk-hegységben folytak, és céljuk a paleolitikum lelőhelyeinek
feltárása volt. A kutatások eredményei számtalan
publikációban, majd a 30-as évek összefoglalásaiban
láttak napvilágot. Hazánk az ilyen lakóbarlangok
ban, paleolitikus lelőhelyekben adottságainál fogva
nem gazdag — szinte kizárólag a Bükk-, Pilis-,
Gerecse-hegység viszonylag szűk területére korlá
tozódnak — s így a legjelentősebb, legnagyobb állo
másokat már a háború előtti évtizedekben feltárták.
Ebből a két tényezőből kell kiindulnunk, amikor az
újabb eredményekről egészen rövid, csupán regisztratív áttekintést adunk.
A magyarországi paleolitikum képe, kultúráinak
és kronológiai helyzetüknek meghatározása fentiek
ellenére az utóbbi évtizedekben feltűnő változáson
esett át. Részben növekedett a lelőhelyek száma,
a leletanyag mennyisége; a korábbiak újra-értékelésével lényegesen módosult a régészeti és rétegtani
meghatározásuk; időközben alakultak ki az új,
egyre egzaktabb vizsgálati módszerek; a barlangok
kutatása pedig erőteljesen a még függőben levő
sztratigráfiai parallelizációk, az egyes iparok ponto
sabb datálása, általában a kronosztratigráfiai kérdé
sek felé fordult.
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a problémák ma
sincsenek véglegesen lezárva. A paleolitikum kuta
tásában nálunk a már említett okok az új, nagy
barlangi lelőhelyek hiánya miatt is a nyíltszíni tele
pülések kerültek előtérbe — és be kell ismernünk,
hogy a legtöbb eredményt valóban ezek hozták —
vannak azonban lényeges kérdések, melyek megol

dását egyelőre csak a barlangokban várhatjuk. Áll
ez az egyes, speciális jellegű kultúrák, csoportok
pontosabb régészeti meghatározására, korhatáraik
pontosabb rögzítésére és fejlődésmenetükre éppúgy,
mint az egyes barlangi és nyíltszíni települések, ill.
kultúrák összefüggéseinek tisztázására. Helyesnek
tartjuk, ha alábbiakban az egyes eredmények
mellett ezekre a függő kérdésekre is utalunk. Ebben
a cikkben csak a paleolit-kutatásra vonatkozó
eredményeket összegezzük.
Bükk-hegység
Az utóbbi évtizedek kutatása először a régi lelet
anyagok feldolgozásával, ill. új módszerű vizsgála
tával foglalkozott. Első közülük a Bükk-hegységi
moustérien, a Subalyuk-barlang ipara. A lelőhelyen
két kultúrréteg található — közöttük jelentős vastag
ságú rétegképződés volt — iparuk azonban összefüg
gő fejlődést mutat. Az alsó kultúrréteget a RissWürm interglaciális végére, ill. a korai Würm kez
detére, a felsőt pedig a Würm 1 maximumának
közelébe datáljuk. (Közép-európai értelemben!)
Mindkettő ipara az új vizsgálatok szerint a közép
európai tipikus moustérien egyik fácieséhez tartozik
(ún. „közép-európai tipikus moustérien” ), amelyben
a Bükk-hegységi szeletien elemei jelentkeznek.
Az általános szerszámtípusok és helyi változataik
mellett bifaciális eszközök találhatók. A moustériennek ezt a helyi „szeletienizálódását” tipológiai
statisztikai, metrikus-matematikai vizsgálatok tá
masztják alá.
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Régészeti szempontból kutatott magyarországi barlangok földrajzi elhelyezkedése.
I. BÜKK-HEGY SÉG. 1 Subalyuk, 2 Büdöspest-barlang, 3 Szeleta-barlang, 4 Lambrecht-barlang, 5 Háromkúti-barlang, 6 Hermán Ottó-barlang, 7 Istállósköi-barlang, 8 Peskö-barlang.
II. DUNÁNTÚL. 9 Jankovich-barlang, 10 Szelim-barlang, 11 Pilisszántói I. és II. kőfülke, 12 Bivak-barlang,
13 Remete-barlang, 14 Remete-Felső-barlang.

A bükki moustériennek — amelyhez még néhány
kis barlangi lelőhely egy-két szerszáma tartozik —
a dunántúli középső-paleolitikummal nincsen kap
csolata. Szűk elterjedésű kis csoport, amely készen,
fejletten jelent meg nálunk, és amelynek eredete lé
nyegében tisztázatlan. Egyetlen szerszámának nyers
anyaga közvetlen lengyelországi kapcsolatra utal.
További problémát jelent, hogy a Subalyuk és a
hozzá kapcsolható kis üregek ipara mindössze
néhány száz eszközből áll, ami egyáltalán nem áll
arányban a kultúra jól meghatározható időtartamá
val. A kérdésre, amely egyébként a bükki szeletien
esetén is fennáll, esetleg majd a nyíltszíni és a kör
nyező területek részben felszíni leletanyagai adhat
nak választ.
A bükki moustérien és az ottani szeletien evolú
ciós kapcsolatát a Büdöspest-barlang újabb ásatása
helyezte új megvilágításba. A barlang ipara — ame
lyet korábban szeletiennek, máskor műhely-anyag
nak tartottunk — az átfejlődés példája. Nézetünk
szerint a „moustérienek” körébe tartozik. Ezt bizo
nyítja a rétegek faunája és C-14 dátuma. A Büdös
pest-barlang kultúrrétegének dátuma ugyanis fiata
labb, mint amelyet a Szeleta-barlang alsó kulturrétegéből kaptunk. A moustérien-szeletien kronológiai
,.váltásának” és kapcsolatának kérdései tehát
— számos kontroli-ásatás ellenére — még nincsenek
teljesen tisztázva.
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Az utóbbi évtizedek eredményei közé tartozik a
Bükk-hegységi Lambrecht-barlang feltárása, amely
az előbbieknél idősebb anyagot tartalmazott. Anél
kül, hogy a rétegsor ismertetésére módunk lenne:
a legalsó, sárga réteg faunája (Hystrix , Asinus hydruntinus, Erinacea, Spalax stb.) határozottan az
utolsó interglaciális meleg szakaszára utal (Jánoss\
D. ún. ,,Hystrix-horizontja” ). Ebben a rétegben
néhány amorf, de a helytől idegen kvarcit-szilánk
került elő. Szerintünk nem szerszámok, de az ember
jelenlétét bizonyítják. Hasonló ,,premoustérient” (?)
nagyon szórványosan, másutt is ismerünk KözépEurópában.
Az újabb eredmények között kell említenünk az
ún. ,,Varbó-horizont” meghatározását (Riss-Wiirm
vége — Varbó-barlang) és azt, hogy az utóbbi év
tizedekben valamennyi, régebben ismert barlangi
lelőhelyen újabb rétegtisztázó ásatás folyt. Az
utóbbi munkák, amelyeket Vértes L. végzett, első
sorban a magyarországi barlangi üledékek vizsgála
tára irányultak (Lais-módszer), és nagy mértékben
elősegítették az egyes rétegek kronológiai besorolá
sát (Szeleta-, Büdöspest-, Háromkuti- és Hermanbarlang, egyes dunántúli barlangok és sziklaüregek
rétegsorának vizsgálatai).
Mielőtt a dunántúli középső-paleolitikum kuta
tására térnénk, meg kell említenünk azokat a mun
kákat, amelyek a Bükk-hegység Szeleta-kultúrájá-

nak kérdésével foglalkoztak. Ennek a kultúrának az
anyaga — számtalan előzetes jelentés, részpubli
káció ellenére — még nem volt összefoglalva. Az
anyagrevízióval a szeletien teljes anyagát közzétet
tük, és annak idején új tagolását adtuk. Később
került sor a névadó lelőhely újabb tisztázó ásatására
(Szeleta-szimpózium) — azóta azonban újabb prob
lémák merültek fel, amelyek csak új lelőhely fel
tárásával lesznek megoldhatók.
A Bükk-hegység szeletienje ismét szűk, kis terü
leten található kultúra. A Szeleta-barlang két
kultúrrétegét ismerjük; köztük ismét rendkívül
vastag, régészetileg meddő rétegkitöltés található.
Az alsó réteg iparát korai szeletiennek, a felsőét
fejlett szeletiennek nevezzük — és a fejlődés köztük
folyamatos. Nem célunk itt a két ipar jellemzése. Az
alsó réteg ún. ..levélhegyeit” — amelyek ennek a
kultúrának a fő típusai
nem lehet meghatározni,
minthogy görgetettek, csak a „magjuk” maradt meg
/concassé/. Sajátságos, hogy ez csak ezeken a
„típusokon” tapasztalható. Az eszközkészletben
moustérien és a fiatalpaleolit típusok vannak. A felső
réteg ipara, az ún. „.Hochseletien”, főleg finoman
kidolgozott, fűzfalevél alakú, lapos hegyet tartalmaz,
— egyébként a moustérien típusok aránya még
nagyobb, mint alsó rétegben volt. — A többi lelő
hely ipara egyikhez vagy másikhoz kapcsolható.
Ezeken az állomásokon többszöri szelvény vizsgálat
folyt. Ma úgy tűnik, hogy a Szeleta-barlang alsó
kultúrrétege alatt talán moustérien lehetett. Nem
világos az sem. hogy az alsó réteg anyaga valójában
nem középső-paleolitikus-e. Valójában összefügg-e
a fejlődése a felső réteg rendkívül fiatal jellegű,
szinte friss eszközkészletével? Végül teljesen bizony
talan, hogy mikor fejeződik be a felső, fejlett sze
letien kora. — Magunk részéről ma úgy látjuk, hogy
a bükki fejlett szeletien szinte önálló, speciális kul
túra (nagyon sok moustérien elemmel és fiatal
paleolit típussal); a környező területek többé-kevésbé hasonló „szeletienjei” pedig más gyökerekből
alakultak ki.
A Bükk-hegység területén újabb ásatások folytak
a Puskaporos-kőfiilkében, a Farkaskői-sziklaüregben, a Sólyomkúti-sziklaüregben, a Kecske-barlang
ban, a Forrás-barlangban, stb. — különösebb jelen
tőségük helyett azonban inkább a magyarországi
barlangi paleolitikum kérdéseit folytatjuk tovább.
A Bükk-hegységben folyó kutatások legjelentősebb
eredménye az Istállóskői-barlang újabb ásatása volt.
A magyarországi aurignacient helyezte új — és azóta
már ismét változott — megvilágításba. A barlang
ban már Hillebrand J. végzett korábban ásatásokat,
míg az ötvenes években Vértes L. és munkatársai
elsősorban a rétegsorát tisztázták. (Legalsó, steril
réteg: Würm 1; a felette levő aurignacien talajréteg:
Würm 1/2. interstadiális; a legfelső, „magdalenien”
réteg: Würm 3.)
A rendszeres ásatásokkal egy addig ismeretlen
aurignacien kultúrréteg került felszínre, amely igen
gazdag csont-ipart tartalmazott. Ez az új leletanyag

adott lehetőséget a Würm 1-2. interstadiális kultú
ráinak, csoportjainak tisztázására. Az új kultúrréteg
ipara elsősorban csonteszközökből áll: hasított
alapú hegyek (point á base femlue), egészen kis
méretű nyílhegyek, különféle típusú csont-lándzsahegyek, amulettek, csontpálcák (?), csont-furulya
stb. Az eszközkészlet 40%-a csontból készült; a kő
eszközök egy sensu lato „aurignacienhez” tartoz
nak. A kultúra: „közép-európai aurignacien I.’Ezt a felette levő rétegben az ún. „közép-európai
aurignacien II., vagy Olschewien” váltja fel. A csontés kőeszközök aránya ebben fordított, és a mintegy
húsz eszköztípus között feltűnőek a nagy méretű,
ún. Olschewa-hegyek, dárdacsúcsok.
A felső kultúrrétegben (?) egyetlen, fejlett sze
letien levélhegy is előkerült, ami más megfigyelések
kel együtt az aurignacien és a bükki szeletien egy
idejűségét bizonyítja. — A Bükk-hegységben tehát,
annak K-i és Ny-i részén, két, egymástól teljesen
eltérő kultúra, etnikum élt egymás mellett.
Figyelmet érdemel az itt feltárt, kövekkel körül
rakott tűzhely (esetleg kunyhó-alap ?) és a barlangi
medve koponya-temetkezések. Utóbbiakkal és a hoz
zá fűződő medve-kultusszal kapcsolatban mi a svájci
és osztrák tapasztalatok alapján fenntartással élünk.
Újabb külföldi kutatások a magyarországi aurig
nacien I. és II. létezését, ill. meghatározását is kér
désessé teszik. Úgy tűnik, hogy ez a sajátságos,
fejlett csontipart használó kis etnikum egy önálló
csoport volt, amelynek eredetét egyelőre nem ismer
jük. Minden állásfoglalás nélkül: további témát
jelent a magyarországi paleolitikum vizsgálata terén.
Az Istállóskői-barlang ásatásait a közelében fekvő
Peskő-barlang követte. Ebben csak az egyik aurig
nacien réteg került elő — éppúgy, mint a régibb
ásatások idején — de lényegesen kiegészítette a
Würm 1-2. interstadiálisra vonatkozó sztratigráfiai
ismereteinket.

A Felső-barlang feltárás kőiben
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Dunántúli feltárások
Áttérve az ország nyugati részére, a Dunántúlra,
jóval kevesebb barlangi ásatást említhetünk. Saját
ságos, hogy a Dunántúli-Középhegység, a Bakony
barlangjainak kutatásai nem vezettek eredményre.
Újabb hitelesítő ásatások folytak itt a Jankovichbarlangban, a Szelim-barlangban, a Pilisszántói I.
és II. kőfülkében. Új feltárás eredménye a Bivakbarlang (Pilis-hegység), a Remete-barlang és a
Remete-Felső-barlang Budapest mellett. Az ország
Ny-i része inkább a nyíltszíni telepek kutatása terén
hozott feltűnő eredményeket (Vértesszőllős, Érd
középső-paleolitikus telepe, Tata újabb ásatása stb.).
A nyugati országrész új eredményeit ismét a ré
gibb lelőhelyek revíziójával kell kezdenünk. A kö

zépső-paleolitikumból itt nem ismertünk barlangi
állomásokat. Barlangi aurignacien vagy ahhoz ha
sonló ipar szintén nem fordul elő. Legfontosabb
eredménynek itt az ún. ,,dunántúli szeleden” újjáértékelését tartjuk, amit a Remete-Felső-barlang pár
év előtti ásatása segített elő. A vizsgálatokat és ered
ményeket röviden összegezzük.
Kutatásunk a magyarországi szeletient — éppúgy
mint a „moustérient” is — két regionális csoportra
osztotta: a bükki és a dunántúli szeletienre. A moustérien kérdését főleg az érdi nyíltszini település teljes
feltárása, sokoldalú vizsgálata tisztázta. Ipara egy
helyileg módosult, délkelet-európai charentien.
A vizsgálatok egyúttal igen részletes, érdekes képet
adtak a középső-paleolitikum természeti viszonyai
ról, ökológiájáról is. (A zárt telepen 2 kultúrréteg,

A Remete-hegyi-szurdok kutatott barlangjai: 1. Remete-barlang, 2. Felső-barlang

.♦

•

c\ sí

a felsőben 5 telephorizont, járószint, ezekben sok
oldalúan vizsgálható, 50 000 db állatcsont került elő
halmokban.) Az 1900-as évek óta jól ismert tatai
telep kultúrája más jellegű, speciális „moustérien” ,
amelyből azonban szeletien nem lett. Mindezek
azonban nem tartoznak a barlangkutatás eredmé
nyei közé.
A „dunántúli szeletien” ipara már korábban fel
vetette a kérdést, hogy valóban a tág értelemben
veendő szeletien-komplexnek egyik fáciese-e. Lelő
helyei közül legfontosabb a Jankovich-barlang
(Gerecse-hegység) és még néhány kisebb barlang a
Dunántúl ÉK-i szögletében. Az anyagrevízió és a
rétegtani viszonyok ellenőrzése bebizonyította, hogy
ennek a kultúrának semmiféle kapcsolata nincs a
Bükk-hegység valódi szeletienjével — genetikusán
sem: tehát erre az iparra még a szeletien elnevezés
sem érvényes. Összefüggés, áthatás sincs közöttük.
A csoport eszközkészlete levélkaparókból, vaskos
bázisú „levélhegyekből” áll — kifejezetten régies és
moustérien jellegű. Egy levélkaparókkal, levélhe
gyekkel (inkább bifaciálisokkal) rendelkező „Blattspitzenführendes Mittelpaláolithikum” ( = Faustkeil-Blattschaber-Komplex), amely a tőlünk nyugat
ra eső, hasonló iparokkal áll összefüggésben. A kora
pedig nem az első interstadiális — mint a bükki
szeletiené — hanem helyenként a Würm 1., helyen
ként közvetlenül a Würm 1. után élt. Új elnevezése
az első és legfontosabb lelőhelye után „jankovichien”
(Jankovics-barlang).
A kérdés megoldását az új, máriaremetei Felső
barlang feltárása segítette elő, ill. döntötte el. Ebben

® ©
Aranyleletek a Felső-barlangból

iy ,i

.1 j

.i

>*

Középső bronzkori mellfüggő a Felső-barlangból

a kis barlangban, a holocén humusz alatt, közvet
lenül a Würm 1. rétege került felszínre. A kultúrréteg
faunája messzemenően mesterséges összetételű, —
vadászat eredménye. A fauna fajai a kultúrréteget
a Würm 1. tetőzése elé helyezik. A kevés szerszám
ehhez az említett kultúrához tartozik — és velük
együtt a Homo neanderthalensis King. 3 összetartozó
foga került elő. — Megemlítjük még, hogy a barlang
felső, holocén rétegében, egy mesterségesen ásott
gödörben, bronzkori kincs-lelet került elő. Az össze
függő, mintegy 50 darabból álló kincslelet pontosan
datálható. (Bronz melldísz, diádéin, karperec, bronz
balták, arany hajkarikák, borostyángyöngyök stb.)
Tovább haladva a kultúrák sorrendjében, új fel
tárás folyt a Bivak-barlangban (Pilis-hegység). Itt
szintén az előbbi kultúra nyomai és a jóval későbbi
„barlangi gravettien” ipara került elő. A faunisztikai,
szedimentológiai stb. vizsgálatok ellenőrzése itt is
tisztázta az előbbi „jankovichien” kronológiai hely
zetét. Kora a Würm 1. körüli időre tehető.
Újabb hitelesítő ásatások folytak a Pilisszántó I.
és II. kőfülkében. Az előbbi a már egyszer említett
„magdalenien” kérdését, ill. meghatározását változ
tatta meg.
Magyarország legfiatalabb paleolitikus kultúrája
— amely barlangokban fordul elő — az ún. „bar
langi gravettien” . Korábban magdaleniennek hittük.
Az új vizsgálatok bebizonyították, hogy ez a civili
záció — voltaképpen egy egészen kis csoport — a
nyiltszíni lösz-területeken ismert gravettien egyik
változata. Lelőhelyei ismét mind a Dunántúl ÉK-i
szögletében helyezkednek el. A csoport jellegzetes
sége, hogy a barlangokban kizárólag két eszköz
fajtáját ismerjük. Ez a mikrogravett hegy és a tom
pított hátú penge (point miero-gravette és latne á clos
abattu) . Feltűnő az eszközkészlet egyoldalúsága, de
ugyanakkor az is, hogy ezek a barlangi lelőhelyek
mind a hegyvidék szélén, a nyílt síkságra néző ol
dalakon helyezkednek el. Valószínűleg csak alkalmi
vadásztanyák voltak. Erre mutat a vadászott fauná
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juk is, amely határozottan kiválasztást és elszállítást
bizonyít. (A rénszarvasnak csak a humerusa és a
forgócsontja fordul elő — más semmi !) — Az új
kutatások szerint tehát a ..mikrogravett csoport” a
nyiltszíni gravettien telepekkel függött össze, — de
megjegyezzük, hogy szeretnénk olyan nyiltszíni tele
pülést (állomást) találni, ahol viszont ugyanezek a
szerszámok fordulnának elő. (!) — A csoport kora
egyébként a Würm utolsó tetőzése: nálunk a Würm
3. és néha a közvetlen utána következő periódusra
tehető.
Ugyanezen kultúra anyagát tárták fel a Pilis
szántói II. kőfülkében és végül a Remete-barlangban
is. Az utóbbi lelőhelyen, 11 méter mélységben, csak
a posztglaciális réteget sikerült eddig elérni. A Re
mete-barlang jelentősége inkább az, hogy itt Buda
pest környéke régészetének, történetének szinte
páratlan keresztmetszetét találjuk. A holocéntől
kezdve 12 kultúra leletei kerültek elő. Alulról föl
felé egymást követik a neolitikum, a rézkor, a bronz
kor több periódusának, ill. kultúrájának, a keltaeraviszkusz népességnek a leletei, majd pedig római
kori és középkori, alkalmi lakás nyomai kerültek elő,
egészen a 13—14. századig.
* * *
E rövid áttekintésben a barlangkutatásnak csak
a legfontosabb régészeti eredményeit érintettük.
Nem sorolhattuk fel, hány barlangban folyt ásatás,
rétegtani-régészeti vizsgálat, hitelesítő szelvényezés
az elmúlt évtizedekben. Ezeken belül is csupán a
paleolitikum egyes eredményeit és kérdéseit vázoltuk.
Mégegyszer alá kell huznunk, hogy ezeket a nyílt
színi telepkutatások jóval nagyobb sora egészíti ki.
Kutatásunk — a paleolitikum szempontjából —
együtt tekinti a löszöket, travertin-területeket, a régi,
már klasszikus lelőhelynek számító barlangokat és
az újakat. A további kutatás feladata, hogy ezt a
munkát új barlangi állomások felfedezésével tovább
vigye.
D r. G ábori M iklós
B udapesti T örténeti M úzeum
1053 B udapest
K árolyi utca 16.
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ARCHEOLOGICAL RESULTS
OF INVESTIGATION
IN HUNGÁRIÁN CAVES
This paper was in full published in English in the
Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
and Cave) on the occasion of the 7th International
Speleological Congress.
APXEOJIOrMHECKHE PE3YJIbTATbI
HCCJIE^OBAHHH BEHrEPCKMX ÍIEIIIEP

B cTaTbe oőoömaioTCfl peiyjibTaTbi HccjieaoBan p o B e a e H H b ix
Ha
np o T JO K eH H H
nocJiezumx
25 JieT. TeppHTopHB BeHrpHH He HBJiaeTCfl őoraToft
MecTOHaxo>K^eHHBMH naJTeojiHTa; KpyrmeHLiiHe nemepbi cTaJin BcicpbiBaTbca HaHHHaa c 1900 t o a o b ;
HeCMOTpa Ha 3TO npOH30UIJlH y^HBHTe.lbHbie H 3 MeHCHHfl B OTHOllieHHH oömnx npe,acTaBJieHHH o
BeHrepcKOM naJieoJiHTe h b onpeitejieHHH erő
MecTOHaxoacneHHH h xyjibTyp. 3 t o oőycjioBJieno
TeM, HTO C OJJHOH CTOpOHbl yBeJIHHHJlOCb KOJ1 HHeCTBO MeCTOHaXOHCXieHHH, C ZtpyrOH C T O p O H b l ,
HCCJieaoBaTejibCKHe paőoTbi 6 h j i h Bee őojiee h
őojiee CHJibHO HanpaBJieHbi Ha npoőjieMbi xponoCTpaTHrpa(j)HH BHeuiaiouinx nopoii. A btop cTaTbH
aaeT oŐ3op oT^ejibHbix oőoőmaioiHHx paőoT,
pe3yjibTaTOB peBH3HOHHbix pacKonoK CTapbix MecTonaxo>KneHHH; oh ocymecTBJiaeT peBH3HK> coőpaHHbix CTpaTHrpa4>HHecKHx h apxeojiorHnecKHX
MaTepHa.ioB, a 3aTeM oh no KyjibTypaM paccMaTpwBaeT OTüejibHbie, Hanőojiee Ba>KHbie paipeibi. ílpn
3TOM BHHMaHHe aBTOpa KOHIteHTpHpyeTCH Ha
npoőjieMbi najieoHHTa b nemepubix ycjioBHax.
/leJio b t ó m , 4to pemeHHe 3 t h x npoŐJieM o^KH^aerch b KOHeHHOM CHeTe ot corjiacoBaHHoro H3yHennH
pacKonoK, npoBo^HMbix b Ha3eMHbix ycJioBHíix m
nemepax.
h h íí,

Karszí és Barlang, 1977. évf. I

II. füzet, p. 39—42. Budapest

Dr. Jánossy Dénes

A HAZAI BARLANGOK GERINCES ŐSLÉNYTANI KUTATÁSA
ÖSSZEFOGLALÁS
A dolgozat rövid összegezést ad a magyarországi gerinces őslénytani kutatások utolsó három évtizedének
eredményeiről. Ezek közül kiemelkednek a következők: 1. Az Esztramos-hegy mintegy húsz lelőhelyén sikerült
megtalálni a Villányi-hegységből régóta ismert alsó pleisztocén fauna észak-kárpáti megfelelőit, így jól össze
hasonlíthatók az azonos korú faunák déli mediterrán és észak-kárpáti fáciesei. 2. A feltárások révén sikerült
tisztázni a középső pleisztocén eddig hiányosan ismert szakaszainak faunáját ( tarkői, upponyi, várhegyi és
solymári szakaszok). 3. Teljesen új szintet képvisel a Bükk északi részén található varbói Lambrecht-barlang
és más, nemrégen felfedezett lelőhely anyaga, amely az utolsó glaciális küszöbének állatvilágával ismertet meg
bennünket.

A barlangok és karsztos üregek kitöltése rend
kívüli módon kedvez az őslénytani leletek felhalmo
zódásának, akár mint természetes csapdák (zsom
bolyok), akár mint ragadozó madarak és emlősök
ételmaradékainak, akár mint az ősember ,.konyhahulladékainak” gyűjtőhelye. így érthető, hogy
hazánk gerinces őslénytani lelőhelyeinek zöme
karsztképződményekhez kapcsolódik.
Területünkön Petényi Salamon János (1864) ása
tásaival és anyagfeldolgozásával több, mint száz éve
a mai igényeknek is megfelelő tudományos szinten
megindultak az ilyen irányú kutatások és kisebbnagyobb megszakításokkal, főleg a századforduló
óta a gerinces őslénytani vizsgálatok sorozata folya
matosnak tekinthető (Méhely. 1914; Kormos, 1837
stb.; Kadic, 1908, 1911 stb.; Mottl. 1941 stb.). Ezek
a vizsgálati eredmények megadták azt az alapot,
amire az elmúlt évtizedek különösen intenzívvé váló
kutatásai épülhettek (Kretzoi, 1956, 1962 stb.;
Jánossy, 1969, 1973 stb.). így főleg az elmúlt három
évtizedben területünkön olyan rétegtani sorozatot
sikerült felállítani, mely nemcsak hazánkban, hanem
Európa-szerte is egyedülálló.
Az új eredmények előfeltétele volt az iszapoló
módszer bevezetése és általános alkalmazása a gerin
ces őslénytani ásatásoknál (lásd Jánossy, 1963).
A kutatások részint az eddig is már nagy vonások
ban ismert szakaszok (pl. alsó- és felső-pleisztocén)
részletesebb tagolása, részint a legújabb földtörté
neti időszakok „fehér foltjainak” (mint a középső
pliocén és középső pleisztocén gerinces állatvilágá
nak) megismerése terén hoztak újat. A könnyebb
áttekinthetőség kedvéért a következőkben földrajzi
egységek szerint ismertetem a tárgyalás alatt álló
időszak (főleg barlangi) ásatásainak jelentősebb ered
ményeit, a területeken belül korok szerint haladva.

A Dunántúlon hazánk egyik legrégibb barlang
kitöltésének, a Csákvári-( Esterházy-) barlang alsó
pliocén üledékének újravizsgálata történt az ötvenes
évek elején (Kretzoi, 1954). Az új módszerekkel
végzett ásatások Európa leggazdagabb Hipparionfaunáját eredményezték.
A Villányi-hegység ma már több mint 40 lelet
helyből álló karsztüreg- és hasadéksorozatának
ismerete Petényi már említett múlt századbeli kuta
tásaival kezdődött, majd Kormos (főleg 1937) ezeket
széles alapokra fektette. A lelőhelyek újravizsgálata,
illetve újabbak felfedezése aztán az ötvenes években
(Kretzoi, 1956). majd legújabban (Jánossy, 1975-től)
sok új eredményt hozott, főleg finom rétegtani
vonatkozásban. Az így felállított felső pliocén —
alsó pleisztocén csarnótai, beremendi, villányi fauna
hullámok, valamint a templom-hegyi és nagyharsány-hegyi fauna-fázisok, — melyek egyes kisemlősök (főleg pocokfélék) dominancia-szakaszaira épí
tett, új alapokra helyezett rétegtani tagolást jelen
tenek, — mind a hegység egyes lelőhelyeihez kap
csolódnak. Ezzel a Villányi-hegység az európai alsó
pleisztocén sorozat „sztratotípusává” vált.
Itt említhetjük meg a ma már világhírűnek tekint
hető Vértesszőllős 2. lelethelyét, mely gazdag medveés denevérleleteivel azt bizonyítja, hogy a mérsékelt
égöv eddig ismert egyik legrégibb ősembere is már
alkalmilag meghúzódott barlangszerű képződmé
nyekben (Jánossy, 1969).
Hazai barlangjaink kitöltésének legtöbbje, —
akárcsak Európa-szerte, — felső pleisztocén (vagy
holocén) leleteket szolgáltat. így ennek az időszak
nak az élővilágát, faunaszakaszait ismerjük a leg
jobban (tágabb értelemben vett „Würm” ).
Alsó pleisztocén gerinces őslénytani lelet is egyre
több válik ismertté hazánk és kontinensünk karszt-

Őslénytani leleteiről ismert magyarországi barlangok földrajzi elhelyezkedése
I. DUNÁNTÚL. 1 Csákvári-barlang, 2 Szárazgerence-barlang, 3 Tekeres-völgyi-sziklaeresz, 4 Bivak-barlang,
5 Remete-barlang, 6 Pilisszántói II. köfulke, 7 Jankovich-barlang, 8 Mély-völgyi-sziklaeresz
II. ÉSZAK-MAGYARORSZAGI-HEGYVIDÉK.9AzEsztramos-hegy barlangjai, 10Porlyuk-barlang, 11 Köves
váradi-barláng, 12 Tarkői-kőfülke, 13 Upponyi-köfiilke, 14 Hór-völgyi-barlang, 15 Lambrecht-barlang,
16 Poroslyuk, 17 Istállósköi-barlang, 18 Subalyuk, 19 Petényi-barlang, 20 Rejtek-sziklaeresz

üregeiből. A különbségek az alsó és felső pleisztocén vált barlangok mind szenilisek, színültig feltöltöttek
faunák közt azonban olyan nagyok, hogy jelentős voltak.
törzsfejlődési szakaszt kellett a kettő között feltéte
A felső pleisztocén — holocén üledékeket tartal
leznünk, az erre vonatkozó első adatok mégis soká mazó egyéb dunántúli barlangok jelentős újdonságot
várattak magukra. A Solymári-ördöglyuk zsomboly nem szolgáltattak. Ilyenek Roska M. ásatása a
kitöltésének faunája már közel 40 éve, — meglepően bakonyi Szárazgerence (Pörgöl-hegy) würm eleji
idegenszerű állattársaságával — komoly figyelmez anyagában (Varrók, 1955), vagy a pilisi Bivak-,
tetést jelentett arra vonatkozólag, hogy ennek az Remete-barlangban, a Pilisszántói II. -kőfülkében,
egyes szerzők szerint ismeretlensége miatt ,,nem valamint a mecseki Mély-völgyi-kőfülkében (Vértes,
létezőnek” tekintett szakasznak jelentős állomásait 1952.) folyó kutatások (Jánossy, 1953; Vértes, 1951).
még nem ismerjük. Végül a közelmúltban a budai Említésre méltó a gerecsei Jankovich-barlang elő
Vár-hegy Hilton Szállójának alapozásánál feltárt kis terében végzett ásatás, mely jelentős adatokat szolgál
barlang kitöltése, valamint a Nagyharsány-hegy tatott a pleisztocén—holocén átmeneti időszak
tetejének barlangjában (6 -os lelethely) végzett újabb faunaváltozásaira vonatkozólag (Jánossy ásatása,
ásatás, a később tárgyalásra kerülő észak-magyar in Vértes, 1956), valamint a bakonyi Tekeres-völgyiországi upponyi és Hór-völgyi lelőhelyekkel együtt, sziklaodu,mely annak idején Európa egyik legdélibb
további tagolást tett lehetővé (Jánossy, 1969 és még felső pleisztocén örvös lemming-előfordulását kép
nem publikált adatok). így az eddig felállított viselte (Bertalan—Kretzoi, 1962).
A dunántúliaknál is figyelemreméltóbbak azok a
vértesszőllősi (tarkői), upponyi és solymári szaka
szok kiegészítéseképpen az utóbbi kettő közé önálló gerinces őslénytani eredmények, melyek északi
rétegtani szakaszként a castellumi szintet állíthatjuk középhegységeink barlangjaiból és karsztos képződ
(a budai vár = castellum alapján elnevezve). így a ményeiből eredő anyagokhoz kapcsolódnak.
középső pleisztocén területünkön egyelőre négy-öt
Ezek közt legjelentősebb az Aggteleki-karszt
szakaszra bontható és ez a szám a jövőben bizonyára vidéken fekvő Osztramos- (Esztramos-) hegy kő
még növekedni fog. Figyelemre méltó, hogy a közép fejtőrendszere. Az ebben feltárt nagyszámú barlang
ső pleisztocén üledékeket tartalmazó eddig ismertté és karsztüreg közül 1969-től 1974-ig 20 különböző
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lelethely üledékeiből kerültek elő a középső pliocéntól a középső pleisztocénig terjedő időszak külön
böző szakaszait képviselő faunák. A lelőhely-soro
zat állattársaságai részben egykorúak a villányiakkal,
és így jól összehasonlítható a földtanilag azonos korú
faunák déli-mediterrán és északi-kárpáti fáciese.
A lelőhelyek rendkívül gazdag, sokszor unikumjellegű anyaga lehetővé tette eddig 2 0 , a tudományra
nézve új emlősfaj és alfaj leírását. Ezek közül ki
emelendő egy a miocénben már kihaltnak hitt
rágcsálócsaládnak (Eomiydae) az alsó pleisztocénig
túlélő tagja, mely egy eddig ismeretlen nemzetséget
képvisel, és az Esztramosról az Estramomys simplex
(Jánossy, 1969) elnevezést kapta. A 3. és 1. lelőhely
két új sztratigráfiai egység, a tornai szint és az
estramontiai biozóna típus-lelőhelye. Ezek közül
az utóbbi olyan szárazföldi kisemlősfaunát tett első
ízben ismertté, mely a pliocén Európa-szerte eddig
legkevésbé feltárt szakaszának egy részét képviseli
(lásd Jánossy, 1969, 1971, 1972, 1973 stb.).
Említésre méltó a jósvafői Lófej-völgyben fekvő
Porlyuk-barlang anyaga, mely egy komplex feldol
gozás mintapéldája, és faunája az utolsó glaciális
küszöbére datálja az anyagot (Jánossy — Kordos
stb., 1973.), valamint ugyancsak a területnek a korai
holocén aprógerinces sztratigráfiájával ismertet meg
bennünket néhány újonnan felfedezett lelőhely (pl.
Nagy-oldal, Kordos, 1975).
Végül a karsztjelenségekben és barlangokban már
eddig is rendkívül gazdagnak ismert Bükk-hegység
egy sor újonnan felfedezett vagy újra vizsgált külön
böző korú lelőhely-anyagot szolgáltatott.
Ezek közül földtani értelemben a legrégibb a
répáshutai Kövesvárad karsztzsákja, mely megintcsak a villányi-hegvségi anyaggal jól párhuzamosítható, — de eltérő fáciesű, — az alsó és középső
pleisztocén határáról származó anyagot szolgáltatott
(Jánossy, 1963.).

Korban ezután következik a felsőtárkányi Tarkőikőfülke vörös agyagának a maga nemében egyedül
álló középső pleisztocén sorozata. A középső pleisz
tocén eddig ismeretlen biozónáját képviselő (tarkőifaunahullám) lelethely, sok ezer leletével változatos
finomrétegtani egymásutánt és eddig 8 , a tudományra
nézve új madár- és emlősfajt ill. alfajt szolgáltatott.
A tarkői ásatások sorozata egyúttal a példamutató
együttműködés jelképe amatőr barlangkutatók és
szakemberek között (Jánossy, 1962.).
A Bükk északi nyúlványán (Upponyi-szigethegység) fekvő Upponyi I-es kőfülke, valamint a déli
Bükkben (Cserépfalu) felfedezett Hór-völgyi-barlang szolgáltatta, — mint azt a dunántúli lelőhelyek
ismertetésénél már említettük, — a középső pleiszto
cén legkevésbé ismert szakaszainak faunáit.
Az északkeleti Bükkben (Varbó) található Lambrecht Kálmán-barlang kitöltésanyaga a Vértesszőllősön kívül legrégibb hazai ősembertelep kony
hahulladékainak és a ragadozók zsákmányának
szerencsés párhuzamos felhalmozódása. Egyedül
állóan gazdag anyaga által ismertet meg bennünket
az utolsó glaciális küszöbének állatvilágával (,,Histrix-horizont” ) a varbói faunaszakasz (Jánossy,
1964). Hasonló rétegtani szintet képvisel a nemrégi
ben felfedezett répáshutai Poros-barlang (1975, még
nem publikált anyag).
A már régen ismert és kiaknázott suba-lyuki és
istállóskői barlangok kitöltésanyagának újravizsgálata igazolja, hogy milyen nagy perspektívák rej
lenek a modern ásatási módszerek alkalmazásában.
Mindkét helyen a régi ásatások folyamán gyűjtött
fajok többszörösét sikerült nyerni (Jánossy, 1955,
1960). Az utóbbi az „istállóskői biozóna” típuslelő
helye.
Végül a Petényi-barlang (Peskő) és a Rejteki-kőfülke (Répáshuta) a dunántúli anyagnál említett
Jankovich-barlangi pleisztocén-holocén átmeneti

A Tarköi-kőfülke
előtere
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sorozat más fáciessel jelentkező megfelelője (lásd:
Jánossy-Kordos, 1976).
Ez a rövid áttekintés világosan mutatja, barlang
jaink üledékei őslénytani szempontból mennyire
fontos sorozattal gazdagították eddig is e téren
ismereteinket és az egyre aktívabbá váló barlangkutatási munkálatokban e téren még jelentős távla
tok rejlenek.
D r. Jánossy Dénes
T erm észettudom ányi Múzeum
Föld- és ő slé n y tá r
1088 Budapest
M úzeum körút 14 16.
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RESLLTS OF PALAEONTOLOGICXL
EXCAVATIONS
IN CAVES IN HUNGARY

This paper was in full published in English in the
Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
and Cave) on the occasion of the 7th International
Speleologica! Congress.
nAJIEOHTOJIOniHECKHE
IICCJIE^OBAHHR nOIBOHOMHblX
B BEHTEPCKMX IIEUIEPAX
A btop cTaTbH noaBoaHT m orn naaeoHTonornnecKnx HCCJieüOBaHMH noiBOHOHHbix, npoBeaenHbix
b Beurpun b TeneHHe Tpex nocaeaHHX aecaTHaeTHm.
PacKonKH, npoBeneHHbie na hobmx MecTonaxoachchhhx, a Taicace peBHina MaTepHaaa, lanojinjuornero noineMHbie noaocTH h paHee HiyHeuHbix
nemep, npHBeaw k 3HaHHTeabHbiM peiyjibTaTaM,
MHorwe H3 KOTopbix HMeer Ba>KHoe 3HaHenHe aa*Ae
b MacuiTaőe EBponbi.
1. B npHMepHO ztBa.maTH nyHKTax ropbi OcrpaMOiu (b nemepax h TpeutHnax cicaa) yaaaocb Hátim
ceBepHO-KapnaTCKHe 3KBHBaaeHTbi HHAHenaeiícToueHOBOM 4)ayHbi. ztaBno H3BecTHOíí b ropax Bmji.iaHb b IOjkhoü BeHrpnn. B^aro^apa MpeiBbinafiHO
őoraTOMy MaTepHaJiy ocTpa.MomcKHx MecTOHaxoAXieHHH CTaJIO B03.M0/KHbIM OnHCaHHe ÜBaZtUaTH
hobwx nnn HayKH bh^ ob h no;tBHüOB MJieKonmaioutux. FÍ3 hhx Bbiüaiomeecí! 3HaneHHe HMeeT no 3 HaHHe BHita Estramomys symplex, KOTopbiií neaCTaBJiaeT coőoio npeacTaBHTeab Bbi.\iepiuero eme
b MMouene ceMeíícTBa rpbnynoB, aojKUBiuHíí ao
paHHenaeíícTOueHOBoro Bpe.MeHH.
2. B pe3 yabTaTe pacxonoK yaaaocb BbiaciuiTb
(J)a>Hy ao cnx nop MaaoH3 BecTnoii aacTH cpeaHero
naeMCTOueiia (cj)a3 bi TapKé, YnnoHb, BapxeabCastellum h IIIoÜMap).

3. CoBepmeHHo HOBbiií tophtoht npeacTaBJifler
coőoü MaTepwaa nemepbi JlaMŐpexT y c. Bapőo
b ceBepHoft nacTH rop Biokk h apyrnx, HeaaBHo
oőnapyjKeHHbix MecTOHaxoacaenHií, KOTopbiií 3 »a komht nac c AHBOTHbiM uapcTBOM, c y m e c T B O B a mHM Ha nopore nocaeaHero oaeaeHeHHa.

Karszí és Barlang, 1977. évf. I—II. füzet, p. 43—46. Budapest

Dr. Bertalan Károly

A MAGYAR BARLANGKUTATÁS TÖRTÉNETE ÉVSZÁMOKBAN
ÖSSZEFOGLALÁS
Az alábbi összeállítást a szerző a Karszt és Barlang szerkesztőségének felkérésére készítette el 1976-ban.
Ez valamivel részletesebb, mint a hasonló formában a Karszt és Barlang 1977. évi angol nyelvű különszámában
megjelent összeállítás. Az esetleges észrevételeket és kiegészítéseket köszönettel veszi a szerkesztőség.

1037 Odvaskő, az első barlangi vonatkozású ma
gyar helynév állítólagos okleveles említése.
1549 Először szerepel nyomtatásban az Aggteleki
barlang Wernher G. munkájában, mely azon
ban téves olvasás következtében Füleki-barlang alakjában jelenik meg, és a tévedésre
előbb Bél Mátyás, korunkban pedig Dénes
György mutat rá. A helyes névalak végül 1742ban lát nyomtatásban napvilágot Bél Mátyás
egyik könyvében. Wernher G. munkája több
más magyarországi barlangot is említ.
1719 Buchholtz György Bél Mátyás felkérésére
hossz-szelvényt készít a Deményfalvi-barlangról. Mai ismereteink szerint ez az első barlang
szelvény hazánkban.
1723—1742 Bél Mátyás latin nyelvű munkáiban
számos hazai barlangot leír.
1725 Brückmann F. E. ismertetést közöl Liptó
megye ,.Sárkánybarlangjairól.” (A bennük
talált állítólagos sárkánycsontok később a
barlangi medve maradványainak bizonyultak.)
1768 Mattenheim József molnár egy abaligeti forrás
megbontásával barlangot fedez fel, a későbbi
Paplikát, a mai Abaligeti-barlangot.
1744 Nedetzky Elek már saját tapasztalatai alapján
írja le az erdélyi Funáca-barlangot.
1794 Farkas Jánosnak, a Baradla lelkes kutatójának
felkérésére és közreműködésével Sartory József
bányamérnök térképezi az Aggteleki-barlang
első részét. (Máig is ez az első, mérnök által
készített, alaprajzi barlangtérkép.)
1801 Raisz Keresztély, Gömör megyei mérnök fel
méri az aggteleki Baradla-barlangot, helyszín
rajzot, alaprajzot és hossz-szelvényt is készít
róla, melyek a barlang német nyelvű ismerte
tésével együtt 1807-ben jelennek meg.
1819 Kölesy Vince átkutatja, felméri és részletesen
leírja az Abaligeti-barlangot. Munkája a kö
vetkező évben a Tudományos Gyűjtemény
ben jelenik meg.

1825 (június 1-én) Vass Imre, Gömör megye mér
nöke felfedezi az Aggteleki-barlangnak Vas
kapun túli részét a mai Színpadig. Az így meg
nagyobbodott barlangot ismét felméri és mo
nografikus leírást készít róla, mely 1831-ben
magyarul és németül is megjelenik könyv alak
ban, térképmelléklettel, így ezt tekinthetjük az
első kétnyelvű barlangmonográfiának.
1849 Meghal Raisz Keresztély. (Emlékére 1970-ben
a Baradlában oldalágat neveztek el róla.)
1863 Meghal Vass Imre, Gömör megye mérnöke.
(Az MKBT emlékérmet nevezett el róla.)
1869 Szabó József geológus kutatást végez az Ágasvári-barlangban, mely máig is legnagyobb a
nem karsztosodó kőzetben keletkezett bar
langjaink között.
1876 Nyáry Jenő nagyszabású régészeti ásatást foly
tat a Baradlában, melynek eredményei még
Kossuth Lajost is hozzászólásra, barlangi
szakcikk publikálására késztették.
1882 Balatonfüreden, a Tamás-hegy aljában kő
fejtés közben barlangra akadnak; ebből ala
kítják ki a mai Lóczy-barlangot.
1884 Chalupny J. abaligeti plébános feltáratja és
látogathatóvá téteti az Abaligeti-barlangot.
1886 Münnich Kálmán újból felméri a Baradlát,
ennek alapján készül el a Verestói-kijárat
1890-ben.
1891 Miskolcon házalapozáskor kőszerszámokat
találnak, melyekben Hermán Ottó felismeri a
jégkori ősember eszközét. A leletek körül ki
alakult vita ad indítékot a későbbi, nagy sikerű
ősrégészeti barlangásatásokhoz.
1900 Koch Antal összeállítást közöl Magyarország
kövük gerinces állatmaradványairól és lelő
helyeikről, melyek között sok nevezetes bar
langunk is szerepel.
1902 Tapolcán kútásáskor barlangnyílásra akadnak,
és ezen átkúszva megtalálják a mai Tavas
barlang első termeit.
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1904 (június 23.) Scholtz Pál Kornél és Bagyura
János a Pál-völgyi kőfejtő üregeit vizsgálva meg
találják a Pál-völgyi-barlang ősét, és azt egé
szen a mai Színházig bejárják.
1906 (november 14.) Kadic Ottokár megkezdi nagy
szabású bükki ásatásait a Szeleta-barlangban.
1910 (január 5.) Lóczy Lajos a Magyarhoni Föld
tani Társulat választmányi ülésén indítványt
tesz Barlangkutató Bizottság alakítására, mely
január 28-án Siegmeth Károly elnökletével
megtartja alakuló ülését. Február 10-én az
anyaegyesület közgyűlése is jóváhagyja a
Bizottság megalakulását.
1911 Strömpl Gábor geográfus az MFT Barlangkutató Bizottságának megbízásából bejárja a
gömör-tornai barlangvidéket, ahol 77 barlang
adatait rögzíti jegyzőkönyvében, majd előzetes
jelentésében. Tudtunkkal ez az első — szak
ember által végzett — céltudatos szpeleográfiai terepfelvétel hazánkban.
1911 Az MFT Barlangkutató Bizottsága expedíciót
szervez az Alsó-hegyre.
1911 (augusztus) Kadic Ottokár a tübingai nemzet
közi ősrégészeti kongresszuson meggyőzi a
szakembereket a Szeleta-barlangi paleolitlele
tek valódiságáról, és ezzel megalapozza a
magyar ősrégészeti barlangkutatás nemzetkö
zi tekintélyét.
1913 (február 20.) A Magyarhoni Földtani Társulat
Barlangkutató Bizottsága önálló szakosztál
lyá alakul át Lenhossék Mihály vezetésével, és
megindítja a „Barlangkutatás — Höhlenforschung” című kétnyelvű folyóiratát Kadic
Ottokár szerkesztésében.
1914 (december 27.) Életének 79. évében meghal
Hermán Ottó, az MFT Barlangkutató Szak
osztályának első tiszteletbeli tagja, a magyar
ősemberkutatás és ennek érdekében az ásatásos barlangkutatás életre hívója, egyben az
utolsó magyar polihisztor. (Az MKBT emlék
érmet nevezett el róla.)
1914 Horusitzky Henrik összeállításában megjelenik
a magyarországi barlangokra vonatkozó ada
tok irodalmi jegyzéke Siegmeth K. hagyatéká
nak felhasználásával. Ez az első rendszeres
magyar barlangbibliográfia.
1919 Megalakul a Pannónia Turista Egyesület
Barlangkutató Szakosztálya Scholtz Pál Kornél
vezetésével.
1920 Kadic Ottokár javaslatára a BETE (Budapesti
Egyetemi Turista Egyesület) is barlangkutató
szakosztályt alakit, mely 1948-ig áll fenn,eleinte
Kessler Hubert, majd Jaskó Sándor, végül
Bertalan Károly vezetésével.
1920 (május 13.) 71 éves korában elhuny id. Lóczy
Lajos geológus, a Földtani Intézet igazgatója,
a szervezett magyar barlangkutatás elindítója.
(Emlékére Balatonfüreden barlangot és gim
náziumot, a Pál-völgyi-barlangban pedig ter
met neveztek el.)
1926 (február 20.) Az MFT Barlangkutató Szakosz
tályának szakembereiből a barlangkutató turis
ták, valamint az érdeklődő nagyközönség be
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vonásával önálló Magyar Barlangkutató Tár
sulat alakul Cholnoky Jenő (ügyvezető elnök)
és Kadic Ottokár (főtitkár) vezetésével. A tár
sulat folytatja a „Barlangkutatás” kiadását, és
„Barlangvilág” címen népszerűsítő új folyó
iratot is indít. (Az MBT és két folyóirata a
második világháború végén szűnik meg.)
1926 (március 25.) Kadic Ottokár megkezdi a csákvári Esterházy-barlang nevezetes ásatását,
melynek során alsó-pannon ősgerinces faunát
is sikerül feltárni.
1927 (szeptember 14—15.) Német és magyar bar
langkutatók nemzetközi találkozója zajlik le
hazánkban, melyen neves osztrák barlangkutatók is részt vesznek. Ekkor gyullad ki
először a villany a Pál-völgyi-barlangban, és
ekkor történik meg a legmélyebb hazai zsom
bolyok első bemászása. Ekkor alakul meg
a Mecsek Egyesület Barlangkutató Szakosz
tálya is.
1929 (március 14.) A Magyar Barlangkutató Társulat
választmányi ülésén elfogadják a „Barlangok
tulajdonjogáról, kutatójogáról, védelméről és
gondozásáról, valamint az Országos Barlang
tani Intézet létesítéséről” szóló tervezetet.
1929 Kaffka Péter főmérnök mérései és terve alapján
elkészül a Baradla-barlang jósvafői kijárata,
miáltal a barlang teljes hosszában, útismétlés
nélkül megtekinthetővé válik.
1930 (szeptember 20.) A budai Szemlő-hegyen,
Miklóssy Géza gyógyszerész telkén terepegyengetés közben üregre akadnak, mely
Kessler Hubert és a telektulajdonos kitartó
kutatásai révén a mai Szemlő-hegyi-barlanggá
növekedik.
1932 (április 27.) Dancza János, Kadic Ottokár
munkavezetője a cserépfalvi Suba-lyukban
megtalálja a jégkori ősember első biztos hazai
csontmaradványait, melyek később a legter
jedelmesebb magyar barlangmonográfia meg
írására ösztönöznek.
1932 (augusztus 21.) Kessler Hubert kutatótársával
az Aggteleki-barlangból kiindulva a Styxpatak medrén át bejut a Domicába, és ezáltal
kimutatja a két barlangrendszer járható össze
függését.
1932 Bécsben német nyelven jelenik meg Dudich
Endre terjedelmes, világviszonylatban is úttörő
jellegű monográfiája az Aggteleki-barlang
biológiájáról.
1932 (szeptember 26.) A budai Ferenc-hegyen,
a Törökvészi út csatornázásakor barlangnyí
lásra bukkannak, mely Kessler Hubert beje
lentésére és Cholnoky Jenő közbenjárására
nem került betemetésre, mint a többi hasonló
üreg, sőt az állandó kutatások következtében
ma már 4000 m-re növekedett hasadékredszerbe, — a Ferenc-hegyi-barlangba vezet.
1935 Az „Erdőtörvény” keretén belül megjelent
természetvédelmi rendelkezések a magyar
barlangok védelméről is gondoskodnak.
1935 (augusztus 17.) Megnyílik a budavári pince
barlangok idegenforgalmi szempontból ren

dezett szakasza Vár-barlang néven, valamint
a vele kapcsolatos Barlangmúzeum.
1936 Megalakul a természetbarátok Turista Egye
sületének (TTE) barlangkutató szakosztálya
Venkovits István vezetésével.
A felszabadulás után Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztály néven szerveződik újjá.
1942 Légoltalmi kórház létesül a budavári pincebarlangok egy részében.
1944 Az MBT irodája belövést kap. A háborús
események miatt a barlangkutatás megbénul.
1946 A Magyar Barlangkutató Társulat újra meg
alakul Tasnádi Kubacska András (elnök).
Laki Gyula (ügyvezető elnök) és Vértes László
(főtitkár) vezetésével. Az egyesület ebben a
formában csak pár évig marad fenn.
1946 (szeptember 28.) Venkovits István és Jakucs
László Sátorkő-pusztán gipszképződmények
kel díszített, hévizes eredetű barlangot tár fel
286 m hosszúságban.
1948 (március 13.) Először járják be a BETE bar
langkutatói a Mátyás-hegyi-barlang Centenáris
szakaszát, mellyel a barlang hossza 1540 m-re
növekszik.
1952 (március 20.) Karsztankétot rendez a Buda
pesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Föld
rajzi Tanszéke Bulla Béla professzor vezetésé
vel.
1 9 5 2 (május 31.) Zsombolykutató munkabizottság
alakul a Magyar Hidrológiai Társaság Mis
kolci Csoportja keretében.
1952 (augusztus 4.) Jakucs László és munkatársai
bejutnak a Béke-barlang Felfedező-ágába.
Ez az első, elméletileg megalapozott, céltuda
tos barlangfeltárás hazánkban.
1952 (szeptember 3.) A Magyarhoni Földtani Tár
sulat keretében Barlangkutató Szakosztály
alakul Jakucs László vezetésével, mely 1955ben a Magyar Földrajzi Társaság szervezetébe
került át.
1952 (október 18—19). Miskolcon országos talál
kozót tartanak a magyar barlangkutatók a
Földtani Társulat és a Hidrológiai Társaság
rendezésében.
1954 (augusztus 31.) Sikerül a Budapesti Műszaki
Egyetem barlangkutatóinak Maucha László
vezetésével a Vass Imréről elnevezett barlang
első üregébe bejutni. Magát a főágat csak
1955. aug. 18-án tudják robbantással meg
nyitni, amikor is a barlang megismert összhossza 1 km-re növekszik.
1954 (november 14.) Balázs Dénes és munkatársai
több hónapos kemény munka után bejutnak
az égerszögi Szabadság-barlang felfedező ágá
ba, és ezzel megnyílik az út a 2717 m hosszú
cseppkőbarlangba.
1955 (november 3.) Megalakul a Magyar Hidroló
giai Társaság Központi Karszthidrológiai és
Barlangkutató Bizottsága Kessler Hubert
vezetésével.
1956 (február 9.) A VITUK1 táróvágata eléri a
később Kossuth Lajosról elnevezett barlang
üregrendszerét, melyet Kessler Hubert és

Jakucs László elméleti megfontolások alapján
előre meghatároztak.
1957 (február 27.) Életének 81. évében elhunyt dr.
Kadic Ottokár egyetemi tanár, a magyar tudo
mányos barlangkutatás megalapítója.
A század első négy évtizedében ő a magyar
barlangkutatás vezéregyénisége, a társulati élet
ügyvivője, mindkét folyóirat szerkesztője stb.
(Az MKBT emlékérmet nevezett el róla.)
1957 (február 28.) Jakucs László munkatársaival
felfedezi a Baradla alsó barlangjának első
szakaszát.
1957 (november 10.) Kutatóállomást létesít a buda
pesti Építőipari, Közlekedési és Műszaki
Egyetem Jósvafőn a Vass Imre-barlang mellett
Papp Ferenc prof. kezdeményezésére és irányí
tásával. Az állomást később a V1TUKI veszi
át és kibővíti. Immár két évtizede ez a hazai
tudományos barlangkutatás egyik fontos köz
pontja.
1958 (december 12.) Megalakul a Magyar Karszt
os Barlangkutató Társulat a Nehézipari Mi
nisztérium felügyelete alatt, és ezzel ismét
önálló társadalmi szerve lett a magyar barlangügynek.
1959 A Műszaki és Természettudományi Egyesüle
tek Szövetsége keretén belül megalakul a
Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizottság,
amelynek fő feladata, hogy tudományos ta
pasztalatcsere fórumot biztosítson a magyar
kutatók számára és a költségvetésből kapott
állami támogatással elősegítse tudományos
kiadványok megjelentetését. (Megszűnéséig a
Bizottság fedezte az évkönyvek és a Karszt és
Barlang c. folyóirat nyomdai költségeit.)
1959 Megindul a Karszt-és Barlangkutatás c. év
könyvek sorozata, amely a magyar szakembe
rek fontosabb kutatási eredményeit közli job
bára idegen nyelven. (Az első kötet — 1959.
évfolyam jelzéssel— 1960-ban jelent meg.)
1959 (május 14.) Barlangfürdő nyílik Miskolctapol
cán a meleg vizű Tavas-barlangban.
1959 Szanatórium létesül a jósvafői Béke-barlang
ban a légúti betegségben szenvedők kezelésére.
1960 Barlangbiológiai Laboratórium létesül Agg
teleken a Baradla Róka-lyuk nevű oldalágában
Dudish Endre professzor vezetésével.
1961 (január 1—9.) A Tapolcai-tavasbarlangban
300 méter hosszú víz alatti járatrendszert
úsznak be a búvárok. Ekkor készül először
mozgófilm búváros barlangkutatásról.
1961 (április 30.) Barlangtani Múzeum nyílik a
budai Vár-barlangban Papp Ferenc és Barátosi
József irányításával.
1961 (augusztus 6 .) Dénes György vezetésével a
Vörös Meteor Természetbarát Egyesület bar
langkutatóinak sikerül bejutni az évek óta ke
resett alsó-hegyi nagy barlangrendszerbe,
melyet Meteor-barlangnak neveznek el.
Ez a barlang rejti magában az ország egyik leg
nagyobb barlangtermét, a közel 1 0 0 m hosszú
Titánok csarnokát.
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1961 (december 24.) Megjelenik az új természetvé
delmi törvény, amely valamennyi barlangun
kat védetté nyilvánítja.
1961 Megjelenik a Karszt- és Barlangkutató c. fo
lyóirat első két száma, színes borítólappal, sok
képpel.
Karszt és Barlang címen máig is ez a dúsan
illusztrált folyóirat a magyar barlangkutatás
legsokoldalúbb reprezentánsa.
1962 (június 9.) A bükki Létrás-tetői-barlang kuta
tói elérik a főágat.
1963 Az MKBT Dokumentációs Szakosztálya meg
indítja a szpeleográfiai terepfelvételeket,
melyek már eddig is 300-náI több barlangból
szolgáltatnak részletes adatokat.
1965 (július 24.) Életének 64. évében elhunyt Szabó
Pál Zoltán professzor, a Magyar Tudományos
Akadémia Dunántúli Tudományos Intézeté
nek igazgatója, a magyar karsztmorfológiai
kutatások kiváló művelője.
1965 (december 31.) Életét veszti három — 17 és
18 éves — diák a Baradla vizes ágában végzett
túra során.
1968 (augusztus 20). 54 éves korában meghal Vértes
László ősrégész, az MKBT vezetőségi tagja.
(A Gerecsében barlangot neveztek el emlékére.)
1969 (január 8 .) Életének 6 8 . évében elhunyt Papp
Ferenc professzor, az MKBT egyik legagilisabb tisztviselője, a jósvafői Vass Imre kutató
ház életre hívója. (Emlékére barlangot nevez
tek el a Pilis-hegységi Ezüst-hegyen.)
1969 (március 29.) Az első hazai barlang-bioklimatológiai ankét, az MKBT, valamint a Magyar
Meteorológiai Társaság és a Magyar Balneoklimatológiai Egyesület rendezésében.
1969 (szeptember 26.) Magyar kezdeményezésre
Szpeleoterápiai Bizottság alakul a Nemzet
közi Szpeleológiai Unió Stuttgartban tartott
közgyűlésén.
(A Bizottság második szimpóziumát Buda
pesten tartotta.)
1970 (február 26.) A Nehézipari Minisztériumtól a
Műszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetsége veszi át a MKBT felügyeletét.
(Ezzel egyidejűleg megszűnt, illetve beolvadt a
társulatba a MTESZ keretében eddig műkö
dött Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizott
ság.)
1971 (február 5.) Életének 76. évében elhunyt
Dudich Endre professzor, az MKBT dísz
elnöke.
1971 (április 1.) Megjelenik az 1961. évi természetvédelmi törvény végrehajtási utasítása, mely
a barlangok védelmét részletesebben szabá
lyozza.
Éttől kezdve minden barlangkutatáshoz az
OTVH engedélye kell.
1971 (június 12—27.) A Vecsem-bükki-zsomboly
továbbkutatására szervezett expedíció Szenthe
István vezetésével 245 m mélységig jut, ezzel
feltárja hazánk legmélyebb barlangját.
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1971 (augusztus 5—9.) Nemzetközi Karsztmorfoló
giai Szimpóziumot rendez az MKBT a Magyar
Földrajzi Társasággal és a Szegedi József
Attila Tudományegyetem Földrajzi Tanszéké
vel együttműködve, a Nemzetközi Földrajzi
Unió Éurópai Regionális Konferenciája kere
tében.
1972 (szeptember 27—október 1.) Nemzetközi Barlangterápiai Szimpóziumot tartanak Budapes
ten az MKBT rendezésében.
1974 (szeptember 3—4.) Nemzetközi szimpózium
Pécsett ..Karszt és Klíma” címmel.
1975 (május 8 .) Az Országos Természetvédelmi
Hivatal saját hatáskörében Barlangtani Inté
zetet létesít.
1975 (augusztus 26—29.) ,,Baradla 150” címmel az
MKBT nemzetközi konferenciát rendez, amely
elsősorban a barlang természeti értékeinek
védelmével foglalkozik.
1976 (május 2.) Barlangi robbantás következtében
két barlangkutató veszti életét a Blikkben.
1976 (július 5—6 .) Barlangok védelme c. ankét.

DATE RECORD ON THE HISTORY
OF HUNGÁRIÁN SPELEOLOGICAL
RESEARCH
This paper was in full published in English in the
Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
and Cave) on the occasion of the 7th International
Speleological Congress.

JIETOniICb HCCJIE^OBAHHM
BEHrEPCKMX nEIUEP

B CTaTbe b xpoHOJiorHHecKofl noc-ie,aoBaTe;ibnepeHHCJunoTCfl BaaoieHiiiHe aaTbi h coőbiTHH B HCTOPHH nOlHaHMfl BCHrepCKHX KapCTOBblX
paiíoHOB h nemep. Kak* bhuho hí npHBeneimoro
cnHCKa, nepBaa aaia — 1037 r., Koraa BnepBbie
ynoMHHaeTCfl b rmcbMeHHOM nok-yivieHTe nemepa
O/marnké b 3a^yHaiicKOM xpae. B nenaTHOM BMiie
BnepBbie nyŐJiHKyeTCB HaiBamie nemepbi ArrTejiex
b 1549 r. EcTeciBeHHO, CHCTCMaTHnecKHe MapinpyTbi, noHCKH h onucaHHe nemep őbuin HanaTbi namhoto noiace — b nanane XVIII Béka. n e p B b i i í
npojiojibHbiH nemepHbiH pa3pe3 őbui nocTpoen
b 1719 r. jjb. ByxrojibuoM, b to BpeMfl Kak nepBbiií
nnaH, noztpoÖHO h tohho pa3pa6oTaHHbiií, őbui
cocTaBJieH b 1794 r. ajw nemepbi Bapa/yia. rieinepiibie pacKonKH c apxeoJiorHHecKon neiibio nanaJiHCb b 1876 r. h ocoőchho lunpoxo pa3BepnyjiHCb
b KOHite XIX BeK*a.
hocth

Karszt és Barlang, 1977. évf. I—II. füzet, p. 47--54. Budapest

Dr. Kordos László

MAGYARORSZÁG LEGHOSSZABB ÉS LEGMÉLYEBB BARLANGJAI
1975. december 31. és 1977. december 31. között
A 200 méternél hosszabb és 50 méternél mélyebb magyarországi barlangok listáját, valamint részletes
dokumentációját az alábbi nem hivatalos formában, az elmúlt 3 év adatainak felhasználásával állítottam
össze. A barlangok hosszúságának és mélységének számítását az 1965. évi ljubljanai Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus határozatban egységesítette. Ennek szempontjait Dénes Gy. a ,,Karszt és Barlang”
1966. II. számában magyarul is ismertette. Az 1977. évi sheffieldi kongresszuson az UIS Nagybarlangok
Bizottsága Cl. Chabert vezetésével további javaslatokat terjesztett elő, amelyeket a bizottság el is fogadott.
Ezek közül legfontosabb, hogy a hivatalos listákon csak a feltérképezett barlangok adatai szerepelhetnek.
Azon barlangoknál, amelyeknél az adatok kétségesek, részben térképezettek, vagy nem térképezettek,
ún. „várakozási listát” , vagy „nem hivatalos listát” illik felfektetni. A részben térképezett barlangok adatait
is csak a térképezett adatnak megfelelő helyre lehet a listába összesíteni.
A magyarországi barlangokról jelenleg nem tudunk olyan hivatalos listát összeállítani, amely a nemzet
közi követelményeknek megfelelne, s egyúttal valósághoz közeli képet nyújtana barlangjaink méretéről.
Ezért az alábbi lista „nem hivatalos” , mindössze egybegyűjti a jelenlegi adatokat, forrásukkal együtt.
Az 1975—76—77. éveket összefoglaló adatok jelenlegi közlését több tanulmány és felmérés előzte meg,
így Buczkó et. al. (Karszt és Barlangkutató, 1961), Czájlik—Dénes (Karszt és Barlang, 1962), Dénes (Karszt
és Barlang, 1968 és 1970). 1975. december 31-i adatzárással Kordos összeállítást készített, amely adatai
publikálásra kerültek (Karszt és Barlang, Special Issue 1977; Cave Documentation in Hungary. — Proc.
7th Int. Speleol. Congr. Scheffield. 1977. — Spelunca. Special 2. 1977. Paris). 1977-ben a Magyar Karszt
és Barlangkutató Társulat a „Műsorfüzeten” keresztül adatokat kért az 1977. december 31-i állapotokról.
A felhívásra beérkezett adatlapok, valamint a publikációk és kéziratos jelentések képezték az 1977. évi
lista alapját. Ez a lista a „Műsorfüzet” 1978. májusi számában jelent meg, majd a júniusi számban azt
helyesbítés és pótlás követte.

Magyarország leghosszabb barlangjai
Sorszám A barlang neve
1

.

.
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
10.
2

.
12.
13.
14.
15.
16.
11

Baradla—Domica-barlangrendszer
Budai Vár-barlang
Béke-barlang
Mátyás-hegyi-barlang
Ferenc-hegyi-barlang
Szabadság-barlang
Létrási-vizesbarlang
Solymári-ördöglyuk
Szemlő-hegyi-barlang
Létrás-tetői-barlang
(Szepesi-barlang)
Hajnóczy-barlang
Pál-völgyi-barlang
Vass Imre-barlang
Tapolcai-tavasbarlang
Fekete-barlang
Borókási IV. sz. víznyelőbarlang

1977
kb. 25 000 m
kb. 1 0 0 0 0
8 743
4 200
4 000
2 717
kb. 2 2 2 0
kb. 2 0 0 0
1 962
1 660
kb. I 234
kb. 1 2 0 0
kb. 1 0 0 0
kb. 1 0 0 0
kb. 1 0 0 0
kb. 1 0 0 0

1976

1975

kb. 25 000 m kb. 25 000 m
kb. 1 0 0 0 0
kb. 1 0 0 0 0
8 743
8 743
4 200
4 200
4 000
4 000
2 717
2 717
kb. 2 0 0 0
kb. 2 0 0 0
kb. 2 0 0 0
kb. 2 0 0 0
1 962
1 962
1

660
584

kb. 1 2 0 0
kb. 1 0 0 0
kb. 1 0 0 0
kb. 1 (XX)
kb. 1 (XX)

660
684
1 2(X)
1 (XX)
1

kb.
kb.
kb.
kb.
kb.

1 0 0 0

1 (X)0
1 0 0 0

Elhelyezkedés
Aggteleki-karszt
Budai-hegység
Aggteleki-karszt
Budai-hegység
Budai-hegység
Aggteleki-karszt
Bükk
Budai-hegység
Budai-hegység
Bükk
Bükk
Budai-hegység
Aggteleki-karszt
Balaton-felvidék
Bükk
Bükk
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Sorszám A barlang neve
17.
18.
19.
2 0 .
2 1 .
2 2 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

1977

Abaligeti-barlang
István-lápai-barlang
Álba Regia-barlang
Jávor-kúti-víznyelőbarlang
Viktória-barlang
Cserszegtomaji-kútbarlang
Mexikó-völgyi-barlang
Kossuth-barlang
Vénusz-barlang
Diabáz-barlang
Bolhási-víznyelőbarlang
Meteor-barlang
Szirén-barlang
Lengyel-barlang
Baradla-Alsó-barlang
Ezüst-hegyi III. sz. barlang
Kecske-lyuk
Szamentu-barlang
Kórház-barlang
Forrás-mésztufabarlang
Molnár János-barlang
404. sz. barlang
Kőlyuk I.
István-barlang
Legény-barlang
Sátorkő-pusztai-barlang
Bátori-barlang
Keselő-hegyi-barlang
Háromkürtő-zsomboly
Mánfai-kőlyuk
Ürömi-víznyelőbarlang
Vecsem-bükki-zsomboly
Pisznice-barlang
Tábla-völgyi-barlang
Harcsaszájú—Bagyurabarlangrendszer
Pénz-pataki-víznyelőbarlang
Tettyei-pincebarlang
Soltész-kerti-mésztufabarlang
Rákóczi I. sz. barlang
Rákóczi II. sz. barlang
Esztramosi-barlang
Leány-barlang
Dorogi I. sz. (Nagy-) kaverna

kb.
kb.
kb.
kb.

kb.
kb.
kb.
kb.
kb.
kb.
kb.
kb.

kb.
kb.
kb.
kb.
kb.

kb.
kb.

1976

991
950
925
907
800
800
700,3
633
600
533
510
500
500
400
400
400
400
400
380
380
351,1
350
350
350
350
350
300
260
256
253
250
250
247
228

1 160
kb. 2 940
880
kb. 1 0 0 0
kb.
800
kb.
800
700,3
633
600
kb.
300
kb.
520
kb.
500
kb.
500
kb.
450
kb.
400
kb.
400
kb.
400
272,7
380
kb.
2 0 0

225
221,3
218
215

225
238,1
218
215

kb.
kb.
kb.
kb.
kb.

2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0

1975
1 160
kb. 2 940
800
kb. I 0 0 0
kb.
800
kb.
800
700,3
633
600
kb.
300
kb.
520
kb.
500
kb.
500
kb.
450
kb.
400
kb.
400
kb.
400
273
380
kb.
500

—

—

—

kb.
kb.
kb.
kb.

350
350
350
350

—

kb.
kb.
kb.
kb.

350
350
350
350

—

—

—

—

kb.

2 0 0

kb.

kb.
kb.

253
250
250
247

kb.
kb.

kb.

2 2 0

kb.
kb.
kb.
kb.
kb.

2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0

500
253
250
250
247
—

225
260

Elhelyezkedés
Mecsek
Bükk
Bakonv
Bükk
Bükk
Keszthelyi-hegység
Bükk
Aggteleki-karszt
Bükk
Bükk
Bükk
Aggteleki-karszt
Bükk
Gerecse
Aggteleki-karszt
Pilis
Bükk
Bükk
Balaton-felvidék
Bükk
Budai-hegység
Aggteleki-karszt
Bükk
Bükk
Pilis
Pilis
Budai-hegység
Gerecse
Bakony
Mecsek
Pilis
Aggteleki-karszt
Gerecse
Bakony

2 0 0

Budai-hegység
Bükk
Mecsek
Bükk
Aggteleki-karszt
Aggteleki-karszt
Aggteleki-karszt
Pilis
Pilis

245 m
240
170

Aggteleki-karszt
Bükk
Bakony
Bükk
Bükk
Bükk
Aggteleki-karszt
Bükk
Aggteleki-karszt

—
—

kb.
kb.
kb.
kb.
kb.

2

(X)

2 0 0
2 0 0
2 0 0

Magyarország legmélyebb barlangjai
1

.

.
3.
4.
2

5.
6 .
7.
8 .
9.
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Vecsem-bükki-zsomboly
István-lápai-barlang
Álba Regia-barlang
Létrás-tetői-barlang
(Szepesi-barlang)
Diabáz-barlang
Fekete-barlang
Meteor-barlang
Bányász-barlang
Szabó-pallagi-zsomboly

245 m
242,5

245 m
240

2 1 0

2 1 0

165,8
kb. 153
140
131,7
130
130

165,8

166

—

—

140
131,7
130
75,6

140
150
130
76,5

Sorszám A barlang neve
10 .

.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2 0 .
2 1 .
2 2 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
11

Pénz-pataki-víznyelőbarlang
Hajnóczy-barlang
Baradla—Domica-barlangrendszer
Keselő-hegyi-barlang
Jávor-kúti-víznyelőbarlang
Kis-kőháti-zsomboly
404. sz. barlang
Borókási II. sz. víznyelőbarlang kb.
Szeleta-zsomboly
kb.
Mátyás-hegyi-barlang
Háromkürtő-zsomboly
Borókási IV. sz. víznyelőbarlang
Speizi-barlang
Nagykőmázsa-völgyi-barlang
Almási-zsomboly
Vár-tetői-barlang
Rákóczi I. sz. barlang
Hársas-barlang
Létrási-vizesbarlang
Mexikói-völgyi-barlang
Bolhási-víznyelőbarlang
Tábla-völgyi-barlang
Tektonik-zsomboly
Csipkés-zsomboly
Rejtek-zsomboly
Lengyel-barlang
Remény-zsomboly
Bodzás-oldali II. sz. zsomboly
Róka-hegyi-barlang
Ezüst-hegyi III. sz. barlang
Útmenti-zsomboly
Naszályi-víznyelőbarlang
kb.
Bátori-barlang
kb.
Vértes László-barlang
Borókási III. sz. víznyelőbarlang
István-barlang
kb.
Banán-zsomboly
Jura-zsomboly
Jószerencsét-aknabarlang
Nagykőmázsai-hasadékbarlang
Pócsakői-víznyelőbarlang
Búbánat-zsomboly
kb.
Kurta-bérci-hasadékbarlang
Széki-zsomboly
Viktória-barlang
kb.

1977

1976

1975

Elhelyezkedés

127,7
117
116
115

146
118
116

130
99
116

Bükk
Bükk
Aggteleki-karszt
Gerecse
Bükk
Bükk
Aggteleki-karszt
Bükk
Bükk
Budai-hegység
Bakony
Bükk
Bükk
Bükk
Aggteleki-karszt
Bükk
R u da bánya i-hegy ség
Bükk
Bükk
Bükk
Bükk
Bakony
Aggteleki-karszt
Bakony
Aggteleki-karszt
Gerecse
Mecsek
Bükk
Pilis
Pilis
Bükk
Naszály
Budai-hegység
Gerecse
Bükk
Bükk
Aggteleki-karszt
Gerecse
Mecsek
Bükk
Aggteleki-karszt
Aggteleki-karszt
Bükk
Aggteleki-karszt
Bükk

112
110

110

110

—

110
110

106
105
102
96
93,5
93
90
87
86,9
85
80,2
80
78
76
75

74
73
70
65
60
60
60
60
60
55,6
55
55
54
52,1
52
51
51
51
50
50
50

—

120

kb. 115
kb.
kb.

110

kb. 115
110
—

kb.

110

106
103

92
106
105

102

160

—

—

110

93,5
93
90
87
86,9
85
80,2
kb. 80
78
—

76
74
73
kb. 75
65
60
60
59
kb. 60
—

81,6
55
kb. 55
—

kb. 60
52
51
51
—

93,5
93
90
70
87
85
80
kb. 80
65
—

76
72
73
—

65
60
60
—

kb. 60
—

82
60
kb. 55
—

kb. 60
50
51
51
—

50

50

—

—

kb. 50

kb. 50

A szerkesztő kiegészítése.

Magyarország leghosszabb és legmélyebb barlangjainak minden eddiginél tágabb körű és pontosabb
ismertetése jó alkalmat kínál arra, hogy a barlangnevek egységes írásmódját is rögzítsük. Bár erre már
számos kísérlet történt, az egységes írásmód máig sem vált általánossá. Cikkíróink nyomán előfordult, hogy
a Karszt és Barlang hasábjain is ugyanannak a barlangnak különböző írású nevei jelentek meg. Kérjük
munkatársainkat, a barlangi dokumentációkat készítő kutatókat, hogy a jövőben az itt közölt formában írják
az érdekelt barlang nevét.

Az itt nem szereplő, valamint a jövőben feltáruló barlangok elnevezéseinek helyesírásához tájékoztatásul
közöljük az alábbi elveket, amelyek összhangban vannak a Magyar Tudományos Akadémia földrajzi
nevek írására vonatkozó szabályaival.
1.
Ha a föld alatti objektum elnevezése kötőjellel írott földrajzi tulajdonnéven alapszik, akkor — a kötő
jeles írásmód változatlan megtartása mellett — a helyhatározói ,,i” képzővel megtoldott névhez ragasztjuk
szintén kötőjellel a barlang vagy más utónevet. Például: Mátyás-hegy, az ott található barlang helyes írás
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módja: Mátyás-hegyi-barlang. (Hibásan még ma is gyakran Mátyáshegyi-barlangnak írják.) Ugyanígy:
Nagykömázsa-völgy és Nagykőmázsa-völgyi-barlang, Szabó-pallag és Szabó-pallagi-zsomboly stb.
2. Jóval egyszerűbb a helyzet, ha a barlang elnevezése személy vagy tárgy tulajdonnevéből, jelzős meg
határozásból stb. ered. Ilyenkor az alapnévhez változatlanul hozzátoldjuk a kötőjeles -barlang, -zsomboly
stb. köznevet. Pl. Vass Imre-barlang, Meteor-barlang, Csipkés-barlang.
3. Előfordul, hogy ideiglenesen sorszámmal jelölnek meg egy-egy új barlangot. Ilyenkor feltétlenül fel
kell tüntetni a névben a földrajzi fekvést, az írásjelek torlódása miatt azonban a kötőjeleket elhagyjuk.
Például: Borókási IV. sz. víznyelőbarlang, Bodzás-oldali II. sz. zsomboly.
4. Gyakori eset, hogy a karsztobjektumok elnevezésénél annak típusát is belefoglalják a köznévi utótagba.
A barlang szavunk ilyen típusváltozatai lehetnek: aknabarlang, cseppkőbarlang, hasadékbarlang, jég
barlang, jegesbarlang, kútbarlang, mésztufabarlang stb. Ezeket egybeírva ugyanúgy kapcsoljuk a barlang
tulajdonnevéhez, mint a barlang szót. Tehát: Pénz-pataki-víznyelőbarlang, Jószerenesét-aknabarlang stb.
Eddig ettől eltérően írtuk a ,.tavas barlang” vagy a ,.vizes barlang” toldalékokat, de a jövőben ezeket is
egységesen a fenti barlangtípusokhoz hasonlóan kezeljük. Tehát a Tapolcai-Tavas-barlang helyett Tapolcaitavasbarlangot, a Létrási-Vizes-barlang helyett Létrási-vizesbarlangoX írunk. A barlangot jelentő népi el
nevezéseket (ördöglyuk, kőlyuk stb.) szintén földrajzi köznévként szerepeltetjük, tehát így írjuk: Solymáriördöglyuk, Mánfai-kőlyuk stb. Az utóbbi példákban a ,,barlang” szó kitétele (Solymári-ördöglyuk-barlang)
felesleges, mivel a népi elnevezés (ördöglyuk) önmagában is barlangot jelent.
5. Ha a földrajzi név nem tartozéka a barlang nevének, hanem magyarázatul szolgál, kis kezdőbetűvel
írjuk és nem kapcsoljuk kötőjellel a barlang tulajdonnevéhez. Például: a lillafüredi István-barlang, a budai
Vár-barlang, az aggteleki Baradla, de nagy kezdőbetűvel: Aggteleki-barlang.
THE LONGEST AND DEEPEST CAVES
OF HUNGARY (DECEMBER 31, 1977)

This paper was in full published in English in the
Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
and Cave) on the occasion of the 7th International
Speleological Congress.
CAMblE ^JlHHHblE M CAMblE
rjiybO K H E nEm EPbi b e h t p h h
A b t o p CTaTbH coőpaji h oöoőutMJi b Taöjmny ztaHHbie o caMbix őojibiiiHX nemepax BenrpHH cornacHO
c o c t o h h h k ) 31 zteKeSpa 1977 r. B cnncKe caMbix
ZtJiHHHbix nemep (JmrypHpyeT 59 oötjCkt, Kaacaaa
H3 KOTopbix HMeeT zuiHHy CBbiuie 200 m . nepBoe
MecTo b cnwcKe raHHMaeT CHcreMa nemep Bapa^Jia/loMMua, nojibiytomaflca m h p o b o h HiBecTHOCTbio
(25 k m ) , HaxoztHinaflCfl Ha TeppnTopHH ztByx cTpaH
— BeHrpHH h HexocJioBaKMH. B cnncoK caMbix
myöoKHx nemep BKjnoneHbi oöteKTbi zumnee
50 m. TaKHx HMeeTCH 54. CaMaa rnyőoKaa KapcTOBaa maxTa Ha TeppHTopHH BeHrpHH 3to — BeneM6 k)kkckhh
>k o m 6
( — 245 m ) ,
H axo^am H H ca
Ha
njiaio Ajibuioxenb b npezteziax ArrTeneKCKoro
KapcTOBoro panoHa. HHTepecHO oTMeTHTb, h t o
oömaB itJiHHa nepeHHcneHHbix ropnroHTaJibHbix
nemep cocTaBJiseT 87 k m , a ecnn Bee KapcTOBbie
maxTbi öbuiH 6 bi nojio>KeHbi ztpyr nozt ^pyroM, t o
Mbi noziyHHJiH 6 bi maxTy rJiyÖHHOH 5100 m .
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Részlet a Baradláből (Borzsák—Prágai fotó)

JEGYZETEK
A Magyarország leghosszabb és legmélyebb barlangjai című összeállításban
szereplő adatok forrásai
A balige ti-bar láng. Szabó P. Z .: A Mecsek és a Villányi-hegység
barlangjai. — K arszt és B arlangkutató. 1961. I. 3 - 2 0 . szerint
649 m hosszú. D énes G y.: M agyarország leghosszabb és leg
mélyebb barlangjai 1970 végén. — K arszt és Barlang. 1970. II.
103. ad ata alapján 1160 m hosszú.
R ónaki L. 1977-ben közölte a barlang új felmérése alapján készült
térképet (R ónaki L.: Mecseki K arsztk u tató C soport évi jelentése
1977-évröl). Az 1 —34. felmérési pontok redukált poligonhosszúsága 447,119 m . Az I. sz. Ny-i oldalág kifejtett hossz-szelvényéről
leolvasva ( 1 —60. pont) 176,0 m , a II. sz. Ny-i oldalág (1 93.
pont) 368,0 m. A barlang összhosszúsága így 991 m.

Álba Regia-barlang. Pék J. (szerk.): A székesfehérvári Álba
Regia B arlangkutató C soport Évkönyve. 1975. 1 —71. szerint
450 m hosszú. Mélysége K árp át J. 1975-ös térképe szerint
—163 m. Szolga F. szerint (in. Pék J. 1975. id. m ü) 170 m mély,
becsült mélysége 190 m. K árpát J. 1975 —76-os térk ép én —210 m
mélység szerepel. Szolga F .: H azánk harm adik .ffcgmélyebb
barlangja a Tési-fennsíkon.
K arszt és B arlang. 1976. I -II.
p. 58. szerint hosszúsága 880 m, mélysége 199 m (felm ért ad ato k
210 —220 m mélységig becsülve).
Szolga F. 1977-ben közölte az ad atlap o n , hogy az 1975 - 7 6 77ben felm ért ad ato k alapján mélysége 210 m , hosszúsága 925 m .
Az 1977. decem beréig m egism ert részekkel együtt becsült hossza
kb. 1100 m.

Almási-zsomboly. Buczkó E. et a l .: M agyarország legmélyebb
barlangjai. — K arszt- és B arlangkutató. 1961. II. 93.

L énárt L. közlése alapján (A datlap, 1977) az 1955. évi nyári
m érés alapján hossza 520 m, mélysége 75,2 m. L énárt L.: H id ro 
geológiai kirándulások a Bükkben.
N M E . Jegyzet. M iskolc.
1977. a 225 -228. oldalon közli az 1953. évi felm érés alapján
készített alaprajzot és kiterített hosszm etszetet 1 : 500 m éret
arányban.
M olnáf L. 1977. évi térképe és ad a ta alapján a barlang hosszú
sága 510 m. Szikszai T .: A H erm án O ttó K arszt- és B arlangkutató
C soport 1977. évi jelentése.

Borókási II. sz. viznyelőbarlang. M észáros K .: A H erm án O ttó
K arszt- és B arlangkutató C soport 1975. évi jelentése. M iskolc.
K ézirat. 1 —13. részben felmérésén alapuló ad a ta szerint.

Borókási III. sz. viznyelőbarlang. M észáros K .: A H erm án O ttó
K arszt- és B arlangkutató C soport 1975. évi jelentése. M iskolc.
K ézirat. 1 — 13. részben felmérésen alapuló ad a ta szerint. A H er
m án O ttó B arlangkutató C so p o rt 1976. évi térképének ad ata
szerint 55 m mély.

Borókási IV. sz. viznyelőbarlang. M észáros K .: A H erm án O ttó
K arszt- és B arlangkutató C so p o rt 1975. évi jelentése. Miskolc.
K ézirat 1 13. szerint kb. 1 km hosszú és kb. 160 m mély. Becsült
adatok.
G erm án E .: H erm án O ttó B arlangkutató C soport 1976. évben
végzett m unkájáról, térképm ellékletéről leolvasva a barlang
102 m mély.

Búbánat-zsomboly. Lukács L. (1978) írásbeli közlése alapján
Banán-zsomboly. Lukács L. írásbeli közlése alapján (1978) mély

mélysége kb. 51 m.

sége 54 m.

Budai Vár-barlang. K adic O .: A B udavári barlangpincék, a Vár
Baradla-Alsó-barláng. M ozsáry P. és G . Beszám oló a B aradlaA lsó-barlang szifonjáról. — K arszt és B arlangkut. T áj. 1972/7.
37 —39. ad a ta és térképe szerint a bejárt hossza m egközelíti a
400 m étert.

Baradla Domica-barlangrendszer. D énes Gy. 1975-ben a ,,Baradla 150” nem zetközi konferencián Budapesten bejelentette,
hogy a rendszer 25 km hosszú. Az U IS N agy barlangokat nyilván
ta rtó bizottságának 1975. októberi összesítésében (C habert Cl.:
Les cavités les plus longues du m onde. Spelunca. 1975. 4. 7 8)
szintén 25 km -t jegyez. M élysége: D énes G y.: M agyarország
legmélyebb barlangjai (1968. dec. 31.-i állapot). K arszt és B arlang.
1968. I II. 26.
A V. M . B aradla B arlangkutató C soportja 1975 76-ban nagy
pontossággal felm érte a barlang Styx-ágát, 3000 m összhosszúságban (ebből: Styx-ág az országhatár és a H angverseny-terem
k ö zö tt = 964 m ; Csernai-ág fő járata = 851 m ; R ubikonág = 168 m ; Tigris-term i járat a T igris-terem és a Styx-ág kö
zött = 121 m ;S tyx-C sernai-ág átjáró ja = 75 m ; egyéb oldalágak és
k ü rtő k összesen — 820 m).
Vid ö . : V M TE. B aradla barlangk u tató csoport 1976. évi kutatási jelentés, p. 5 —6. és 1 : 1000
alaprajzi térkép.
Bál ori-barláng. Jelentés a B udapesti S port Egyesület Barlangk u tató C so port 1977. évi m unkájáról. H ossza kb. 300 m , mély
sége kb. 60 m.

Béke-barlang. Jakucs L .: A B éke-barlang. In : Aggteleki karszt
vidék. 8893 m felmérve, am i tartalm azza a 150 m hosszú, a
barlanghoz még nem csatolt Nagy-völgyi-víznyelő hosszúságát is.

Bodzás-oldali II. sz. zsomboly. M észáros K .: A H erm án O ttó
K arszt- és B arlangkutató C soport 1974. évi jelentése. M iskolc.
K ézirat. 1 —20. szerint részben térképezve.

Bolhási-viznyelöbarlang. Borbély S .: B arlang és zsom bolykutatás
a Bükkben. — H idr. K özi. 35. 6 —10. 357 —362. a d a ta szerint
520 m hosszú, térképe alapján kb. 80 m mély. Várszegi S.:
Beszám oló jelentés a M iskolci Bányász S p o rtk ö r T erm észetjáró
és B arlan g kutató S zakosztály 1969. évi m unkájáról. M iskolc.
K ézirat, 1—2. szerint 86 m mély.

hegyi-barlang és a B arlangtani G yűjtem ény ism ertetése.
Bar
langvilág. X II. 3 —4. f. 1942. E cikk 56. oldalán ez áll ,,A régebben
végzett felmérések ugyanis kiderítették, hogy a törökpincék fő- és
m ellékjáratainak hosszúsága a 10 km -t m eghaladja.” U gyanitt
az 58. oldalon ,,az idegenforgalm i szem pontból rendezett Vár
hegyi-barlang. . . teljes hosszúsága a m ellékjáratokkal együtt
300 m .” A barlangról jelenleg nincs közkézen forgó térkép.

Cserszegtomaji-kútbarlang. T ó th L .: Ú jabb feltárások és meg
figyelések a C serszegtom aji K út-barlangban és környékén.
— K arszt és Barlang. 1965. II. 47 50. szerint 250 m felmérve,
összes becsült hossza kb. 800 m.

Csipkés-zsomboly (régebbi neve: I. 28-as zsomboly). Pék J.:
1-28. aknabarlang. — Szpeleográfiai terepjelentés. 1973. dec. 4.
szerint legnagyobb vertikális kiterjedés 76 m , míg K árp át J.
mellékelt térképén 73 m.
Pék -S z a rk a M észáros 1973-as felm érése és hosszm etszete
alapján 75 m mély.
Szolga F. közlése alapján (A datlap, 1977) az 1973 -7 4 -es felmérés
szerint mélysége 75 m , hosszúsága 108 m.

Diabáz-barlang. H orváth J. M áté J.: Ferencvárosi Term észetb arát S. K. B arlangkutató S zakosztálya. Jelentés az 1975. évi
m űködésről. 1 - 5 . B udapest. K ézirat.
ad a ta szerint 300 m
hosszú. M ajoros Zs. —L énárt L .: A M E A F C M arcel L oubens
B arlangkutató S zakcsoport éves jelentése (1974. dec. I . — 1975.
dec. 1.) M iskolc. K ézirat, szerint 150 m hosszú.
Szenthe I. -C zak ó L .: K utatási jelentés az M H SZ D ebreceni
K önnyűbúvár K lub b arlan g k u tató csoportjának 1977. évben
végzett b arlangkutatási tevékenységéről. A m ellékelt térképen
86,5 m mélységben van a legalsó fix pont. C zakó L. 1977-ben
az A datlapon közölte, hogy mélysége 153 m (106 m m ért és 50 m
becsült), hosszúsága 533 m. (F őág a 20 évesek term éig 125 m
m érve; Főág a 20-évesek term étől a végpontig 120 m becsült
hosszúságú, a Szép-ág 188 m m érve; az oldalágak becsült hossza
100 m .)
Dorogi I. sz. (Nagy-) kaverna. V enkovits I.: A datok a dorogi
m ezozoós alaphegység szerkezetével kapcsolatos üregekhez és
vízjáratokhoz. — H idr. K özi. 1949. 160 163. T érképről leolvasva.
M a m ár nem já rh a tó be.
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Esztramosi-barlang. Szilvássy G y .: O strom osi m észkőbánya
barlangjai. — Szpeleográfiai terepjclentés. 1965. jan. 10.
Ezüsthegyi III. sz. barlang. Dénes G y .: B arlangfeltárás a Pilisben.
— K arszt- és B arlangkut. T áj. 1969/2. 4. közli az ad ato k at
Szenthe I. feltárása és térképe alapján.
Fekete-barlang. Lévay T .—N ém eth A .: Jelentés a N M E .T D K .
K arszthidrológiai S zakcsoport 1975. évi m unkájáról. M iskolc.
K ézirat. 1 —2. O lasz J .: Az ország legnagyobb dolom itbarlangja:
a Fekete-barlang. — K arszt és Barlang. 1976. 1—II. p. 57 —58. —
A laprajzi térkép m élységadattal (kb. 1 km ).
Ferenc-hegyi-barlang. Szilvássy G y.: Beszám oló a Vám őrség
B arlangkutató C so p o rt 1963. évi m unkájáról. — K arszt- és
B arlangkut. T áj. 1964. I I —III. 3 6 —43. Térképezve, az addig
ism ert 2070 m éterhez új feltárás 1110 m, összesen 3180 m . Az
azó ta feltárt, becsült és részben m ért ad ato k alapján D énes G y.
4000 m -t k özöl. (K arszt- és Barlang. 1970. II. 103.)
Forrás-mésztufabarlang. L énárt L. az „A d atlap o n ” 1977-ben
közölte, hogy 1976. szeptem ber 23-án az általuk készített teodolitos felm érés szerint a barlang hossza 380,0 m , mélysége 8,22 m.
Hajnóczy-barlang. V arga C s.: Jelentés a H ajnóczy József Barlangk u ta tó C so p o rt 1974. (és 1975.) évi m unkájáról. Tiszaföldvár.
K ézirat. H osszúsága 1972-ben 320 m , 1974-ben a B aráth —K on
dor-féle térképről lem érve a 0 —22. felmérési pontok k özötti
távolság 86 m , 1975-ben 178 m új feltárás, összesen 584 m . Mély
sége V arga C saba (1975) a d a ta alapján 98.8 m.
V arga C s: Jelentés a H ajnóczy József B arlangkutató C soport
1976. évi m un k ájáról. A datuk alapján 118 m mély.
1977. dec. 31-ig a barlang térképpel dokum entált hossza 634 m ,
további becsült hossza 550 —600 m (V arga C s.: Beszám oló a
H ajnóczy József B arlangkutató C soport 1974—1978. évek közötti
tevékenységéről.
Harcsaszájú —Bagyura-barlangrendszer. V ukov P.: H arcsaszájú
(D éry) barlang. — Szpeleográfiai terepjelentés. 1968. febr. 29.
T achim éteres felmérése alapján a főág 163 m , m ellékágak 52 m ,
összesen 225 m .
H áromkürtö-zsomboly (1-12 sz. objektum ). (Pék J.): Szem el
vények a M H T K özépdunántúli csoportjának 1975. évi m un
kájáró l. Székesfehérvár. 12—13. szerint kb. 500 m hosszú.
Pék J. (szerk.): A székesfehérvári Álba Regia B arlangkutató
C soport Évkönyve. 1975. p. 1—71. Szolga F . ad ata alapján
105 m mély.
4422 Tés (K ataszterezési pályam ű 1977) ad ata és térképe alapján
hossza kb. 200 m , mélysége 103 m.
Szolga F. az „A d a tla p o n ” 1977-ben közölte, hogy az 1975—77.
évi fokíves, tájolós és függőkom paszos m érés alapján mélysége
105 m , hosszúsága 256 m . Becsült összes hosszúsága 310 m.
Harsas-barlang. Szilvássy G y .: Beszám oló a vám őrségi csoport
1962. évi m unkájáról. — K a rsz t-é s B arlangkut. T áj. 1962. 151 —
157. szerint kb. 70 m mély. M észáros K .: A H erm án O ttó K arsztés B arlan g k u tató C so p o rt 1975. évi jelentése. M iskolc. K ézirat
1 — 13. szerint 86,9 m mély.
István-barlang. K adic O .: A K árpáti-m edence barlangjai. I. K éz
irat. M Á F I T érk ép tár. 76 —81. ad ata szerint kb. 350 m hosszú,
k b . 55 m mély.
István-lápai-barlang. H osszúság 1300 m becsült (Gyenge L.:
A M iskolci H erm án O ttó B arlangkutató C soport 1965. évi
jelentése. — K arszt- és B arlangkut. T áj. 1966. 24 —25.); 1787 m
(Gyenge L .: A D V T K H erm án O ttó B arlangkutató C soportja
1966. évi jelentése. — K arszt- és B arlangkut. T áj. 1967. 32 —33.;
2740 m felm ért és 200 m becsült. (Gyenge L .: A Diósgyőri H erm án
O ttó b arlan g k u tató csoport 1969. első félévi jelentése. K ézirat.
1- 2.)
Mélysége (D énes G y .: M agyarország leghosszabb és legmélyebb
barlangjai 1970 végén. — K arszt és Barlang. 1970. II. 103.);
240 m (Gyenge L. 1967. m int fent.)
L én árt L. az „ A d atlap o n ” 1977-ben közölte, hogy a barlang
függőkom passzal felm ért hossza 650 m és 300 m becsült, mélysége
fokívvel mérve 237,5 m és kb. 5 m becsülve. U gyancsak L énárt L.
(H idrogeológiai kirándulások a Bükkben. — N M E . Jegyzet.
M iskolc 1977). a 73. oldalon közli, hogy az István-lápai-barlang
248 m mély, am iből az utolsó 11 m bizonytalan a változó szifonvízszint m iatt. A 141—144. oldalon közli a N M E T D K által
1973-ban készített térképet, ahol a legmélyebb p o n t 237,51 m .
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Jávor-kúti-vlznyelőbarlang. B orbély S .: B arlang és zsom boly
k u tatás a B ükkben. — H idr. K özi. 35. 6 —10. 357 —362. szerint
1,5 km hosszú és k b. 115 m mély. Szabó L .: összefoglaló jelen
t é s . . . M iskolc. 1966. 18. táblázat szerint 917 m hosszú.
D énes G y .: M agyarország leghosszabb és legm élyebb barlangjai
1970 végén. — K arszt- és Barlang. 1970. II. 103. szerint hossza
kb. 1000 m , mélysége 112 m.
L énárt L. az ad atlap o n 1977-ben közölte, hogy az 1953. évi
térkép alapján a barlang hossza 907 m , mélysége 112 m.
Jószerencsét-aknabarlang. R ónaki L .: Vízfőforrás és barlangjának
k u tatása. — K arszt és Barlang. 1970. I. 25 —30. Térképezve.
R ónaki L .: A M ecseki K arsztk u tató C soport jelentése az 1976.
évben végzett m unkáról, összeállításában a barlang mélység
ad ata 52 m.
Jura-zsomboly (Nagy- és Kis-nyelö). Juhász M .: Jelentés a
T atabányai B arlangkutató C soport 1975. évi tevékenységéről.
A z eddig „N ag y - és K is-nyelőként” nyilv án tarto tt barlangokat
1976- ban összekapcsolták és a Jura-zsom boly nevet használják
a tatab án y ai b arlangkutatók.
1977- ben Ju h á sz M . vezetésével a zsom bolyt feltérképezték,
mélysége 52,1 m (Juhász M .: Beszám oló a tatabányai Bányász
M űvelődési és O ktatási K özpont Vértes László K arszt- és Bar
langkutató C soportjának 1977. évi tevékenységéről).
Kecske-lytfL. Jakucs —K essler: A barlangok világa. 1962. 198. p.
ad ata, am ely B okor E . (1972) térképezése alapján került meg
állapításra.

Keselö-hegyi-barlang. A tatabányai Szabó József Geológiai
S zakközépiskola tanulói által feltárt barlangról 1976—77-ben
készült térkép (Béky P ., Bíró F . et al. felmérése) szerint 120 m mély.
B odor S. ad atlap ján és a Szabó József G eológiai Szakközépiskola
B arlangkutató C so portjának 1977. évi jelentése, térképe alapján
mélysége 115 m , hosszúsága 260 m.
Kis-kőháti-zsomboly. L eél-őssy S.: A K iskőháti-zsom boly. —
F öldrajzi É rt. 1955. térképe és ad ata szerint.

Kossuth-barlang. E szterhás I.: A Szilicei-plató szpeleológiája.
Eger. 1964. K ézirat, p. 68. szerint főága 500 m , teljes hossza kb.
800 m . E szterhás I. 1962-es térképéről leolvasva 633 m.

Kórház-barlang. B ertalan K . (1938) térképezése alapján.
Kőlyuk I. V alószínűleg K adié —M egay térképe alapján közli
D énes G y .: A B ükk karsztjai és barlangjai. In : Bükk útikalauz.
1970. 5 1 - 8 8 . Bp.

Középbérci Bányász-barlang. Várszegi S. —K ositzky J . : Beszám oló
jelentés a M iskolci B ányász SK . T erm észetjáró és K arsztkutató
Szakosztály éves m unkájáról. — K arszt- és B arlangkut. Táj.
1966. 2 3 —24. V ázlatos felmérés alapján.
Kurta-bérci-hasadékbarlang. Várszegi S. —K ositzky J .: Beszám oló
jelentés a M iskolci Bányász S K . T erm észetjáró és K arsztkutató
Szakosztály éves m unkájáról. — K arszt- és B arlangkut. Táj.
1966. 2 3 - 2 4 .
Leány-barlang. Leél —ő ssy S .: A pilisi Legény és Leány barlangok.
F öldr. É rt. III. 3. 602.

Legény-barlang. L eél—ő ss y S .: A pilisi Legény és Leány b arlan 
gok. — F öldrajzi É rt. III. 3. 602. térképe és ad ata szerint.

Lengyel-barlang. Lendvay B. A .: A V asútépítő T örekvés II. számú
barlangkutató csoportjának jelentése a Legyel-barlang 1964 66.
kö zö tti k utatásáról. — K arszt- és B arlangkut. T áj. 1967. 19 —25.
szerint 180 m felm ért és 270 m becsült hosszú, 73 m mély.
Lendvay Á. az a d ó la p o n 1977-ben közölte, hogy a barlang mély
sége az 1965. évi, 2 a jd az ismételt 1972. évi, a bejárattól a vég
pontig terjedő szakasz mélysége 73 m . A hosszúság m ért és
becsült ad ato k b ó l áll. 50 m-es mélységig a főjáratok alaprajza
térképezett. A tö b b i szakasz becsült, így a barlang m inim ális
hossza kb. 400 m .

Létrás-tetői-barlang (Szepesi-barlang). Juhász A .: Ú jabban fel
tá rt jelentősebb barlangok B orsodban. — T erm . T ud. K özi.
1965. IX . 10. 4 6 9 —474. szerint a feltárt folyosók hossza 1960 m ,
a külszíntől m ért legm élyebb pontja 165,80 m . A későbbi adato k
m ár egyértelm űen 1660 m hosszúságról és 165,80 m m élységről
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tu d ó s í t a n a k , íg y a z 1960 m valószínűleg sajtó h ib a. (Szabó L .:
ö s s z e f o g la l ó je le n té s .. . M iskolc. 18. táb lázat. 1966. és Juhász A .:
A L é tr á s te t ő i- b a r l a n g . — K arszt és B arlang. 1962. II. 4 5 —49;)
L é n á r t L. közlése szerint (A datlap, 1977.) az 1962-es felm érés

Nagykőmázsa-völgyi-barlang. B orbély S .: B arlang és zsom boly
k u ta tá s a Bükkben. - H id r. K özi. 1955. 35. 6 - 1 0 . 3 5 7 -3 6 2 .
térképe alapján 93,54 m mély.

függőkom paszos hossza 750 m , és 500 m becsülve, mélysége
fo k ív v e l m érve 164 m . L én árt L .: H idrogeológiai kirándulások
a B ü k k b e n . — N M E . Jegyzet. M iskolc. 1977. p. 146. szerint
mélysége 160 m (az aknája 137 m ), m elyhez kb. 600 m hosszú
s á g ú k ö z e l vízszintes ág tartozik.

Naszályi-viznyelőbarlang. Leél —ő ss y S .: A N aszály víznyelő
barlangjának újrafeltárása. — K arszt- és B arlangkut. T áj. 1962.
V. 64 —68., G á n ti T . 1953-as térképe alap ján .

404. sz. barlang. Lukács L. írásbeli közlése alapján (1978) hosszú
sága 350 m , mélysége kb. 110 m .

Létrási-vizesbarláng. T o k ár F . 1963 -64-ben készített alaprajzi
té r k é p é r ő l lemérve 785 m hosszú. Juhász A .: Ú jabban feltárt
je le n tő s e b b barlangok B orsodban. — T erm . T ud. K özi. 1965.

IX. 10. 4 6 9 —474. szerint 1170 m.
S z a b ó L .: összefoglaló jelentés a felsőanizuszi m észkőréteg Lilla
füred—Jáv o rk ú t k ö zö tti szakaszának karszthidrológiai k u tatá
s á ró l. M iskolc. K ézirat. 1966., a 18. táb lázat szerint 1320 m
h o s s z ú é s 85 m mély. D énes G y.: M agyarország leghosszabb és
le g m é ly e b b b arlangjai 1970 végén. — K arszt- és B arlang. 1970.
II. 103. k ö z lé s e szerint 2000 m . Mélysége S zabó L. (1966) közlése
s z e r in t.

. . .

L énárt L .: T ektonikai vizsgálatok a Létrási-V izes-barlangban és
környékén. — K arszt és B arlang. 1976. I —II. p. 9 —14. A lap
rajzi térképet közöl, de m éretadatokat nem .
L é n á r t L. „A d atlap o s” 1977. évi közlése szerint az 1975. évi
m é ré s s z e r i n t függőkom passzal felm ért hossza 1820 m és 400 m
b e c s ü lv e , mélysége fokívvel m érve 85 m . L énárt L .: H idrogeológiai
k ir á n d u lá s o k a B ükkben. N M E . Jegyzet. M iskolc. 1977. m unká
já b a n a 73. oldalon em líti, hogy a barlang összhossza kb. 3 km .
A 169 —184. o ldalon közli a barlang 1 : 500 m éretarányú alap 
r a j z á t.

Mánfai-kölyuk. Szabó P. Z .: A Mecsek és a Villányi-hegység
b a r l a n g ja i . — K arszt- és B arlangkut. 1961. I. 3 —20. szerint 73 m
fe lm é rv e , 180 m bejárva.

Mátyás-hegyi-barláng. Jaskó S. szerint 1948 decem beréig az összes
ism ert ágak hossza beleértve a 370 m-es tárórészt is, tengelyvonalának vízszintes vetületi hossza 2310 m . (Jaskó S .: A M átyás
hegyi-barlang. — M Á F I Évi Jel. B. 133—144.) M ikus: (1966)
M átyáshegyi-barlang „T oldy ága” . — Szpeleográfiai terepjelen
tés. 1966. febr. 25. szerint Vigh E. 1965-ös térképe alapján 475 m
új szakasz.
Vid ö . 1971. évi térképe alapján D énes G y. 1970-ben közli a
4200 m-es összhosszúságot. (K arszt és B arlang. 1970. II. 103.)
A mélysége: Jaskó S. (1948) 91,85 m -t m ért, Vid ö . (1971)
térképén 94,4 m . E z utóbbi ad ath o z csatlakozik a bejárati táró
talpszintje fö lö tti já ra to k m agassága, így: 106 m (D énes G y.
1970).
V. M . Vass Im re b arlangkutató csoport 1976-ban felm érte a
barlang T űzo ltó-ágát (Szerk.: D o m o k o s T .). Az 1 : 100-as
térképről leolvasva hossza 213 m , am it p o n to s azonosítás nehéz
sége m iatt a b arlang teljes hosszánál itt nem vettem figyelem be.
— VM TE Vass Im re B arlangkutató C soport 1976. évi jelentése.

Meteor-barlang. Bajom i D .: A M eteor-barlang faunisztikai vizs
gálata. — K arszt és B arlang. 1969. II. 6 1 —64. térképe alapján
mélysége 150 m. H ossza kb. 500 m (Jakucs L .: A M eteor
barlang. In : Aggteleki karsztvidék. 1975. 243—745.)
B oros L .: Jelentés a T ektonik (időközben L ak ato s László)
B arlangkutató C so p o rt 1976. évi m unkájáról, m ellékleteként
szerepel a B. Klingenfuss — M . S trássle által 1976. júniusában
felvett, 1 : 500 m éretarányú M eteor H oehle alaprajzi térkép,
131.7 m m élységadattal.

Mexikó-völgy i-barláng. M észáros K .: A H erm án O ttó K arszt- és
B arlangkutató csoport 1974. évi jelentése. M iskolc. K ézirat.
1—20. szerint felm ért teljes hossza 700,3 m , mélysége 80,2 m .
Molnár János-barlang. K alinovits S. az adatlap o n 1977-ben közöl
te, hogy p o n to s felm érésük alapján a barlang mélysége a M alom 
t ó 104,7 A fm .-hoz m érve + 1 1 ,7 és —37 m -ig terjed, összesen
48.7 m . 1977. decem beréig felm ért hosszúsága a száraz szakaszban
11,6 m , víz a la tt 339,5 m , összesen 351,1 m.
A barlang térképpel dokum entált hossza 324 m (K ovács Z .:
Beszám oló az F T S K D elfin K önnyűbúvár S zakosztály Barlangk u tató C so p o rtjának 1974—1978. k ö zö tt végzett tevékeny
ségéről).
Nagykőmázsai-hasadékbarlang. Borbély S .: Barlang és zsom boly
k u tatás a Bükkben. Becsült ad at.

H id r. K özi. 1955. 35. 6 - 1 0 . 3 5 7 -3 6 2 .

Pál-völgyi-barlang. Jaskó S .: A M átyás-hegyi-barlang. — M Á F I.
Évi Jel. B. 133 — 144. ad a ta szerint 980 m hosszú. K adié O.
1918-as térképe alapján, és az újabb kiegészítések szerint k b .
1200 m hosszú.

Pénz-pataki-viznyelöbarlang. Szilvássy G y .: Beszám oló a V ám 
őrség B arlangkutató C so p o rt 1963. évi m unkájáról. — K arszt- és
B arlangkut. T áj. 1964. II —III. 3 6 —43 térkpére és a d a ta alapján
260 m hosszú és 130 m mély.
T hiem e A .: V M TE Diogenes B arlangkutató C soport beszám olója
az 1976. évben végzett m unkájáról. A barlang az 1976. au g .
5 —9. k ö zö tti felm érésük szerint 238,1 m hosszú és 146 m mély.
D énes G y. —Vid ö . : A K P V D S Z V örös M eteor T .E . B aradla
B arlangkutató C soport jelentése 1977. évi m unkájáról. Szabatos
felm érés alapján a barlang alján levő karsztvízszint felett elhelye
zett p o n t relatív mélysége 127,72 m , a víznyelő szájánál levő
0. p onthoz viszonyítva. A m érési jegyzőkönyv alapján hossza
221,34 m.

Pisznice-barlang. P app F .: S zakértői vélem ény a Bányászati
K u ta tó Intézet részére. D u n án tú l K arsztm orfológiája. B udapest.
K ézirat. 1961.

Pócsaköi-viznyelőbarlang. D énes G y .: P ócsakői-víznyelőbarlang.
— Szpeleográfiai terepjelentés. 1964. m árc. Térképezve.

Rákóczi-barlangcsoport I. sz. barlang. Szilvássy G y .: O strom osi
m észkőbánya barlangjai. — Szpeleográfiai terepjelentés. 1965.
jan . 10.
M aróthy L. —K ovács Z .: Jelentés a D elfin C so p o rt 1976. évi
tevékenységéről. A barlang teljes vertikális kiterjedése ad atu k
szerint 87 m . H osszúsági a d a to t és egybefüggő alaprajzot nem
közölnek.

Rákóczi-barlangcsoport II. sz. barlang. K o rd o s L .: A datok az
E sztram os barlangjainak ism eretéhez. — K arszt és B arlang.
1973.1 —II. 7 - 1 2 .

Rákóczi-barlangok. K ovács Z .: Beszám oló az F T S K D elfin
K önnyűbúvár S zakosztály b arlan g k u tató cso p o rtján ak 1974 —
1978. k ö zö tt végzett tevékenységéről. A k ét barlang térképét
k ö zü k , am ely alapján a barlangok együttes hossza 826 m.

Rejtek-zsomboly. D énes G y .: A z A ggteleki-karsztvidék kisebb
barlangjai, zsom bolyai és felszíni karsztjelenségei. In : Aggteleki
karsztvidék. 1975. p. 255. T érkép és adat.
K ósa A . 1959 —1974. térképének a d a ta alapján mélysége 74 m.

Remény-zsomboly. R ó n ak i L .: A Mecseki K a rsztk u tató C soport
jelentése az 1976-ban végzett m u nkáról. A Rem ény-zsom bolyt
1976-ban b o n to tták ki kb. 75 m mélységig.
R ónaki L .: Mecseki K a rsztk u tató C so p o rt évi jelentése 1977-ről.
A jelentésben térképet közöl, am elyen a barlang talp p o n tja 70 m
m élyen van.

Róka-hegy i-barláng. Szilvássy G y .: A R ókahegyi új barlang.
— K arszt- és B arlangkut. T áj. 1960. V. 2 1 1 —214. Térképről
leolvasva.

Sátorkő-pusztai-barlang. P app E .: S zakértői vélemény a Bányá
szati K u tató Intézet részére.
B udapest. K ézirat, p. 17.

D u n án tú l K arsztm orfológiája.

Soltész-kerti-mésztu/abarlang. S zabó L .: összefoglaló je le n té s .. .
1966. M iskolc. K ézirat. 18. T áb lázat szerint 215 m .
L énárt L. közlése szerint (A datlap 1977) az 1954. szeptem beri
felm érés alapján hossza 215 m .

Solymári-ördöglyuk. T öbbszöri térképezés és kiegészítés ellenére
m egbízható ad atu n k m a sincs. Az F T S K B arlangkutató C soportja
az elm últ években folyam atosan újram éri. 2000 m
D énes G y .:
M agyarország leghosszabb és legm élyebb barlangjai 1970 végén.
— K arszt és B arlang. 1970. II. 103.
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H orváth J .: Ferencvárosi term észetbarát SporiKOr B arlangkutató
Szakosztályának 1976. évi jelentése.
A barlang 1972-ben meg
kezdett, ifj. H artig M. vezette újratérképezése során 1976-ig
kb. 800 m új felmérés, s ebből 660 m térképi ábrázolás készült el.

Speizi-barlang. L énárt L. közlése szerint (A datlap. 1977) az
1968. augusztusi függőkom paszos, fokíves m érés alapján 168 m
hosszú és 96 m mély.

Szabadság-barlang. Balázs D .: A Szabadság-barlang.
K arsztés B arlangkutató. 1961. II. 6 1 —75. A 2717 m éterből 900 m
becsült, a többi térképezett.
Szabó-pallagi-zsomboly. K osa A .: Ú jabb adatok az Alsó-hegy
zsom bolyainak megismeréséhez.
K arszt és Barlang. 1968.
I —II. 17 —20. térképe alapján 76.50 m mély.
L ukács L. írásbeli közlése alapján (1978) mélysége nem 75,6 m,
hanem 130 m.
Szameníu-barlang. L iptai E.

Szeremley G . és Sz. S zom orú Zs.
1967. X. 29- i térképe és felmérési jegyzőkönyve szerint 272,76 m.
L énárt L. közlése alapján (A datlap, 1977) az 1976-ban készült
újabb térképről leolvasva a teodolittal m ért hossz 250 m , bányászkom passzal 100 m és becsülve 50 m , összesen 400 m . T eodolittal
és fokívvel m ért mélysége 41 m.

Szeleta-zsomboly. Borbély S.: Barlang és zsom bolykutatás a
Bükkben.
H idr. K özi. 1955. 35. 6 10. 357 362. Becsült adat.
G erm án E .: H erm án O ttó B arlangkutató C soport 1976. évben
végzett m unkájáról. A
50 m új feltárással 110 m mély.

Szemlö-hegyi-barlang. H orváth J. nem zetközi szabványt meg
haladó pontosságú térképe alapján 1962 m hosszú. H orváth J.:
A Szem lőhegvi-barlang 1961 62. évi felmérése. K arszt és
Barlang. 1965. 1.21 30.

Széki-zsomboly. A V M TE T ektonik C soport 1977. évi térképéről
leolvasva mélysége 50 m . (H egedűs G y.: A Vörös M eteor TE
T ektonik B arlangkutató C soportjának 1977. évi jelentése.)
Szirén-barlang. Várszegi S.: Beszám oló jelentés a M iskolci

Vass Imre-barlang. Sárváry I. 1956-os térképe alapján.
Vártetöi-barlang. Gyenge L .: A Diósgyőri Vasas T .K . H erm án
O ttó B arlangkutató C soportjának jelentése 1963. évi kutatótáb o ráró l.
K arszt- és B arlangkut. T áj. 1963. VII V ili
138 139.
T ó th J. függőleges hosszm etszete és a d ata alapján 90 m.
K ordos L.: Jelentés a V ártetői-barlangban és a Fényeskö II. sz.
víznyelöbarlangban végzett üledékföldtani vizsgálatokról.
K arszt- és B arlangkut. Táj. 1974. 3 4. 67 —70. a H erm án O ttó
csoport újabb felmérésének hosszelvényét közli, m elyről a mélység
78,6 m -nek adódik.
Vecsem-biikki-zsomboly. Szenthe I.: Sikeres feltáró eredm ények a
V ecsem bükki-zsom bolyban.
K arszt és Barlang. 1970. 1.
1 5 - 1 6 . Térképezve, mélységi a d attal, de a barlang hosszúsága
nincs m egadva.
Vénusz-barlang. Várszegi S. K ositzky J..: B eszám oló a Miskolci
Bányász T erm észetjáró és K arsztk u tató Szakosztály 1963. évi
m unkájáról.
K a rsz t-é s B arlangkut. T áj. 1964. II III. 4 3 —45.
szerint 550 m hosszú, részben felmérve. M észáros K .: A H erm án
O ttó K arszt- és B arlangkutató csoport 1975. évi jelentése. M iskolc.
K ézirat. 1 13., 50 m új feltárásról szám ol be.
Vértes László-barlang. G yém ánt G y .: A D éli-Gerecse karsztos
jelenségei és ezek összefüggései a bányászattal. — T atabányai
Szénb. M üsz. K özg. K özi. 10. 4. 160 163. 1971 szerint 81,5 m
mély.
Juhász M .: Beszámoló a tatabányai Bányász M űvelődési K özpont
Vértes László K arszt- és B arlangkutató C soportjának 1977. évi
tevékenységéről.
Mélysége 55,6 m.
Lendvay Á. az adatlapon 1977-ben közölte, hogy az irodalom ban
szereplő 70 m körüli mélységadat téves. Ellenőrző mérésekkel
m egállapították, hogy mélysége 52 53 m k özött van.
Viktória-barlang. T ó th K .: V iktória-barlang. Szpeleográfiai terep
jelentés. 1973. okt. 10. szerint kb. 600 —800 m hosszú és kb. 30 m
mély. L orberer Á .: Viktória-barlang. Szpeleográfiai terepjelentés.
1973. aug. 31. szerint becsült hossza: főág 500 m , mellékágak
300 m , vertikális kiterjedése 20 m és - 30 m.

Bányász S p o rtk ö r T erm észetjáró és B arlangkutató Szakosztály
1969. évi m unkájáról. K ézirat. M iskolc, p. 1 —2. szerint kb. 200 m
hosszú. M észáros K .: A H erm án O ttó K arszt- és B arlangkutató
C so p o rt 1974. évi jelentése. M iskolc. K ézirat, p. 1 24. szerint
300 m új feltárás, igy összesen kb. 500 m.

D r. K ordos'L ászló
M agyar Á llam i F öldtani Intézet
1143 Budapest
N épstadion u. 14.

Tábla-völgyi-barláng (1-31). Pék J.: (s/erk .) A székesfehérvári
Á lba Regia B arlangkutató cso p o rt Évkönyve. 1975. 1 17.
szerint Szolga F. ad ata alapján mélysége 65 m feltárt, kb. 80 m
becsült. 4422 Tés (K ataszterezési pályam ű) a d ata és térképe
szerint hossza kb. 220 m, mélysége 78 m.
Szolga F. közlése alapján (A datlap, 1977) az 1973 74-es fel
mérések alap ján mélysége 78 m , hosszúsága 228 m.
Tapolcai-tavas-barlang. H orváth G y.: A Vörös M eteor TE
N au tilu s B arlangkutató K önnyűbúvár C soport 1974. évi jelentése.
K ézirat. 1 —2. szerint az új feltárásokkal eléri az 1 km -t.
V M TE Vass Im re barlangkutató csoport 1976. évi jelentésének
m ellékletében a barlang nem vízalati szakaszait bem utató
1 : 100-as alaprajzi térképe alapján (Berényi L. szerk.) azokat
lemérve 278 m hosszúság ad ó d o tt.

So

Tektonik-zsomboly. Lukács L. írásbeli közlése alapján (1978)
76 m mély.

Tetyei-mésztufabarlang. R ónaki L.: Pincebarlang a pécsi Tettyek arsztfo rrás m észtufájában.
K arszt és Barlang. 1976. 1 II.
p. 25 27. a d a ta és térképe alapján.
Útmenti-zsomboly. M ajoros Z s.: A M E A FC ,,M arcel L oubens”
B arlan g k u tató S zakcsoport jelentése az 1976-os évről. A zsom boly
új feltárás eredm ényeként 59 m mély.
L énárt L. közlése alapján (A datlap, 1977) 1976-ban függökom passzal m ért hossza 74,3 m és 10 m becsült, mélysége fokívvel
m érve 56,5 m és 3,5 m becsülve.
Crömi-viznyelőbarlang. Leél-őssy S .: Az üröm i víznyelő barlang.
-

H idr. K özi. 32. 3 - 4 . 1 2 2 -1 2 8 .
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H Ö H LEN SC H m !
így vagy ú g y ? ... Ezért van a barlangvédelem! Az
Osztrák Barlangkutatók Szövetségének plakátja.

S Z E M L E
G. A. Makszimovics

A SZOVJET KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁS EREDMÉNYEI
AZ ELMÚLT NYOLC ÉVBEN (1967-1974)*
A karszt tanulmányozása geológiai felmérés, a hasznos ásványok felderítése, hidrogeológiai, műszaki
geológiai, geográfiai, geomorfológiai és egyéb vizsgálatok segítségével történik. A barlangokat barlangkutatók, geológusok, földrajztudósok, archeológusok, biológusok, klimatológusok és sok más szakértő
tanulmányozza.
A geológiai, hidrogeológiai, műszaki-geológiai vizsgálatok, valamint a különböző hasznos ásvány lelő
helyeket kereső fúrások eredményeinek nagy része nem kerül nyilvánosságra, nem publikálják. Az alábbi
akban csak néhány kérdés rövid vizsgálatára szorítkozunk.
Disszertációk
Doktori disszertációk. A vizsgált időszakban 5 disszertációt írtak karszt-témáról, ezek közül háromban

fontos adatokat is közölnek.
Kandidátusi disszertációk. Az elmúlt 8 év alatt kb. 57 disszertációt írtak és védtek meg; közülük 35 a
geológia-ásványtan, 20 a geográfia, 1 a biológia és 1 a műszaki tudományok tárgykörbe sorolható. A vizs
gált 35 geológia-ásványtani disszertáció közül 30 a karszttal foglalkozik (részben a barlangokkal), 5 pedig
elsősorban a karszttal foglalkozik. A tematikák különbözők.

Monográfiák, gyűjteményes kiadványok és könyvek kiadása
A Szovjetunióban intenzíven adnak ki karsztra és barlangokra vonatkozó munkákat. A doktori és kandi
dátusi disszertációkat cikkek publikálása előzi meg. Az összes publikált munka áttekintése nem a mi fel
adatunk, mivel mérhetetlenül megnövelné e cikk terjedelmét. így csak a karsztról és barlangokról szóló
könyvekről adunk tájékoztatást.
A vizsgált időszakban 80 könyvet adtak ki, összesen 11 104 oldalon, illetve 694 nyomdai íven. Ezek két
csoportra oszthatók.
Az első csoportba tartoznak a karsztkutatás kérdéseiről szóló könyvek, melyekben előfordulhatnak azon
ban adatok barlangokról is. 50 könyvet sorolunk ebbe a csoportba, összesen 7018 oldalon, illetve 439
nyomdai íven. Közülük 14 monográfia, 27 tematikus gyűjtemény, továbbá 9 gyűjtemény és monográfia,
ahol a karsztnak jelentős szerepe van vagy a publikáció bír nagy fontossággal.
A publikációknak valamivel kevesebb, mint a fele tartozik a második csoportba, amely a barlangokat
tárgyalja. Ide tartozik 30 tudományos, de legtöbbször inkább tudományos-népszerűsítő, illetve népszerű
sítő könyv, brossúra a természetes és mesterséges barlangokról összesen 4086 oldalon, illetve 225 nyomdai
íven. A karsztról szóló munkákkal szemben, ezek között csak 5 kötet „Pescseri” és 1 kötet ..Pescseri Gruzii”
gyűjteményes kiadás van, ezenkívül L. I. Maruasvili egy hosszú cikke a karsztbarlangok morfológiájáról
a geográfiai gyűjteményes kiadványban és a barlangkutató tanácskozás beszámolóinak tézisei.
Az évenként megjelent könyvek száma:
1967.
1968.
1969.
1970.
1974.
Összesen
1971.
1972.
1973.
Karszt
4
6
7
7
6
50
7
8
5
7
Barlangok
1
4
6
30
4
6
5
7
6
9
12
12
80
11
12
11
Karszt- és barlangkutatással foglalkozó szervezetek
A karszt- és barlangkutatással foglalkozó, vizsgálataikat egymás között megszervező és koordináló,
intézeteknek, bizottságoknak, laboratóriumoknak, állomásoknak és egyéb intézményeknek a száma elég
nagy a Szovjetunióban.
Napjainkban, nem teljesen pontos adatok szerint, a következőkről beszélhetünk:
— Karsztkutató Bizottság, amely a Szovjetunió Tudományos Akadémiája mellett működik Permben;
— A Szovjet Földrajzi Társaság Karszt- és Barlangkutató Intézete, Perm. 1975. január elsejétől:
Össz-szövetségi Intézet (VIKSZ);
•M egjelent a Pescseri (B arlangok) c. kiadványsorozat 16. kötetében, Perm . 1976. p. 5 20. L apunkban a tanulm ányt kivonatosan ism ertetjük
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— Baskír Tudományos Karszt- és Barlangkutató Intézet (BasNIIKSZ), a Földrajzi Társaság baskiri
leányvállalata, Ufa;
— A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Uráli Tudományos Központjának Kungurszki Intézete,
Kungur;
— A Szovjet Földrajzi Társaság Karszt- és Barlangkutató Bizottsága, Leningrád;
— A Szovjetunió Grúz Tudományos Akadémiájának Barlangkutató Tanácsa, Tbiliszi;
— A Szovjetunió Grúz Tudományos Akadémiája Földrajzi Intézetének Karsztkutató Laboratóriuma,
Tbiliszi;
— Az Ukrán SZSZK. Geológiai Minisztériuma Ásványtani Intézetének karszt- és településkutató osztálya,
Szimferopol;
— A Szovjetunió Dzerzsinszki Karsztkutató Állomása, Dzerzsinszk;
— Az Üzbég SZSZK Geológiai Minisztériuma Hidrogeológiai és Műszaki-geológiai Intézetének Karszt- és
Barlangkutató Laboratóriuma, Taskent.
A permi Karszt- és Barlangkutató Intézet 1967. óta minden évben tanácskozásokat és szemináriumokat
rendez. Ezek tematikája a következő volt:
1967. Az Ural és Ural-környéki karszt-tavak
1968. Az uráli és Ural-környéki karszt
1969. A karsztos árkok és üregek hasznos ásványai
1970. Mennyiségi módszerek alkalmazása a karszt- és barlangkutatásban
1971. A földalatti vizek szennyeződése és az ellenük folytatott küzdelem
1972. A barlangok tudományos és gyakorlati jelentősége
1973. Karsztos olaj- és gáz-kollektorok
1974. Karsztos árkok és üregek vizei és hasznos ásványai
1975. Gipsz-, só-karszt és ritka karszttípusok
Néhány adat a barlangok tanulmányozásának helyzetéről

A vizsgált időszakban az Ásványtani Intézet karszt- és településkutató osztályának (Szimferopol), a
Grúz SZSZK Tudományos Akadémiája Földrajztudományi Intézetének karsztkutató laboratóriuma bar
langkutatói és más kutatók is, valamint a számos helyi barlangkutató szekció nagymértékben hozzájárult
a Szovjetunió barlangjaira vonatkozó ismereteink gazdagításához. Erről a tevékenységről V. V. Iljuhin
speciális beszámolót készített. Ezért csak nagy vonalakban tárgyaljuk a témát:
Leghosszabb barlangok. Ukrajna két barlangjában több mint 100 km-es hosszúságot állapítottak meg.
Ezek: az Optimiszticseszkaja 109 km-rel és az Ozernaja 101 km-rel gipszbarlangok. Az SZU-ban található
leghosszabb gipszbarlangok ezek, melyek a világ ranglistáján a 3. és 4. helyen állnak. A ,,Spelounca” című
francia lap írta 1973. 4. számában: ha a két egymáshoz közel eső barlang között összeköttetést találnak,
a svájci Hölloch-barlang a harmadik helyre szorul vissza.
Legmélyebb barlangok. A barlangkutatók elérték a fél km-es mélységhatárt. A Krim Soldatska barlangjában
500 m-es mélységet mértek. A Kaukázusban a Snyezsnoj-barlang mélysége 770 m, a Nazarovszkoj-barlangé
500 m, Közép-Ázsiában a Kirk-Tau fennsíkon (Zeravsanszkij-gerinc) a Kilszi nevű barlang 720 m mély.
(A rövid hírek között tájékoztatjuk olvasóinkat arról, hogy az újabb kutatások során a szovjet barlangkutatók ezt a barlangot már 1082 m mélységig tárták fel. Szerk.)
Lávabarlangok. Az utóbbi években sok országban, különösen az USA-ban, a barlangkutatók nagy figyelmet
szentelnek a vulkáni kőzetekben keletkezett barlangoknak. A Szovjetunióban az Azerbajdzsán SZSZK
Tudományos Akadémiájának Földrajztudományi Intézete 115 vulkanikus barlangot tanulmányozott
összesen 1535 km (?) hosszúságban. Áz Örmény Karszt- és Barlangkutató Intézet munkatársai 28 láva
barlangot kutattak át. Grúziában is vizsgálják a lávaüregeket.

FÖLDALATTI VÍZNYOMJELZÉS (Underground Water Tracing)
Ez a rendkívül tartalmas könyv, amely a jövőben
alighanem egyik leggyakrabban forgatott kéziköny
ve lesz mindazoknak, akik víznyomjelzéssel — vagy
népiesen vízfestéssel — foglalkoznak, széleskörű
nemzetközi együttműködés eredményeként jött
létre. A 3. Nemzetközi Víznyomjelzési Szimpózium
megrendezését a Nemzetközi Hidrológiai Decennium jugoszláv nemzeti bizottsága vállalta magára,
beleértve a szimpóziumon megtárgyalásra kerülő
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vizsgálatok elvégzését is az ország klasszikus karszt
területeinek egyikén. A munkálatok megtervezésével
illetve kivitelezésével megbízott munkacsoportokban
a jugoszláviai kutatókon kívül több külföldi (első
sorban osztrák, német és svájci) intézmény szakem
berei is szerepeltek.
A kiterjedt munkálatokban a legkülönbözőbb
tudományágak (meteorológia, hidrológia, kémia,
fizika, geológia, földrajz, biológia, orvostudomány

stb.) képviselői vettek részt. A központi irányítást
hivatásos szakemberekből álló vezető testület látta
el.
A szükséges előkészítő és feltáró kutatások után
két nagyszabású nyomjelzési vizsgálatot hajtottak
végre. Ezek közül az első 1973-ban a Savinja-folyó
völgyének alluviumában, tehát negyedkori üledé
kekben történt. A bennünket közelebbről érintő,
karsztos kőzetekben végzett vizsgálatsorozatra a
Ljubljanica-folyó vízgyűjtőjén került sor. Ezenkívül
külön foglalkoztak a Ljubljanica forrásainak problé
májával, ahol a komplikált felszínalatti vízhálózat
számos kapcsolatát sikerült tisztázni. Ugyanezen a
területen a különböző jelzőanyagok és módszerek
összehasonlítását is elvégezték.
A szimpózium rendezősége tudatában volt annak,
hogy a siker nagyrészt azon is múlik: mennyire
lehet biztosítani az eredmények gyors publikálását.
Ezért a kiadvány szerkesztési munkálatait gyakorlati
lag a terepi kísérletekkel párhuzamosan végezték,
figyelembevéve a külföldi együttműködő kutatókat
delegáló intézmények lehetőségeit is.
A gondos előkészítés, valamint a résztvevő szak
emberek jól összehangolt munkája olyan könyvet
hozott létre, amely szerencsésen egyesíti magában a
gyakorlati eredmények ismertetését, valamint az
azokból korszerű ismeretek segítségével levonható
következtetéseket. A feldolgozás sokrétűségét itt
csak a vizsgálatok főbb irányainak felsorolásával
érzékeltethetjük. Részletesen feldolgozták a szóbanforgó területek meteorológiai és hidrológiai adatait.
A geomorfológiai és hidrográfiai részben szemléle

tes ábrákon mutatják be a terület felszíni és felszínalatti vízhálózatát. A geológiai fejezet korszerűségé
re jellemző, hogy nem fárasztja az olvasót a képződ
mények részletes leírásával, ezzel szemben gondosan
elemzi a vizvezető törések és vetőhálózatok elosztá
sát.
Szpeleohidrológia címszó alatt elsősorban a bar
langokban végzett hidrológiai megfigyelések ered
ményeit hozták összefüggésbe a rendszerhez tartozó
források adataival. A klasszikus módszerekkel vég
zett vízkémiai vizsgálatokat különböző stabil és
radioaktív izotópok elemzésével egészítették ki, és
így további adatokat nyertek a víz felszín alatti útjára
vonatkozóan. Külön foglalkoztak a vizekben talál
ható baktériumokkal és vírusokkal.
A könyvnek mintegy egyharmadát teszi ki az
1975-ben végzett nagyszabású viznyomjelzés soro
zat ismertetése. Ebben a részben külön ki kell emelni
a szöveget kisérő ábrák nagy számát és mintaszerű
megoldását, amelyek lehetővé teszik, hogy gondo
latban végigkövethessük a kísérletek lefolyását, és
mintegy részt vehessünk a kiértékelés munkájában is.
A könyv 254 oldal terjedelmű angol szövegét 85
ábra, számos táblázat és színes fénykép egészíti ki.
Az angol szöveg után szlovén, szerb-horvát és
macedón nyelvű összefoglalók találhatók. Abból a
célból, hogy a közreadott anyag minél több helyen
hozzáférhető legyen, a szervezőbizottság engedélyé
vel a ,,Steirische Beitráge zűr Hydrogeologie” című
szaklapban is közölték a vizsgálatok eredményeit,
német nyelven, szlovén összefoglalóval.
Dr. Sárváry István

GÁBORI M.: KÖZÉPPALEOL1T CIVILIZÁCIÓ
AZ ALPOK ÉS AZ URAL KÖZÖTT
(Les civilisations du Paléolithique moyen entre les Alpes et L’Oural)
Gábori Miklós munkája, alcíme szerint ,,történeti
vázlat” , nagyjelentőségű vállalkozás. Nyugat-Európától Közép-Ázsiáig áttekinteni a középső paleolitikum műveltségeit, a tárgyalt mintegy 200 lelőhely
anyagát lehetőleg közvetlen ismeret birtokában vizs
gálni, a töménytelen, de alig historizálható tárgyi
anyagból históriát írni olyan feladat, amely egy
emberélet energiáit emésztheti föl. Hasonló jellegű
(vagy legalább hasonlónak minősíthető) munka
a Gábori által vizsgált területről nincs, Bosinski,
Valoch és Gladilin földolgozásai egy-egy vidékre
vonatkoznak, igaz ugyan, hogy együttvéve az illető
terület nagy részét kitöltik. Az előzmények (ha ugyan
Gábori munkájának időigényességét figyelembe
véve, ezeket egyáltalán előzményeknek tarthatjuk)
eredményeire a szerző különböző mértékben tá
maszkodik: Bosinski kalauza Közép-Európa nyu
gati részein, Valoch tételei a diszkussziót szolgálják,
egyedül Gladilin öszefoglalásának hasznosítási foka
tűnik alacsonynak.

Gábori nyomán részletesen megismerkedhetünk
a különböző középső paleolitikus csoportokkal a
Rajna—Felső-Duna vidéki későacheulittől az AmuDarja menti, indiai hatásra kialakult (?) moustérosoaniig. Részletekbe menő, néha egészen aprólékos
elemzése, amely különösen kronológiai kérdésekben
gondos, bizonyosan hasznos alapul fog szolgálni
további vizsgálatoknál. Eredményei közül alig
néhányat írhatunk ide, részletes taglalásukhoz
szinte az egész könyv reprodukálására lenne szükség,
s a munka különösen gazdag hipotézisekben. Meg
említhető az alpi barlangok különös iparának inter
pretációja, ez Gábori szerint esetleges ipar, a jég
övezetbe felhatoló vadászcsoportok hagyatéka.
A Jankovich-barlang szeleta kultúrája, ill. a dunán
túli szeleta kultúra Gábori elképzelése után micoqui
jellegű és kapcsolatú levélhegyes ipar, ezzel volta
képpen az egyetlen magyarországi,,nyugati” eredetű
műveltség. Hont sajátos levélhegyes ipara (Wl/2,
mindeddig közöletlen, de eddig legjobban itt jellem
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zett)a középső és felső paleolitikum típusainak keve
redését mutatja. A szeleta kultúrától különböző
levélhegyes kultúra meglétére utal a lovasi festék
bánya egyedüli kőeszköze, azaz a középső paleoli
tikum végén három levélhegyes csoporttal számol
hatunk Magyarország területén. A charenti jellegű,
pontiniano technikájú iparokat (amelyek a Kárpátmedencében, mint újabban tudjuk, jelentős szerep
hez jutottak) déli eredetűeknek tartja Gábori.
Nincs módunk még a fenti vázlatossággal sem
ismertetni mindazt, amit e könyvből nyerhetünk.
A szerző végülis három csoportra bontja a vizsgált
területen a középső paleolitikus közösségek mozgá
sát: DK-Európát (az Alpoktól északra és délre is)
egy nyugatról induló bevándorlás népesíti be, amely
a Dnyeszter vidékén egy balkánival ütközik, ettől
a népmozgástól független a kelet-európai (Dnyeper—
Volga vidék), amely a Kaukázuson keresztül érkezik.

Ezek utótörténete már a felső paleolitikum története,
Gábori szerint a keleti micoqui típusban (Volgograd,
Staroselje) a gravetti eredete rejlik.
A könyv által vázolt képet (ez a tudományos
összegezések sorsa) a további kutatás bizonyosan
módosítani fogja. Hiszen a Gábori által ismert 4 szov
jet-moldvai lelőhellyel szemben Chetraru 1975-ös
összefoglalása harmincról tudósít. Eredményei
között viszont sok maradandónak tűnik (bizonyára
igaza van Tata keletkezésében), a további munkák
során aligha nélkülözhető az az alap, amelyet ez a
könyv nyújt. Gábori könyve hazai vonatkozásban
is véglegesen lezárja a középső paleolit-moustérineanderthaliak szimplifikáló egyenletsort, adatainak
ismerete, állásfoglalásainak figyelembevétele nélkül
a hazai középső paleolitikum kutatásának jövője
elképzelhetetlen.
Dr. Vékony Gábor

VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK
A „Védett természeti értékeink” c. könyv a csak
nem 100 éves magyar természetvédelem és az 1971ben újraszervezett OTVH eredményeit kívánja be
mutatni az országos és helyi jellegű természetvédelmi
objektumokon keresztül. Hasonló munka már több
is készült (pl. Kaán K. 1931), s ezeket mi, barlangku
tatók mindigazzal az elvárással vesszük kézbe, hogy
kutató munkánk a szakirodalmakon keresztül ho
gyan jutott el egy hivatalos ismeretterjesztő iroda
lomig. A könyv áttekintése után elmondhatjuk,
hogy alig jutott el, hiszen a felhasznált iroda
lomban egyetlen, az elmúlt húsz év kutatási
eredményeit bemutató szakcikk sem szerepel. Ha
ezt összevetjük azzal, hogy a könyv szerzői mind
nagy szakmai és ismeretterjesztő írói múltra tekin
tenek vissza, de a karszt- és barlangkutatással egyi
kük sem került közelebbi kapcsolatba, sok minden
érthetővé, de nem a könyv mentségévé válik.
A könyvben 20 országos és 4 helyi jelentőségű
barlang van név szerint megemlítve. A barlangleírá
soknál alig találunk olyat, ahol ne fordulna elő
szarvashiba, máshol meg pontosan az hiányzik, ami
miatt a barlang különösen jelentős. Néhány kirívó
példa: „A cseppkő csak másodlagosan képződött,
ez magyarázza a barlang cseppkőszegénységét”
(Abaligeti-bg; p. 45.). A Szársomlyó kürtőit kitöltő
ősgerinces fajok ma sehol a világon nem élnek, mert
1— 1,5 millió éve kihaltak! A könyv szerint (p. 48.)
az itt talált állatmaradványok ma a Földközi-tenger
és az Észak-Afrika területén élnek. Ma már egyálta
lában nem mondható ki, hogy a „Baradla.. .Euró
pának is legnagyobb és legszebb cseppkőbarlangja” !
A függő cseppkő nem sztalagtit, hanem sztalaktit.
A Baradla-barlangnak semmilyen számítás szerint
sincs „három bejárata” (Baradla-barlang, p. 55.).
A lillafüredi István-barlangról ma már régen meg
dőlt Pávai nézete, hogy az hévizes eredetű (p. 60.).
A Vass Imre-barlangból kerültek elő fosszilis leletek,
pl. a Denevértemetőből, bejárati táró építésénél
— míg a könyv szerint nem. A barlang leírásánál egy
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szó sem esik arról, hogy ott 20éve tudományos kuta
tóállomás működik, ahol többek között mérik a
barlangfalak elmozdulásának mértékét, amelyet a
Hold ár-apály hatása vált ki(p. 63—64.). „A Nagy
fennsík belsejében közel félezer üreg, barlang, ritka
földtani képződmény jelent érdekességet” — ebből
összesen egy ismert, a nagymezői víznyelő! (p. 57.).
Szilvásváráéi barlangok cím alatt találjuk a Suba
lyukat (hogy ott az első hazai neandervölgyi ember
lelet került elő: nem érdekes, csak az, hogy a bar-,
láng „nagy szenzációt jelentett” ), a Szeleta-barlangot,
a Hermán Ottó-barlangot és a Balla-barlangot,
amelyek jelentősége, hogy „bőséges irodalma ma is
kedvenc olvasmánya lehet .. .a közönségnek.”
A Pál-völgyi-barlangnál új elméletet hallunk a
cseppkőképződésről, miszerint a barlangok kiemel
kedésével, kiszáradásával megindult a cseppkőkép
ződés (p. 93.). A Szemlő-hegyi-barlangnál a szerző
nem tudta kinek adjon igazat a barlang keletkezésé
ben, mert előbb „minden kétséget kizáróan megálla
pítható hévizes eredetű barlang” , később „a bar
langi patak felülről ömlött a barlangba” (p. 94.).
A Pilisszántói-kőfülkében nem madeléni, hanem
legjobb esetben magdaleni ember és nem ősember
élhetett. A Csákvári-barlangból csak 1929-ben került
elő szarmata korú csontlelet, azt ma már alsó
pannonnak nevezzük. A Galya-szurdokot helyesebb
Gaja-szurdoknak írni (p. 119.).
A könyvet természetvédelmi jogszabályok, fogal
mak magyarázata és bőséges fényképmelléklet egé
szíti ki. Ez utóbbiak gyakran öncélúak, olyat ábrá
zolnak, amiről a könyvben nincs szó (pl. Solymáriördöglyuk, p. 224.).
A Védett természeti értékeink c. könyv kiadása
feltétlenül indokolt és időszerű volt, nagy kár azon
ban, hogy a megfelelő szakmai lektorálás elmulasz
tása miatt oly sok tévedés csúszott bele. Reméljük,
hogy egy újabb kiadásánál ezek a hibák kijavításra
kerülnek.
Dr. Kordós László

BESZÁMOLÓ
A VII. NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAI KONGRESSZUSRÓL
A Nemzetközi Szpeleológiai Unió (UIS) a négy
évenként esedékes kongresszusát 1977-ben Angliá
ban, Sheffieldben rendezte meg, a Brit Barlangkutató
Szövetség aktív közreműködésével. Az 1973 óta el
telt időszak alatt a UIS életében jelentős változás
történt, ugyanis az UNESCO elismerte a Nemzet
közi Szpeleológiai Uniót mint C kategóriás nemzet
közi szervezetet. Ennek megfelelően az UIS belső
felépítése is megváltozott, amint ez a későbbiek
során kiderül.
A kongresszus regisztrált küldötteinek száma 311
fő, a bejelentett kísérők száma 80. A kongresszuson
ténylegesen több mint 550 fő vett részt. A résztvevők
33 ország szpeleológiai szervezetét képviselték. Nagy
létszámú delegációval az alábbi országok képvisel
tették magukat: Anglia 51 fő, USA 34 fő, Franciaország 32 fő, Jugoszlávia 25 fő, Olaszország 23 fő,
Belgium 23 fő. A regisztrált magyar résztvevők
száma hat, míg a ténylegesen jelenlevők száma 12
volt.
A VII. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus
elnöke G. Warwick professzor volt. Az első plenáris
ülést Sheffield polgármesternője nyitotta meg és
kívánt eredményes munkát a kongresszus minden
résztvevőjének. Ezt követte a Brit Barlangkutató

Szövetség elnökének, E. K. Tratman-nak az elő
adása „Akkor és most” címmel. Ennek keretében
bemutattak egy filmet, mely 1937-ben készült és
minden szónál jobban dokumentálta a barlangku
tatás és feltárás 40 évvel ezelőtti helyzetét.
A plenáris ülést követően a kongresszus munkája
számos szekcióban folytatódott. Itt hangzottak el a
kongresszusra beküldött előadások, számszerűit 192.
A szekciók az alábbiak voltak:
Föld- és ásványtan
13 előadás
Karsztmorfológia
38 előadás
Barlangképződés
29 előadás
Hidrogeológia
23 előadás
Barlangklíma és fizika
23 előadás
Barlangbiológia
28 előadás
Régészet és paleontológia
10 előadás
Dokumentáció
4 előadás
Technika és felszerelés
15 előadás
Barlangvédelem és idegenforgalom
9 előadás
A kongresszus kiadványában 13 magyar előadás
látott napvilágot az alábbi témakörökben: morfo
lógia 2, barlangképződés 1, hidrogeológia 3, barlangkémia és fizika 1, barlangbiológia 2, dokumentáció
1 , technika és felszerelés 1, barlangvédelem és idegenforgalom 2 előadás.

Gordon T. Warwick professzor megnyitó beszédét tartja a kongresszus plenáris ülésén.
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lata több mint 70 éves múltra tekint vissza. A levegőt
tisztasága és szennyezetlensége miatt először egy
szanatórium belső légterének kondicionálására hasz
nálták fel. A barlangi levegőt egy ventillátor nyomta
a szanatórium termeibe és biztosította a megfelelő
légcserét. A szanatóriumot 1902-ben létesítették és
a szakértők megállapították, hogy ,,a szanatóriumon
belüli levegő gyakorlatilag baktérium mentes” .
A szanatórium 1940-ig működött, akkor leégett.
B. BREW (Anglia). ,. Barlangkutató felszerelések
vizsgálati módszerei.” Az előadás célja az volt, hogy

A sheffieldi egyetem modern kollégiuma, a Random
House, a kongresszus színhelye.

A 192 előadás mindegyikét, de még az összefog
lalójukat is képtelenség bemutatni. Azonban néhány
érdekesebb előadást már csak a figyelemfelkeltés
érdekében is, ismertetünk még akkor is, ha ezek
kiválasztása talán szubjektív módon történt.

bemutassa a felszerelések próbaterhelési módszereit,
azzal a céllal, hogy egységesítse a gyártó cégek spe
cifikálását és a felszerelések vizsgálatát az esetben,
ha különféle vizsgálati feltételeket használnak. A
vizsgálat kiterjed a statikus és a dinamikus terhelés
re, a nyúlásra, az energiai felvételre, az ütközési és
koptatási próbákra. Különösen figyelemre méltó ez
az előadás hazai vonatkozásban, hiszen sokszor
házilag gyártott felszereléseket használnak a fel
tárok. Célszerű volna nálunk is az egységes minő
sítési rendszert bevezetni.
E.C.CATHERINE (Anglia). ,.Barlangi mentés az
Egyesült Királyságban ” A barlangi mentés több mint

rejöttének matematikai modellezését mutatta be,
ahol figyelembe vették a karsztosodó kőzetet ért
előzetes hatásokat, a szerkezeti zónák irányát, egy
mástól való távolságát, az oldás, az erózió lehetősé
geit és ezek kombinálásával számos karsztfelszínt
tudtak előállítani, melyek közelítették a valódi fel
színt, így a modell segítségével visszafelé tudják fel
deríteni a karsztfelszínt adott kialakulásának fel
tételeit.

40 éves múltra tekint vissza. Először a helyi rendőr
ség felügyelete alá tartozott. 1967-ben alakult meg
az Országos Barlangmentő Szolgálat a Belügy
minisztérium és a rendőrkapitányság felügyelete
mellett. Angliában 45 rendőrkapitányság körzetében
működnek barlangmentők. 1971-ben a Belügymi
nisztérium javasolta a rendőrkapitányságoknak,
hogy a mentőszolgálat tagjait — a különleges szol
gálatukra való tekintettel — biztosítsák. Ez a bizto
sítás a felszereléstől az életbiztosításig mindenre ki
terjedne. A barlangkutatók életbiztosítása ügyében
a Barlangi Mentőszolgálat vezetősége úgy határo
zott, hogy ez a csoportok, illetve a klubok feladata.

R.H. GURNEE (USA). ,, Felszíni épületek lég
kondicionálása barlangi levegővel”. A barlangi levegő

D.l. SMITH (V SA ). ..Barlangmentési források
felhasználása és fejlesztése.” Az USA nemzeti bar

G.A. BROOK (VSA). ,.Előzetes gondolatok a
karsztfelszín fejlődésének szerkezeti és kőzettani mo
dellje vonatkozásában.” A szerző a karsztfelszín lét

hűtésre és szellőzésre való felhasználásának gondo

langmentő szolgálata és az Unió Barlangmentési
Bizottsága az elmúlt 10 év tapasztalatait összegezve
és a barlangi mentőszolgálatok munkáját elemezve
pontrendszert dolgozott ki a csoportok hatékony
ságának elbírálására. A pontrendszer az alábbi fel
tételeket veszi figyelembe:
I. Emberi hatékonyság, A. Elsősegély szolgálat.
B. Rendszeres tréning. C. A csoport létszáma. D. Spe
ciális szolgálat (személyenként.)
II. Egészség és életmentés. A szolgálat legalább két
személy kimentésére képes és a legmagasabb szinten
van (ez az I/A. csoportban jelölt szint.)
III. Szervezet. Mozgóképesség, készenlét, távközlési
eszközök, függőleges mozgásra való felszerelés,
bontó eszközök, szállító eszközök. Az előadás javas
latot mutatott be az egyes személyek és mentőcso
portok nyilvántartására. Ideális volna, ha a mentőVidám pillanatkép a Random House parkolójából:
Kosa Attila kocsiját könyvesbolttá alakították át,
ahol az érdeklődők megtekinthették a Társulat kiad
ványait. (Balázs D. felvételei.)
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csoportok a pontozás szerinti 500 pontot elérnék.
Ez tekinthető 100%-os készültségnek.
BALÁZS D. (Magyarország). ,,Karsztterületek
földrajzi eloszlása” és „A karsztosodás optimális
földtani és éghajlati ta r to m á n y a i Nemzetközileg is

nagyra értékelt előadások voltak. A karsztterületek
eloszlásából kiderül, hogy Európa a leginkább
„karsztos” kontinens, hiszen területének 13.5%-a a
karsztos terület. Ezt követi Ausztrália (4,5%), Ázsia
(3,6%), Észak-és Közép—Amerika (3,5%). A karsz
tosodás körülményeit vizsgálva a szerző összefog
laló térképet mutatott be a világ karsztjairól, ki
jelölvén a karsztosodásra leginkább számításba
jöhető területeket. Ennek két előfeltétele az előadás
szerint: a karsztosodásra hajlamos kőzet és lOOOmmnél nagyobb évi csapadék (trópusi éghajlat esetén).
A szekciók ülése után került sor az utolsó plenáris
ülésre, amikor az Unió új belső szervezetét határoz
ták meg. Ez megfelel az UNESCO normáinak. Az
U1S tevékenysége a kongresszust követően öt osz
tályban folyik: 1. Barlangvédelem. 2. Tudományos

kutatás. 3. Feltárás. 4. Dokumentáció. 5. Tovább
képzés. A 2., 3. és 4. szakosztály több bizottságból
és csoportból tevődik össze. Sor került az Unió új
vezetőségének megválasztására is. A kongresszus az
Unió tagjai közé felvette Dél-Koreát, Izraelt és a
Szovjetuniót.
A kongresszuson résztvevők tiszteletére a város
polgármester-asszonya fogadást adott. A hivatalos
üléseken túl a kongresszuson résztvevők között köz
vetlen baráti, kollégiális kapcsolatok alakultak ki.
Számos delegáció rendezett könyvvásárt, ahol mód
nyílt egyes kiadványok megvételére és cseréjére.
Nagy sikert aratott a résztvevők között Társulatunk
folyóiratának, a Karszt és Barlangnak az angol
nyelvű különkiadványa, mely a kongresszus tiszte
letére jelent meg. A kongresszussal egy időben több
cég is képviseltette magát, bemutatván és árusítván
a barlangfeltárással és kutatással kapcsolatos fel
szereléseket és eszközöket.
A kongresszus ülésszaka nagy sikerű klubesttel
zárult.
Dr. fíöcker Tivadar

A NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIA1 UNIÓ VEZETŐSÉGE ÉS SZERVEI
A Nemzetközi Szpeleológiai Unió Sheffieldben
1977. szeptemberében megtartott közgyűlésén meg
választott vezetősége:
Elnök:
Dr. Arrigo A.CIGNA (Olaszország)
Alelnökök: Dr. G. Nicholas SULLIVAN (USA)
Maurice A UDÉTAT (Svájc)
Főtitkár:
D. Habért TRIMMEL (Ausztria)
Titkárok: Prof. Dr. Ljubomir DINEV (Bulgária)
Prof Dr. Derek FORD (Kanada)
Prof. Dr. Adolfo ERASO (Spanyolország)
Prof. Dr. Vladimír PANOÉ

(Csehszlovákia)
Dr. Francé HABÉ (Jugoszlávia)
Gérard PROPOS (Franciaország)

SZAKOSZTÁLYOK és BIZOTTSÁGOK
A/ Természetvédelmi Szakosztály

Elnök: Francé HABÉ (Jugoszlávia)
1. Természetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
Elnök: Francé HABÉ (Jugoszlávia)
B/ Tudományos Kutatási Szakosztály

Elnök: Adolfo ERASO (Spanyolország)
2. Karszt Fizika-kémiai és Hidrológiai Bizottság
Elnök: Adolfo ERASO (Spanyolország)
3. Karsztdenudációs Bizottság
Elnök: IvanGams (Jugoszlávia)

4. Paleokarszt és Szpeleokronológiai Bizottság
Elnök: F. Hármon (USA)
5. Szpeleoterápiai Bizottság
Elnök: H. Spannagel (NSZK)
Cl Feltárási Szakosztály
Elnök: A. EA VIS (Anglia)

6. Barlangbiztonsági Bizottság
Elnök: Alexis de Martynoff (Belgium)
7. Felszerelési és Technikai Bizottság
Elnök: A. Eavis (Anglia)
8. Barlangbúvár Bizottság
Elnök: J. Piskula (Csehszlovákia)
D Dokumentációs Szakosztály
Elnök: Cladue CHABÉRT (Franciaország)

9. Bibliográfiai Bizottság
Elnök: Reno Bernasconi (Svájc)
10. Topográfiai és Kartográfiai Bizottság
Elnök: Jan Pribil (Csehszlovákia)
11. Nagybarlangok Bizottsága
Elnök: Claude Chabért (Franciaország)
12. Szpeleofilm dokumentációs Bizottság
Elnök: D. Brison (Franciaország)
E/ Oktatási Szakosztály
Elnök: Maurice A UDÉTAT (Svájc)

13. Oktatási Bizottság
Elnök: Maurice Audétat (Svájc)
F/ Tanácskozó Testület
Elnök: Gordon T. WARWICK (Anglia)
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A MAJDANPEKI
RAJKOVA-BARLANG
A Jugoszláv Földrajzi Társaság 1976. szeptember
15—20. között Belgrádban megrendezett X. Jubi
leumi Kongresszusán a szervező bizottság ez alka
lommal is nagy gondot fordított az országos jelentő
ségű tudományos ülésszakot jól kiegészítő tanul
mányi kirándulásokra. Ezek keretében ÉK-Szerbiában alkalmam nyílt a Majdanpek melletti Rajkovacseppkőbarlang meglátogatására.
A barlang Jugoszlávia legújabban „felfedezett”
és máris híressé vált turisztikai objektumai közé
tartozik. Érdekes megemlíteni, hogy bár a múlt
század végén (1894) már J. Cvijic, a nagy szerb
geomorfológus is járt benne, a cseppkőbarlang fel
tárása azonban egészen 1974-ig váratott magára.
J. Cvijic — a korabeli leírások szerint — ugyanis
csak a franciák által, az 1860-as években épített
árvízvédelmi gátig (azaz 535 m távolságig) juthatott
be a bal oldali folyosón. A jobb oldali, felső folyosó
elkerülte a figyelmét. J. Cvijic gondos leírása, az
általa megismert barlangrész morfológiai és hidro
lógiai jellemzése azonban így is maradandó és izgal
mas olvasmánynak bizonyul, s a nagy mester klaszszisát dokumentálja.
Csak 1974-ben és 1975-ben clr. Radenko Lazarevic
geomorfológus vezetésével került sor arra a nagy
szabású feltárási munkára, amelynek eredménye
képpen 1975. szeptember 12-én Majdanpek felsza
badulásának a 31. évfordulóján a cseppkőbarlangot
megnyitották a turisták számára.
Azóta a turisták százai látogatják a Majdanpektől
mindössze 3,5 km-re északra fekvő cseppkőbar
langot. Ma már nemcsak a kiránduló iskolásgyere
kek, egyetemisták, szakemberek és barlangászok
kiváncsiak a Rajkova-cseppkőbarlang csodálatos
labirintusára és cseppkővilágára, de a vendégkönyv
tanúsága szerint már egyre több külföldi turista és
szakember is megfordul a barlangban. A barlanghoz
egyébként aszfaltozott út vezet, de Belgrádból vas
úton is megközelíthető.
A barlang, amelyen a Rajkova-patak folyik keresz
tül, a patakos cseppkőbarlangok csoportjába tar
tozik. A patak Rajkovo volt bányásztelepülés alatt,
a pala és a mészkő érintkezésének a vonalában bukik
a felszín alá, 470 m tszf-en. Ezt követően a 893 m-es
földalatti útja után, 428 m tszf-en ismét a felszínre
lép, majd a közelben elfolyó Paskova-patakba ömlik.
A patak földalatti szakaszának az esése tehát elég
jelentős: 42 m. A barlang hosszú fejlődése során,
a Rajkova-patak két horizontot épített ki: a felső
száraz és az alsó patakos barlang-rendszert. A száraz
korridor hossza 586 m, teljes hossza 1130 m. Együtt:
2304 m.
Mindkét horizontra jellemző, hogy ma még
egyiket sem lehet végigjárni, mert a száraz korridort
és a patakos folyosót is egy helyen, kb. 45 illetve 30
méteres szakaszon tetemes mennyiségű málladék
ill. hordalék zárja el (lásd az ábrát). Ezért nem sike
rült ezeket a szakaszokat térképre rávinni. A két
horizont közötti magasságkülönbség 24 m körül
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mozog. A barlangrendszer feletti mészkőréteg vas
tagsága pedig eléri a 80 m-t.
Nem messze, mintegy 90 m-re a Rajkova cseppkőbarlang bejáratától van a Paskova-patak forrása is,
amely ugyancsak barlangból folyik ki. A két csepp
kőbarlang között azonban igen nagy a különbség.
A Paskova-patak még csak most építi az első hori
zontot, és így csak alacsony vízállás esetén lehet a
víznyelő felől 200 m-re, ill. a forrásponttól felfelé
95 m-re megközelíteni.
Szeretnénk remélni, hogy a szakavatott kutatók
hazánkból is gyakorta fogják majd látogatni Jugo

szláviának e nagyszerű természeti ékességét, amelyet
egy múlt századi útonálló, Rajkó nevű hajdúhara
miáról neveztek el, aki a Dolnyi-Milanovac —
Majdanpek-i szekérúton rendszeresen fosztogatta az
utasokat. Úgy mondják — a rabolt kincseket a
cseppkőbarlangban rejtette el. Ezeket a kincseket
máig sem találták meg, de a cseppkőbarlang kár
pótlásul bőkezűen megajándékozott minden lelkes
kutatót és látogató turistát a legszebb alkotások
élvezetének az örömével, azokéval, amelyeket csak
az örökké megújuló természet képes nyújtani.
Dr. Dudás Gyula

SZLOVÁKIAI BARLANGKUTATÓK OLASZORSZÁGBAN
A Szlovák Szpeleológiai Szövetség MONTÉ
CANIN *76 nevű expedíciója keretén belül 1976
szeptemberében 14 barlangkutató szállt le a 920
méter mély Michele Gortani-balangba. Ezt a JuliaiAlpokban levő földalatti folyosórendszert a szpeleológusok a világ egyik legnehezebben bejárható bar
langjának tartják. A leszállást rendkívül megnehezí
tik a barlang 27 aknáját összekötő, helyenként igen
szűk, meanderszerű vízszintes járatok, melyek az
alsó részekben elérik az egy kilométer hosszúságot
is.
Szeptember 2-án a földalatti tábor kiépítésére le
szálló kutatóknak már 150 méteres mélységben a
függőleges járatokat elöntő karsztvízzel kellett meg
küzdeniük. Több vízesésen való átkelés után végül
is 450 méter mélységben sikerült a tábort kiépíteni.
A felszállásra azonban csak 2 nap múlva kaptak
engedélyt telefonon keresztül, amikor a felszínen
fagyott, és így a barlangban is jelentősen csökkent
a víz.
Az öttagú második csoport szeptember 4-én szállt
le a barlangba, az éjszakát a földalatti táborban
töltötte és másnap reggel megindult a barlang talpa
felé.
A végtelen hosszúnak tűnő magas, vízszintes
repedésjáratokban nagyobbrészt csak a felső vágyközépső részeken haladhattak tovább, mivel lent
félelmetesen tajtékozott a megáradt barlangi patak.
A környezet nyomasztó hatását még növelte a fala
kat befedő fekete barlangi iszap, mely a fény nagyrészét magába nyelte. Végül 9 órai megfeszített
munka után sikeresen elérték a barlang talpát jelző
szifont.
A földalatti táborba visszavezető út még nehezebb
volt, 12 órát tartott. Hosszabb pihenőt sehol sem
tarthattak, mivel az átázott ruhákban elviselhetetlen
volt a barlang alacsony hőmérséklete ( + 2°C).
Végül a földalatti táborból 15 órai alvás után meg
kezdhették a felszállást.
A leszállás dupla duralumínium fékcsigák, a fel
szállás Jumar mászókészülékek segítségével történt.
Gibbs típusú mászókészülékek biztosítása mellett.
Közben összesen 1400 méter csehszlovák gyártmá
A Michele Gortani-zsomboly bejárata• Gál Lajos
fényképe.

nyú hegymászókötelet használtak fel. Ezeket a föld
alatti aknákban expanzív nitekre erősítették.
A Petr Hipman által vezetett expedíció 14 tagja
a zólyomi, rimaszombati, rózsahegyi és jászói bar
langkutatók közül került ki. A jelentős szpeleoalpinisztikai teljesítményen kívül az expedíciónak
tudományos jelentősége is volt, a filmezés és fény
képezés mellett kőzetmintákat is gyűjtöttek.
Gaál Lajos
Rimaszombat

EXPEDÍCIÓ SRI LANKÁBA
A „Karszt és Barlang” 1975. évi II. számában hírt kaptunk a szlovák barlang-búvárok Sri Lankába
(Ceylonba) indult első expedíciójáról, amely tragikus közúti baleset miatt félbeszakadt. A csoport két
tagja életét vesztette, a többiek azonban úgy határoztak, hogy későbbi időpontban mégis végrehajtják
eredeti elképzelésüket.
Az újabb vállalkozásra 1977. március 6 -án Liptószentmiklósról tizenketten indultak el. Útjuk során
28 ezer km-t tettek meg. Végső céljuk Ceylon szigetén, az ottani Hidrogeológiai Intézet segítségével, az
óceáni karsztképződmények megismerése volt. Több merülést hajtottak végre Tidal Well-ben is, ahol 52 m
mélységben igen érdekes muzeális leletekre, régi temetkezési helyre találtak. Több emberi csontmaradványt
tartalmazó urnát hoztak a felszínre. Ezenkívül bebizonyosodott, hogy ez az érdekes édesvízi rendszer az
eddigi ismeretekkel ellentétben 60 m-nél is mélyebb víz alatti részeket tartalmaz.
Hazafelé jövet Kasmírban 3200 és 4500 m közötti magasságokban elhelyezkedő barlangokat kutattak át.
Ezt követően Afganisztánban, a Hindukusban található Band-i-Amir tavat keresték fel, amely mésztufa
képződményeiről ismert. A tó 3100 m tengerszint feletti magasságban fekszik. A búvárok 28 m-re merültek
olyan tóban, ahol előttük még senki sem járt. Az acélkéken csillogó vízben szép növényeket és nagy halakat
találtak. A tóban különféle megfigyeléseket végeztek a tufagátak keletkezésének megismerésére.
A szlovák barlangbúvárok élményekben gazdag 124 nap után 1977. július 7-én érkeztek haza. Részlete
sebb beszámolót az expedíció vezetőjétől. Sasvári Tibortól később kapunk.
Ignűcz Ibolya

INNEN-ONNAN
A Kilszi-barlang 1082 m mély

A Bandzioch-barlang

A kijevi barlangkutatók 1975-ben a Pamír-Altájhegység Kirk-Tau platóján kb. 2500 m tszf. magas
ságban nyíló, általuk Kilszinek (Kijevi Barlangku
tató Laboratórium rövidítése) nevezett barlangot
720 m mélységig tárták fel. A továbbjutás reményé
ben 1976-ban 47 fős expedíciót szerveztek.
A földalatti expedíció során a kutatók 400, 800
és 900 m mélységben tábort létesítettek. Az ötnapos
vállalkozás során a barlangot 1082 m mélységig és
kb. 2 km hosszban tárták fel. A függőleges jellegű
barlang nehezen járható, omladékok, szűkületek,
vízesések tarkítják. Legmélyebb aknája 90 m.
A Kilszi-barlang a világ legmélyebb barlangjai
közül jelenleg a negyedik helyet foglalja el.

1976-ban a krakkói barlangkutatók tovább foly
tatták a Bandzioch-barlang kutatását. A Lengyelország második legmélyebb és nyolcadik leghosszabb
barlangjaként nyilvántartott (1. Karszt és Barlang
1976. I—II.) barlangot több expedíció során a ku
tatók 525 m mélységig több mint 5 km hosszban
tárták fel. A munkálatokat folytatják.

Tater nik 197614

Megkezdték a Tátra barlangjainak
kataszterezését
A Lengyel Földtudományok Baráti Társaságának
Varsói Csoportja, a Varsói Szpeleo Club tagjai
Jerzy Grodzicki vezetésével 1975. nyarán megkezdték
a Tátra barlangjainak kataszterezését.
A kutatók feladata a kevésbé pontosan, vagy egy
általán fel nem mért barlangok pontos feltérképezése,
a barlangbejáratok bemérése. A térképezés mellett
természetesen geológiai, biológiai és mikroklimatológiai felvételezést is végeznek. A dokumentációt
kiegészítik a barlangok bejáratáról és néhány jelleg
zetes tereptárgyról készített fényképfelvétellel is.
Az 1975—76-ban végzett munka alapján a Tátrá
ban 260 barlang ismeretes. 82 barlangról teljes, 1 2
barlangról részleges dokumentáció készült el.
Taternik, 1976/4
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Taternik, 1976!4

Lezárták a Sniezna-barlangot
A Tátrai Nemzeti Park 1976. október 22-én vas
ráccsal zárta le a Nagy-Sniezna-barlang mindkét
bejáratát. A barlangkutató és -mentő expedíciók
olyan mennyiségű hulladékot hagytak a barlangban,
hogy fellépett a Koscielisko-patak szennyeződésé
nek veszélye. A barlang egyes járatait térdig érő
penésszel bevont szemét borítja. A barlang ,,kitaka
rítására” a lengyel barlangkutató szervezetek összlengyel barlangkutató expedíciót fognak szervezni.
Taternik, 197614

Példás büntetés
Nyugat-Németországban egy felelőtlen barlang
látogató szándékosan ledöntött és eltört egy 1,40 m
magasságú cseppkövet. A tettest feljelentették, és a
tárgyaláson a körzeti bíróság 350 márka pénzbír
ságra és az eljárási költségek megfizetésére ítélte.
Mitteilungen VDKV, München
1975. Jg. 21. No.3.

HAZAI TortAZt-éí)

ESEMENYEK___

A HÉVÍZI-TÓ FORRÁSBARLANGJÁNAK FELTÁRÁSA
Az 1972-ben megkezdett kutatás folytatásaként
az 1975. február 1 0 -i merülésünk során sikerült be
jutnunk a tó forrásbarlangjába. Akkor nem tudtuk
feltárni a vízalatti járatokat, de 1975 szeptemberében
a VITUKI megbízásából az Amphora Könnyűbúvár
Sport Club keretén belül rendszeres felderítő mun
kával sikerült bejárnunk és felmérnünk ezt az érde
kes vízalatti barlangot.
A 38 méter mélyen nyíló forrásszáj szűk méretei
miatt rendkívül veszélyes volt a behatolás. Ebben a
mélységben a levegőszükséglet a felszíni igény öt
szöröse és minden késedelem életveszélyt jelent.
A beúszás során a 30—40 000 liter/perc vízhozamú
forrás sodrását is le kellett küzdenünk, ami fokozott
igénybevételt jelentett a 38,8 °C-os vízben.
A feltárás során megállapítottuk, hogy a forrásvíz
egy 14 méter magas, 17 méter átmérőjű teremből
ömlik a forráskráterbe. Ezt a termet 40—41 méter
mélyen húzódó iszapnyereg osztja ketté, a keleti
oldalon kisebb, a nyugati oldalon nagyobb mélye
dést alkotva. A keleti oldalon 43 és 40 méter között
17,2 °C-os, a nyugati oldalon 46 méter mélységben
40 °C-os, míg a terem többi részein 38 —39 °C-os
vizeket mértünk. A két különböző hőmérsékletű

A Hévizi-tó forráskráterének
alaprajza a forrásterenunel.
A szintvonalak a tő mély
ségét jelzik méterben.

Jordán Károly 1907-ben végzett vizsgálatai során
beszakadt talaj mintavevő készülék.

víz keveredése révén a forrásnyíláson keresztül
38,8 °C-os víz tör elő. A hideg víz mennyisége a víz
hozamnak csak kb. 3%-át teszi ki. A meleg vizű
oldal aljában a markazit-tömbök közötti kis méretű
üregek falán — ahol a legerősebben áramlik a víz —
világosbarna színű, átlagosan 3 cm vastag, kocso
nyás bevonat gyűjthető, amit egy termofil Actino-

myces faj más baktériumokkal társulva alkot.
A barlang mennyezetén hosszú fehér fonalakat
képező mikroszervezetek élnek, valószínűleg szintén
baktériumok. Feltehetően ezek is hozzájárulnak a
tó gyógyhatásához. A kráter meredek falán, ahol
a meleg víz a felszínre áramlik, kb. 3—4 méter
szélességben fonalas kékmoszatok találhatók. A krá
ter falán több helyen találtunk a 26—30 °C-os vízben
1 — 2 m2-es területeket is elborító édesvízi szivacsot.
Felderítéseink során megtaláltuk Jordán Károly
1907-ben történt vizsgálatai során beszakított talaj
mintavevő készüléket.
Miután megismertük a vízalatti barlangot és kör
nyezetét, elhelyeztük a vízmintavevő csöveket a

A felszínre hozott markazit-tömbök. Súlyuk 5—6 kg,
a jobboldali példányt a forrás homokja csiszolta
fényesre (Plózer /. fényképei).
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hideg és a meleg vízben, így a felszínen is lehetett
vízmintát venni. A VITUKI kutatói megállapították,
hogy a hideg víz kora megközelítőleg 8 0 0 0 év, míg
a meleg vízé 12 000 év. Ez az idő a felszíni csapadék
elnyelődése és a forrásban való megjelenése között
telik el.
A VITUKI megbízásából 1975—76 telén felmér
tük a forráskrátert és a forrásbarlangot. Általában
8 — 1 0 búvár volt jelen, és naponta két alkalommal
2 0 — 2 0 percet merültünk — a kisebb mélységekben
több órát is, — így kb. 300 óra összmerüléssel
sikerült pontos képet kapnunk az ember által járható
forráskráter minden részletéről.
_____________
Plózer István

Az Amphora-J'orrásterem és közvetlen környezete'

ÚJ BARLANG A GERECSÉBEN
A Tatabányai Mész- és Cementművek Keselőhegyi bányájában 1976. november 21-én a Szabó

József Geológiai Szakközépiskola három diákja
(Irmai A., Szamos I., Molnár L.) ásványgyűjtés
közben rejtett barlangbejáratra lett figyelmes.
Az új barlang megismeréséről a felfedezők így
tudósítottak: ,,1976. november 21-én, a bejárat fel
fedezését követően a sziklaüregnek vélt lyukba be
másztunk, majd 2 m traverzálás után kb. 0,5—1,0 m
széles, meredeken lejtő hasadékban találtuk magun
kat. A hasadék alján 10—15 m-t megtéve kiszélesedő
részhez jutottunk, ahol kőzettörmelék és agyag
alkotta álfenékbe ütköztünk. November 28-án 4Ó m
kötéllel felszerelve túljutottunk a már ismert szaka
szon, s elértük a hasadékba ékelődött agyagból álló
„Pihenőt” . Innen a továbbhaladáshoz két út kínál
kozott. Az egyik hasadékban a bejárat alá vezetett,
s egy 13 m magas terem tetejére lyukadt ki. A terem
aljáról a továbbjutásra csak bontás útján van re
mény. A másik lehetőség: a ,.Pihenőről” a bejárattal
ellenkező irányba továbbhaladva 6 , majd 4 méteres
ereszkedés után szintén ugyanabba a ,,Magányos”
terembe jutunk.
December 2-án újra a barlangban voltunk, s a
„Hajmosót” elhagyva, 6 métert ereszkedve a ,,Do
b oziba jutottunk. Innen 20 m-t kötélen ereszkedve
a barlang eddigi legnagyobb termének aljára értünk.
A terem kb. 18—20 m magas, 20 m hosszú és 3—5
m széles. Alja két részből áll, a bejárat alá kanyarodó
részt agyagtó alkotja, a bejárattól távolodva pedig
1 0 m magas rétegezett, agyagos törmelék található.
December 9-én túljutottunk a Nagy-terem törmelé
kén, s 5 méteres ereszkedés, majd 7 méteres traver
zálás után elértük a Szellem-termet. További 8 mé
teres ereszkedéssel újabb terembe, majd ismét 8
méter után a barlang legmélyebb pontjára, egy
kisebb terembe érkeztünk. Ezt az alján és a falán
összegyűlt sár miatt „Dagonyának” neveztük el.
(A térképen tévesen „Pagonya” . Szerk.)
A barlangot egy későbbi alkalommal felmértük
(I. ábra), s 120 m mélységűnek adódott. Ezzel a
Keselő-hegyi-barlang a Gerecse legmélyebb bar
langja lett.
A barlang dachsteini mészkőben törésvonal men
tén keletkezett. Szélességét húzási tektonikus moz
gások és a leszivárgó víz alakította ki. A repedések
falán kalcit, aragonit kiválások vannak, s nagyon
sok a bemosott agyagkitöltés.
A barlangot tovább kívánjuk kutatni, mint a
Szabó József Geológiai Szakközépiskola keretében
megalakult barlangkutató csoport tagjai, dr. Antal
Sándor tanár vezetésével.”
Faber László
A Keselő-hegyi-hasadékbarlang függőleges metszete.
A méréseket végezték: Béky Péter, Bíró Ferenc,
Csírik György, Faber László, Irmai A ttila, Kiss Tibor,
Kókay Károly, Molnár Lajos és Szamos Imre. A tér
képet elkészítették 1977. I. 16-án: Bárta József és
Béky Péter.
m
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HÚSZ ÉVES A JÓSVAFŐI
KARSZTVÍZKUTATÓ ÁLLOMÁS
Húsz éve, 1957-ben alapította meg dr. Papp
Ferenc professzor a Jósvafői Kutatóállomást a
komplex karszt- és barlangkutatás fellendítésére.
Az évfordulóról az MKBT 1977. nov. 14-én ünnepi
szak ülésen emlékezett meg. Az ülésen a kutatóállo
más egyik munkatársa vázolta az elmúlt két évtized
munkáját és eredményeit.
A légnemű fázis vizsgálata során hőmérséklet
távmérő és távregisztráló berendezést fejlesztettek
ki. Sikerült magyarázatot találni a barlangok bejá
rati szakaszán észlelhető hideg zóna keletkezésére.
A korábbinál pontosabb képletet találtak a léghő
mérséklet évi ingadozásának a barlang hossza menti
változásaira. Megfigyeléseket végeztek a barlangi
szpeleológiai kölcsönhatások rendszere Maucha L.
huzat lengéseivel kapcsolatban. A korábbiaknál érzé A
A saffozott mezők a legintenzívebben művelt
kenyebb légáramlásmérési módszert dolgoztak ki. szerint.
tudományterületek
Vizsgálták a Ca-aerosol keletkezésének és fenn
maradásának fizikai-kémiai feltételeit. Vizsgálták a
radioaktív anyagok feldúsulását a barlangi levegő
Az előadó a beszámoló végén javasolta, hogy a
ben.
kutatóállomást Papp Ferenc Kutatóháznak nevez
A cseppfolyós fázis vizsgálatánál módszert dol zék el. A javaslathoz az ülés résztvevői lelkesen
goztak ki a csepegő vizek hozamának és töménysé csatlakoztak.
A beszámoló végén dr. Bogsch László, a Társulat
gének távmérésére és regisztrálására. Vizsgálták a
csepegő vizek összetételének időbeli és vízhozamtól tiszteleti elnöke, dr. Böcker Tivadar, a Társulat fő
függő változásait. A korábbiaknál pontosabb össze titkára és Barátosi József, az Oktatási Bizottság
függést tártak fel a víz elektromos vezetőképessége és vezetője méltatta a kutatóállomás munkáját.
Gádoros Miklós
összes keménysége között. Analizálták és modellez
ték a mélykarsztos vízáramlást. Részletesen elemez
ték a Nagytohonya-forrás hőmérséklet és vízho
zamváltozásait, és a karsztos szivornyák működését
modellezték is. Vizsgálták a karsztvíz árapály-jelensé
geit. Elemezték a karsztos víztároló rendszer kiürülési viszonyait. Újfajta fagymentes regisztrálóházat
dolgoztak ki a vízhozammérő műtárgyakra.
A szilárd fázis vizsgálata során elkészítették a
kutatóállomás környékének részletes földtani tér
képét. Új megvilágításba helyezték a mészkő-dolo
mit kérdést. Vizsgálták a cseppkőszíneződés törvé
nyeit, az oxidatív és reduktív zónák hatását a csepp
kövek színére. Felülvizsgálták a korábbi aragonitvizsgálati módszereket és a kalcit-aragonit kérdést.
Tanulmányozták a vörösagyag keletkezését. Vizs
gálták és mérték a szalmacseppkövek keletkezési
sebességét. Komplex magyarázatot adtak a külön
féle típusú heliktitek keletkezési mechanizmusára.
Vizsgálták és mérési módszereket is dolgoztak ki
karsztos kőzet árapály-mozgásainak megfigyelésére,
és vizsgálták a kőzetmozgás összefüggését a szeiz J. Nicod francia geográfus professzor az olomouci
mikus rezgésekkel is. Zsombolygenetikai és hévíz- 6. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszust követő
zes barlang-genetikai elméletet is dolgoztak ki. tanulmányi kirándulás keretében meglátogatta az
Felülvizsgálták a barlangfelmérés módszereit is. Aggteleki-karsztvidéket. Tapasztalatairól a Bulletin
A fenti és egyéb témakörökből a kutatóállomás de la Société de Géographie de Marseille folyóirat
mintegy 25 (főként amatőr) munkatársa 8 országban LXXXIÍ. kötetének 12. számában számolt be ,,Les
több mint 1 0 0 dolgozatot publikált és külföldi kong régions karstiques de Slovaquie et de Hongrie
resszusokon, konferenciákon kb. 30 előadást, refe Septentrional” (Szlovákia és Észak-Magyarország
rátumot tartott. A különféle barlangi és karsztos karsztvidékei) címmel. Nicod professzor ebben a
vizsgálatok rendszerbe foglalására pedig kidolgoz tanulmányában közölte a fenti vázlatát a jósvafői
ták és publikálták a „karsztos kölcsönhatások rend Vörös-tó dolinájának genetikai viszonyairól; a bal
szerét”.
oldalon az őskarszt előbukkanó sziklái látszanak.
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A MAGYAR BARLANGOK IDEGENFORGALMA
1975-76. ÉVEKBEN
Látogatók száma
1975
1976
években

Változás %
1975 - 100%

Aggteleki Baradla-barlang
összesen ...................................................................... ...............................

209 297

202 836

96,9

R észletezve:
A g g teleki s z a k a s z ....................................................... ...............................
Jósvafői sza ka sz ...................................................... ...............................

167 641
41 656

167 369
35 467

99,8
85,1

Lillafüredi barlangok
összesen ...................................................................... ...............................

109 563

107 161

97,8

R észletezve:
Jstván-barlang .......................................................... ...............................
Forrás-m ész tu fa b a rla n g ............................................. ...............................

75 373
34190

M iskolc-Tapolcai-barlangfiirdő.................................
Tapolcai-tavasbarlang.................................................
Abaligeti-barlang
.....................................................
Pál-völgyi-barlang .......................................................
Budai V á r-b arlan g .......................................................
Balatonfüredi Lóczy-barlang.......................................
Diósgyőri-barlang .......................................................

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

211958
157 474
70 702
15 200
10 229
12 678
2 210
799 311

78
28
192
158

627
534
971

060
70 519
17 232
zárva
11 238
—
760 017

104,3
83,4

91,0
100,4
99,7
113,4
—

88,6
—
95,1

Néhány kiegészítés a hazai barlangok idegenforgalmához.
Veszprém megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala közölte, hogy a rendkívül nagy látogatottságra
való tekintettel a Tapolcai-tavasbarlang korszerűsítését határozták el. Elsősorban a barlang vendégeinek
kultúrált fogadását kívánják megoldani. A terveket a Bányászai Kutató Intézet készítette el.
A Miskolci Vízművek, Fürdők és Csatornázási Vállalat igazgatója, dr. Konczvald Barna arról tájékoz
tatott, hogy a Miskolc-Tapolcai-barlangfürdőben új szolgáltatásként bevezették a víz alatti masszírozást,
a hagyományos masszírozást és az ultrahangos kezelést. Szándékukban áll a barlangfürdő kibővítése.
Dr. Balázs Dénes

Turistaforgalom a hazai
barlangokban 1951— 1975.
között
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A III. SZPELEOTERÁPIAI ÉS -KLIMATOLÓGIAI ANKÉT
Magyarországon 1959 óta kezelnek barlangkúrával légúti betegségben szenvedőket. Az első sikeres
kísérletek, s a terebélyesedő kutatások koordinálására 1969 márciusában, majd áprilisában a Magyar
Balneoklimatológiai Egyesület, a Magyar Meteorológiai Társaság és a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat közösen megrendezte az I. és II. barlang-bioklimatológiai ankétot. E témakörrel foglalkozott
hazánkban két nemzetközi rendezvény is, 1972-ben az UIS Barlangterápiai Szakbizottságának II. szimpó
ziuma, valamint az 1974. évi pécsi Karszt és Klíma Ankét. Az 1977. február 18-án Budapesten, a Magyar
Karszt- és Barlangkutató Társulat rendezésében megtartott III. Szpeleoterápiai és Klimatológiai Ankét
az 1969-es ankétok folytatása volt.
Délelőtt a terápiái szekcióban az elnöki megnyitón kívül öt előadás hangzott el. Az ankét felkért elnöke.
dr. Láng Sándor egyiptomi tartózkodása miatt nem tudott személyesen részt venni, de előadását dr. Böcker
Tivadar ismertette a ,,Pleisztocén klímaváltozások újabb kérdései” címmel. Dr. Kérdő István a szpeleoterápia helyét és történeti fejlődését fejtegette a fizikai gyógymódok között ,,A barlangterápia helye és perspek
tívái a gyógyászatban” című előadásában. Dr. Kessler Habért ,,Az UIS Barlangterápiai Bizottságának
munkája és célkitűzései” című előadása a szervezeti kérdéseken túlmenően újból felvetette a barlangi
levegő ionizációjának vizsgálatát, mint az egyik kellően nem vizsgált de minden valószínűség szerint leg
fontosabb gyógyászati faktort. Dr. Kövest Gyula Pécsről ,,A klímaterápia szerepe a krónikus nem specifikus
légzőszervi betegségek (CNSLB) rehabilitációjában” című előadásában az 1973-ban Abaligeten épült
20 ágyas gyógyintézettel összekapcsolt barlangkúra eredményét mutatta be részletesen. Dr. Adorján Barna
(Miskolc) „A jósvafői gyógybarlangban végzett klímaterápiás kezelés tapasztalatai és eredményei” címmel
beszámolt az 1959 óta tartó gyógykezelés legújabb tapasztalatairól, amelyek hasonlóak, mint a már ismertek,
s remélik a jósvafői szanatórium bővítésével, állandó szakorvosi felügyeletével, állandó kórházi hátterével
tovább fejleszthetik munkájukat. Dr. Hajdú Lajos előadásában (,,A terápiás barlangok algásodása veszé
lyezteti a gyógyhatást” ) irodalmi adatokra hivatkozva felhívja a figyelmet a gyógyászati célra berendezett
barlangok fokozott algaszennyeződésére, amelyek jelenléte allergén hatásokat válthat ki. A vitában újra
felvetődött az alapkérdés, hogy egyértelműen ma sem tudjuk, hogyan fejti ki hatását a barlang a terápiás
folyamatban. Ennek megismerésére újabb kutatási módszerekre és objektív vizsgálati eredményekre kell
törekedni.
Délután a klimatológiai szekció előadásait dr. Kordos László nyitotta meg ..Paleoklimatológiai vizsgálatok
lehetőségei barlangokban” és „Holocén klímaváltozások a magyarországi barlangok őslénytani vizsgálata
alapján” c. előadásaival. Nagy Géza ,,A balatonfüredi Lóczy-barlang klímavizsgálata” c. előadásában fel
hívta a figyelmet a barlang egyes szakaszainak CO2 gazdagságára és magas hőmérsékletére, amelyekben
szerepe van a terület kis geotermikus grádiensének. Majoros Zsuzsanna és Lénáit László (Miskolc) előadásá
ban (,,A bükki barlangokból származó szórványos klimatológiai adatok” ) felhívta a figyelmet, hogy a
rendkívül gyakori szórványos hőmérséklet mérések is igen értékes általánosítható barlangklimatológiai
adatok. Szilvái Péter (Jósvafő) a ,,Vass Imre-barlang 15 éves klímamérésének eredményei” címmel először
mutatta be részletesen a leghosszabb magyarországi meteorológiai adatsorral rendelkező barlang klíma
jellemzőit. Lendvav Ákos ,,Mikroklíma vizsgálatok a Gerecse és a Pilis barlangjaiban” címmel egy hirtelen
áprilisi hidegbetörés barlangklimatológiai hatását ismertette. Miklós Gábor és Városi József (Szeged) a
bükki Hajnóczy-barlangban tapasztalt jelenségekre alapozva mutatták be érdekes kezdeményezésüket
„ Következtetések átmenő barlangok ismeretlen részeinek nagyságára mikroklimatikus mérések alapján,
a csúsztatásos korrelációszámítás és a heurisztikus görbeillesztés segítségével” címmel.
Az ankéton megállapítható volt, hogy a barlangterápia ma már elfoglalta helyét a fizikális gyógymódok
között, fejlesztéséhez viszont újabb kutatási szintre kell lépni. A barlangklimatológiai kutatások száma
egyre inkább gyarapszik, mert a barlangkutató csoportok számára a feltárás és térképezés, fényképezés után
ez a vizsgálat az, amely egyszerűen, kis műszerigénnyel elvégezhető.
Az ankét jó áttekintést nyújtott a barlangi gyógyászat és klimatológiai kutatások jelenlegi helyzetéről,
így megrendezése feltétlenül indokolt volt.
Dr. Kordos László
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KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
Társulatunk 1977. május 21-én tartotta meg évi
küldöttközgyűlését a KÖVIZIG dísztermében.
A 132 küldött közül megjelent 82 fő.
A küldöttgyűlést dr. Láng Sándor elnök távollété
ben dr. Bogsch László, a Társulat tiszteletbeli elnöke
nyitotta meg és köszöntötte a megjelent küldötteket
és vendégeket. Dr. Láng Sándor írásban megküldött
elnöki beszédét — a pleisztocén éghajlatváltozás és
karsztfejlődés kapcsolatairól — dr. Kordos László
olvasta fel. A közgyűlés néma felállással emlékezett
meg az előző közgyűlés óta elhunyt Mészáros Ká
rolyról, az Észak-magyarországi Területi Szervezet
igen eredményesen működő titkáráról; Balás Anná
ról, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Barlangkutató Csoportjának vezetőjéről, valamint dr. Kesslerné Szekula Máriáról.
Dr. Böcker Tivadar főtitkár a sokszorosítva közre
adott beszámolóját néhány gondolattal egészítette
ki, majd a főtitkári beszámolót élénk vita követte.
Dr. Szathmári Sándor a számvizsgáló bizottság
jelentését terjesztette elő, majd a főtitkár a Társulat
1977. évi munkatervét és tételes költségvetési javas
latát ismertette.
A szünet után Sándor György az alapszabálybi
zottság elnöke ismertette az új alapszabálytervezetet,
melyet 34 hozzászólással heves vita követett.

Végezetül dr. Böcker Tivadar főtitkár az érembi
zottság javaslatát, a Cholnoky Jenő pályázat bírálóbizottságának döntését, dr. Kordos László a katasz
teri pályázat, Hazslinszky Tamás pedig a fotópályá
zat eredményeit ismertette.
A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
elfogadta az 1976. IV. 26.—1977. V. 21. közötti
időszakról szóló főtitkári beszámolót, a számvizs
gáló bizottság jelentését, valamint a Társulat 1977.
évi munka- és pénzügyi tervét;
jóváhagyta az ifjúsági bizottság megalakulását
és a bizottság vezetésével dr. Kordos Lászlót bízta
meg.
nem fogadta el a Társulat új alapszabályát;
felhatalmazta az elnökséget, hogy az 1978. évi
tisztújító küldöttközgyűlést szervezze meg és a
szükséges bizottságokat küldje ki, valamint, hogy a
társulati ügyrend kidolgozására bizottságot hozzon
létre;
egyetértett azzal, hogy 1978-tól kezdődően a tiszt
újítással egyidejűleg állandó érembizottságot vá
lasszon, amelynek megbízatása a következő tiszt
újító küldöttközgyűlésig tart;
elfogadta a különbizottságok előterjesztését ki
tüntetésekről és jutalmakról, amelyeknek kiadására
a közgyűlésen került sor.
Sz. K.

TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK
A Társulat Érembizottságának javaslatára az 1977.
a kollektív tudományos szakmai munkáért, illetve
május 21-i küldöttközgyűlés a Társulat érdekében eredményekért adományozható Kadic Ottokár em
hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi mun léklappal a
káért adományozható Hermán Ottó éremmel dr.
KPVDSZ Vörös Meteor TE Baradla Barlangkutató
Juhász András társelnököt, az Észak-magyarországi Csoportot, a Baradla Csernai-ágának, RubikonTerületi Szervezet elnökét, az elnökségben folyta ágának és a Styx szifonos szakaszának összesen
tott tevékenységéért, az Észak-magyarországi Terü közel 3 km-nyi barlangszakaszának igen nehéz
leti Szervezet létrehozásáért, a bükki karszthidro- körülmények között végzett felméréséért és térképé
lógiai és szpeleológiai kutatások terén elért értékes nek gondos elkészítéséért tüntette ki.
eredményeiért tüntette ki.
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette az
A magyar karsztvidékek vagy barlangok tudomá elnökség jutalmazási javaslatát. Elnökségi dicséret
nyos feltárásával foglalkozó nagyértékű tudomá ben részesült a
nyos közleményért adományozható Kadic Ottokár
Hajnóczy József Barlangkutató Csoport, a Hajnóéremmel dr. Gábori Miklós elnökségi tagot, a Tár czy-barlangban, a
sulat Ősrégészeti Szakbizottságának vezetőjét, vala
BSE Barlangkutató Csoport a Bátori-barlangban
mint dr. Gáboriné dr. Csánk Vera régészt a hazai évek óta folytatott eredményes feltáró tevékenysé
barlangokban és a karsztos üregekben végzett ősré géért, az
gészeti ásatások irányításáért s azok tudományos
Amphora Könnyűbúvár Csoport, a Hévizi-tó forrás
feldolgozásáért és publikálásáért tüntette ki.
barlang és a beremendi vízalatti barlang eredményes
A kollektív munkáért adományozható Hermán és tervszerű kutatásáért,
Ottó emléklappal és 5000,— Ft jutalommal az
Máté József, a Hosszúhegyi-zsombolyban közel
Álba Regia Barlangkutató Csoportot igen értékes másfél évtizede végzett feltáró és leletmentő munká
éves jelentéséért és az 1976-ban folytatott tevékeny jáért.
ségéért,
Az elnökség dicséretben és pénzjutalomban része
a kollektív feltáró tevékenységért adományozható sítette a Társulat érdekében végzett áldozatkész
Vass Imre emléklappal a
munkájukért:
Papp Ferenc Barlangkutató Csoportot, a Musztáng
Dr. Kordos László, Horváth János, Zentai Ferenc,
barlang feltárásában, valamint ezzel kapcsolatosan Juhász Márton, Gazdag László, Kubassek János és
a munkálatok technikai megoldásának műszaki fej Móga János tagtársakat.
lesztésében elért eredményeiért,
Az elnökség a csoportvezetők javaslata alapján
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könyvjutalomban részesítette Gráff János, Horváth
Péter, Rácz József, Hlavács László, Berhidai Tamás,
Kakuszi Zoltán, Kis Gábor, Kárpát József, Eszterhás
István, Németh Tibor, Koch Zoltán, Ádám András,
Gál István, Hegedűs Gyula, Pödör László, Gáspár
József, Hermáim Béla, Almási Sándor, Lukács László,
Futó János, Nagy Tibor és Kocsis Tamás tagtársakat.
Sz. K.

CHOLNOKY JENŐ PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
elnöksége 1975-ben hozott határozata értelmében
évenként ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett
pályázatot ír ki. A pályázat célja, hogy elősegítse a
Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási
tevékenységet, főként a kutató és a feltáró munka
megfelelő szintű dokumentálását. A pályázaton ki
zárólag kutató kollektívák (csoportok) vehetnek
részt, és pályaműként a kutatásokról és feltárások
ról készült éves jelentés nyújtható be. Az elbírálás
előfeltétele a következő évi kutatási terv előzetes be
nyújtása. Az elnökség által kijelölt bíráló bizottság
az értékelésnél az alábbi szempontokat veszi figye
lembe: a tárgyévi munkaterv végrehajtása, a feltáró
tevékenység ismertetése, a térképmellékletek, a fotó
dokumentációs anyag minősége, egyéb dokumentá
ciók, a kutatási eredmények szöveges szakmai is
mertetése, a csoportélet bemutatása, valamint az
esztétikai kivitel.
A Cholnoky Jenő pályázat során I., II. és III. díj
osztható ki, 5000, 4000 illetve 3000 Ft jutalommal.
Az eddigi nyertesek a következő csoportok voltak:
Első helyezést ért e l:

Hermán Ottó Barlangkutató Csoport
Álba Regia Barlangkutató Csoport
Álba Regia Barlangkutató Csoport

1975
1976
1977

Második helyezést ért el:
Szabó Pál Zoltán Barlangkutató Csoport
1975
Marcel Loubens
Karszthidrológiai Szakcsoport
1976 megosztva
Papp Ferenc
Barlangkutató Csoport
1976 megosztva
Vass Imre
Barlangkutató Csoport
1977 megosztva
Mecseki Karsztkutató Csoport
1977 megosztva

1975

A Cholnoky Jenő pályázat hatására ugrásszerűen
megemelkedett a csoportok évi beszámolójának
tartalma és minősége. A pályázat sikerét fokozza,
hogy a jelentések szakmai részét bő terjedelemben
az MKBT, a ,,Beszámoló.. köteteiben sokszoro
sítva is megjelenteti.
K. L,
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat,
valamint az Országos Természetvédelmi Hivatal
Barlangtani Intézete első ízben 1976-ban írta ki
nagyszabású adatgyűjtő versenyét, a „Barlangkataszterezési pályázatot” .
A barlangdokumentáció alapvető nehézsége volt.
hogy az egyéni kutatóknál és csoportoknál az évek
során nagy mennyiségű tudományos értékű adat
halmozódott fel, amelyek publikálás hiányában az
idők folyamán csonkultak vagy teljesen elvesztek.
Ezek megmentését, összegyűjtését tűzte ki célul a
pályázat.
A pályázaton részt vehetett minden MKBT tag,
egyéni vagy kollektív (csoport-) munkával. A pálya
munkákban egy-egy kataszteri egységet, vagy kie
meltjelentőségű barlangot kellett feldolgozni, össze
gyűjteni és kritikailag értékelni az adott barlangi ok)
addigi adatait, s lehetőség szerint azokat újabbakkal
gyarapítani. A pályamunkáknak tartalmazniuk
kellett a barlangok elnevezéseit, közigazgatási ada
tait, földrajzi fekvését, leírását, összes tudományos
adatait, a történeti emlékeket, gyakorlati nehézsé
geit, valamint a barlangra vonatkozó irodalmat,
fényképeket és térképeket.
A pályamunkákat két teljes példányban kellett
beadni, amelyek közül az egyik példány az MKBT
adattárába, a másik az OTvH Barlangtani Intézetébe
került, ahol a szerzői jogok tiszteletben tartása mel
lett a további kutatások forrása lehet. A megfelelő
szintű munkákat az MKBT a ,,Magyarország bar
langjai” kiadványsorozatban kívánja közkézre bo
csátani.
Az 1976. évi pályázatot az MKBT és a OTvH
szakembereiből álló zsűri 1977. április 27-én bírálta
el, hosszas előtanulmányok után. A beérkezett négy
pályamű között nem akadt olyan, amely a pályázat
kiírásának teljes mértékben megfelelt volna, ezért
a bizottság első díjat nem adott ki. Három dolgoza
tot 4000—4000 Ft-os második díjjal jutalmazott, míg
a negyedik munkát, mivel az a kiírás feltételeinek
nem felelt meg, díjazásra nem javasolt, de a benne
található térképek miatt 500 Ft jutalomban része
sítette.
A három második helyezett pályamű a következő

volt:

4421 ISZTIMÉR — Álba Regia Barlangkutató Cso
port (Collembola jelige).

Harmadik helyezést ért el:

Papp Ferenc Barlangkutató Csoport

BARLANGKATASZTEREZÉS!
PÁLYÁZAT

A 47 barlangot tárgyaló pályaműből csak 24 volt
ismert. Részletes leírást tartalmaz a terület földtani
hidrológiai viszonyairól. Térkép és fénykép mellék
letekkel ellátott ismertetést ad a Burok-völgy, Baglyas és Hideg-völgy, Iszka-hegy, Kincsesbánya,
Gaja-szurdok és Mellár-fennsík üregeiről, valamint
felszíni karsztobjektumairól.
4422 TÉS — Álba Regia Barlangkutató Csoport
(Cyclops jelige).

*

A pályázat három kötetes hatalmas összefoglalásból
áll. A terület monografikus feldolgozását tartalmaz
za, összesen 53 barlangot ismertet. A mű az eddigi
legteljesebb összefoglalás Tés környékéről, mintegy
1 5 évi munka eredményét összegzi. A kisebb üregek
ismertetése mellett igen jelentős, hogy az országos
jelentőségű Álba Regia-barlang, a Tábla-völgy ibarlang, a Háromkürtő-zsomboly térképét és leírá
sát is közlik.
4640 ÉNY-GERECSE, NAGYSOMLYŐ és HOSZSZÚ VONTATÓ csoportja — Kubassek János és
Móga János (Lilla jelige).
A pályázat célkitűzéseit legjobban megközelítő
dolgozat, amely a kevés kisebb barlangot tartalmazó
területet ismerteti, összesen 14-et.
A jutalomban részesített pályamű’.
5450 ALSÓ-HEGY — Vörös Meteor Tektonik
Barlangkutató Csoport (Tektonik jeligére.)

A beadott pályamű 47 barlangot ismertet, s további
62 nevét sorolja fel. Mivel a pályázat szinte kizáró
lag csak szórványos adatokra támaszkodott, s nem
a teljes feldolgozásra, így a versenyben nem vehetett
részt. A 47 barlang térképének közlése viszont igen
jelentős.
Az 1976. évi pályázat alapvető célját elérte, mert
igen sok lappangó adat került elő, amelyek egyéb
ként valószínűleg elkallódtak volna. A módosított
pályázatot az MKBT és az OKTH 1978. évre is
kiírta.
K. L.

I.

kategória (víz alatt készült fekete-fehér papírkép)
1. díj Plózer István (Hévízi forrásterem)
3. díj Plózer István (Felderítés Tapolcán)
IV. Kategória (víz feletti fekete-fehér papírkép)
1. díj Söp/ien László (Élménybeszámoló)
2. díj Marót hy László (Merülés)
3. díj Plózer István (Vitatkozás)
MKBT különdíja: Plózer István
Sz. K.

AZ MKBT FOTÓPÁLYÁZATAI
Társulatunk 1976. évi barlangi fényképpályáza
tára 9 pályázótól 34 felvétel érkezett. A bíráló bizott
ság javaslatára egy első, két második és három har
madik díjat ítéltek oda a következőknek.
/. díjat nyert
Gazdag László (Jelige: ,,Huzat” ). Fényképének
címe: „Részlet a Vass Imre-barlangból” .
II. díjat nyert

Gazdag László a „Cidri-folyosó a Vass Imrebarlangban” c. képével, valamint az ugyancsak általa
készített „Borsókövön fejlődő cseppkövek a Bátoribarlangban” című kép.
III. dijat nyert

FOTÓSAINK SIKEREI
A spanyolországi II. Nemzetközi Barlangfotó
Kiállításon a legjobb fekete fehér papírképekből álló
kollekciókért kitűzött ,.tiszteletbeli nagydíjat” Bor
zsák Péter és Prágai Albert nyerte el.
Az osztrák barlangkutatók I. Nemzetközi Fotópályázatának magyar nyertesei (1977):
x 6 cm-es színes diapozitív kategória:
7. díj Maróthy László
24x36 mm-es színes diapozitív kategória:
3. díj Borzsák Péter—Prágai Albert
6 . díj Borzsák Péter—Prágai Albert
8 . díj Somodi László
15. díj Borzsák Péter—Prágai Albert
Színes papírkép kategória:
15. díj Gazdag László
Fekete-fehér papírkép kategória:
3. díj Borzsák Péter—Prágai Albert
6 . díj Gazdag László
9. díj Plózer István
15. díj Gazdag László
Továbbá 2 darab ..tiszteletdíj” Borzsák Péter és
Prágai Albert részére.

6

A hazai II.Országos Könnyűbúvár Fotópályázaton
barlangi felvételekkel elért díjak:

Borzsák Péter és Prágai Albert „Karbid” jelige
alatt beküldött „Kalcit a Róka-hegyi-barlangból”
c. képével.
Ugyanők, .Kalcitkristályok az Esztramosi-barlangból” c. közös felvételükkel még egy harmadik díjat
nyertek.
Tihanyi Péter (Jelige: 101275) fényképe: „Hévizes
kürtőben” címmel szintén harmadik díjat nyert.
A Társulat 1977. évi fotópályázatára 11 pályázó
40 fényképet küldött be. Egy pályázat nem felelt meg
a pályázat előírásainak, ezért ezt a zsűri az értékelés
ből kizárta. Díjat nyertek a következők:
/. djat kapott
Gazdag László (Jelige: „Búvópatak” ). Téma:
„Cseppkőzászlók a Szabadság-barlangban” .
II. díjat ketten nyertek:

Hegedűs Gyula („Pakura” jelige) „Kint leszek a
lyukból” c. fényképével, valamint
Gazdag László („Búvópatak” ) az Átkelés c. fel
vételével.
III. dijat nyert

Sashegyi László (Jelige: „Tükör” ) a „Cseppköves
barlangrészlet” c. képével.
Hazslinszky Tamás
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AZ MKBTXXII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉSE
á

rási verseny. Az ügyességi verseny a Háromkürtőzsombolyban zajlott le. A résztvevőknek térkép
után emlékezetből kellett tájékozódniuk és ,.könnyí
tés” képpen — csoportonként — egy-egy lepecsételt
kifúrt tojást kellett a szűk járatokon végigvinni.
A barlangfeltárási verseny résztvevőinek a fenn
sík eltömődött víznyelőiben, a kapott szerszámok
A Társulat 1977. évi vándorgyűlésének az Álba segítségével kellett előrehaladniuk.
Az eredményhirdetésre az esti tábortűznél került
Regia Barlangkutató Csoport adott otthont.
Június 17-én délután már tarka és vidám barlan sor. A barlangi ügyességi versenyt az Óbudai Kinizsi
gos tábor állott Csőszpusztán. A résztvevők nagy Barlangkutató Csoport nyerte meg. Második helyen
érdeklődéssel tekintették meg az Álba Regia Barlang- a Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport, harmadik
kutató Csoport csőszpusztai kutatóházában rende helyen a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport végzett
zett műszerkiállítást. Élénk tapasztalatcsere bonta A barlangfeltárási verseny győztese a miskolci Marcel
Loubens Barlangkutató Csoport lett, 14 m hosszú já
kozott ki a barlangi műszeres vizsgálatokról.
18-án reggel a tési kultúrházban vette kezdetét a ratnak a feltárásával. Második helyen a Papp Ferenc
vándorgyűlés eseménysorozata. Dr. Böcker Tivadar Barlangkutató Csoport végzett. Jutalmuk egy-egy
megnyitóbeszédében rövid áttekintést adott az előző barlangi telefon volt, amelyet az Álba Regia Bar
évi vándorgyűlés óta eltelt időszakról és az elért ered langkutató Csoport készített.
Az eredményhirdetés után az éjszakai fotótúra
ményekről. Ezt követően Kárpát József a Tési-fennsík karsztmorfológiai viszonyairól, Eszterhás István a résztvevői indultak az Álba Regia-barlangba.
19-én a vándorgyűlés résztvevői felszíni és barlangi
Burok-völgyről, Zentai Ferenc a barlangkutatás
méréstechnikájáról, Szolga Ferenc pedig a Tési- túrákon ismerkedtek a fennsík karsztjelenségeivel
fennsík barlangfeltárási tapasztalatairól tartott érde és barlangjaival. Túrák indultak a Burok-völgybe,
a Bakony leghatalmasabb völgyébe, megismerked
kes és tanulságos előadást.
A kultúrházban kiállítás nyílt, ahol a környék tek a Gaja-patak legszebb vízesésével és érdekes
jelentősebb barlangjainak térképei és kifejező fotók geológiai kirándulást tettek a Tűzköves-árokba,
mutatták be az Álba Regia Barlangkutató Csoport érintve az Álba Regia-barlang víznyelőit.
Nagyszámú barlangi túra is indult. Az Álba Regiaeddigi eredményes tevékenységét.
Ebéd után került sor a csoportbeszámlókra, barlangot 143-an, a Háromkürtő-zsombolyt 54-en
majd kezdetét vette az ügyességi és barlangfeltá- tekintették meg.

Lengyel vendégeink
1977. novemberében a Magyar Tudományos
Akadémia meghívására kéthetes tanulmányútra
hazánkba érkezett Stanislaw Dzulynski akadémikus,
a krakkói Jagelló Egyetem geológus professzora,
valamint Jan Rudnicki, a Varsói Egyetem Geológia
Tanszékének docense. A szakemberek magyarorszá
gi tanulmányútjának tudományos programját
Társulatunk állította össze.
A mészkövekhez kötött hidrotermális ércesedés
témakörében szűkkörű szakmai konzultációra került
sor a MTESZ Székházában. Vendégeink megtekint
hettek számos budai barlangot, valamint a Sátorkőpusztai-barlangot a hévizes barlangok keletkezé
sének tanulmányozására.
Sz. K.

A Béke-barlang jubileuma

Az Álba Regia Barlangkutató Csoportnak elis
merés és köszönet jár az eseményekben bővelkedő
vándorgyűlés megszervezéséért, amely sok mara
dandó élményt nyújtott a közel 280 résztvevőnek.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a
Földrajzi Társaság Szegedi Osztálya 1977. június
10-én a Béke-barlang feltárásának 25. évfordulója
alkalmából a szegedi József Attila Tudományegyete
men ünnepi szakülést rendezett. Ez alkalomból
dr. Láng Sándor, a Társulat elnöke megnyitotta
a Barlangok Világa c. vándor-fotókiállítását.
Dr. Jakucs László egyetemi tanár pedig a Béke
barlang feltárásáról tartott előadást. Ezután barlan
gi filmbemutatóra került sor.

Gazdag László

Sz. K.

TÁRSULATI KÖZLEMÉNYEK
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi
Hivatal lezáratta a Solymári-ördöglyukat, valamint
a pilisi Legény- és Leány-barlangot, továbbá a
Gyenespusztai-víznyelőbarlangot és a dudari Ördöglikat.
A Solymári-ördöglyuk kezelését a Ferencvárosi
Természetbarát Sportkör Barlangkutató Szakosz
tálya — 1093 Budapest, Közraktár út 4. — vállalta.
A barlangot kezelő csoport minden hó első vasár
napján 8—16 óráig ügyeletet tart s ez idő alatt a fő
bejárat nyitva van.
A Legény- és Leány-barlang kezelését a KPVDSZ
Vörös Meteor T.E. Foton csoportja — 1022 Bp.
Bimbó u. 1. — vállalta.
A barlangot kezelő csoport minden hó második
vasárnapján tart ügyeletet.
A Hárskút község határában lévő Gyenespusztaivíznyelőbarlang és a dudari Ördög-lik kezelését a
siófoki Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport (8600
Siófok, Bláthy u. 13.) vállalta. A barlangok kulcsai
a Barlangtani Intézetben és a csoportnál megtalál
hatók. Barlanglátogatási igény esetén a csoport
vezetőt biztosít.
Sz. K.

Nyilvántartási szám:

Érvényes: 197

'

évben

a

MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT
Ifj ú s á g i t a g j a .

Budapest, 197

___
elnök

A Társulat Elnökségének határozata értelmében
1977-től megszűnt a tagsági bélyeg, helyette — a tag
díjbefizetést követően — a teljesjogú tagok kék, az
ifjúsági tagok zöld színű, a tárgyévre érvényes, névre
szóló tagsági lapot kapnak.
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PLÓZER ISTVÁN (1948-1977)

Plózer István az MKBT Vízalatti Barlangkutató
Szakosztályának elnöke 1977. október 30-án tudo
mányos kutatómunka közben, a Hévizi-tó forrásbarlangjában végrehajtott merülés közben vesztette
életét. Személyében a vízalatti barlangkutatás ki
magasló egyéniségét, a Társulat egyik legaktívabb
tagját veszítettük el. Rendkívüli emberi adottságok
kal rendelkező kutató volt, aki kora ifjúságától
kezdve minden idejét a barlangok és a vizek kuta
tásának szentelte, és végül 29 évesen életét is egy víz
alatti barlang mind alaposabb megismeréséért
áldozta fel.
Még szülővárosában, Tapolcán járt általános
iskolába, mikor levélben keresett meg neves barlangkutatókat és könnyűbúvárokat, tanácsot kérve egy
általa megtalált barlang térképezéséhez. Tehát már
egészen fiatalon sem pusztán a kalandvágy von
zotta a barlangokba, hanem már akkor is szinte
vérében volt a tudományos alaposság, a megismert
új dokumentálása. Ez a céltudatosság vezérelte
további életében is. Ugyan egy rövid ,.kitérőt” tett,
mert vendéglátóipari iskolát végzett, de ezen a terü
leten nem tudta megtalálni élete hivatását, ezért
1971-ben hivatásos könnyűbúvár lett az OVH Árés Belvízvédelmi Készenléti Szervezetnél.
A barlangkutatást és búvárkodást egyidőben
kezdte. 1964-ben a Lóczy Lajos csoportban ismer
kedett meg a száraz barlangok kutatásával, és még
ez évben bekapcsolódott a Hortolányi Gyula vezette
Tapolcai Kutató Bizottság munkájába, amely az
MKBT első vízalatti kutatócsoportja volt. Később
éveken át egyedül vagy alkalmi társakkal próbált
barlangokban (pl. Esztramoson) vízalatti kutatáso
kat végezni. Ezekben az években az MKBT egyéni
tagja volt.
1973-ban belépett az FTSK Delfin Könnyűbúvár
Szakosztályba. Itt társakra találva aktív kutatásokat
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végzett a Molnár János-barlangban és a Tapolcaitavas-barlangban. Fáradhatatlanságára jellemző,
hogy 1974-ben bekapcsolódott az AMPHORA
Könnyűbúvár Klub vízalatti kutatásaiba is, és 1975ig mindkét kutatócsoport aktív tagja volt. Együttes
tagsága indította el a két kutatócsoport szorosabb
kapcsolatát, ami az MKBT Vízalatti Barlangkutató
Szakbizottságának alapja lett. 1975-től — a szerve
zett hévízi kutatások megindulásától — már csak az
AMPHORA Klub tagja volt, de a Molnár Jánosbarlang nagyjelentőségű kutatásaiban mindvégig
együttműködött a Delfin Szakosztály kutatóival.
Az MKBT Vízalatti Barlangkutató Szakbizott
ságának megszervezője és első elnöke volt. Felismer
te annak jelentőségét, hogy a vízalatti kutatások
kal foglalkozó barlangászok összefogásához egy
tudományos szervezet szükséges. Elsimítva az érde
kek látszatellentétét megszervezte a Vízalatti Bar
langkutató Szakbizottságot, amit az 1976. évi köz
gyűlés szakosztályi rangra emelt.
Plózer István alkotó pályája 29 éves korában
szakadt félbe, de ennek ellenére maradandót alko
tott. Tanulmányai, térképei és a nagy műgonddal
készült fotódokumentációi megőrzik kutató mun
kásságát. Dokumentációs munkásságát őrzi a
Karszt és Barlang 1974. évi II. száma (az ún. ,.bú
várszám” ). Mindenkit meggyőzve szükségességéről
és időszerűségéről, ő indította el, szervezte, szerkesz
tette és részben írta az újságnak azt a számát, amely
teljes terjedelmével a vízalatti barlangkutatással
foglalkozik, rendszerbe gyűjtve az addigi kimagasló
hazai eredményeket.
A vízalatti fényképezés legjelesebb hazai művelője
volt. Tudományos értékű fotódokumentációi mel
lett az ismeretterjesztő folyóiratokban megjelenő
képei nagyban hozzájárultak a vízalatti világ nép
szerűsítéséhez.
Feltáró munkájának kimagasló eredményeit
talán mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Hévíziforráskráter egyik jellegzetes képződményét „Istvánpatkának” társai még életében nevezték el róla,
a Molnár János-barlang volt Lóhere-ágát pedig
emlékére ,,István-teremnek” keresztelték át. A Hé
vízen és a Molnár János-barlangban végzett kuta
tásai mellett a Tapolcai-tavasbarlang vízalatti rend
szerének feltárásában és térképezésében végzett
még alapos és kiemelkedő munkát.
Kutatásainak eredményeiről az MKBT kiadváványaiban sok közleménye jelent meg. Kiterjedt
levelezéseinek és a külföldi szaksajtóban megjelent
közleményeinek köszönhető, hogy a magyar víz
alatti barlangkutatás nemzetközileg is ismert, sőt
elismert lett.
Mindnyájan, akik ismertük, mindig szeretettel
emlékezünk rá. Örökre szívünkbe zártuk halk szavá
val. mosolyával, segítő szándékával, szerényen elő
adott ötleteivel, terveivel.
Tragikus halála nem pótolható fájó hiány.
Ember Sándor

Plózer István közleményeinek jegyzéke
\ H évízi-tó barlangjainak és forráskráterének k u tatása.
Karszt és Barlangkutatási Tájékoztató , 1972. 2. pp. 17 18.
2. A M alom -tavi M o ln ár János-barlang vízalatti járatain ak
k u tatása.
Karszt és Barlang, 1972. I. II. pp. 13 —15.
3. K önnyűbúvár m unkálatok a M alom tavi-barlangban.
Karszt és Barlangkutatási Tájékoztató, 1972. 6. pp. 15 17.
4. Plongées speleologiques en H ongrie 1959 1972.
" Equipe Spel. de Brux. Bull. N. 54. mars pp. 23 26.
5. A b ú v ár-b arlangkutatás legfrissebb tudom ányos publikációi.
Karszt és Barlang, 1974. II. p. 99.
6. A R o w land-barlang csapdája.
Karszt és bar lant*. 1974. 11. p. 89.
a D evil’s H oles-barlang k ét áld o zato t követelt.
Karszt és Barlang, 1974. II. p. 89.
8. G uy de Rlock cikke u tán :
K u tató m erülések a Vaucluse forráskráterében 1878 1967
kö zö tt.
Karszt és barlang, 1974. II. pp. 87 —88.
9. A B ú v ár-barlangkutatás nem zetközi szervezetei és vezető
tisztségviselői.
Karszj és Barlang, 1974. II. p. 87.
10. A Hévízi-tó forráskráterének barlangjai.
Karszt és Barlang, 1974. II. p. 73 78.
11. A m agyarországi búv ár-b arlan g k u tatás története és bibli
ográfiája.
Karszt és Barlang, 1974. II. p. 55 —64.
12. A b arlangi búvárm unkák gyakorlat?.
Karszt és Barlang, 1974. II. pp. 4 7 —54.
13. A Hévízi-tó kráterének forrásbarlangja.
Beszámoló az M K B T 1975. II. félévi tevékenységér51.
14. A dalékok a T apolca i-tavasbarlang kutatásához.
Karszt és Barlang , 1975. 11. pp. 15- 18.
15. K önnyűbúvárok Hévizén.
Delta, 1976. 5. pp. 3 5 - 3 8 .
16. Az A m phora K önnyűbúvár S p o rt C lub V izalatti Barlangk u ta tó C so p o rt 1976. évi jelentése.
Beszámoló a z M K B T 1976. évi tevékenységéről, pp. 260 —264.
17. A V izalatti B a rlangkutató S zakosztály 1976. évi jelentéseBeszámoló a z M K B T 1976. évi tevékenységéről, pp. 58 -5 9 .
18. S ituation o f H ungárián Cave Diving in 1976.
Karszt és Barlang Speeial Issue 1977. pp. 6 7 —69.
19. A Hévizi-tó fo rrásb arlan g ján ak feltárása.
Karszt és Barlang, 1977. /-//. pp. 65-66.
j

PÁLI FERENC (1953-1977)
1977. október 30-án a Hévízi-tó forrásbarlang
jában, vízalatti kutatómunka közben veszítette
életét.
A búvársporttal az MHSZ BHG Könnyűbúvár
Klubban ismerkedett meg. A barlangok izgalmas
világa erősen vonzotta, ezért 1976-ban belépett az
Amphora Könnyűbúvár Sportklubba és intenzíven
bekapcsolódott az ott folyó vízalatti barlangkuta
tásokba.
Hivatásának is a víz alatti munkát választotta,
az Ár- és Belvízvédelmi Készenléti Szervezet hivatá
sos könnyűbúvára volt.
A vízalatti kutatási területek közül leginkább a
Hévízi-tó érdekelte. Tragikus halálával egy sokat
ígérő kutatói pálya maradt befejezetlenül. Kima
gasló szorgalma és aktivitása példa marad a fiatal
kutatók előtt.
Ember Sándor

BALÁS ANNA (1950-1977)
1977 áprilisában távozott el az élők sorából, a
mindenki által szeretett Balás Anci, miközben
élete legboldogabb eseményére, gyermeke megszüle
tésére várt. Külsőleg törékeny, de rendkívül szívós

természetét sok nehéz és veszélyes barlangfeltárás
alkalmával ismerhettük meg, s ennek tudatában
bíztunk mindannyian, hogy szervezete megbirkózik
a betegséggel is.
Balás Anna 1950. október 13-án született Deb
recenben. Miskolcon a Földes Ferenc Gimnázium
ban végezte kitűnő eredménnyel tanulmányait, majd
1969-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-földrajz szakára nyert felvételt.
Földrajzi érdeklődése és vérbeli matematikus be
állítottsága könnyen segítette át a nehéz vizsgákon.
Eközben arra is volt energiája, hogy a KLTE Tóthfalusi Kollégiumában évfolyamtársaiból és ismerő
seiből barlangkutató csoportot szervezzen 1972-ben.
Kutatási területként az alig ismert Szalonnái Karsztot választották, s már 1974-ben feltárták az addig
teljesen ismeretlen 70 m hosszú és 20 m mély Szárhegyi-víznyelőbarlangot. Az egyetemi évek után az
MHSZ Debreceni Könnyűbúvár Klub barlangkutató csoportjának vezetője lett. Széles ismeretsége
révén aktívan részt vett a hazai mély barlangok fel
tárásában. valamint a szlovákiai és romániai karsz-
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tok kutatásában. Egyetemi évei alatt eljutott az
Amerikai Egyesült Államokba is.
Az MKBT-nak 1972-ben lett tagja. 1974 ben okle
veles középiskolai tanár, de végzés után egy évet az
egyetem Analízis Tanszékén tudományos gyakornok
ként töltött. 1975-től haláláig a Természeti Földrajz
Tanszéken ösztöndíjas gyakornok volt. Kutatási
területe most m ára Blikk-hegység, készítette doktori

disszertációját ,,A Felső-Bükk K-i részének karszt
morfológiai vizsgálata” témakörben. Különösen a
kőzetszerkezet és a karsztmorfológia összefüggései
érdekelték, és ennek felderítéséért a legzordabb
terepi körülményeket is örömmel vállalta.
Emlékét nem csak fiatal férje — Münnich Gábor,
rokonai, egykori évfolyamtársai és barátai, hanem
az egész magyar barlangkutató társadalom őrzi.
K. L.

ELHUNYT DR. KESSLER HUBERTNÉ SZEKULA MÁRIA
Fájdalmas veszteség érte a magyar barlangkutatók
társadalmát 1977. március 26-án, amikor elhunyt
dr. Kessler HubertnéSzekula Mária. Szinte gyermek
korától kezdve szerelmese volt a barlangoknak,
amelyek a fiatalság éveiben mindig kapcsolatban
állanak a romantika világával. Ez az elkötelezett
sége személyes vonatkozásba torkollott: fiatalon
lett felesége a barlangok másik rajongójának és
kutatójának, Kessler Hubertnek. A fiatal barlangkutató pár esküvőjét is barlangban, a Baradlában
tartotta. Ettől kezdve egymás mellett jóban-rosszban kitartva, több mint négy évtizeden keresztül
együtt folytatták a barlangkutatást.
Együtt szereztek érdemeket az 1930-ban feltárt
Szemlő-hegyi-barlang kutatásában. A fiatal, vékony
barlangkutatónő kitűnő sportteljesítménnyel sok
olyan veszélyes és valóban nehéz feltáró feladatot
oldott meg, amelyek a nehézkesebb testalkotású
férfiak számára szinte keresztülvihetetlenek lettek
volna. Hűséges és kitartó segítőtársa volt férjének
az Aggteleki-barlangban végzett jelentős munkás
ságában is.
Vidám kedélye, versfaragó készsége, a barlangi
induló szövegének megírása: mind-mind hozzájárult
a barlangkutatásban kifáradt testek lelki felfrissí
téséhez, a pihenés óráinak vidámságához és jó han
gulatához.
A Barlangkutató Társulatnak fiatalon tagja lett,
de az új életre kelt Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulatnak az életébe már csak férje munkásságán
keresztül kapcsolódott be.
Dr. Kessler Hubertné Szekula Mária képzőművé
szeti tehetség is volt, szobrászművész. Neki köszön-

hetjük emlékérmeink művészi megalkotását.
A Kadic Ottokár, a Vass Imre és a Hermán Ottó
emlékérmek megalkotásával nagy segítségünkre
volt, őszinte hálára és köszönetre kötelezte Társula
tunkat.
Barlangkutatói munkásságának megbecsülésében,
emlékérmeink elkészítéséért érzett hálánkban és a
személye iránti szeretetünkben a magyar barlangkutatók között emléke még sokáig él!
Bogse h László

FRANCO ANELLI
Franco Anelli professzor, az „Olasz barlangku
tatás atyja” , 1977. október 23-án Bariban szívroham
következtében elhunyt.
1899-ben született Lodiban (Milano mellett),
tanulmányait Pavia és Bologna egyetemein folytatta.
1927-ben Bolognában doktorált a természettudo
mányi karon, geológia—mineralógia szakterületen.
Szpeleológus pályafutását az Olasz Barlangtani
Intézet Szpeleológiai Múzeumának munkatársaként
kezdte, majd a postumiai Demaniali-barlang (a mai
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Postojna) alkalmazottja, 1941 —1945 között pedig
igazgatója.
1949-ben a Castellana-barlang igazgatójává neve
zik ki. 1954-ben a szpeleológia magántanára lett.
1959-ben ő szervezte a 11. Nemzetközi Szpeleológiai
Kongresszust (Bari—Léccé—Salerno). 1955—1956ban, majd 1967-ben az Olasz Barlangkutató Társulat
tanácsadója, és 1976-tól az egyesület tiszteletbeli
tagja. Ő szervezte meg a háború után a Grotte
d’Italia című folyóiratot.

K. V. DZSAVRASVILI EMLEKERE
Rövid időn belül második kiemelkedő tudós
személyiségét vesztette el a grúz földtudomány.
CERETELI, E. D. geográfus professzor halála után
nem sokkal, 1977. júliusában elhunyt Konsztantin
Vasziljevics DZSAVRASVILI, a Grúz SZSZK
Tudományos Akadémia Szpeleológiai Tanácsának
elnöke, szpeleológus, geológus, alpinista, irodalmár,
újságíró.
1914-ben született Ulan Ude-ban. 1936-ban, mi
után elvégezte a tbiliszi geográfiai—geológiai fakul
tást, ő lett a mtiuleti földtani kutató expedíció veze
tője. Az akadémiai intézet tudományos munkatár
saként hosszú időn át a Grúz SZSZK Tudományos
Közlönyének (Vesztnik AN GSZSZR) szerkesztője.
A háború utáni években Dzsavrasvili a Grúz
Testnevelési Főiskola alpinizmus szakának tanszék

vezetője, majd bányaügyi főgeológus, a Drosa c.
folyóirat szerkesztője, a Grúz Tudományos Aka
démia Biológiai és Földtudományi Osztályának
titkára, a Szovjet—grúz Enciklopédia földtudományi
felelőse. Negyven éven át gyümölcsöző munkát vég
zett mint író, újságíró és fordító. Könyveiben, tanul
mányaiban, műfordításaiban magas képzettség,
finom irodalmi ízlés uralkodik.
Dzsavrasvili jelentős mértékben gazdagította a
grúz és az egyetemes szpeleológia tudományát, ha
láláig betöltötte a Grúz Tudományos Akadémia
Szpeleológiai Tanácsának elnöki funkcióját, és
kezdettől fogva szerkesztette a ,,Szakartvelosz
mgvimeebi da gamokvabulebi” (Grúzia barlangjai)
sorozat köteteit.
Dr. Tardy János

A FONTOSABB HAZAI SZPELEOLÓGIAI KIADVÁNYOK
A magyar szpeleológiai irodalom kezdetei a 16.
századig nyúlnak vissza. A magyarországi barlan
gokra vonatkozó első irodalmi adat 1549-ből szár
mazik. Az elkövetkező közel 3 évszázadban — 1830ig — mindössze mintegy 1 2 0 tételt tartalmaz a
magyar szpeleológiai bibliográfia.
1831-ben jelent meg Vass Imre tollából az első
önálló szpeleológiai mű (,,Az aggteleki barlang le
írása fekte területével, talaprajzolatjával és hosszába
való átvágásával” ), amelyben a szerző korát messze
megelőző természettudományos szemlélettel, sok
esetben máig is helytálló következtetéseket levonva
ismerteti a barlangot. Az általa készített térkép a
barlang mai napig is legpontosabb és legrészletesebb
felvétele.
Ezt követően a magyarországi szpeleológiai iro
dalmi tevékenység megélénkült, a századfordulóig
számuk további 780-nal gyarapodott. A fejlődés a
századfordulót követően sem csökkent, s 1945-ben
a bibliográfia több mint 4400 címet tartalmazott.
A második világháború után újjáalakult barlangkutatás minden eddiginél nagyobb lendületet kapott,
s a magyar szpeleológiai irodalomjegyzéke újabban
évente átlagosan 500 tétellel gyarapodik.
A gazdag bibliográfiai anyagból az alábbiakban
a szpeleológiai periodikákat, a jelentősebb és na
gyobb terjedelmű önálló műveket közöljük, végül
az MKBT jelenleg is beszerezhető újabb kiadványait
adjuk közre.
Folyóiratok:

Barlangkutatás — Höhlenforschung (magyar és
német nyelven) 1913—1944 között 17 kötetben
27 füzet
Barlangvilág
1926—1943 között 13 kötetben 27 füzet
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató
1956—1974 között évente 1—12 füzet

Karszt és Barlang
1961-től évente 1 — 2 füzet
Karszt- és Barlangkutatás (Évkönyv)
1959-től 1—2 évenként 1, összesen

8

kötet

Önálló kiadványok:

Vass I.: Az Aggteleki barlang leírása
Pest, 1831. 82. p.
Kormos T.: Az ősember világa
Budapest, 1919. 1926.
Lambrecht K.: Az őslények világa
Budapest, 1924.
Lambrecht K.: Az ősember
Budapest, 1926. 380. p.
Dudich E.: Az Aggteleki cseppkőbarlang és kör
nyéke
Budapest, 1932. 186 p.
Kaán K.: Természetvédelem és természeti emlékek
Budapest, 1932. 312 p. 100 t.
Hillebrand J .: Az őskőkor története
Budapest, 1934. 80 p.
Kessler H.: A Nagy-Baradla
Budapest, 1934. 46 p.
Kessler H.: Barlangok mélyén
Budapest, 1936. 134 p.
Budapest, 1942. 152 p.
Kessler H.: Az Aggteleki barlang leírása és feltárá
sának története
Budapest, 1941. 56 p. + 4 t.
Cholnoky J.: A barlangokról (A karsztjelenségek)
Budapest, 1944. 48 p. + 4 t.
Jakucs L.: Aggteleki cseppkőbarlang
Budapest, 1952. 119 p. + 40 t.
Jakucs L.: A Békebarlang felfedezése
Budapest, 1953. 94 p. + 50 t.
Kessler H.—Megay S.: Lillafüred barlangjai
Miskolc, 1955. 74 p.
Miskolc, 1961. 64 p.
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Jakucs L.: Aggtelek és vidéke — Útikalauz
Budapest, 1957. 314 p.. 1 térkép
Kessler H.: Das Aggteleker Höhlengebiet (Nordungarn)
Miskolc, 1957. 72 p.
Vértes L.: Medveemberek krónikája
Budapest, 1957. 210 p.
Kessler H.: Az örök éjszaka világában
Budapest, 1958. 177 p.
Kuchta Gv.: Ismerjük meg a barlangokat
Miskolc, 1958. 28 p.
Kessler H.—Zákonyi F .: A Tapolcai Tavasbarlang
Veszprém, 1958. 31 p.
Gebhardt A.—Oppe S.: Az Aggteleki barlang
Pécs, 1959. p. 81
Kessler H.: Országos karsztforrásnyilvántartás
Budapest, 1959. 122 p.
Jakucs L .: Felfedező utakon a föld alatt
Budapest, 1959. 251 p.
Jakucs L.: Aggtelek és környéke. Útikalauz
Budapest, 1961. 354 p.
Zákonyi F.: A tapolcai Tavasbarlang
Veszprém, 1961. 6 6 . p.
Kessler H.: Föld alatti ösvényeken
Budapest, 1961. 253 p. + 24 t.
Jakucs L.—Kessler H.: A barlangok világa
(Barlangjárók zsebkönyve)
Budapest, 1962. 262 p. -F 32 t.
Jakucs L.: Faggyúfáklyás expedíció
Budapest, 1962. 146 p.
Jakucs L.: Cseppkőország mélyén
Budapest, 1964. 125 p.
Bokodi B.: 30 nap a föld alatt
Budapest, 1967. 96 p.
Jakucs L.: A karsztok morfogenetikája
Budapest, 1971. 310 p.
Vájná Gy.: A rejtélyes Bátori-barlang
Budapest, 1973. 156 p.
Kocsis A .: A Vértes-hegység barlangjai
Székesfehérvár, 1975. 16 p.
Jakucs L.: Aggteleki karsztvidék. Útikalauz
Budapest, 1975. 402 p.
Jakucs L.: Aggtelek
Miskolc, 1975. 161 p.
Kopasz M.: Védett természeti értékeink
Budapest, 1976. 264 p.
L. Jakucs: Morphogenetics of Karst Regions
Budapest, 1977. 284 p.
Az MKBT kiadványai:

Symposion on Karst-Morphogenesis. Papers.
Budapest, 1973. 304 p.
Beszámoló a Nemzetközi Barlangtani Unió Barlang
terápia i Szakbizottságának magyarországi (II.)
szimpóziumáról.
Budapest, 1975. 168 p.
Baradla 150 Nemzetközi Konferencia 1975.
Budapest, 1975. 246 p. (magyar és angol nyelven)
Field-trip guide to the International Konference
Baradla 150
Budapest, 1975. 45 p.
Összeállította:
Hazslinszky Tamás
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Fotóriport a barlangnapról

A MAGYAR KARSZTVIDÉKEK ES BARLANGOK
KUTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK
I.
Tudományos intézetek, intézmények,
egyetemek, valamint vállalatok keretében működő
karsztkutatással foglalkozó csoportok
és személyek
Bányászati Kutató Intézet , Bányavizvédelmi Osztály
1037 B udapest, M ikoviny u. 2 4. T el.: 687-260.
T ém ák: A bányák karsztvíz elleni védelm et célzó alap- és alkal
m azo tt k u tatáso k , karszthidrogeológia,
karszthidraulika,
valam int karsztvíz elleni védelem technológiája, berendezései és
rendszerei.
Vezető: dr. Schm ieder A ntal tud. osztályvezető
M unkatársak: B agdy István üzem m érnök, G essler Ö dönné tud.
m unkatárs, H avassy István tud. m unkatárs, dr. Kesserü
Z solt tu d . főm unkatárs, Szilágyi G á b o r tud. m unkatárs,
Willems T ib o r tud. főm unkatárs
Magyar Állam i Földtani Intézet
1143 B udapest, N épstadion út 14. T el.: 835-1 15

b ) H álózati O sztály , Kar szí Csoport
T ém a: Az országos karsztvízészlel® h álózat üzem eltetése és az
ad ato k begyűjtése. A m u n k álato k at a G ellérthegyi K arszthidrológiai L ab o rató riu m dolgozói végzik.
c) Adattári Osztály
T ém a: Az országos karsztvízészlelő h álózat ad atain ak elsődleges
feldolgozása és tárolása.
M u n k a társak : dr. S ugár Istvánná tu d . m u n k atárs, geológus.
A három osztályon folyó k arsztk u tatáso k k o ordinálását d r. Böcker
T ivadar kandidátus, tud. tanácsadó látja el.
Budapesti Történeti Múzeum, Ős- és Ó kor Történeti O sztály
1053 B udapest, K árolyi M ihály u. 16. T el.: 173-893
T ém a: paleolit-kutatás
D r. G ábori M iklós tud. osztályvezető, történelem tudom ányok
d o k to ra
D r. G ábori M iklósné tud. fő m unkatárs, kandidátus
M agyar N em zeti Múzeum Őslénytára
1088 B udapest, M uzeum k rt. 14 16. T el.: 337-171
T ém a: pliocén-pleisztocén gerinces vizsgálat
D r. Jánossy D énes tud. osztályvezető, paleontológus

a) Vízügyi Osztály
T ém ák : M agyarország karsztos és nem karsztos hegyvidékeinek
hidrológiája, valam int a m élykarszt problém ája
Vezető: dr. Szebényi Lajos osztályvezető, geológus
M unkatársak: dr. M üller Pál tud. m u n k atárs, geológus szak
m érnök, V enkovits István geológus

M agyar N em zeti Múzeum Régészeti O sztály
1088 B udapest, M úzeum k rt. 14 - 16. T el.: 130-678
T ém a: paleolit-kutatás
D r. T. D obosi Viola tud. m u n k atárs

b) M úzeum

Természettudományi Múzeum Növénytára
1146 B udapest, V ajdahunyadvár
T ém a: barlangi algaflóra
D r. H ajdú Lajos tud. m un k atárs

T ém a: pleisztocén gerincesek
Dr. K o rdos László tu d . m unkatárs, geológus
Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete
7601 Pécs, K ulich G yula út 22. T el.: 11 —394
Tém a: a barlangi klím a k u tatása
Dr. F o d o r István tud. főm unkatárs, kandidátus
Országos Természetvédelmi H ivatal Barlangtani Intézet
1027 Budapest, M edve út 19. T el.: 159-467
T ém ák: Az O rszágos B arlangkataszter összeállítása és folyam atos
vezetése. K iem elt jelentőségű b arlangkutatási tém atervek ki
dolgozása. T udom ányos intézm ények b arlan g k u tató m unká
jának a m ár ism ert k u tatási, feltáró k u tatási és egyéb barlang
hasznosítási tervekkel való egyeztetése. A társadalm i szervek
szám ára a d o tt feltárókutatási, barlanghasználati engedélyben
foglalt m unkálatok ellenőrzése. Egyes barlangok kiépítése,
üzemeltetése, illetőleg m ás szerveknek kiépítésre, üzem eltetésre
áta d o tt barlangokban a term észetvédelem szakm ai felügyeleté
nek ellátása. B arlangkutatási eredm ények, a feltáró k u tatáso k 
ról készült jelentések összegyűjtése, értékelése és javaslattétel
azok hasznosítására. A szakm ai felügyeletet, a barlangok ter
mészetvédelmi kezelését az Intézet az érdekelt állam i és társa
dalm i szervekkel szoros kapcsolatban, velük összehangoltan
látja el.
Vezető: Csernavölgyi László m b. igazgató
M unkatársak: M agyari G áb o r geológus,
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ Vízrajzi Intézet
1095 B udapest, K vassay Jenő u. 1. T el.: 338-160
a) Felszín alatti Vizek Hidrológiai O sztály, K arsztvíz Csoport
T ém ák: K arszttal és nem karsztos forrásokkal kapcsolatos hidrogeológia, hidrológia és hidraulikai alap k u tatáso k . Az em beri
beavatkozás hatásának vizsgálata. K arsztvízzel kapcsolatos
különböző bányászati, vízellátási stb. szakvélem ények el
készítése.
M u n k atársak : dr. D énes G yörgy tud. m unkatárs, geográfus
L orberer Á rpád tud. m unkatárs, szakm érnök, M aucha László
tu d . m unkatárs, geológus, dr. R áday Ö dön tud. m u n k atárs,
geográfus, d r. S árváry István tu d . m unkatárs, szakm érnök

Eötvös Lóránd Tudománvegvetem, Term észetföldrajzi Tanszék
1083 B udapest, K un Béla tér 2. T el.: 343-963
T ém a: karsztm orfológia
D r. Láng S án d o r egyet, ta n á r, a fö ld rajztu d o m án y o k d o k to ra
T ém a: felszíni karsztm orfológia
D r. Z ám bó László adjunktus
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
3300 Eger, Széchenyi tér 2.
T ém a: Bükk-hegység karszthidrológiája és m orfológiája
D r. T ó th G éza adjunktus
József Attila Tudományegyelem, Term észetföldrajzi Tanszék
6722 Szeged, T áncsics M ihály út 2.
T ém a: kom plex karsztm orfogenetikai kutatások
D r. Jakucs László egyet, tan ár, a földrajztudom ányok do k to ra
M iskolci Nehézipari M űszaki Egyetem, Ásvány- és Kőzettani
Tanszék
3513 M iskolc-Egyetem város
T ém a: a Bükk karszthidrológiai vizsgálata
T anszékvezető: dr. Pólyák T ibor
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat, Hidrológiai O sztály
8003 T apolca, K ossuth Lajos u. 2. T el.: 460
V ezető: K iss István m érnök, osztályvezető
Bauxitkutató V'állalat, Vízföldtani O sztály
8220 B alatonalm ádi, R ákóczi u. 10. T el.: 38-161
V ezető: H őriszt G yörgy osztály vezető, hidrogeológus
M unkatárs: H egedűs István geológus-m érnök
Fővárosi Fürdöigazgatóság Vizkészletgazdálkodási Csoport
Balneotechnikai Laboratóriuma
1369 B udapest, Pf. 328. O rlay u. 5 7.
T el. : 460-700/177, 460/762/13
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T ém a: A Budai-hegység keleti perem én, Budapest térségében
feltörő és a főváros gyógyfürdőit ellátó karsztos jellegű langyos
és fo rró hévizek genetikai kérdései.
V ezető: S zalontay Gergely vegyész, környezetvédelm i szak
m érnök
M u n k a társak : Regőczy G á b o r vízépítő m érnök, valam int 4
technikus és 8 asszisztens
Városi K Ö JÁ L Járványügyi Állomás
3529 M iskolc, Lévai u. 2.
T ém a: vizm inőségvizsgálat és értékelés
Vezető: dr. B ársonyos Jenő főorvos
A fentieken kívül operatív term elő tevékenységük m ellett még
szám os vállalatnál, kutatóintézetnél folyik karszttal és barlan
gokkal összefüggő tudom ányos kutató m u n k a. így pl. a Fehér
m egyei Bauxitbányák Földtani Osztályán (beosztott geológusok);
a Dorogi Szénbánya Vállalatnál, a Tatabányai Szénbánya Vállalat
k ü lönböző osztályain (dr. G erber Pál hidrogeológus); a Borsodi
Szénbányák Vállalat Földtani Osztályán (dr. Juhász A ndrás
főgeológus); a Borsodi Szénbányák Vállalat Kutatási és Robban
tástechnikai Osztályán (H egedűs Ferenc); a M ecseki Ércbányá
szati Vállalatnál (kutató, m élyfúró üzem földtani csoport. R ónaki
László hidrotechnikus); a Magyar Állam i Földtani Intézet Dél
dunántúli Területi Szolgálatánál (dr. Kassav M iklós geológus); a
Baranya megyei Tanácsnál (Vass Béla főm érnök), továbbá szám os
k u tató foglalkozik karsztvíz problém ákkal a Területi Vízügyi
Igazgatóságoknál is.

II. Tudományos kutatóállomások

A k ö nyvtár 1959-ben létesült. Szám os külföldi szakfolyóirat
és periodika M agyarországon csak itt lelhető fel. K önyvköícsönzés nincs, a könyvtár állom ánya csak a helyszínen tanulm ányoz
ható.
K önyvtári ó ra : m inden hó első szerdán 16 —19 óráig. F ontos
esetben személyes megbeszélés szerint.
Szpeleológiai Térképtár
A M agyar K arszt- és B arlangkutató T ársulat D okum entációs
S zakosztályának gyűjtem énye.
1055 B udapest, K ossuth L ajos tér. 6 —8. II. 225. T el.: 311-793
T érk ép táro s: H orváth János
T érképkölcsönzés nincs, a térképtár anyaga m egtekinthető és a
helyszínen tanulm ányozható
Barlangkataszteri gyűjtemény
A M agyar K arszt- és B arlangkutató T ársu lat tagjainak terep
jelentései.
1055 B udapest, K ossuth L ajos tér 6 —8. II. 225. T el.: 311-793.
K ezeli: dr. K ordos László
M agyarországi barlangok nyilvántartása
F eldolgozás a la tt álló gyűjtem ény (a hazai barlangok leírása,
térképei, irodalm a).
M agyar Állam i Földtani Intézet
1143 Budapest, N épstadion u. 14. T el.: 835-115.
Barlangleltár
Országos Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézet
1027 Budapest, Medve u. 19.
M egtekinthető a B arlangtani Intézet vezetőjének engedélyével.

Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ (V ITU K I) Jósvaföi
Karsztvizkutató Állomása
3758 Jósvafő. T el.: Jósvafő 8.
T ém a: Az aggtelek-jósvafői terület tudom ányos feldolgozása
felszínen, barlangokban és fúrásokban, karszthidrológiai
m érések és alap k u tatáso k . A geofizikai tényezők karszthidro
lógiai és szpeleológiai hatásainak k utatása.
Vezető: Szilvay Péter geológus-technikus
M u n k atársak : Izápy G á b o r üzem m érnök, Izápy G áborné geotechnikus, 2 észlelő és 3 segédm unkás

Országos Forrásnyilvántartás és karsztvízm egfigyelő kutak nyil
vántartása
A V IT U K I Vízrajzi Intézet A dattári O sztály által feldolgozott
m agyarországi karsztforrások és ezek ad atain ak nyilvántartása.
1095 B udapest, Kvassay Jenő út 1. T el.: 338-160.

Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ (V IT U K I) Gellért
hegyi Karszthidrológiai Laboratóriuma
1111 B udapest, Szent G ellért tér. T el.: 669-875
T ém a. A D un a-parti hévforrások hidrológiai ad atainak figyelése,
rögzítése és feldolgozása. A laboratórium az országos észlelő
hálózat k özpontja.
A m unkában 4 technikus, 6 észlelő és 2 m űszerész vesz részt.

Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének Jósvaföi Gyógyüdülője
(Béke-barlang m ellett)
F en n tartó : B orsodi Szénbányák Vállalat
3525 M iskolc, K azinczy út 19. T el.: 18-461
V ezető: dr. A dorján B arna megyei üzemi főorvos
P atro n áló : dr. K raszkó Pál tüdőgyógyász főorvos, Edclényi
T üdőgyógyintézet,
d r. T akács S án d o r főorvos, megyei K Ö JÁ L
A betegfelvétel feltételeit dr. A dorján Barna főorvos állapítja meg.
Bányászbetegek beutalóval, nem bányászbetegek d r. A dorján
B arna javaslata alapján kerülhetnek az üdülőbe. E lsősorban
bányászbetegek nyernek elhelyezést.
N yitvatartás: m áju stó l—szeptem berig, 7 turnusban. Egy turn u s
ban 60 fő vesz részt. E bből 30 beteg a bányászüdülöben,
30 pedig m agánosoknál kerül elszállásolásra.

Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE), Allatökológiai Tanszék
Barlangbiológiai Laboratóriuma (Aggtelek)
1088 B udapest, Puskin u. 3. T el.: 339-929
T ém ák: A Baradla élővilágának rendszeres k u tatása, kapcsolat
ban a környezeti viszonyoknak és az egyes fajok biológiájának
vizsgálatávaj. A különböző talajlakó állatok életkörülm ényei
nek tan ulm ányozása, barlanglaboratórium i viszonyok között.
Faunisztikai k utatások m ás m agyar barlangokban.
V ezető: dr. Zicsi A ndrás c. egyet, tan ár, a biológiai tudom ányok
d o k to ra
M u n k a tá rsa k :
a ) állattan i k u tatáso k :
D ó zsa-F arkas K lára egyet, adjunktus (televényférgek,
E nchytraeidae)
D r. Loksa Im re kandidátus, egyet, docens (pókszabásúak,
A rachnoidea)
D r. Zicsi A ndrás c. egyet, tan ár, a biológiai tudom ányok
d o k to ra (giliszták, L um bricidae) Pobozsni M ária tud.
m u n k atárs (legyek, D iptera) Baranyi Ilona tud. főm unka
társ (környezeti hatások a tavi kagyló idegrendszerére)
b ) növénytani k u tatás:
Igaliné Zeller Lídia egyet, adjunktus (alsórendü gom bák)

III. Tudományos gyűjtemények
Bibliotlieca Speleologica
A M agyar K arszt- és B arlangkutató T ársulat szpeleológiai
szakkönyvtára.
1055 B udapest, K ossuth L ajos tér 6 —8. II. 225. T el.: 311-793.

82

IV. Barlangi egészségügyi intézmények

Tapolcai Kórház barlangi gyógyhelye
Ü zem elteti a T apolcai Városi T anács
8300 T apolca, Városi T anács
A tudom ányos ku tatáso k vezetője: d r. Som ogyi József belgyógyász
főorvos
A k u ta tó m unkában részt vesznek: dr. Fábsics Im re tüdőgyógyász,
d r. Czehelnik Rózsa laboratórium i szakorvos
Betegfelvétel: beutalóval, előjegyzés alapján
Baranya megyei Tanács Tüdőgyógyintézetének aspecifikus k i
helyezett részlege , Abaliget
F en n tartó : B aranya megyei T anács F ürdő G yógyintézete
Vezető: dr. H ábel József ig. főorvos
Pécs-M ecsek, T el.: 13-755
A tudom ányos vizsgálat vezetője: dr. Kövesi G yula osztályvezető
főorvos
Gellért-hegyi Kísérleti Gyógyhely
T ém a: balneoterápiái gyógyhely lehetőségének k u tatása dolom it
kőzetben, a term észet a d ta lehetőségek felhasználásával
Építés alatt.
B eruházó: Fővárosi Fürdőigazgatóság (H orváth József fő
m érnök)

V. Karszt- és barlangi idegenforgalmi
létesítmények
Aggtelek-Jósvafői Barlang Igazgatósága
3758 Jósvafő, K ültelek 2. T el.: 7
Üzem eltető: a „B orsod T o u rist” Megyei Idegenforgalm i H ivatal

N y itv atartás: egész évben 9 — 18 ó ra (zárva karácsony és újév
napján)
Belépődíj: 10 F t, kabinjegy
10 F t, kádfürdő
8 F t, szekrényjegy
5 F t, gyerekjegy
M egközelítése: 2-es autóbusz (M iskolc, B úza tér, buszállom ás —
Szem ere utca - T apolca végállom ás)

Kezelősége
3525 M iskolc, Széchenyi út 35. T el.: 14-876, telex: 62-273

Hivatalvezető: Á cs S ándor
A Barlangigazgatóság vezetője: Zsolczai G yula bányam érnök
Helyettese: V árnay B ertalan, Aggtelek, B arlang Szálló
Barlangvezető: V árnay G yula (Aggtelek),
Berecz L ajos (Jósvafő)
A barlang nyitvatartási rendje és ideje:
április 1-től —o któber 31-ig 8 18 ó ra k ö zö tt,
novem ber 1-től —m árcius 31-ig 8 - 1 6 óra k ö zö tt látogatható.
A barlang nyitvatartási időn kívül is m egtekinthető — előzetes
bejelentés alapján — külön tú ra keretében.
K ülönböző túralehetőségek, a vezetés id ő tarta m a és a belépődíj:
Rövid tú ra: Aggtelekről vagy Jósvafőről kb. 1 óra, 12 F t/fő
K özéptúra: Aggtelekről a H angverseny-terem be (o tt gépzene)
és a V örös-tói bejárattól Jósvafőig
M indkét tú ra kb. 1,5 —1,5 óra és a belépődíj 20 —20 Ft/fő.
Barlangi csónakázás: Az aggteleki középtúrához kapcsolódó
szolgáltatás, külön jegyváltással, á ra : 10 F t/fő
Hosszú tú ra : Aggtelekről Jósvafőre (külön m egrendelésre)
kb. 5 ó ra, am elynek á ra : 40 F t/fő és külön vezetési díj:
100 F t/csoport.
K om binált tú ra : az aggteleki, valam int a V örös-tó —Jósvafő
közötti rövid túrákból áll. K b. 3 óra, m elynek ára: 30 Ft/fő.
A túrák indításához szükséges m inim ális létszám 10 fő.
Különleges tú rák (előzetes bejelentés alapján):
Aggtelek—Jósvafő kö zö tt indul a R etek-ág és a T örök-m ecsetág
megtekintésével. K b . 2 óra, am elynek ára 100 F t/fő. A tú rán
1 0 - 1 5 fő vehet részt.
Béke-barlang m egtekintése külön felszereléssel (gum icsizm a,
barlangi öltözék, kézi lám pák stb.). K b. 7 óra, am elynek ára
50 F t/fő. A tú ra m inim ális létszám a 10 fő.
A barlangi tú rák o n gyerm ekek, diákok és term észetjárók 50% -os
kedvezményben részesülnek.
Az Aggtelek —Jósvafő-i barlangok látogatói a M Á V vonalain*
egész éven á t 33% -os m érséklésű m enettérti jegyet válthatnak,
amely visszautazásra csak a B arlangigazgatóság látogatási
igazolása m ellett érvényes.
Domicai tú ra : A résztvevők a B aradla-barlang csehszlovákiai
szakaszát láto gathatják m eg. A határátkelőhelyen csakis gyalogo
san vagy szem élygépkocsival, vagy autóbusszal bonyolítható le a
túra. Ezen a túrán csak m agyar állam polgárok vehetnek részt.
A tú ra ideje: kb. 3 - 4 óra, és ára 40 F t/fő . Kedvezm ény nincs.
A tú ra m inim ális létszám a: 10 fő.
Lillafüredi Barlang Üzem, István-barlang és Forrás (Petőfi)
mésztufabarlang
Üzem eltető: „B orsod T o u rist” M egyei Idegenforgalm i H ivatal
3525 M iskolc, Széchenyi u. 35. T el.: 14-876, telex: 62-273
Hivatalvezető: Ács S ándor
A barlangok üzem eltetésének irán y ító ja: T ó th L ajos B. üzem 
gazdász
Az István-barlang felelős vezetője: Dévai H ugóné
3517 Lillafüred, István-barlang
A Forrás (Petőfi) m észtufa-barlang felelős vezetője: K ovács E dit
3517 Lillafüred, F orrás- (Petőfi) barlang
A barlangok nyitvatartási rendje és ideje:
m indkét barlang n ap o n ta — hétfő kivételével — nyitva 9 17 óra
kö zö tt (h étfő n : zárva)
A túravezetés id ő tarta m a : csoportoknak (m in. 10 fő részvételével)
25 —30 perc
Belépődíj: szem élyenként 4 F t. G yerm ekek, term észetjárók és
diákok 50% -os kedvezm ényben részesülnek.
Miskolc- Tapolcai Barlangfürdő
Üzem eltető: M iskolci Vízm űvek, F ürdők és C satornázási V állalat
3532 M iskolc, Vas u. 18. T el.: 16-438
Igazgató: dr. K onczvald Barna
Üzem eltetés vezetője: D elneky M iklós technikus
A fürdő cím e: T erm ál és B arlangfürdő M iskolc-Tapolca,
Tel.: 33-451

Földváry Aladár-barlang (Esztram os-Felső-barlang)
Ü zem eltető: O rszágos Term észetvédelm i H ivatal B arlangtani
Intézete
M b. igazgató: Csernavölgyi László
1027 Budapest, M edve u. 19.
K ülön bejelentés alapján a b arlan g o t k u tató k , szakem berek,
csoportos tanulm ányút résztvevői m egtekinthetik.
Balatonfüredi Lóczy-barlang
Ü zem eltető: Veszprém megyei Idegenforgalm i H ivatal
8201 Veszprém, M ünnich F . tér 3. T el.: 13-750
H ivatalvezető: Pap Jánosné
A barlangüzem vezetője: Sim on József
N yitvatartási rend: egész évben — hétfő kivételével — m inden
nap április 1-től—o któber 31-ig 9 —13 óra, szeptem ber 1-tői —
m árcius 31-ig 10 -12 ó ra és 14 18 óra.
A vezetés id ő tarta m a : 20 perc, belépődíj: felnőtteknek 2 F t,
gyerekeknek: 1 F t.
Tapolcai-ta vasbarlang
Ü zem eltető: Veszprém megye T anácsának Idegenforgalm i
H ivatala
8201 Veszprém , M ünnich F. tér 3. T el.: 13-750
A barlangüzem vezetője: O ravecz Lajosné
N yitvatartási rend: egész évben nyitva m ájus 1- tő i—szeptem ber
30-ig 8 —17,30 óráig, o któber 1 -tő l—április 30-ig 8 —16,30 óráig
A vezetés id ő tarta m a : 12 óra
Belépődíj: felnőtteknek 2 F t, gyerekeknek 1 F t.
Szemlő-hegyi-barlang
Ü zem eltető: O rszágos T erm észetvédelm i H ivatal B arlangtani
Intézete
M b. igazgató: C sernavölgyi László
1027 B udapest, M edve u. 19.
A barlang kiépítés a la tt áll, előreláthatólag nagyközönség részére
1979-ben nyílik meg.
Pál- völgyi-barlang
Ü zem eltető: O rszágos Term észetvédelm i H ivatal B arlangtani
Intézete
1027 B udapest, M edve u. 19. T el.: 159-467
M b. igazgató : C sernavölgyi László
Barlangüzem vezetője: N agy G á b o r
N yitvatartási rend: p é n te k —szom bat vasárnap 10 —17 óráig.
Belépődíj: 8 F t, 111. kedvezm énnyel 4 Ft.
Vezetés id ő tarta m a : 45 perc
M egközelíthető: B udapest Ú jlaki tem plom tól 65-ös busszal, az
5. megálló.
Budai- Vár-barlang
Ü zem eltető: M agyar K arszt- és B arlangkutató T ársulat
1055 B udapest, K ossuth L ajos tér 6 —8. T el.: 311-793
V ezető: B arátosi K álm án m érnök
N yitva: vasárnap 10 —17 óráig. Belépődíj 5 F t.
Jelenleg felújítás m iatt zárva.
Tatai-Kálvária-domb
Term észetvédelm i kezelőszerve: M agyar Állam i F öldtani Intézet
1143 B udapest, N épstadion u. 14. T el.: 835-115
K ülönböző korú és típusú k arb o n áto s kőzetek „ in situ” b e
m utatása. M egtekinthető a kezelőszervvel való előzetes meg
beszélés szerint.
Budai Sas-hegy
Term észetvédelm i kezelőszerv: B udapesti Állam i Erdőrendezőség,
B udapest
A m agyarországi dolom itflóra eredeti szabadtéri bem utató helye.
Csak szakvezetéssel látogatható.
Úrkút i-öskarszt
Term észetvédelm i kezelőszerv: M agyar Állam i F öldtani Intézet
1143 B udapest, N épstadion u. 14. T el.: 835-115.
M angánérc bányászata során szabaddá vált kréta időszaki
trópusi karsztform ák védett term észeti területe. M egtekinthető a
M agyar Állam i F öldtani Intézet közrem űködésével.
Ö sszeállította:
Székely Kinga
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