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KARSZT ES BARLANG
K I A D J A :

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT
B U D A P E S T  1982.11.

Szilágyi Ferenc

A BARAD LA RÖVID-ALSÓ-BARLANGJÁNAK FELTÁRÁSA

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Baradla kutatásának kezdete óta élénken foglalkoztatja a kutatókat az Alsó-barlang rejtélye. A több 
évtizedes tudományos és feltáró munka bebizonyította, hogy a Baradla-barlang alatt két, egymástól független 
rendszer húzódik. Az 1982-ben szervezett tábor nyolchetes munkával megoldotta a Rövid-Alsó-barlang rejtélyét, 
egyben új fejezetet nyitott a Hosszú-Alsó-barlang kutatásában.

Történeti áttekintés

Az alsó barlangrendszer kutatásához az első írá
sos emléket Vass Imre 1831-ben megjelent könyvé
ben találjuk, amelyben foglalkozik az óriás-termi 
víznyelőben eltűnő víz sorsával. Feltételezése, hogy 
az eltűnő víz a Jósva-forrásban lát napvilágot, a 
későbbi kutatások során igazolódott, de törekvése, 
hogy ezt a gyakorlatban is igazolja, nem járt si
kerrel.

Hosszabb szünet után Késs le r Hubert, Jaskó 
Sándor és társaik munkája nyitott új szakaszt a ku
tatásban. Számos víznyelőt bejártak és feltérképez
tek, az aktív patakos Alsó-barlangot azonban nem 
tudták elérni. Kessler Hubert 1938-ban megjelent 
munkája hosszú ideig alapot nyújtott a Baradla- 
barlang hidrológiájának kutatásához.

Az 50-es évek elején Dancza János próbálkozott 
feltáró tevékenységgel a Csónakázó-tóban (720 m) 
levő aknában, de 30 m mélyen az ígéretesnek induló 
feltárást anyagi támogatás híján le kellett állítani. 
Az akna alsó részét utóbb kőtörmelékkel fel- 
töltötték — ami pedig a Hosszú-Alsó-barlang fel
tárásának ígéretes helye lehetett ;olna.

Szintén az 50-es évek elején kapcsolódott a kuta
tásba Jakucs László, de a barlangi víznyelők ered
ménytelen feltárásai után munkáját a forrásfakadás 
helyére tette át. Az 1954-ben hajtott 2. sz. kutató
vágat végül is elérte az alsó rendszer egyik ágát, de a 
szifonsor miatt a feltárás félbeszakadt. (Később 
derült ki, hogy ezzel a vágattal a Hosszú-Alsó-bar- 
langot érték el.)

Az 1955-ös nagy árvíz tárta fel a két alsó-barlangi 
forrást, eddigi fakadási helyük a hegylábi törmelék
ben azonos volt. Megelőzendő a hasonló mértékű 
árvizek romboló hatását — mint ismert, az 1955-ös 
árvíz a forrás feletti útszakasz rézsűjét elmosta — 
Jakucs László vezetésével a Közlekedésügyi Minisz
térium megbízásából 50 m-es tárót hajtottak ki a 
barlangi árvizek akadálytalan lefutásához. A táró 
kihajtásával elérték a Rövid-Alsó-barlang természe
tes járatát, ahol Jakucs László vezetésével szivaty- 
tyúzással, valamint robbantással az első szifonsort 
leküzdötték. A II. sz. szifont 1959 karácsonyán az 
MHSz könnyűbúvárai úszták át, majd Jakucs Lász- 
lóék átrobbantották, és kísérletet tettek a III. sz. 
szifon megszüntetésére.

1968- ban a Baradlában dr. Dénes György irányí
tásával dolgozó VMTE barlangkutatói (Nautilus 
könnyűbúvárcsoport, vezetője Horváth Győző) foly
tatták a barlang feltárását. A Nautilus könnyű
búvárcsoport több éves fáradságos munkával el
távolította a III. szifonban a továbbjutást akadá
lyozó omladékokat, Baross Gábor és a Rudabányai 
Ércbányák segítségével lerobbantották a III. sz. 
szifont. Az utána következő szifont Horváth Győző 
1970-ben sikerrel átúszta.

Miközben tovább folytak a munkálatok a IV. 
szifonban levő omladék eltávolítására, 1972-ben a 
vendégként merülő Amphora könnyűbúvárcsoport 
tagjai átúszták az V—VI. sz. szifonokat, s ezáltal a 
Rövid-Alsó-barlang hossza további 150 m-rel nőtt.

1969- ben Szent he István és társai az óriás-termi 
víznyelő omladékának átbontásával 35 m mélység
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ben elérték az Alsó-barlang patakját, továbbjutásu
kat szifon akadályozta meg.

1970-ben Szentbe István vízfestésekkel bizonyí
totta, hogy a Baradla-barlang alatt, egymástól 
függetlenül két rendszer létezik. Ezek határait még 
ez évben dr. Dénes György a Nászágy-víznyelő festé
sével pontosította.

1973-tól a VMTE Vass Imre csoportjának Barad- 
la-brigádja folytatott dr. Dénes György vezetésével 
munkálatokat, majd 1975-től a Baradla-csoport 
megalakulása után a komplex Baradla-kutatás ré
szeként folytatta a barlangrendszer hidrológiai vi
szonyainak vizsgálatát, különös tekintettel a vizek 
származására és az alsó barlangrendszerek kutatá
sára.

A vizsgálatok elvégzése után pontos adatokkal 
rendelkezünk a két különálló rendszer vízjárását, 
földtani viszonyait és pontos területi határait ille
tően.

A felhalmozott eredmények birtokában tervezte 
meg Hegedűs Gyula, Horváth Győző és Bérezik Pál 
segítségével a szerző a Rövid-Alsó-barlang 1980. évi 
expedícióját, amely technikailag több újdonságot 
tartalmazott a hazai gyakorlatban, melyekről más 
szerzők fognak beszámolni. A kéthetes tábor alkal
mával sikerült elérni a VIII. sz. szifont, így a barlang 
újabb 80 m-rel vált hosszabbá.

Kétéves szünet után 1982-ben a Vörös Meteor két 
szakosztálya nagy technikai felkészültséggel folytat
ta a munkát.

1982. augusztus 30-án a kutatók túljutottak 
XVI. sz. szifonon is, amely után a szálkőjárat meg
szűnik, és a víz egy omlásból, feltehetőleg az óriás- 
termi omlásból, több ponton csordogál lefelé. Ez a 
pont a barlang pontos felmérése alapján mindössze 
30 m-re van a Szenthe István által 1969-ben feltárt 
óriás-termi víznyelő aljától.

A tábor ideje alatt a Baradla-barlang főágában 
levő, egyik inaktív víznyelőben — 420 m-re a jósva- 
fői bejárattól — a feltárás során erős huzatot észlel
tünk, amit az előzetes bejárásoknál nem tapasztal
tunk. Az Alsó-barlang felé áramló levegőt VIII. 6-án 
megfestettük — füstöléssel —, amit kb. 10 perc 
múlva észleltünk az Alsó-barlang X. sz. szifonjánál.

A Rövid-Alsó-barlang földrajzi helyzete, földtani 
viszonyai, rövid jellemzése

A barlang a Somos-tető K-i oldalában húzódik, 
átlagban 220—235 m tszf. magasságban. A Baradla- 
barlang főágát sehol sem keresztezi, de a X. szifon
tól az Óriás-teremig gyakorlatilag párhuzamosan 
húzódik. Az Óriás-terem omladéka jelenti a Rövid- 
Alsó-barlang jelenlegi végpontját.

A Baradla-barlang jósvafői szakasza (fent) és a hozzá csatlakozó Rövid-Alsó-barlang ( lent). Készült a VMTE 
Bar ad la-, Diogenész- és Vass Imre-csoportjának feltáró munkája nyomán. Szerkesztette: Országh György és

Szilágyi Ferenc (1982)
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Az egyik vízalatti barlangterem a víz leszívatása után

A barlang a bejárattól a végpontig alsó anizuszi, 
guttensteini típusú mészkőben, helyenként dolomitos 
mészkőben húzódik. A végpont hordalékában kö
zépső anizuszi, steinalmi típusú mészkő is található, 
jelezve, hogy a kőzethatár nem lehet messze. 
(A kőzethatár az Óriás-teremben húzódik). A mész
kő tektonikailag erősen igénybe vett, ezt a barlang
ban a gyakori omlások is jelzik.

A feltárt járatszakaszt gyakorlatilag egy sűrű 
szifonsornak tekinthetjük, amely a forrás fakadásá- 
nak szintje felett pár méterrel alakult ki a hatalmas 
árvizek eróziós hatására. Az omlásokat leszámítva 
ez az eróziós hatás jellemzi az egész barlangot, a 
kvarckavics eróziója helyenként szabályos „csöve
ket” (átmérőjük 2 m), helyenként szeszélyes alakza
tokat formált a kőzetből.

A barlangban — tekintettel az aktív vizes jára
tokra, amelyeket a víz szinte teljesen kitölt — csepp
kőképződmények csak elvétve találhatók.

Az alsó barlangok hidrológiai vizsgálata

A Baradla-csoport 1973 óta foglalkozik a Barad- 
la-barlang vízrendszerének kutatásával, ezalatt 18 
vízfestést, több száz víz hőmérséklet-, ellenállás- és 
hozammérést végeztünk a barlangban és a források
nál. A MÁFI és a VITUKI támogatásával nagy
számú vízkémiai elemzéssel rendelkezünk, valamint 
sor került a források vizeinek tricium vizsgálatára is.

A rendszer öt pontján Thomson-bukókat építet
tünk a VITUKI megrendelése alapján, melyek több



Az Alsó-barlang kiépített bejárata

éves adatsora nagymértékben hozzájárul a hidroló
giai viszonyok tisztázásához.

A kutatások alapján megállapítható, hogy a 
Baradla-barlang alatt egymástól két független bar
lang húzódik. Az ún. Rövid-Alsó-barlang forrása a 
Táró-forrás, mely a Baradla-barlang vörös-tói ágától 
E-ra levő víznyelők áradmányvizéből, valamint szi
várgó karsztvizekből kapja utánpótlását.

Az ún. Hosszú-Alsó-barlang forrása a Medence- 
és Cső-forrás, amely a Vörös-tói-ágtól Ny-ra levő 
barlangi és felszíni víznyelők áradmányvizeiból 
szivárgó karsztvízből, talajvízből, valamint mélységi 
vízből kapja utánpótlását.

A források fakadási helye a jósvafői Törőfej
völgyben, 218,41 m tszf. magasságban, egymástól 
10 m-re található. Az 1955-ös árvíz előtt a források 
fakadási helye a hegylábi törmelékben azonos volt, 
ami a hidrológiai vizsgálatoknál sok félreértésre 
adott okot. Az 55-ös nagy árvíz hatására a két for- 
rásfakadás egyértelműen elkülöníthetővé vált, lehe
tővé téve az objektív vizsgálatok elvégzését.

A két forrás hidrológiai jellemzői:

I. Medence- és Cső-forrás

A két forrás vízhozamának pontos mérése eddig 
csak egyedi esetekben történt, miután a VITUKI 
által üzemeltetett mérőcsatornában már a három 
forrás egyesült hozamát mérjük. A Cső-forrás víz
hozamát csupán becsléssel tudjuk megállapítani, 
miután fakadási helye a támfalban van és egyből 
összefolyik a Táró-forrás vizével. Méréseink alapján 
a Medence-forrás hozamadatai a következők : 

minimum: 6,7 m8/perc
átlagos: 8,2 m3/perc
maximális: ?

A Cső-forrás hozamadatai: 
átlagos: 0,5—0,6 m3/perc
A maximális hozamok megállapítása a fent emlí

tett ok miatt nem lehetséges.
A Cső-forrás megfigyeléseink alapján a Medence- 

forrás szökevényforrása, ezért a továbbiakban össze
vontan kezeljük a Medence-forrással.

Árvizeknél mindkét forrás hozama jelentősen 
megnő, lebegtetett anyag tartalma azonos mérték
ben változik.

Megfigyeléseink szerint a források az árvizeket 
már órák alatt megérzik, és árvíztípustól függően 
néha gyorsabban jelzik, mint a Táró-forrás.

A xizhömérséklet átlagosan 12,8 °C, a minimális 
(1978. I. 24-én) 7,1 °C, a maximális (1976. VIII. 12- 
én) 14,1 °C.

A két forrás vizének hőmérséklete azonosan vál
tozik, legfeljebb 0,2—0,3 °C eltéréssel.

A források vízkémiai vizsgálatai alapján a két 
forrás a kalcium-hidrogénkarbonátos vizek típusába 
sorolható, elemzési eredményeik között jelentős 
eltérés nem tapasztalható. Hozamváltozásoknál az
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alkotók aránya megváltozhat, de megőrzi az ural
kodó típusjellegét.

A Medence-forrás vizének származása típus és hely 
szerint:

1. Felszíni víznyelőkből származó víz
A Medence-forrás vízgyűjtőjébe tartozik a Bába- 

lyuk-, valamint a Zomborlyuk-víznyelő. Ezek a víz
nyelők a felszíni áradmányvizeket vezetik a Hosszú- 
Alsó-barlangba. A Bábalyuk-víznyelőbe vezetik az 
aggteleki szennyvíztisztító vizét, ehhez a rendszerhez 
állandó vízfolyás tartozik. A Zomborlyuk-víznyelő 
rendszere időszakos, csak csapadékos időben lép 
működésbe.

2. Barlangi víznyelőkből származó víz
A Baradla-barlang főágában folyó áradmányvize

ket a barlangi víznyelők vezetik az alsó-barlang
rendszerbe. Ezek a víznyelők általában csak idő
szakosan aktívak, kivételt képez a Dancza-akna 
víznyelője, valamint a Nehézút I. és II. sz. víznyelői, 
amelyek az év nagy részében állandó vízutánpótlást 
kapnak a Styx-ágból.

3. Szivárgó karsztvíz
Ennek a víztípusnak a mennyiségét csak meg

közelítően tudjuk becsülni, főként a csapadékszegény 
időszakban van — lehet — nagyobb szerepe a 
forrás vízjárásában.

4. Mélységi karsztvíz
A Medence-forrás 13 °C-os vize is mutatja, hogy 

ez a rendszer nagyobb mennyiségű mélységi össze
tevővel is rendelkezik. Ezt bizonyítja az elvégzett 
tricium vizsgálatokból származó eredmény is, mely 
egyértelműen bizonyítja a mélységi víz jelenlétét. 
Feltételezésem szerint ez a mélységi víz azonos 
törésrendszerben áramlik felfelé a Nagy-Tohonya- 
forrás mélységi vizével. A mélységi víz hozamá
ról nem rendelkezünk pontos adatokkal.

5. A pannon takaróban áramló víz
A Baradla-barlang vízgyűjtője nagy területen 

határos a felső-pannon agyagos, kavicsos üledék- 
takaróval. Ebben az összletben talajvízként 1—3 
m-es mélységben áramlik a víz a karsztperem felé, 
állandó utánpótlást biztosítva a Medence-forrásnak.

Eredeti jellegét ez a víz később elveszti, de nagy 
szerepe van a forrás kiegyenlített vízhozamának biz
tosításában.

II. Táró-forrás

A Táró-forrás vizének származása típus és hely 
szer ifit:

1. Barlangi víznyelők által elnyelt áradmányvizek 
adják a Rövid-barlang nagy árvizeit, ez a típusú 
víz csak erősen csapadékos időben jelentkezik. 
A barlangrendszer legnagyobb víznyelőjétől alakult 
ki a Rövid-Alsó-barlang eróziós járatszakasza.

2. Szivárgó karsztvíz. A Táró-forrás alaphozamát 
az év nagy részében ez a víztípus alkotja, kémiai

A járhatóvá tett 7. szifon

A leszívó csövek kiszerelése árvíz után (Borzsák— 
Prágai felvételei )
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jellemzői gyakorlatilag megegyeznek a Medence
forrás vizével. Miután a Rövid-Alsó-barlang víz
gyűjtője pontosan le nem határolható, itt sem ren
delkezünk adatokkal a beszivárgás mértékét illetően.

A forrás minimális vízhozama 0,15 m3/perc, 
átlagos hozama 0,25 nrVperc, maximális hozama 
pedig kb. 100 m3/perc. A forrás vízhőmérséklete 
átlagosan 9,8 °C, minimális 6,2 °C, maximális 
10,4 °C.

K E SSL E R  H . (1955):  F orrástan i részletvizsgálatok az aggteleki 
karsztvidéken -  Beszámoló a V IT U K 11954. évi munkásságáról

K O V Á C S  G Y.-N É (1970): Az aggteleki Baradla-barlang genetikájának néhány problémája — Karszt és Barlang II.
M O Z S Á R 1  G. — M O Z S Á R I  P. (1972): Beszámoló a Baradla- 

Alsó-barlang szifonjairól — Karszt- és Barlangkut. tájékoz 
tató , VII.

S Z E N T H E I. (1970):  Újabb eredmények a Baradla-kutatásban — 
Karszt és Barlang, II .

Z S IL Á K  GY. (1964): A Jósvafő környéki források hidrológiai 
vizsgálata -  É K M E  Td. Közi. 10. K. 8 ai

V A S S I .  (1831) : Az aggteleki barlang leírása — Pest.

összefoglalás

A két rendszer határát vízfestések alapján a 
Baradla-barlangban a Vörös-tói-ágnál húzhatjuk 
meg. Ettől Aggtelek felé eső összes víznyelő a 
Hosszú-Alsó-barlangrendszert táplálja, az ettől 
Jósvafő felé eső víznyelők a Rövid-Alsó-barlangét.

A Rövid-Alsó-barlang feltárásában további jelen
tős barlangszakaszokkal nem számolhatunk, a 
Sárkányfej-víznyelőig húzódó szakasz valószínűleg 
egy aránylag fejletlen rendszer.

Kutatásaink alapján a Hosszú-Alsó-barlang fel
tárására megfelelő technikai feltételek mellett — 
komoly esély van.

Szilágyi Ferenc 
Budapest 
Vörösm arty u. 61. 
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THE EXPLORATION OF THE SHORT 
LOWER BARADLA CAVE

Researchers-explorers are since long times interes- 
ted in the enigma of the active, running-water-filled 
cave spreading under the broad corridors of the up- 
per Baradla Cave. After many decades of scientifical- 
and practical exploratory work it could be veryfied 
that under the Baradla Cave two indepenedent cave- 
systems do exist. By tracer (dye) experiments of 
the water it could be indicated where can be delinea- 
ted—in the Baradla Cave—the two separating divi- 
des of the two lower caves.

In the summer of the year 1982 during a camp 
lasting fór eight weeks it was possible to drain 
the water of 16 syphons of the lower cave and to 
penetrate to a distance of 900 metres in the cave 
which is normally fiiled by water.

PA3BE^KA KOPOTKOÍÍ-HH^KHEH 
nEUJEPbl EAPA^JIA

OneHb aaBHo 3aHHMaeT HccjieaoBaTejieH 3araAxa 
t.h. Hhxchch nemepw aKTHBHbix boahmx xoaob, 
npojieraioinnx noA npocTopHbiMH bcpxhhmh xoaa- 
mh nemepbi BapaaJia b ArrTeneK. MHoroJieTHHMH 
HayHHbIMH H npaKTHHeCKHMH paiBeAOBaTeJIbHbIMH 
paőoTaMH yAaJiocb AOKa3aTb, hto noA nemepoü 
EapaA-Jia npoTarHBaioTCH ABe He3aBHCHMbie Apyr 
ot Apyra CHCTeMbi hhxchhx xoaob. Mctoaom oxpa- 
LUHBaHHB boaw yAaJiocb BbiBBHTb, hto b nemepe
EapaAJia, rAe npoTHTHBaeTCH BOAopa3Aeji mokaY 
AByMH HH3KHHMH nemepaMH. JleTOM 1982 r. 3a 
8-HeAejibHbie HccjieAOBanHH yAaJiocb ocyuiHTb 16 
chíJjohob HHXCHea nemepbi h npoőTH 900 m. b 3anoa- 
HeHHblX B OŐblHHOe BpeMA BOAOH XOAaX.

70

■



Karszt és Barlang, 1982. évf. II. füzet, p. 71—82., Budapest

Dr. Veress Márton

ADATOK A HÁRSKÚTI-FENNSÍK 
KARSZTMORFOGENETIKÁJÁHOZ

Ö S S Z E F O G L A L Á S
A fennsík karsztosodás szempontjából egy külső és egy belső területre tagolódik. Különösen a belső területet 

jellemzik az egyenletesen eloszlott karsztos mélyedések, főleg víznyelős töbrök.
A lösszel borított térszíneken az oldással kialakult barlangi kürtők — melyek felett a mészkő beszakadozásá- 

val kialakulnak a karsztos mélyedések — felszínre nyílásuk után sem fejlődhetnek eróziósán. A vályogos tér
színeken lefolyó vizek a kialakult járatok korróziós továbbfejlődéséhez kedvező lehetőséget biztosítanak.

A fennsík jellemzése

A Séd, a Gella és a Gerence patakok völgyei kö
zött helyezkedik el a Hajag-Papod mészkő és dolo
mit anyagú hegycsoportja, amelynek a 400 m fölé 
emelkedő részét tekintem a Hárskúti-fennsíknak.

A fennsík két részre osztható (1. ábra): egy külső 
és egy belső területre. A kettő között a határ a bel
sőn egységesen kifejlődött lösztakaró elvégződése, 
amelyet kb. az 500 m-es szintvonal jelöl ki. A lösz 
elvégződésének határát az erdőhatár is követi, mivel 
a lösz nélküli területeken erdőgazdálkodás folyik.

A külső területen a karbonátos kőzetek többnyire 
a felszínre bukkannak. A meredek oldalú völgyek
kel, árkokkal felszabdalt térszínből közel sík tetejű 
sasbércek különülnek el.

A belső területet az említett sasbércek fogják köz
re, bár a sasbércek pl. délen és északon hiányoznak, 
ill. alacsonyabbak. A fennsíkon különböző korú 
mészkövek — a triásztól az eocénig az egyes földtani 
korok mészkövei (főleg kréta korúak) képviselve 
vannak — foltokban és különböző magasságokban 
települtek. A mészkövet a központi területen laza 
anyagok borítják: a völgyek által még fel nem dara
bolt térszíneken kavicstakaró foszlányok és lepel- 
szerűen a lösz (Noszky J., 1957), az utóbbi mind
össze 1—2 m vastagságban.

A lösz a csapadékbeszivárgás és az áthalmozás 
során vályogosodott. A vizsgálatok szerint lefelé 
agyagtartalma nő (Rieth M., 1982), ill. ott magas az 
agyagtartalom, ahol a felszínen a legtöbb víz folyik 
(Veress M., 1979).

A központi terület felszínét az innen induló víz
folyások — elsősorban az Öregfolyás és a Gerence 
déli ága — feldarabolták. Az Öregfolyás esetében 
figyelhető meg, hogy az erózió lefékeződött, mivel a 
völgytalp a fennsík külső zónájában elérte a maga
sabb helyzetű kemény mészkövet. így az Öregfolyás 
vízgyűjtőjén kicsi esésű, lankás oldalú, széles, tál 
alakú völgyek váltakoznak széles hátakkal.

Általában a relief itt kicsi. A laza anyagok meg
maradásának itt és még néhány más hasonló jellegű

területen van meg a lehetősége a fennsík központi 
részén.

A fennsík összességében fedettkarszt, ahol a 
karsztosodás igen változatos kifejlődésű, attól füg
gően, mennyire pusztult le, ill. vékonyodott ki a 
kavics és a lösz.

A felszíni karsztos formakincs

a) Töbrök
Közös jellemzőjük, hogy igen kis méretűek és 

gyakoriságuk nem túl nagy. Formailag nem külö
nülnek el számottevően az olyan karsztos mélyedé
sektől, melyek vízelvezető járatokkal rendelkeznek. 
Inkább a peremi, ill. a laza anyagokkal nem fedett 
területekre jellemzőek (57%). Feloszthatok akku
mulálódott és nem akkumulálódott töbrökre.

A nem akkumulálódott töbrök egyik csoportja 
mészköves kiemelkedéseken található (Klein-puszta 
melletti magaslat, Rák-tanya melletti mészkő ki
búvás). Ezek közül még azok sem rendelkeznek víz
elvezetőjárattal, amelyek nagyobb méretűek. A má
sik csoport töbrei már lösszel vagy valamilyen laza 
anyaggal borított térszínen képződtek. Kis mére
tűek, bennük megfigyelhető esetenként a vízelvezető 
járat kialakulása. Akadnak köztük összetettek 
(ikertöbör).

Völgyoldalakban (Öregfolyás-völgye) fejlődnek 
ki az olyan töbrök, ahol a lejtő irányába eső karsztos 
mélyedésoldal szemmel alig észrevehető (aszimmet
rikus töbör).

Az akkumulálódott töbrök szintén lösszel fedett 
térszínen alakultak ki, rendszerint nagyobb mére
tűek, de a kutatógödrök tanúsága szerint erőteljesen 
feltöltődtek. Néhány közülük nem régen (kb. 
20—30 éve) vesztette el feltöltődés következtében a 
vízvezető járatát.

b) Víznyelős töbrök
Számuk (54) és arányuk a fennsík karsztos objek

tumainak egészéhez viszonyítva nagy (18,5%).
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1. ábra. A Hárskúti-fennsík karsztosodé területei. Jelmagyarázat: 1. szintvonal, 2. tető (sasbérc), 3. állandó 
vízfolyás, 4. időszakos vízfolyás, 5. erdőhatár; az összes karsztos mélyedéshez képest: 6. 0—5%, 7. 6—10%,
8. 25—30°/o, 9. 35%—40% a karsztos mélyedések aránya. A karsztosodó területek az alábbiak: I. Öregfolyás 
vízgyűjtőterülete, 11. Gombás-puszta melletti karsztos mélyedéscsoport (kiemelkedésekkel határolt terület),
III. Homód-árki karsztos mélyedéscsoport ( völgyekkel határolt terület), IV. Lazsnyakúti-dülö egyik völgyének 
vízgyűjtőterülete, V. Hárskút község melletti karsztos mélyedéscsoport (érintőkkel körbehatárolt terület), 
VI. Égett-hegyi karsztos mélyedéscsoport (érintőkkel körbehatárolt), VII. Mester— Hajag karsztos mélyedés

csoport (érintőkkel körbehatárolt terület), VIII. Hajag karsztos mélyedéscsoportja (sasbérc).

E típusba azok a mélyedések sorolhatók, amelyek 
vízelvezető járattal igen, de világosan elkülönült víz
gyűjtő területtel nem rendelkeznek. Alaktanilag 
többfélék lehetnek. Akadnak köztük alaprajzuk 
szerint közel kerek, vagy kissé megnyúlt alakúak. 
Keresztmetszetük szerint lehetnek szimmetrikusak 
vagy aszimmetrikusak (2. ábra). Aljzatuk gyakran 
síkká feltöltött.

A víznyelős töbrökhöz kicsi eróziós eredetű med
rek vagy kissé kanyargós eróziós nyomokat nem 
mutató medrek vezetnek.

E formán belül sajátságos csoportot alkotnak a 
víznyelős ikertöbrök (3. ábra). A tulajdonképpeni 
uvaláktól két tekintetben is eltérnek (azonkívül,

hogy akár kettő vízelvezető járattal is rendelkeznek):
— igen kis méretűek, a többi karsztos mélyedésnél 

nem nagyobbak, sőt gyakran kisebbek,
— mindössze kettő, egy magasabb helyzetű kü

szöbbel elkülönített résztöbörre különülnek.
Az ikertöbrök hosszabbik tengelye rendszerint 

valamelyik, a hegységre jellemző tektonikai irányba 
esik.

Leggyakrabban a víznyelős töbrök rendelkeznek 
meredek falú, közel tölcsér alakú beszakadásokkal. 
Ezek a laza anyagban kialakult formák előfordul
hatnak a víznyelőknél is, sőt töbrökben is meg
figyelhetők. Bennük rendszerint vízelvezető járatok 
találhatók, ill. hozzájuk eróziós medrek vezetnek.
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Vízelvezető járatuk akkor hiányzik, ha feltöltődtek. 
Számos feltárás bizonyítja, hogy alattuk a laza ki
töltés vastag. Másodlagos formák, kialakulásuk a 
mészkőfekü beomladozásával van kapcsolatban.

c) Víznyelők
Elhatárolható vízgyűjtő területtel, valamint me

derrel, ill. árokkal rendelkeznek (4. ábra). Meg
nyúltak, hosszabbik tengelyük megegyezik medrük 
vagy árkuk irányával. A G-9 és a K-l jelű víz
nyelőknél megfigyelhető egy-egy, a lefejezés követ
keztében a völgytalpon kialakult újabb meder vagy 
árok (5. ábra).
d) Fosszilis víznyelők

Ezek a képződmények már teljesen elvesztették 
vízgyűjtőterületüket és így mélyedésjellegüket is 
(Gyenes-pusztai-barlang, E-2 objektum). Felszínre 
nyíló, hajdani vízelvezető járatuk teszi lehetővé fel
ismerhetőségüket.

A mészkőkiemelkedések exhumálódásával kör
nyezetüktől elkülönültek, vízgyűjtőjüket elveszí
tették.

Először Láng S. (1948) sorolt fel példákat arra, 
hogy a Dunántúli-Középhegységben is kifejlődhet
nek a felszíni karsztjelenségek. Megállapította to
vábbá, hogy a töbrök sok helyen víznyelővé alakul
nak, ugyanakkor az igazi víznyelők mégis hiányoz
nak.

A fennsíkon számos megfigyelés bizonyítja, hogy 
egy felszíni karsztos forma átalakulhat egy másikba 
és viszont. A töbörformát mutató karsztos mélyedé
seknek a 72%-a 1 méternél kisebb mélységű, míg a 
vízelvezetőjárattal rendelkezők esetében 5%-nak a 
mélysége kisebb 1 méternél, fgy a karsztos forma és 
mélysége között kapcsolat állapítható meg: a na
gyobb mélységű karsztos mélyedésekre jellemzőek 
a vízelvezető járatok.

A fennsík felszíni karsztos formái egy fejlődési 
sor egy-egy stádiumának tekinthetők.

A karsztformák eloszlása

A karsztos mélyedéseknek a 60,3%-a központi 
területre esik, holott ez az egész fennsík területéből 
csak 18%-kal részesedik. Amíg a központi területen 
a karsztos mélyedések sűrűsége 17 db/km2 (a teljes 
területen 5,1 db/km2), addig ez a peremi övezetben 
mindössze 2,5 db/km2.

A térképre tekintve (1. ábra) kitűnik, a peremi 
területen a magasabb sasbércek, tehát a peremi öve
zet kiemelt térszínei karsztosodnak (a karsztos mé
lyedések sűrűsége 6,9 db/km2).

A központi területen belül elsősorban az Öreg- 
folyás vízgyűjtője karsztosodik. Ha ide számítjuk a 
lösztakaró nélküli, de a vízgyűjtőre eső Klein- 
p úszta i magaslat és a Rák-tanya melletti mészkő
kibúvás karsztos mélyedéseit is, az adódik, hogy 
amíg a vízgyűjtő 13,9%-kal részesedik a fennsík tel
jes területéből, a karsztos mélyedések 35,3%-a esik 
ide. A karsztos mélyedések sűrűsége 15 db/km2.

2. ábra. A Ho-l. jelű víznyelős töbör a Homód-árki 
karsztos mélyedéscsoportból. Jelmagyarázat: I. a 
töbör hosszabbik tengelyének iránya, 2. a töbör mere- 
dekebb oldala, 3. elvezető járat (barlangbejárat), 
a barlang hozzávetőleges iránya.

3. ábra. A Gy-12. jelű víznyelős ikertöbör egy tavaszi 
záport követő működés után. Jelmagyarázat: 1. „a” 
jelű töbörrész, 2. „ó” jelű töbörrész, 3. a töbör úgy
nevezett vízgyűjtőterülete, 4. felületi vízbeáramlási 
igazoló gyepelszínezödés határa, 5. időszakos tó 
magasságára utaló növényi hulladék, 6. az időszakos 
tó üledéke, 7. az üledékben eróziós barázdák.

A karsztos mélyedések elsősorban az Öregfolyás 
vízgyűjtőjének ENy-i részén csoportosulnak ott, 
ahol a kavicstakaró nagyobb mértékben lepusztult. 
Ezt jelzi, hogy amíg az Öregfolyás vízgyűjtőjén a 
karsztos mélyedések sűrűsége a központi övezet 
átlagos sűrűsége alatt marad, itt azt meghaladja 
21 db/km2-es sűrűséggel (a fennsík egészéhez képest
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4. ábra. A G-6/b. jelű víznyelő működés közben.

1

5. ábra. A G-9. jelű víznyelő (fotó: Kadar kai S.) 
Jelmagyarázat: I. a széles, lapos kis esésű Klein- 
pusztai-völgy, 2. Gy-9. jelű víznyelős töbör, 3. K-2 
jelű víznyelős töbör, 4. a Klein-pusztai-völgy mellék
völgye, 5. a mellékvölgyben kialakult a G-9 jelű 

víznyelőhöz vezető meder, 6. G-9 jelű víznyelő.

területi részesedése 8%, a karsztos mélyedések tekin
tetében a részesedése 34,2%).

Ha a Juhász A. (1976) által alkalmazott karsztoso- 
dottsági osztályozást alkalmazzuk és eltekintünk 
attól, hogy a kőzettani felépítés nem feltétlenül azo
nos, a peremi övezet sasbércei közepesen karsztoso- 
dottnak tekinthetők (bár egyes sasbércek között 
számottevő eltérések lehetnek, míg más sasbércek 
egyáltalán nem karsztosodnak). A központi terület 
jól karsztosodottnak tekinthető (különösen az 
Öregfolyás vízgyűjtőjének az ÉNy-i része).

A peremi övezetben a karsztos mélyedések maga
sabb helyzetűek, kisebb mélységűek, alaktanilag
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egyszerűbbek, inkább töbrök. Közel sík térszíneken 
(Hajag), vagy az egyenetlen mészkőfekü kiemelkedé
sei által határolt löszszerű anyagokkal feltöltött 
térszíneken alacsonyabb tengerszint feletti magassá
gokban képződtek, de akkor igen nagy gyakoriság
gal (Mester-Hajag, Égett-hegy). A központi terüle
ten a karsztos mélyedések alacsonyabb helyzetűek, 
nagyobb mélységűek (annak ellenére, hogy itt jelen
tős feltöltéssel kell számolni), alaktanilag össze
tettebbek, gyakoriak köztük a víznyelők, ill. a 
víznyelős töbrök (a vízelvezető járattal rendelkező 
karsztos mélyedések 69,9%-a esik ide), megjelené
sük elsősorban a völgyekhez kötődik (1. táblázat). 
Különösen az Öregfolyás vízgyűjtőjén egyenletesen 
eloszolva, egymáshoz viszonylag jelentősebb távol
ságokra helyezkednek el. Elsősorban a központi 
övezetre jellemző, hogy a karsztos mélyedések a 
hegységre jellemző tektonikai irányok mentén soro
kat alkotnak.

A Klein-pusztai magaslaton és a Rák-tanya mel
letti mészkőkibúváson képződött karsztos mélyedé
sek kivétel nélkül töbrök.

Jakucs L. (1977) a hazai karsztokat csoportosítva 
megkülönböztet egy aggteleki és egy dunántúli tí
pust. Utóbbit a töbrök (lényegében a felszíni 
karsztformák) teljes hiánya vagy igen kis száma 
jellemzi. Fenti szerző a kismértékű felszíni karszto
sodást a nagyfokú és tartós fedettséggel magyarázza.

Az általunk részletesen megvizsgált területen 
a karsztosodás az aggteleki típustól eltérő sajá
tossága a karsztos mélyedések kisebb számában, de 
elsősorban a karsztformák kis méretében, valamint 
a vízelvezető járattal rendelkező mélyedések magas 
arányában (25,3%) fejeződik ki. Amíg a vízelvezető
vel rendelkező karsztformákhoz azonban 74 sorol
ható, közülük csak 6 rendelkezik elkülöníthető, ön
álló vízgyűjtővel.

Leél-Őssy S. (1959) szerint a karsztosodás a 
Dunántúli-Középhegységben a tektonikusán fel
darabolt kicsi területű rögökön folyik. Pécsi M. 
(1980) szerint a Dunántúli-Középhegység különböző 
fejlődéstörténetű sasbrécek együttese.

A Hárskúti-fennsíkon különböző mértékben ta
kart (tetőhelyzetbe kiemelt és exhumált tönkös sas
bérc), ill. lepusztult felszínű sasbércek karsztosodnak 
(tetőhelyzetű sasbérc). A külső övezet csak ott 
karsztosodik, ahol a laza anyagok (kizárólagosan 
lösz) megmaradtak (széles tetők, ill. az egyenetlen 
mészkőfekü mélyedései). Az erőteljesen lepusztult 
Hajag (kis területű löszfoltok) kisebb, a teljesen 
lepusztult Klein-pusztai magaslat karsztosodása 
nagyobb hasonlóságot mutat az aggteleki karszt- 
típussal.

Az Öregfolyás vízgyűjtőjének karsztosodása, 
amely vízgyűjtő majdnem teljesen lösszel borított, 
nagymértékű eltérést mutat az aggteleki típustól. 
Ez a sajátságos karsztosodás abban nyilvánul meg, 
hogy a vízgyűjtő karsztos mélyedéseinek igen jelen
tős része (35,2%) rendelkezik vízelvezető járattal, 
valamint abban, hogy a karsztos mélyedések a terü
leten nem túl sűrűn, egyenletesen eloszolva fordul
nak elő.
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(5. /í Hárskúti-fennsík központi részének karsztmorfológiai térképe. Jelmagyarázat: 1. töbör, 2. iker- 
töbör, 2. akkumulálódott töbör, 4. víznyelős töbör, 5. víznyelős ikertöbör, (5. víznyelő, 7. karsztos vakvölgy, 

időszakos víznyelőbarlang, 9. fosszilis víznyelőbarlang, 70. karsztforrás, 11. szurdokvölgy, 12. szintvonal,
75. tető, 14. völgytengely.
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7. ábra. A Ho-l jelű viznyelőbarlang (Ereszes- 
zsomboly) korróziós kialakulását bizonyító szikla- 
hidak (fotó: Böröcz M .)

9. ábra. Az „á" jelű töbörrészböl induló járat (a kép 
felső részén a tömbök felülete egyenetlenre oldott ), 
a fő  járatba csatlakozásnál a Gy-12 jelű barlangban 
(fotó: Böröcz M .)

Mivel a vízgyűjtőn a felszíni erózió kis mértékű, a 
lösz itt nem pusztult le, továbbá a felületi vízlefol>ás 
kicsi. Mindez kedvező lehetőséget teremt ahhoz, 
hogy a felszíni vizek a löszön keresztül a karbonátos 
kőzetekbe szivárogjanak. A karsztos mélyedések a 
mészkő kibúvások közelében ott képződnek, ahol a 
lösz kivékonyodik, esetleg kavicstakaró van a kö
zelben.

Azok a sasbércek karsztosodnak a fennsíkon, 
amelyeken a lösz valamilyen oknál fogva meg
maradt. Minél nagyobb kiterjedésű lösztakaró, ill. 
kavicsfolt maradhatott meg, a kialakuló karsztos 
formakincs annál inkább eltér az úgynevezett agg
teleki típustól.

Kürtöképzödés és a terület karsztosodása

Mivel jelentős számú karsztos mélyedés rendelke
zik vízelvezető járattal (25,3%), a felszíni karsztoso
dás és az üregképződés között szoros kapcsolatot 
kell feltételezni. így a karsztosodás vizsgálatánál 
elengedhetetlen a vízelvezető járatok vizsgálata.

A kibontott járatok közel vagy teljesen függőleges 
szűk aknák vagy kürtők (7., 11. ábrák). Mivel a 
falak felületén oldásos formakincs figyelhető meg, 
a fennsík vízelvezető járatai oldással alakultak ki.

Oldásos formák figyelhetők meg pl. a G-5/a jelű 
víznyelő barlangban (kipreparálódott keményebb 
ősmaradványok láthatók a falakon), továbbá a

8. ábra. A Gy-12 jelű viznyelőbarlang (fotó: Bö
röcz M .) Jelmagyarázat: 1. törésvonalak és repedé
sek menté ni oldás, 2. kvarcit kavics besodort növényi 
hulladékkal félig eltakarva.
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10. ábra. Viznyelőbarlang-tipusok a Hárskúti-fennsíkon (metszetek a bezáró kőzet dőlési iránya mentén). 
Jelmagyarázat: 1. a karsztos mélyedés alakja felül- és oldalnézetben, 2. a vízelvezető járat helye a mélyedésben,
3. a barlang jellege, 4. mészkő vízszintes rétegekkel, 5. mészkő dőlt rétegekkel, 6. barlangjárat, 7. törési síkok,

karsztos mélyedés.

Gy-12 jelű víznyelőbarlangban, ahol a függőleges 
járat irányával 90°-os szöget bezáró korróziós vály úk 
tanúsítják, hogy a vízáramlástól függetlenül alakul
tak ki (8. ábra), valamint ugyanebben a barlangban 
(9. ábra), továbbá a Gy-3. jelű víznyelőbarlang 
falán látható 1—2 cm-es nagyságú, éles, szabálytalan 
alakú mélyedések és kiemelkedések. A Ho-1 jelű 
víznyelőbarlangban (Ereszes-zsomboly) látható szik- 
lahidak ugyancsak a korrózió bizonyítékai (7. ábra).

Ugyancsak az oldás szerepére utal a járatok ki
alakításában, hogy a feltárt víznyelőbarlangok ki
oldott kürtők sorozatai.

A járatok eróziós kialakulását kizárják és jelenlegi 
fejlődésüknek lehetőségét csak kis mértékben teszik 
lehetővé a következők.

— A víznyelős töbrök gyakran morfológiailag 
tető helyzetűek vagy völgyoldalakban helyezkednek

el. Határozottan elkülöníthető vízgyűjtő területük 
nincs.

— A víznyelős töbrök lösszel takart térszínen 
alakultak ki, tehát számottevő eróziós hatást ki
fejtő üledéket nem kapnak. A löszös környezet a 
mélyedések gyors feltöltődését, a vizek fékezett, tehát 
üledékmentes elszivárgását eredményezi.

— A mélyedésekhez gyakran egyáltalán nem ve
zet meder, ha igen, ez rendszerint nem mutat eróziós 
formakincset.

— A megfigyelések alapján megállapítható, hogy 
működéskor a víz felületileg áramlik a víznyelős 
töbrök jelentős részébe. Az így áramló vizek munka
végző képessége kicsi, üledéket alig szállítanak. 
Leggyakoribb a hóolvadásből származó működés. 
A hóié a fagyott térszínről nem képes hordalékot 
magával vinni.



11. ábra. A Ho-1 jelű (Ereszes-zsomboly) víznyelő- 
barlang (Kárpát J. 1977. nyomán)

— Működéskor a mélyedésekben időszakos tavak 
képződnek. A tavak — mivel derítőként működ
nek — ugyancsak fokozzák a vízelvezető járatokba 
jutó vizek üledékmentességét.

— Számos megfigyelés bizonyítja azt is, hogy a 
víznyelős töbrök felé áramló felszíni vizek már a 
mélyedések peremén — részben a felszín kicsi lejtése 
miatt — elszivárognak. Ezután a laza anyagokban 
az elvezető járatok felé áramolnak szintén az oldást 
erősítve. E jelenség megfigyelhető a G-5/a jelű 
víznyelős töbörnél közvetlenül is, ahol a peremen 
elszivárgó víz a mélyedés oldalában bukkan elő, 
mint időszakos aktivitású forrás.

A víznyelőbarlangok, bezáró kőzeteik és a karsz
tos mélyedések főbb adatait vizsgálva (II. táblázat), 
az alábbiak állapíthatók meg:

— Szoros kapcsolat van a barlangirányok és a 
padozat lejtése, valamint a bezáró kőzet rétegeinek 
helyzete közt akkor, ha utóbbi dőlése kb. a 10°-ot 
meghaladja. Ha csak a bezáró kőzet rétegének a 
helyzetét vizsgáljuk, függőleges (I/a), ill. ferde 
helyzetű (Il/a) vízelvezető járatok alakulnak ki a 
réteg dőlésétől függően. E két típus között számos 
átmenet alakulhat ki, a réteg dőlésétől és a törési 
síkoktól függően. Általában az ilyen járatok közel 
vízszintes (réteglap menténi oldás) és közel függőle
ges (törési sík vagy síkok menténi oldódás) szaka
szokból (Il/b) tevődnek össze (10. ábra).

— Ahol a víznyelőbarlang függőleges helyzetű, a 
karsztos mélyedés kerek alaprajzú, szimmetrikus 
keresztmetszetű; ahol a víznyelőbarlang ferde hely
zetű, a mélyedés megnyúlt alaprajzú és aszimmet
rikus keresztmetszetű. Az ilyen karsztos mélyedé

sekben a vízelvezető járat (víznyelőbarlang) a mere
dek, sziklás oldal tövénél alakul ki.

Mindez úgy magyarázható, ha feltételezzük: a 
karsztos mélyedések a felszín közeiéig fejlődő bar
langi kürtők felett a mészkő beomladozásaival ala
kultak ki.

Ferde helyzetű járatok kialakulása esetében (ré
teglap menti kioldódás) ugyanis réteg vagy rétegek 
szakadoznak le ott, ahol a járat kellően megközelí
tette a felszínt. A karsztos mélyedés lankás oldala a 
mélyebb helyzetben leszakadt, és összetöredezett 
réteg felszíne, meredekebb oldala a leszakadozás 
felülete, ahol rétegfejek bukkanhatnak a felszínre. 
A leszakadozást követően a kialakult járatban 
(fejletlen állapota miatt vízbeáramláskor vízzel telje
sen kitöltődik) csapásirányú oldás megy végbe. 
Eredményeként a karsztos mélyedés elsősorban 
csapásirányban fejlődik. Valóban az ilyen mélyedé
sek hosszabbik tengelyei 60—90 °-os szögeket zárnak 
be járataik irányaival. Mivel vízszintes réteghelyzet
nél a járat függőleges, a beszakadozás a kialakuló 
kürtők körül minden irányban egyforma, a kiala
kuló karsztos mélyedés kerek alaprajzú, szimmet
rikus keresztmetszetű lesz. Ha a kürtők elég közel 
alakulnak ki egymáshoz, ikermélyedés képződik 
(I/b).

Természetesen a kerek alaprajztól és szimmetrikus 
keresztmetszettől mutatkozó eltéréseknek más okai 
is lehetnek (így pl. tektonikai stb.).

A vázolt genetikát bizonyítják az alábbiak:
— A járatok felső része majdnem minden esetben 

omladékban vezet. Az aszimmetrikus kereszt
metszetű víznyelős töbrök meredekebb oldalaiban a 
szálkőzet előbukkan.

— Több helyen is megfigyelhetők olyan felszínre 
nyíló járatok (Gy-2 jelű víznyelős töbör peremén), 
ahol a járat és a felszíni mélyedés nem különíthető el 
egymástól. A Homód-árki víznyelős töbrök többsé
gében a mélyedések éles átmenet nélkül folytatódnak 
az elvezető járatokban.

— A feltöltött mélyedések aljzatán kialakult ki
sebb berogyások a mészkőfekü beroskadozását bizo
nyítják.

— A Gy-12 jelű víznyelőbarlangban a fal egy 
mélyedésébe beszorulva 1—2 dm átmérőjű kvarcit- 
kavics látható (8. ábra). Ekkora méretű kavicsot 
nem szállíthatnak a víznyelőbarlangba áramló vi
zek. Odakerülése csak úgy magyarázható, hogy a 
beszakadozás következtében a felszínen helyben 
található kavics a jelenlegi helyére lezuhant.

— Azoknál a víznyelő barlangoknál, amelyek 
függőleges és közel vízszintes szakaszokból állnak, 
jól látható (11. ábra), hogy a függőleges járatok 
olyan kürtők, amelyeket a réteglap mentén kioldott 
járatrész egy rendszerbe kapcsol össze.

A lösz szerepe a karsztosodásban

A kürtőképződés és a felszínre nyílás az oka 
annak, hogy a fennsík karsztos formakincsében a
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12. ábra. A Hárskúti-fennsík lösszel fedett részeinek karsztosodása: a. járat képződés, töbrök kialakulása, 
b. víznyelős töbrök kialakulása, c. vályogosodás, víznyelős töbrök és víznyelők kialakulása. Jelmagyarázat: 
1. mészkő, 2. kavics, 2. /orz, 4. vályog, agyag, 5. omladék, 6. kezdődő oldás, 7. járat, 8. karsztos mélyedés,

9. felületi és vízzáró összlet feletti vízáramlás.
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/. táblázat
A Hárskúti-fennsík karsztos mélyedéseinek főbb jellemzői

központi terület peremi terület -—

a karsztos mélyedések központi terület 
lösszel bo ríto tt 

részén

K lein-puszta 
R ák-tanya 

melletti terület
H ajag M ester —Hajag, 

Égett-hegy
összesen

421—440 10 (3,4) — — — 10 (3,4)
E 441—460 67 (23,0) 21 (7,2) — 27 (9,2) 115 (39,4)
cdtíi

‘ 8
461—480 55 (18,8) 4(1,4) — 26 (8,9) 85 (29,1)

t/51Oű 481—500 13 (4,5) 6(2,1) — 42 (14,4) 61 (21)
c 501—520 — — 2 (0,7) 5(1,7) 7 (2,4)

521—540 — — 9(3,1) — 9(3,1)

c 541—560 — — 1 (0,3) — 1 (0,3)
N(O£u 561—580 — — — — —
Si)
C1> 581—600 — — 1 (0,3) — 1 (0,3)

601—620 — — 3 (1,0) — 3(1,0)

völgytalpon 37(12,7) — 2 (0,7) — 39 (13,4)
völgyoldalban 35 (12) — — — 35(12)

ü
N

sík, kissé lejtős térszínen 54(18,5) 10 (3,4) 10 (3,4) 2 (0,7) 76 (26)
U.C völgyek közti háton 19 (6,5) — — — 19 (6,5)

tetőhelyzetben — 21 (7,2) 4(1,4) 23 (7,9) 48 (16,5)
exhumált térszínen — — — 75 (25,6) 75 (25,6)

töbör 78 (26,7) 30(10,3) 10 (3,4) 78 (26,7) 196 (66,2)
aszimmetrikus töbör 10 (3,4) — — ■- — 10 (3,4)

cd ikertöbör 1 (0,3) 1 (0,3) 2 (0,7) 2 (0,7) 6 (2,0)
'C d

' ő b akkumulálódott töbör 5(1,7) — — 1 (0,3) 6 (2,0)
víznyelős töbör 34(11,7) — 4(1,4) 16(5,5) 54 (18,6)

uo
p

víznyelős ikertöbör 11 (3,9) — — 3(1,0) 14(4,9)
víznyelő 5(1,7) — — — 5(1,7)
vakvölgy 1 (0,3) — — — 1 (0,3)

0—1 67 (22,9) 24 (8,2) 4(1,4) 69 (23,6) 164 (56,1)
1,1—2 43(14,7) 7 (2,4) 9(3,1) 21 (7,2) 80 (27,4)

£ 2,1—3 15 (5,2) — 2 (0,7) 7 (2,4) 24 (8,3)
<u
5Ű

u
3 ,1 -4 11 (3,8) — 1 (0,3) — 12(4,1)
4 ,1 -5 5 (1,7) — — 2 (0,7) 7 (2,4)

c 5,1—6 — — — 1 (0,3) 1 (0,3)
6,1—7 4(1,4) — — — 4(1,4)

Megjegyzés: zárójelben a %-os részesedése az összes (292) karsztos mélyedéshez képest
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II. táblázat
Járatok, karsztos mélyedések és bezáró kőzeteik főbb földtani viszonyai

hely

bezáró kőzet földtani 
jellemzői

barlang mélyedés alakja

vízel
vezető 
járat 

helye a 
mélye
désben

jellege iránya
(bejárattól)

függ. ki
terjedése 

(m)

kifejlődése (bezárt 
szög a  vízszintessel)

felülné-
zetben

oldalné
zetben

törés
vagy
vető
irány

,

dőlési
irány

dőlés
szöge

vastag
sága
(m)

egyet
len
folyosó

a kü
lönbö
ző lej
tésű 
szaka
szok ré
szese
dése a 
teljes 
hossz
ból (%)

Gyenes- 305° 350° 15° 0 ,3 - akna, 240° (a) 6 a 10°(33)
pusztai- —0,5 ferde 265° (b) b 14°
barlang helyzetű 310° (c) (feltöltött)

járatok b 30°(59)
c 90° (8)

G-5/a 7 192° 42° 0,55 ferde 1 9 6 - 13 4 2 - _ meg- aszim- meredek
víznyelő- helyzetű -2 0 4 ° (1981) - 4 8 ° - nyúlt, m etrikus oldalhoz
barlang járat között közö tt hosz- közel

szabbik
tengely:
9 7 -
-2 7 7 °

Gy-3 7 170° 9° 1.1 akna és 340° 11 _ 8° (12) kerek. szim- középen
víznyelő- kürtő (1977) 90° (82) kissé metri-
barlang megnyúlt, kus
(1) hosz-

szabbik
tengely:
1 1 0 -
-2 9 0 °

Gy-12 1 7 7 - - 0 - 1,2 kettős 177° 16 90° kerek szim- középen
víznyelő- 357° - 5 ° akna (1981) (100) m etri-
barlang kus

H-l 2 11° 27° 0,7 7 140° 6 50° _ meg- aszim- sziklás
víznyelő- -1 8 2 ° (?) (1978) (omla- nyúlt, metri- oldal
barlang 1 3 4 - dék- hosz- kus tövéből

314° bán) szabbik
1 2 3 - tengely:
-303° 8 6 -

-2 6 6 °

Ho-1 7 115° 11° 1 ,2 - akna és 120° 16 _ 15°(59) meg- aszim- sziklás
víznyelő - 1 ,5 kürtők (1977) 90° (41) nyúlt, m etri- oldal
(Ereszes- sorozata hosz- kus tövéből
zsomboly) vízszin- szabbik
(2) tes v. tengely :

ferde já- 1 7 0 -
Tatokkal —°350

Megjegyzés: 1 barlang adatai, K árpát J. (1977) által készített térkép alapján 
2 zárójelben az az év, am ikor a barlang felmérése történt
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víznyelős töbrök olyannyira jellemzőek. (A töbrök 
víznyelős töbrökké, majd utóbbiak víznyelőkké 
fejlődnek.) Ebben a folyamatban azonban a lösznek 
igen fontos szerep jut.

Különböző szerzők, bár eltérő mélységig, de a 
felszíntől számítva csak néhány méteres vastagságú 
mészkőösszletben számolnak a beszivárgó vizek 
oldásával. Balázs D. (1969) szerint jelentősebb mély
ségben ott van az oldásra lehetőség, ahol üregben 
vagy járatban a víz koncentrált mennyiségben mo
zoghat lefelé.

A mészkőben képződő járat felszínre nyílásának 
következménye kettős. Egyrészt, vízelvezető járat 
képződik, másrészt a kialakuló karsztos mélyedésbe 
áramló csapadékvíz növeli a járat korróziós fejlő
dését. A járat egyre aktívabb fejlődése a felszín be- 
roskadozásával, ill. mederképződéssel egyre fo
kozza a felszíni vizeknek a karsztos mélyedés felé 
történő mozgását. Ez utóbbi viszont növeli a lösz 
már meglevő vályogosodását (13. ábra). A felszíni 
és az elszivárgó vizek a lösz vályogosodott zónái 
felett mozogva az elvezető járatokba jutnak. Tehát 
a fennsík víznyelőbarlangjai koncentrált vízbefolyás 
által megvalósuló felszínközeli oldás eredményei, 
mivel a vályogosodó lösz nem az eróziót, hanem a 
korróziós hatást növeli közvetetten.

A löszös üledékek közvetve más úton is növelik 
a korróziós fejlődés intenzitását. A karsztos mélye
dések aljzata a löszös eredetű anyaggal feltöltődik. 
Ezért ezekben gazdag növényzet és talajélet alakul ki 
(fokozott CC2 termelés). Továbbá a hosszantartó 
vízelvezetés (a kitöltések vize az eltömődés miatt 
lassan vezetődik el) megnöveli az oldás időtartamát.

A karsztos mélyedések már víznyelős töbör álla
potukban teljesen feltöltődhetnek. Fokozódik ez a 
tendencia akkor, ha számottevő vízgyűjtő terület 
kapcsolódik a mélyedésekhez, hiszen a vízgyűjtő 
területről a vizek elsősorban finom, eróziós munkára 
kevésbé képes any agot szállítanak a járatokba. Vég
eredményben a fennsíkon az igazi víznyelők száma 
így igen csekély lesz.

D r. Veress M árton
Siófok
Bláthy O ttó  u. 13.
8600
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CONTR1BUTION
TO THE KARSTMORPHOGENESIS 

OF THE HÁRSKÚT PLATEAU

The Hárskút Plateau is to be found on the N-ern 
side of the Bakony Mountains, having an elevation 
of 400 to 600 metres above sea level. Along the flanks 
there are several outerops of limestone and the inner 
parts are covered by loess (“covered karst”). 
In the latter areas there are lots of swallow-hole 
dolines. The loess becoming more-and-more loamy 
forms an aquiclude on the surface and thus water 
of precipitations can get intő the swallow-holes 
in concentrated amounts. The swallow (sínk) holes 
are broadened first of all by corrosion, since the water 
does nőt carry solid load causing physical erosion. 
On the loessy areas the efficiency of erosion is 
increased by the denser vegetation and higher C02- 
content of the soil.

£A H H bIE  O MOPOOTEHETHKE KAPCTA 
nJIA TO  XAPUIKYT

ÍIjiaTo XapmicyT HaxonHTCíi b  ceBepHoö nacm 
rop EaicoHb Ha BbicoTe 400—600 m. B oKpamiHbix 
HaCTHX MHOTO BbIXOÜOB H lBeCTHH K O B, a uempaJib- 
nafl nacTb noKpbiTa JiécoM (3aK pbiT biő  K a p d ).  
Ha nocjiextHett TeppHTopHH B C T penaioT ca mhoto- 
HHc.ieHHbie BOflonomomaiomHe aoJWHbi. Bee 6oJib- 
me 3ar;iHHH3HpyiomHííc5i Jiéc o ő p a 3 y e T  B o ü o y n o p -  
Hbie cjioh Ha noBepxHOCTH h, TaKHM oőpa30M, 
ocaüKH CKOHixeHTpHpoBaHHO nonanaioT b  b o p o h k h . 
BononorjioinaioiuHe nemepu, r/iaBH biM  o ő p a 3 0 M , 
pacuiHpjnoTCH nyTeM Koppo3HH, Tax xaK nonaaaio- 
maa b hhx Bona He coaepacHT T B e p a b ie  nacTHUbi, 
BbI3bIBaiOLLIHe (|)H3H4eCKyK) 3P03H K ). Ha JléCOBblX 
ynacTKax 3(J)(J)eKTHBHOCTb K o p p o in n  n o B b im a e ic íi  
BCJieACTBHe ŐOJiee OŐHJIbHOÍÍ paCTHTCJIbHOCTH H
őoJiee B b i c o K o f t  KOHuenTpaunn C 0 2 noHBbi.
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Karszt és Barlang, 1982. évf. II. füzet, p. 83— 88., Budapest

Dr. Szunyogh Gábor

A HÉVIZES EREDETŰ GÖMBFÜLKÉK KIOLDÓDÁSÁNAK
ELMÉLETI VIZSGÁLATA

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Hévizes eredetű barlangjainkban sok olyan gömbfülke található, melyeknek igen szűk bejárata van, éspedig 
alul. Keletkezésük úgy magyarázható ( MÜLLER, 1974), hogy a melegvizű barlangi tóból felszálló vízgőz az 
üreg hűvös falán lecsapódik, és a kőzetet kioldja. E cikk ennek a folyamatnak a számszerű elemzésével foglalko
zik. A vizsgálatokhoz felhasználtuk a tömeg- és energiamegmaradás tételét, a hőátadás és hővezetés törvényeit, 
valamint a mészkő hidrokarbonátos oldódásának egyenleteit.

Kiderült, hogy a gömbfülke sugara arányos az eltelt idő és a gőz—kőzet hőmérséklet-különbség négyzet
gyökével, valamint a levegő COz tartalmának 6-ik gyökével. Egy 1,5 m átmérőjű gömb kb. 17 000 év alatt jön 
létre, ha a gőz hőmérséklete T0 =  60 °C, és a levegő 5% C 0 2-t tartalmaz. De ha T0 =  20 °C, akkor a
kioldódás 85 000 évig tart. A növekedés sebessége (ha 
vége felé viszont 4 pmlév-re csökken.

A Budai-hegység és a Pilis hévizes eredetű bar
langjainak egyik jellegzetessége, hogy felső járataik
ban gömbfülkék találhatók. Ezek abban különböz
nek a hidegvizes barlangokból ismert örvényüstök
től, hogy rendszerint szűk bejáratuk van, mégpedig 
alul, és többé-kevésbé szabályos gömböt alkotnak. 
Különösen a Sátorkő-pusztai-barlang híres a több 
méter átmérőjű, szőlőfürtszerűen egymásba kap
csolódó gömbfülkéinek láncolatáról (1. ábra). Míg 
az örvényüstöket áramló vizek alakították ki, addig 
a gömbfülkék esetében erről nem lehet szó, mert 
szűk bejáratukon nem folyhat be és ki egyidőben 
olyan nagy víztömeg, amely még örvénylést is végez.
E fülkék keletkezésére MÜLLER (1974) adott ki
elégítő magyarázatot.

MÜLLER a gömbfülkéket a melegvizű barlangi 
tó párolgásával hozza kapcsolatba. A barlang 
mennyezetébe felnyúló nagyobb repedésekbe, kür
tőkbe felszálló vízgőz a hűvösebb környezetben le
csapódik, és a kürtő falán vékony folyadékréteget 
alkotva visszafolyik. A lecsapódott víz a barlang 
levegőjéből széndioxidot vesz fel és agresszívvé vá
lik. Az agresszív víz az üreg falát oldani kezdi, 
kitágítja. A kürtő aljánál az oldási folyamat sokkal 
gyengébb, hiszen a felülről lecsurgó víz oldási mara
dékokkal terhes és telített. Ezért a fülke bejárata 
szűk marad.

Az alábbiakban ezt a folyamatot kísérjük végig az 
elméleti fizika módszereivel. A gömbfülke elvi váz
latát és a jelöléseket a 2. ábra mutatja.

A megoldás gondolatmenete

A gömbfülke kialakulásában alapvetően négy 
fizikai-kémiai folyamatnak van szerepe. Mindegyik 
egy-egy egyenlettel reprezentálható. Az egyenletek

T0 = 20 °C) az üregképződés kezdetén kb. 30 pm!év,

megoldása pedig megadja a folyamatban szereplő 
fizikai mennyiségek tényleges értékét.

Az első egyenlet a víz körforgását kísérő energe
tikai folyamatokat tükrözi. Feltételezve, hogy is
merjük a felszálló vízgőz v sebességét, meghatároz
hatjuk, hogy időegység alatt milyen tömegű víz 
hatol a fülkébe. Stacionárius folyamatról lévén szó, 
a tömegmegmaradás megköveteli, hogy időegység 
alatt ugyanennyi víz csapódjon le, és folyjon vissza 
a barlangi tóba. Ismerve a vízgőz párolgáshőjét, 
meghatározhatjuk, hogy időegység alatt mennyi hő 
szabadul fel a lecsapódás során. Ha ehhez hozzá
adjuk azt a hőmennyiséget, amely a lecsapódott T0 
hőmérsékletű vízből eltávozik, midőn lehűl a kőzet 
Tp hőmérsékletére, akkor megkapjuk az időegység

1. ábra. Gömbfülke 
a Sátorkőpusztai-barlangban

83



R (t)

alatt felszabaduló összes hőt. Ez a fülke felületén át 
a kőzetben szétoszlik.

A második egyenlet eme hő elszállításának tör
vényszerűségeit tartalmazza. A fülkéből a kőzet 
felület- és időegységenként annál több hőt tud elve
zetni (azaz annál nagyobb a q hőáramsűrűség), 
minél nagyobb az üregtől távolodva a hőmérséklet
esés (hőmérsékleti gradiens). Hogy ezt meghatároz
zuk, ismernünk kell a kőzet hőmérséklet-eloszlását 
leíró függvényt. Ehhez pedig a hővezetés differenciál
egyenlete révén jutunk. Megoldásához azonban 
ismernünk kell a kőzet hőmérsékletét a gömbfülke 
felületénél (Tp).

Ennek meghatározására szolgál a harmadik 
egyenlet. Bár a T0 hőmérsékletű levegő melegíti a 
mészkövet, a folyadékfilm hőszigetelő hatása miatt 
Tf <T0. De a hőátadás törvényei lehetőséget adnak 
a hőmérséklet-csökkenés kiszámítására.

E három egyenlet zárt rendszert alkot, így meg
határozható a három ismeretlen ( v, q, Tp). Ha pedig 
már ismerjük a gőz emelkedési sebességét (v), akkor 
azt is tudjuk, hogy időegység alatt mennyi oldásra 
képes víz folyik le az üreg falán.

Végül a negyedik egyenlet — figyelembe véve az 
agresszív víz oldóképességét — megadja, hogy idő
egység alatt mennyi mészkő oldódik ki. Majd geo
metriai egyenletek felhasználásával eljutunk a fülke 
sugarának időegység alatti növekményéhez, mely
nek integrálásával megkapjuk az üreg sugarát.

A levezetésekben úgy az ismeretlen mennyisége
ket, mind a folyamatban szereplő anyagi állandókat 
betűkkel jelöljük. így lehetőségünk lesz az egyes 
tényezők hatásának tanulmányozására. Eredmé
nyül olyan egzakt formulát nyerünk, amelyben az 
együtthatók és paraméterek mérésekkel pontosít
hatók.

Természetesen a végképletet számszerűsítjük, és 
meghatározzuk a gömbfülke tágulásának sebességét,

ill. a mai méretek létrejöttéhez szükséges időt. 
Meghatározzuk továbbá a víz körforgásában részt
vevő folyadék mennyiségét és a kioldódás energia- 
mérlegét.

Az üregképződés egyenletei

A kicsapódás energetikája
Emelkedjen a T0 hőmérsékletű gőz v sebességgel 

a bejárati kürtőn keresztül. Egy-egy gőzrészecske 
At idő alatt v-At utat tesz meg, vagyis az utána 
következő részecskékkel együtt At idő alatt egy 
v-At hosszúságú gőzoszlop hatol a gömbfülkébe. 
( At egy igen rövid időszakot jelent.) Ha a gőz 
sűrűsége gg és a bejárati kürtő sugara r0, akkor At 
idő alatt

= Qg ■ v ■ ra2n ■ At (i)
tömegű gőz jut az üregbe. Természetesen ugyan
ilyen tömegű víznek ki kell folyni a kürtőn:

Amv =  Anig. (2)
Ennek a víztömegnek a lecsapódásakor 

AQt =  L • Amg (3)
hő szabadul fel, ahol L a vízgőz T0 hőmérsékleten 
vett párolgási hője. (20 °C-on L =  2,45 • 106 J/kg). 
A lecsapódott víz lehűl a kőzet Tp hőmérsékletére, 
melynek során

AQ2 =  cv ■ Amv• (T0— Tp) (4)
hő távozik belőle. Cv a víz fajhője (Cv =  4187 J/kg). 
Tehát At idő alatt a gömbfülkében összesen

AQie =  AQj-\- AQ2
hő szabadul fel. Az (1)—(4) egyenletek felhasználá
sával :

AQie =  IL+CV (T0—Tp)] - gg - v- r02nAt. (5) 
E hőt a kőzet vezetés útján szállítja el. Jelölje q az 
időegység alatt felületegységenként elszállított hőt. 
At idő alatt a mészkő az R sugarú gömb felületén át 

AQfei =  q • 4R2n • At (6)
energiát képes felvenni.
Az energia-megmaradás tétele szerint a leadott hő 
megegyezik a kőzet által felvette!, azaz 

AQie =  AQfel
Az (5) és (6) felhasználásával, rendezések után az 

[L+Cy (T0— Tp)] pg - v  r02 =  q- 4R2 (7)
egyenletet nyerjük.

A kőzet hőelvonó-képessége
A q hőáramsűrűség arányos a hőmérséklet 

gradiensével
dT

q =  —X - —  (8)
dr

az üreg felületénél. A a hővezetési együttható, mely 
mészkő esetében 2—3 J/°K.m.s. (MARKÓ 1970), 
T pedig a kőzet hőmérséklete egy tetszőleges 
(r, (p, ő) pontban (r, <py ő gömbi koordináták, 
r a gömb középpontjától mért távolság.) A T(r, <py
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ő) függvény eleget tesz a stacionárius hővezetés 
differenciálegyenletének:

A T (r %tp,ö) =  0 (9)
(a A a Laplace-differenciáloperátort jelöli).
A jelen tanulmányban azzal a legegyszerűbb esettel 
foglalkozunk, amelyben a hőmérsékleteloszlás 
gömbszimmetrikus, azaz T csak r függvénye. Ekkor 
a (9) egyenlet egy másodrendű, közönséges diffe
renciálegyenletbe megy át

r2 dr V dr )
=  0 .

Ennek általános megoldása:
B

T(r) =  A + ---- , (10)
r

ahol A , B integrációs állandók. Értékük a perem- 
feltételekből nyerhetők:

T (R )  =  7>, T( co) =  Tk  
(Tk a kőzet hőmérséklete az üregtől távol.) Ezeket 
a (10)-be írva

B
TK = A t f = a + —

R
egyenleteket kapjuk az állandókra. Megoldva:

A = Tk B =  (Tp—Tk ) * R.
Tehát a gömbfülke környékén a kőzet hőmérséklet
eloszlását a

R
T(r) = Tk + (T f—Tk ) ---- (11)

r
függvény írja le. Mármost ezt a (8)-ba helyettesítve, 
majd r-szerint deriválva

<7 =  A • (TF—Tk) • — .
rz

A gömbfülke felszínénél, ahol r =  R, 
sűrűség:

Q = (TF—Tk ) K

a hőáram-

( 12)

A (12) kifejezi, hogy a gömb sugarának növekedésé
vel csökken a felületegységenként elszállítható hő 
mennyisége.

A folyadék film hőszigetelő hatása
A hőátadás törvényei szerint a folyadékfilmen 

áthaladó hő áramsűrűségét a
q = or'(T0— Tp) (13)

képlet határozza meg, ahol a a hőátadási tényező. 
(Értéke: 5—10 kJ/°K.m2.s). Mivel a folyadékrétegen 
ugyanaz az energia halad át, mint amely a kőzetben 
szétoszlik, szükségszerű, hogy a hőáramsűrűségre 
kapott (12) és (13) megegyezzen. Azaz 

A
— (TF- T K) = a (T0- T F).

Ezt 7>-re megoldva

TF
A Tk + x R T 0. 

A + qlR
(14)

A (14) meghatározza a kőzet hőmérsékletét a fülke 
felszínén.

A mészkő kioldódásának egyenlete
A lecsapódó víz a levegőből széndioxidot vesz fel, 

minek következtében a víz agresszívvé válik. Az ol
dódás az alábbi — ismert — egyenletek szerint megy 
végbe:

HoO +  CO., ^  H2C 0 3
H ,C 03 +  C aC 03 ^  Ca(HC03)2
Legyen AmK annak a kalciumkarbonátnak a 

mennyisége, amelyet a At idő alatt lecsapódott, 
Amv tömegű víz oldatban tud tartani. Ha pedig 
Amv-1 ismerjük, meghatározhatjuk, hogy időegység 
alatt mennyi mészkő oldható ki. AmK elsősorban a 
levegő széndioxid tartalmától és hőmérsékletétől 
függ. (A karsztkorrózió egyéb petrovarienciás té
nyezőitől eltekintünk, mert azok a kioldódás sebes
ségének nagyságrendjét nem befolyásolják.)

A feloldott C aC 03 és a levegő C 0 2 tartalma kö
zötti kapcsolatot analitikus formában ERNST 
(1961) munkái alapján kaphatjuk meg. Kimutatta, 
hogy a levegőben levő C 0 2 parciális nyomása (me
lyet a továbbiakban /7-vel jelölünk) és az oldat 
Ca++ ion-tartalma között köbgyökös kapcsolat áll 
fenn:

[Ca++] =  K V J
(a [ ] a koncentrációt jelöli). K egy arányossági té
nyező, mely csak a hőmérséklet függvénye. A függ
vénykapcsolatot bonyolult, exponenciális függvény 
írja le (BALÁZS, 1965). A Ca++ ion mennyisége 
egyenesen arányos a feloldott CaC03 tömegével, 
tehát írhatjuk, hogy

[CaC03] = K’f J
A IC arányossági tényezőt különböző hőmérsékle
tekre a mészkő oldhatóságára vonatkozó tábláza
tokból (JAKUCS, 1971) visszaszámolással hatá
rozhatjuk meg (1. táblázat).

Célszerű a CaC03 koncentrációt nem vegyes, 
hanem súlyszázalékban megadni, és az arányossági 
tényezőt bevinni a gyökjel alá (jelöljük az így nyert 
tényezőt &-vaI).

3

[CaCOJ =  flFp- (15)

7. táblázat

T
PC]

*•
3

[mg/1. Ybar]
k

Ubar

10 1108,96 1,363.10-®
15 996,47 0,989.10-9
20 907,80 0,748.10-9
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Ismerve a levegő C 0 2 tartalmát, a (15) segítségével 
meghatározhatjuk a At idő alatt lecsapódott víz és 
a feloldott kőzet arányát:

dmK
Amv

3

= fÍY~p- (16)

De Amg-val arányos a kioldott mészkő térfogata 
(AVk ):

AVk  =
AmK

(17)
PK

ahol Qk a kőzet sűrűsége (2 600 kg/m3). Ha At idő 
alatt a gömbfülke sugara AR-rel nőtt, akkor

AVk  — 4R2n - AR.
Ezt a (17)-be helyettesítve

AmK — PK’ 4R2t i ' AR
kapcsolatot nyerjük a kioldott kőzettömeg és a 
fülke sugarának növekménye között. Amv értékét 
az (l)-ből véve és a (16)-ba helyettesítve, felhasz
nálva a AmK-ta. nyert összefüggést

4R2upkAR = \ k ’p • v pg ’ r0 ' n - At 
egyenlethez jutunk. Mindkét oldalt zí/-vel osztva, 
majd A t—>0 határátmenetet képezve a fülke sugará
nak idő szerinti deriváltjához jutunk:

dR
dt Y i^p -

pg n
p k  R2

(18)

Az egyenletrendszer megoldása

A (7), (12), (14) és (18) egyenletek lehetőséget 
adnak a négy ismeretlen ( /?, Tp, v, q) meghatáro
zására. Valamennyi ismeretlen a / időnek, mint 
független változónak a függvénye. A (14)-ből 7/r-et 
a (12)-be és a (7)-be helyettesítve, majd a (12)-ből 
q-1 a (7)-be írva, végül az így nyert egyenletből v-t 
kifejezve és a (18)-ba téve az egyenletrendszert 
egyetlen egyenletre redukálhatjuk:

dR
IL(X+*R) + CV - X(T0- T K)]pK —  =

dt
3

=  /k^p  Xa(T0— TK)  09)

Ez egy közönséges, szétválasztható, elsőrendű dif
ferenciálegyenlet. Az integrálásának részletezés nél
küli megoldása:

R*+X[L+Cv(T0- T K)] • R =

2a 3___
=  —  f ^ P ( T 0~ T KJ t+ C  (20)

Itt C az integrációs állandó, mely a kezdeti feltéte
lekből kapható meg

ha t = 0, akkor R =  R0. (21)
Ez azt fejezi ki, hogy az időmérés kezdetén a gömb
fülke sugara Ra volt. Az egyenletben szereplő para
méterek számértékét beírva, reális barlangi hőmér
sékleteket figyelembe véve kiderül, hogy a (20) bal 
oldalának második tagja két nagyságrenddel kisebb,

3. ábra. A gömbfülke sugarának növekedése 100 000 
év alatt (T0 = 20 °C)

mint az első, tehát elhanyagolható. Ezt figyelembe 
véve a (20)-ból kifejezhetjük R-et:

R (t)
2X 3

Pk L
! k-p (Tq Tk ) • /, (22)

melyben felhasználtuk a (21 )-et is. Látható, hogy a 
fülke sugara az eltelt idő négyzetgyökével, a levegő 
C 0 2 tartalmának pedig hatodik gyökével arányos. 
A levegő—kőzet hőmérsékletkülönbség ugyancsak 
négyzetgyök szerint befolyásolja a fülke méretét.

A gömbfülke fejlődésének számszerű vizsgálata

A (22)-ben szereplő állandók (X, L, pg) értékét 
korábban már megadtuk. A többi paramétert abból 
a feltevésből kiindulva kapjuk, hogy a sok ezer évvel 
ezelőtt aktív hévizes barlangokban a ma is működő 
forrásbarlangokéhoz hasonló viszonyok voltak 
(Molnár János-barlang). Tehát a levegő 1—8% 
C 0 2-t tartalmaz (MÜLLER, 1974) és a vízhőfok 
T0 = 18—26 °C (PLÓZER, 1972). Ennek meg
felelően k =  0,748.10_9/bar (1. táblázat.)

A kőzet hőmérsékletét mérések híján csak becsül
ni tudjuk. Ismert, hogy a mészkő a külszín közelé
ben kb. 10 °C-os (évi középhőrméséklet). Mivel a 
hőmérséklet a külszín felé egyenletesen csökken, 
valószínű, hogy a kőzet a forrás szintje felett néhány 
méterre csupán 1—5 °C-szal hűvösebb, mint maga 
a tó. Azaz T0—Tk  =  1—5 °C.

A gömbfülke sugarának növekedése
A (22) által megadott függvényt különböző 

C 0 2-tartalmú levegők esetén a 3. ábra mutatja. 
Látható, hogy ha p = 0,01 bar, akkor 30 000 év 
alatt egy 0 70 cm-es fülke jöhet létre. 8% C 02 
mellett viszont ez idő alatt már egy méterre bővülhet 
a gömb. Normál összetételű barlangi levegő esetén 
pedig csak 10 cm-rel növekszik a gömbfülke sugara.
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Az R (t)  függvény a kezdeti időszakban sokkal 
meredekebb, mint később. Következésképpen két
szer akkora idő alatt nem nő duplájára az üreg 
(4. ábra).

Határozzuk meg, hogy egy adott R-sugarú gömb- 
fülke mennyi idő alatt jöhetett létre. Ennek érdeké
ben fejezzük ki az időt a (22)-bőI.

t = _ L  r 1- r q

w , a ' t ‘- tk  ' ,23>
A (23)-ból látható, hogy a kioldódási idő a gömb 
sugarának négyzetével nő. Geometriailag ez azt 
jelenti, hogy a kialakulás ideje nem az üreg térfoga
tával, hanem felületével arányos. A (23)-ban úgy a 
levegő COo-tartalma, mint a hőmérséklet-különb
ség a nevezőben van, tehát ezek értékének növeke
dése a folyamatot gyorsítja.

Mivel a növekedés üteme az idő múlásával le
lassul, magyarázható, hogy a gömbfülkék zöme 
miért csak 1—3 m átmérőjű. Egy 3 m átmérőjű 
üreg kioldódása kilencszer annyi időt igényel, mint 
egy 1 méteresé.

A (22) szerint p = 0,05 bar esetén egy 1,5 m 
átmérőjű gömb 85 000 év alatt képződik. De ha 
feltételezzük, hogy a barlangi tó nem 20°, hanem 
60 °C hőmérsékletű, akkor r =  17 000 év! Ez vi
szonylag rövid idő. Összehasonlításul: T0 = 20°, 
p =  0,0003 bar mellett t =  844 000 év.

A tágulás sebessége
A (23) deriválásával megtudjuk, hogy időegység 

alatt mennyivel növekszik a fülke sugara.
d R _ \ __  * t0- tk

dt ~ *k 77 pKL R
(24)

mely kifejezi, hogy mennél nagyobb a gömb, annál 
kisebb a tágulás sebessége ( R a nevezőben van). 
A (24)-et grafikusan az 5. ábra mutatja. A kezdeti 
időszakban, amikor a fülke még alig nagyobb, mint 
a bevezető kürtő, a tágulás évente 40 is lehet. 
Amikor már R =  0,5 m, a tágulás csak 16,4 /um/év. 
(T0 =  20 °C p =  0,1 bar). Ha a termálvíz 60 °C-os, 
akkor kezdetben a tágulás évi 0,2 mm (!), de 
50 /ím-re csökken, mire a gömb sugara eléri a 
0,5 métert.

A víz körforgásának tömeg- és energiamérlege
Az (1) szerint At idő alatt

Amg =  Pg- V  rlj t -  At
tömegű gőz száll fel a gömbfülkébe. A (7), (12) és 
(14) felhasználásával meghatározhatjuk v-t. Rende
zések után

Amg = 4n— (T0—TK)• R • At

összefüggéshez jutunk. Mindkét oldalt A t-\t 1 oszt
va, majd At—>0 határátmenetet képezve megtudjuk 
a gőz tömegáramát:

dmg X
~~dt =  4n ~L (T° ~ T k)  '  *• ( 2 5 )

4. ábra. A gömb fü l  ke mérete 25, ill. 50 ezer év 
elteltével (Tö = 2 0  °C, p =  0,05 bar)

5. ábra. A gömbfülke tágulásának sebessége a fülke 
sugarának függvényében (T0 = 20 °C)

A (25) szerint mennél nagyobb az üreg, annál na
gyobb a „szívó hatása” , időegység alatt annál több 
gőzt tud felszívni és felületén lecsapatni. Ha R = 
0,5 m, akkor másodpercenként 5 mg vízgőz emelke
dik fel (naponta kb. fél kg). Ez a vízmennyiség 
kb. 0,5 mm/perc sebességgel szivárog vissza a tóba 
(a folyadékfilm vastagságát 0,1 mm-re becsülve).

A víz oldóképességét figyelembe véve egy 0,5 m 
sugarú gömbfülkéből évente 31 g CaC03 távozik 
(p — 0,01 bar).

87



A (25)-öt az idő (t) szerint integrálva (figyelembe 
véve, hogy R maga is függvénye az időnek) meg
tudjuk, hogy összesen mennyi víz vett részt a fülke 
kioldásában. Egy 1 m átmérőjű gömb 6900 m3 víz 
lecsapódását igényli (p =  0,01 bar).

A vízgőz lecsapódásakor kilogrammonként L 
energia szabadul fel, tehát időegység alatt

lim AQ dmg
At—> OAt dt

(26)

hő távozik a gömbfülkéből. Ezt az energiát a bar
langi tó szolgáltatja. Fizikailag a (26) a párologta
táshoz szükséges teljesítmény (P). Felhasználva a 
(25)-öt, a teljesítményre

P  =  4nX(T0—TK)- R (27)
képletet nyerjük. P egyenesen arányos a fülke suga
rával és a hőmérséklet-különbséggel. Ha R = 0,5 m 
és Ta—Tj< = 1 °C, akkor P =  12,5 watt.

D r. Szunyogh G ábor 
Budapest 
Beloiannisz u. 9.
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THEORY OF THE DISSOLVING 
OF SPHERICAL CAVITIES 

FORMED BY THERMALWATER

In the caves formed by former thermalwater 
activity in Hungary there are a lót of sphere-shaped 
cavities (notches) which have a very narrow entrance 
on their bottom-part. Their origin can be explained 
by the vapour ascending from the thermal-water 
laké of the cave and being precipitated on the realti-

vely cold walls of the cavity and thus dissolvim? 
the rock (Müller 1974).

The author is dealing with the kinetics of the 
process. Fór the quantitative analysis the laws 
of heat-transportation and heat-conduction and 
the equations of the hydrocarbonatic dissolution 
of limestone are used.

The radius of the spherical cavity is proportional 
to time elapsed and the square root of the tempera- 
tűre of vapour and furtheron to the sixth root 
of the COo content of air. The speed of widening 
of the cavity is decreasing with its growth. A cavity 
having a diameter of 1,5 m may be formed in about 
17 000 years, if the temperáture of the vapour 
is 60° centigrades and 8 500 years at 20° respectively. 
In the latter case the speed of growth will be 
30 /mi/year at the beginning of the formation 
of the cavity. Toward the end of the process it is 
only 4 ^m/year.

TEOPETMHECKHE HCCJIE^OBAHHfl 
PACTBOPEHMfl IUAPOOEPA3HbIX 

nOJIOCTEM TEPMAJIbHOrO 
nPOMCXOtfCaEHHfl

B BeHrepcKHx nemepax TepManbHoro npoHcxoac- 
üeHHfl HMeeTCH mhoto TaKHX mapooőpaiHbix ne- 
mep, KOTopbie hmciot oneHb y3KHH bxoa h xax pai 
CHH3y. Mx npoHCxoHcaeHwe mohcho oőbíicHHTb Taic, 
hto H3 napa boüh H3 Tennoro nemepHoro o3epa 
BbinanaioT Ha xoJioüHbie ctchkh nonocTH h pacT- 
BopjnoT nopozibi (M iojuiep, 1974 r.). Abtop 3aHH- 
MaeTCfl KHHeTHKOH 3Toro npouecca. JXnn KOJiHHecT- 
BeHHoro aHaJiH3a npHMeHaeTCfl 3bkoh coxpaHeHHB 
Maccbi h 3HeprHH, 3bkoh Tennonepe^aMH h Tenno- 
npoBo^HOCTH, a TaK3Ke ypaBHeHHB rHupoKapőoHaT- 
HOrO paCTBOpeHHfl H3BeCTHBKa.

BbiHCHHJiocb, hto paflHyc mapoBbix nonocTefi 
nponopuHOHaneH KopHio KBazipaTHOMy npomefl- 
iuero BpeMeHH h TeMnepaTypw napa, a TaK3Ke 
kophk) uiecToü cTeneHH coíiep̂ KaHHB C 0 2 b B03ziy- 
xe. CxopocTb pacuiHpeHHB yMeHbiuaeTCH c yBenH- 
neHHeM nonocTH. lilap ^waMeTpoM 1,5 m oőpa3o- 
BbiBaeTCH 3a 17 tmc. JieT, ecjiH TeMnepaTypa napa 
T =  60 °C h  3a 85 Tbic. JieT, ecJiH T =  20 °C. B noc- 
jienHeM cnynae CKopocTb pocTa b HanaJie oőpa3o- 
BaHUB nonocTH cocTaBJiaeT 0,03 mm/toh, a b KOHue 
TOJIbKO 0,004 mm/toa.
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Karszt és Barlang, 1982. évf. II. füzet, p. 89—92.9 Budapest

Kárpát József

AZ IZOMETRIKUS BARLANGTÉRKÉPEKRŐL

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A bonyolult térbeli barlanghálózatok áttekinthető bemutatására a hagyományos vetületi képeknél sokkal 
alkalmasabbak az izometrikus térképek, mivel három dimenziót jelenítenek meg. A tanulmány áttekinti ennek 
a barlangábrázolási módszernek geometriai alapjait, a szerkesztés végrehajtásának gyakorlati menetét, vala
mint vizsgálja alkalmazhatóságának korlátáit és továbbfejlesztési lehetőségeit is.

A barlangok térképi ábrázolása sajátos geomet
riai problémákat vet fel. A háromdimenziós, sza
bálytalan felületekkel határolt üregek térbeli meg
jelenítése a hagyományos vetületi rajzokkal csak 
korlátozottan valósítható meg, mivel az alaprajz, 
a hossz- és keresztszelvények egyidejű szemlélésével 
is nehéz a térformák képzeletbeli rekonstruálása. 
E problémák áthidalására születtek a különböző 
térbeli barlangábrázolásokat célzó törekvések, pl. 
a gipszmodell, a plasztikus benyomást keltő grafika, 
az axonometrikus és izometrikus térkép, amelyek 
közül a legelőnyösebb geometriai tulajdonságokkal 
az izometrikus rendszer rendelkezik.

Bár az izometrikus térképen alkalmazott össze
vonásokkal, redukciókkal bizonyos engedményeket 
teszünk a formakincs aprólékos visszaadásának 
rovására, az üregek térbeli koordinációját, egymás
hoz viszonyított helyzetét az izometrikus térkép 
más módon elérhetetlen szemléletességgel adja 
vissza, még a térképolvasásban járatlannak is.

Az izometrikus ábrázolás alapelve
Az izometrikus ábrázolás lényege, hogy a bar

langüregeket, alakjukat legjobban megközelítő 
geometriai testekké redukáljuk és meghatározott 
módon felvett térkoordinátarendszerben ábrázoljuk. 
A koordinátatengelyekkel párhuzamos élű testek 
biztosítják a geometriai kezelhetőséget. Az ilyen 
módon képzett modellt speciális helyzetű képsíkra 
vetítve szemléljük. A modellkoordinátarendszer, 
amely nek tengelyei az alkotóelemek, meghatározza 
az élek irányítottságát (Xm, Ym, Zm) és a képsík 
(Xk, Yk) közötti kapcsolatot. Ezt az 1. ábra szem
lélteti egy kocka izometrikus képének bemutatásá
val.

A kocka képe alapján megállapíthatók az izo
metrikus vetület jellemzői:

— a modellkoordinátatengelyek a képsíkbeli víz
szintessel 30°-os szöget zárnak be,

minden él azonos hosszban képeződik le, 
tehát a tengelyekkel párhuzamos irányban méret
torzulás nincs,

— a rálátás szöge minden lapra egyaránt 45°,
— az axonometrikus rendszerrel szembeni előnye

a torzulásmentesség és a nagyobb szögű rálátás, ami 
a takarásokat csökkenti.

Egy adott pont modellkoordinátái és képsíki 
koordinátái között az alábbi összefüggés áll fenn: 

Xk =  Ymcos 30°—Xmcos 30°
Yk =  Ymsin 30°+Xmsin MF+Zm

A modellkoordinátarendszer
A járatok merőleges komponenseire bontásából 

eredő torzulásokat csökkenti és a szerkesztést meg
könnyíti, ha a testek éleinek irányát megszabó 
modellkoordinátarendszer egyik vízszintes tenge
lyét a barlangüregek uralkodó kiterjedési irányával 
párhuzamosan vesszük fel. A jellemző járatirányo
kat elsősorban a területre jellemző tektonikus pre- 
formáció szabja meg, ami hazánkban leggyakrabban 
ÉNy—DK-i, ill. erre merőleges.

Az irányítottság statisztikus értéke a barlang 
alaprajzáról, vagy bonyolultabb esetben a járat- 
irányok megoszlását adó kördiagrammról meg
állapítható.

A fentiek értelmében modellkoordinátarendsze- 
rünket az É-i tájolású felmérési koordinátahálózat 
origó körüli elforgatásával nyerjük. Az elforgatási 
szöget a-val jelölve, egy pont modellkoordinátái a 
felmérési koordinátákból a következőképpen transz
formálhatok :

Xm =  Xfcosa—Yfsina 
Ym =  Xfsina+Yfcosa 
Zm — Zf

/. ábra. Kocka ábrázolása izometrikus vetületi rend
szerben



2. ábra. A modellkoordinátarendszer célszerű felvételi 
iránya és a járatkontúr redukálása ortogonális össze
tevőire

A transzformált felmérési koordináták vázát ké
pezhetik a szintén izometrikus rendszerben készülő, 
de grafikai megoldásokkal szabálytalan felületeket 
alkalmazó, plasztikus hatású rajzoknak is. Ilyenek
kel főleg francia barlangtani publikációkban talál
kozunk. E megoldás előnye, hogy az üregeket nem 
„szögletesíti” .

Az izometrikus térkép szerkesztése
Elméletileg minden barlangról szerkeszthető izo

metrikus térkép, azonban az alkalmazott geometriai 
redukciók (szögletesítés) miatt ennek létjogosultsága 
barlangtípusonként eltérő. Különösen sokat mondó 
és az áttekinthetőséget legelőnyösebben fokozó izo
metrikus térképek készíthetők:

— összetett, több aknás zsombolyokról (pl. 
Vecsembükki-, Rejtek-zsomboly),

— tektonikusán performált szövevényes üreg- 
rendszerekről (pl. Ferenc-hegyi-barlang),

— nagy vertikális kiterjedésű víznyelőbarlangok
ról (pl. Jávor-kúti-, Bújólik, Diabáz-barlang),

— hévizes barlanghálózatokról (pl. Pál-völgyi-, 
Mátyás-hegyi-barlang).

Korlátozottabban fejezhetők ki izometrikus áb
rázolással :

— gömbfülkesorokból álló hévizes barlangok (pl. 
Sátorkőpusztai-barlang),

— meanderező barlangfolyosók,
— egyenletesen lejtő folyosók (pl. Álba Regia- 

barlang), amelyeknek lépcsősítése a morfológiai 
jelleget meghamisítaná. (Ilyen esetekben előnyöseb
ben kísérletezhetünk a 4. ábrán bemutatott plasz
tikus benyomást keltő grafikákkal.)

A munkához alapvetően szükséges a barlang 
megfelelő pontosságú, részletes térképe, amely az 
alaprajzi ábrázolás mellett hossz- és keresztszelvé
nyekre is ki kell terjedjen.

A valósághű izometrikus térkép elkészítéséhez 
fontos a barlang igen alapos ismerete, a részletek 
memorizálása, mely a jó tájékozódási alapul szol
gáló formák előtérbe helyezésénél nyújt segítséget.

Az üregek merőleges komponenseire bontásához 
szükséges redukciók három dimenzióban egy

idejűleg nehezen tekinthetők át. Ezért célszerű eze
ket a szerkesztés megkezdése előtt legalább két ha
gyományos vetületi képen elvégezni.

Első lépésként az alaprajzon felvesszük a modell
koordinátarendszer vízszintes tengelyeit, és ezeknek 
megfelelő irányban redukáljuk egyenes szakaszokká 
a kontúrokat (2. ábra).

Hasonlóan bontjuk összetevőire a hossz-szelvényt 
is. A redukált vetületi rajzok az izometrikus térkép 
tervrajzaként is felfoghatók, amelyről a szerkesztési 
méretadatok és a modellkoordináták is lemérhetők.

Alapvető kérdés a főirányoktól eltérő felületek 
szükséges lépcsősítésének sűrűsége. Ezt szubjektív 
módon úgy kell megválasztanunk, hogy az izo
metrikus kép az üreg valódi alakjára utaló benyo
mást keltse. A bontás sűrűsége a rajz méretarányá
tól, a barlang jellegétől és a térkép igényelt részletes
ségétől függ. A mikroformák ábrázolására nincs 
lehetőség, ezért törekedni kell az önálló, járatképet 
meghatározó nagyformák előtérbe helyezésére. 
Tekintve, hogy az apró részletek szerkesztése 
technikailag is nehéz, érdemes a rajzi munkát 
a tervezettnél 2—3-szor nagyobb léptékben végezni, 
majd azt fotóúton a kívánt méretre kicsinyíteni, 
így részletekben gazdagabb, finomabb szerkezetű 
térképet nyerünk.

Az izometrikus térképen az üregrendszer csak 
egy — a rajzban rögzített irányból szemlélhető. 
A testeknek csak három lapja látható és közöttük 
gyakran kölcsönös takarások is fellépnek. A szer
kesztéskor a négy lehetséges szemlélési irány közül 
azt célszerű választani, amely az üregrendszer 
koordinációját a legjobban láthatóvá teszi, ill. vár
hatóan a legkevesebb takarást adja. A célszerű 
szemlélési irány a barlang megfelelő számú magas
sági adattal megírt térképéről kiválasztható, figye
lembe véve, hogy a fellépő takarások mértéke a jára
tok vetületi távolságának, mélységkülönbségének, 
szelvénymagasságának és a rálátás depresszió
szögének (45°) függvénye.

A takarások tovább csökkenthetők a járatok 
relatív helyzetének kismértékű torzításával is.

Amennyiben a tájékozódásban döntő fontosságú 
részlet takarásba kerül, szaggatott vonallal berajzol
ható. Meg kell jegyeznünk, hogy e megoldás gyakori 
alkalmazása az áttekinthetőség és plasztikus tér- 
szerűség rovására megy.

Az izometrikus térkép szerkesztését alapvetően 
térszemléletünkre támaszkodva végezzük a redukált 
vetületek folyamatos figyelemmel kísérése mellett. 
A grafikus alapon nyugvó szerkesztés óhatatlanul 
hibahalmozódáshoz, a valódi helytől való elcsavaro- 
dáshoz vezet. Szakaszonként ellenőrzési és korrek
ciós lehetőséget kapunk, ha a kellő sűrűségben ki
választott pontokat térkoordinátáik alapján szer
kesztjük fel, amelyek a mérethelyes és jó belső 
összhangú térkép vezérfonalát képezik.

A kész térkép vonalhalmaza által megadott testek 
áttekinthetősége, plasztikussága lényegesen növel
hető, ha az azonos irányú függőleges határolólapo
kat sraffozással árnyékoljuk. A sraffozást célszerű 
a legkisebb összfelületet adó oldalakon elvégezni, 
de sohase adjunk tónust a tetőlapoknak.
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Az izometrikus térképen az egyes pontok koordi
nátájának lemérése közvetlenül nem lehetséges, 
viszont ha a pont Zm koordinátáját megadjuk, 
úgy másik két összrendezője is lemérhető. Ezért 
a térkép metrikus értékelhetősége érdekében cél
szerű a legjellemzőbb pontok Zm koordinátáját meg
írni és az origót is feltüntetni.

A fentiekben vázolt szerkesztési technológiából 
eredően az izometrikus térképeknél a következő 
fontosabb korlátok jelentkeznek, a hagyományos 
ábrázolással szemben:

— A járatok határoló felületének ortogonális 
összetevőire bontása csökkenti a részletidomok 
alakhű kifejezhetőségét, így morfológiai kiértéke
lésre nem alkalmazható.

— A szerkesztés bizonyos mértékű szubjektivitása 
és az áttekinthetőség érdekében helyenként szándé
kosan alkalmazott torzítások a térkép pontosságát 
csökkentik.

— Az üregeket „kívülről” láttatjuk, így a kitöltés
viszonyok, képződmények és a járattalp domborzata 
nem ábrázolhatok.

— Az egyirányú szemlélési lehetőségből eredően, 
a takarásban levő járatrészekről nem kapunk infor
mációt, bár ennek hiányát a rajz térszerű hatása 
miatt közvetlenül nem érzékeli a szemlélő.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az izomet
rikus ábrázolás bár inkább csak vázlatnak tekint
hető, és önmagában nem elégséges egy barlang tér
képi bemutatásához, azonban alkalmazása a hagyo
mányos vetületi rajzok információtartalmának kiegé
szítéséhez nyújt kitűnő szemléletességű illusztrációs 
lehetőséget, mint azt 3. ábránkon is igyekszünk 
érzékeltetni.

Térbeli modell építése 
izometrikus térkép alapján

Térbeli modellek előállítására a múltban első
sorban a barlang szabálytalan felületeit szobor
szerű alakhűséggel visszaadó kísérletek történtek, 
pl. gipsz alkalmazásával. Az izometrikus térkép 
egyszerűbb és gyorsabb lehetőséget kínál a modell 
megépítéséhez, amely egyben tervrajzaként is

3. ábra. A Mátyás-hegyi-barlang Tűzoltó-ágának alaprajza és izometrikus képe

(Kárpát J. 1982.)



4. ábra. Plasztikus benyomást keltő barlangi ábrázolás szerkesztése

tekinthető. Modellünket alapelemül választott egy
ségnyi méretű összetevőkből (pl. 1 cm-es élhosszú
ságú kocka) állítjuk össze, így az izometrikus térkép
hez hasonló, geometriai testekké redukált térbeli 
modellt kapunk.

A tervezési alapnak szánt térképet úgy kell meg
szerkesztenünk, hogy élei az építési alapelemek él
hosszának egész számú többszörösei legyenek. 
Az alapelemek által alkotott hálózatot a rajzon 
feltétlenül ábrázolni kell, a méretezés megkönnyítése 
céljából.

Mivel a térbeli modell tetszőleges irányból szem
lélhető, így az izometrikus rajzon takart, nem látható 
részletek alakhelyes megalkotása nehézségbe ütkö
zik. E problémát a vetületi képekre támaszkodva 
hidalhatjuk át.

Plasztikus benyomást keltő térrajzok
Ha a barlang jellegének kifejezhetőségét a geo

metriai formákra való bontás kedvezőtlenül be
folyásolná — pl. gömbfülkés v. meanderező bar
langoknál —, akkor a szabálytalan felületek ábrá
zolására épülő alábbi módszer lehet célravezetőbb.

A szerkesztés alapját a felmérési sokszögvonal 
képezi, amelynek pontjait térbeli koordinátái alap
ján, az alaprajzból kiindulva szerkesztjük fel. 
A sokszögvonal így nyert térrajzára támaszkodva, 
a felmérési vázlatok és a hagyományos térkép 
alapján, alakhűen megrajzoljuk a járatok szabály
talan határoló felületeit a sokszögvonalra ráépítve. 
Az üregek felületének formáit idomvonalakkal, 
ill. satírozással tehetjük plasztikusabbá és tér- 
szerűbbé (4. ábra).

A szerkesztés koordinátarendszerét az izometrikus 
v. axonometrikus elrendezésnek megfelelően is fel
vehetjük, de kedvezőbb szemlélési irány eléréséhez 
egyéb elrendezéseket — akár eltérő méretarányt kép
viselő koordinátatengelyeket — is alkalmazhatunk.

K árpát József 
Budapest 
Pusztaszeri ú t 5/b. 
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IZOMETRIC CAVE-MAPS

To demonstrate the spatial relationships of caves 
in a well-visible form the different stereo renditions 
are more suitable than conventional maps. The paper 
is dealing with cave-maps prepared according to 
the izometric System. The geometrical bases of 
the method are demonstrated and the practical 
principles of design and construction are dealt with 
in details. Though the method demonstrated is 
—because of distortions to be considered only as 
a sketch—which gives an excellent possibility of 
illustration of every documentation because of its 
clear graphical descriptiveness.
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Karszt és Barlang, 1982. évf. II. füzet, p. 93—96., Budapest

Móga János

KARSZTOS TORONYHEGYEK NYUGAT-MALAYSIÁBAN

Ö S S Z E F O G L A L Á S
Karsztos toronyhegyek csak meghatározott klimatikus adottságok mellett jöhetnek létre, ha a kőzettani 

sajátságok is kedvezőek. A toronykarsztok kialakulásában a karsztos korróziónak elsőrendű szerepe van. 
Két különböző intenzitású korrózió folyik a trópusi mészkőhegyeken: egy gyengébb hatásfokú a tetöfelszíneken 
és egy sokkal intenzívebb a hasadé kok mentén és a hegyek lábánál. Ugyancsak a hegyek lábát támadják a 
kanyargó folyók és mocsarak, ezért kialakulásuk után is megmaradnak a függőleges falakkal határolt mészkő- 
tornyok.

Kevés honfitársunk járt Malaysiában, és még ke
vesebb azoknak a száma, akik eljutottak az ország 
különböző részeibe is. Á nehézségek ellenére úti
társammal, Kubassek Jánossal bejártuk Malaysia 
két jellegzetes toronykarsztvidékét, Kuala Lumpur 
közelében a Gunong Batut (Batu-hegyet) és Kedah 
államban a Kodiang környéki mészkővidéket 
(1. ábra).

Malaysia legtöbb mészkőhegye meredek, függő
leges vagy áthajló falakkal emelkedik ki a környező 
síkságból, gyakran mocsárból vagy rizsföldekből. 
A hegyeket alkotó mészkő Gunong Batunál szilur 
korú (ún. Kuala Lumpur-mészkő), az ÉNY-i terü
leteken az ordoviciumtól (Setul-formáció) a permig 
(Chuping-formáció) különböző időszakokban kelet
kezett, Kodiangnál még a triászban is tartott 
a diagenezis. A karsztok fejlődése hosszú múltra 
tekint vissza, a nem karsztosodó üledékes takaró 
már a jura időszak végére eltűnt, s azóta szakadat
lanul tart a karsztos denudáció.

A mészkőhegyek az É-i szélesség 3—7°-a között 
emelkednek, trópusi monszunterületen. A klíma 
optimális feltételeket biztosít a karsztos formák ki
alakulásához. A hőmérséklet egész évben magas. 
Csapadékot hoz a DNY-i és az ÉK-i monszun is. 
Előbbi az Indiai-óceán felől szállít nedves légtöme
geket, utóbbi pedig Szibériából érkezve a Dél-kínai 
tenger felett telítődik párával. Kuala Lumpur vidé
kén sok a csapadék és egyenletesen oszlik meg 
az év során, ezzel szemben az ÉNY-i terület keve
sebb esőt kap, és az is évszakos megoszlású.

A különös formájú „szigethegyek” már évtizedek
kel ezelőtt felkeltették a Malaysiában dolgozó 
kutatók érdeklődését, és sokféle elmélet született 
a kialakulásukról. A toronyhegyek tengerparti 
alluviális síkságból emelkednek ki, és élesen el
különülnek a szomszédos nem karsztos területektől. 
Lábuknál gyakran abráziós szinlőre emlékeztető 
hornyok húzódnak. Az alluviumból előkerülő 
tengeri kagylók és az abráziós formák arról győztek 
meg sok kutatót, hogy ezek a mészkőhegyek 
a tenger hullámmarásának, az abráziónak ered
ményeként jöttek létre, a mainál magasabb tengervíz

állásnál. A mészkőhegyek lába ugyanis sok helyen 
a pleisztocén és holocén tengerszintingadozások 
határán belül helyezkedik el. Nem magyarázza meg 
azonban ez az elmélet, hogy hogyan keletkeztek 
azok a tornyok, amelyek magasabb szinten talál
hatók. További komoly kifogások merültek fel ezzel 
az elmélettel szemben, mivel ilyen toronyhegy 
a trópusokon ma csak mészkőben figyelhető meg, 
és nem láthatók abráziós barlangok, ill. szinlők 
sem más kőzetben, pedig a tenger hullámai nem 
válogatósak, egyformán pusztítják a karsztosodó 
és nem karsztosodó kőzeteket is.

Lényeges különbséget találunk a kétféle kőzet le
pusztulása közt (2. ábra). A szilikátos kőzetek erős 
mállása során sok oldhatatlan maradék keletkezik, 
ami málladéktakaró és talaj formájában borítja

/. ábra. A tanulmányozott karsztos hegyek földrajzi 
elhelyezkedése

93



2. ábra. Szilikátos és karbonátos kőzetek fejlődés- 
menete (Pánton után)

a felszínt. Ezért a nem karsztos kőzetekből álló 
hegyeken szelíd, lankás lejtőket találunk, hiányoz
nak a csupasz kőzetfelszínek, a meredek letörések 
és sziklafalak, ellenben dús növényzet borítja 
a hegyoldalt. Ezzel szemben a mészkővidéken jelleg
zetes tornyok, meredek sziklafalak keletkeznek, 
és sok a csupasz felszín (Paton, 1964). Ennek oka az, 
hogy a mészkő oldott állapotban távozik és alig 
keletkezik oldhatatlan maradék. A mészkőhegyeket 
csak helyenként borítja A1 és Si tartalmú málladék- 
takaró, gyér a növényzet és a talaj is csak a hasadé- 
kok mélyére vagy a berogyások aljára korlátozódik.

Fentiekből következik, hogy nem az abrázió, 
hanem a mállás, ill. a korrózió az a folyamat, ami 
a különböző kőzetekben eltérő formákat hoz létre, 
és az utóbbi felelős a toronykarsztok kialakulásáért. 
A toronyhegyek tetején a talajtakaró hiánya (vagy 
vékonysága) következtében a növényzet gyér, 
a karsztos korrózió kis intenzitású. Az esővíz 
átlagos pH-ja 6,6, a humusszal érintkező és a talajon 
átszivárgó vizeké 6,6—5,7 között változik, s ez csak 
kismértékű oldást tesz lehetővé (Crowther, 1979). 
A meleg kőzetfelszínnel érintkező vízből a C 0 2 
gyorsan eltávozik és CaC03 válik ki, vékony réteget

hozva létre a sziklafalakon. Nagyobb intenzitású, 
lefelé irányuló korrózió folyik a hasadékok mélyén] 
ahova összemosódott a magasabb térszínekről 
a talaj és sok növényi maradvány.

A toronyhegyek lábánál — mint azt már bemutat
tuk — gyakran mocsarak, napjainkban vízzel el
öntött rizsföldek húzódnak. A kémiai vizsgálatok 
kimutatták, hogy ezek a pangó vizek jóval agresz- 
szívebbek a mészkővel szemben, mint a tető szikla
felszínein lecsorgó oldatok (pH 3,5), nagyobb felület
tel érintkeznek a kőzettel és folyamatos a víz
utánpótlás (3. ábra). Mindegyik tényező hozzá
járul a korrózió növekedéséhez, ezért itt a tornyok 
lábánál folyik a legnagyobb mészkőoldás (Paton, 
1964). Szinte minden mészkőhegy lábánál meg
figyelhetők azok az oldási vájatok, amelyek az előbbi 
hatásra vezethetők vissza. A karsztos toronyhegye
ken tehát két különböző mértékű korrózió folyik: 
gyengébb hatásfokú a tetőfelszíneken, és jóval 
nagyobb a hasadékok és mélyedések alján, vala
mint a sziklafalak tövében, ahol a mészkő az allu- 
viummal érintkezik. Ez a különböző nagyságrendű 
korrózió fontos szerepet játszik a karsztos torony
hegyek kialakulásában és a formák fennmara
dásában.

A hasadékok gyorsan mélyülnek, majd járhatat
lan szakadékokká tágulnak, a barlangüregek be
szakadoznak, az egykor összefüggő mészkőtömeg
ből toronyszerű maradványok keletkeznek, amelyek 
lábát megtámadhatja a mocsarak korróziója, 
a kanyargó folyók laterális eróziója, esetleg az abrá
zió. Mivel a hegyek lábánál mindig erősebb a le
pusztulás, mint a magasabb szinten, a kőzet meredek 
vagy áthajló falakban áll meg, és nem lankásodhat- 
nak el a hegyoldalak később sem. A sziklafalak 
közepe táját éri a legkisebb korróziós hatás, rá
adásul itt mésztufalerakódás is van, ezért a hegyek 
kihasasodnak.

Fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 
a toronyhegyek igen bonyolult korróziós folyamatok 
eredményeként, meghatározott klimatikus feltételek 
mellett jönnek létre, ha a litológiai adottságok is 
kedvezőek. A mészkő toronyszerű megjelenési for
máit nem valamilyen különleges eróziós hatásban 
kell keresnünk, hanem a kőzet sajátosságaiban. 
Ezt bizonyítékokkal támasztja alá az a körülmény, 
hogy ahol a mészkő nem tiszta, a keletkező felszín
formák közelíthetnek a nem karbonátos kőzetek 
lekerekítettebb formáihoz. Malaysiái példánál ma
radva — ezt a különbséget láthatjuk a tiszta, 
kristályos mészkő megjelenési formái, valamint 
a Setul-formáció szennyezett mészköve között,

3. ábra. Toronyhegyek Kodiang környékén és a vizsgált karsztvizek pH értékei
5,?
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A Kodiang melletti Bükit Kepala

ugyanis az előző mészkő jellegzetes karsztos torony
hegyekben bukkan felszínre a Gunong Batunál, 
ill. Kodiangnál, míg az utóbbiban nem jött létre 
toronyhegy, hanem összefüggő fennsíkot képez 
Thaiföld és Malaysia határán.

A mészkőhegyeket teljesen sík területek, a hegy
közi síkságok választják el egymástól. Ezek a síksá
gok alig emelkednek ki a tenger szintjéből, gyakran 
rossz lefolyású területek, ahol az összegyülemlő 
vizek elmocsarasítják a felszínt. A hegyközi síkságok 
alatt legtöbbször a karsztos toronyhegyeket alkotó 
mészkő folytatódik, vastagon elfedve alluvium- 
mal. Az üledékes réteg vastagsága elérheti a 10— 
20 m-t is. Feltárásokban jól megfigyelhető az el
temetett mészkő korrodált felszíne, a korábban 
egységes kőzet néhány méter magas kúpokra és tor
nyokra szakadozott az alluvium alatt. Az alacsony 
térszíneken kanyargó folyók és az agresszív vizek 
szüntelenül támadják a mészkőhegyeket is, ezért 
a hegyközi síkságok területe állandóan nő a hegyek 
rovására.

A mészkőhegyek felszíne erősen tagolt, mély sza
kadékok és hasadékok járják át, amelyeket kés
pengéhez hasonló éles tarajok választanak el egy
mástól. Előfordulnak amfiteátrumszerű mélyedések, 
szakadékok, zsombolyok és poljeszerű zárt mélye
dések, amit Malaysiában wangoknak neveznek. 
A felszín tagoltsága nagy, erősen megnehezíti, szélső
séges esetben lehetetlenné teszi a mozgást. A mikro- 
formák, karrok és esőcsatornák olyan változatos
ságával találkozhatunk, amire a mérsékelt éghajlati 
öv karsztjaiban aligha van példa.

A malaysiai karsztos toronyhegyek kis alap
területük miatt önálló vízrendszerrel nem rendelkez
nek, de exogén eredetű vízfolyások átmenőbarlan
gokban keresztezhetik a hegyeket. A tornyok lábánál 
gyakran láthatunk karsztos üregeket, ezek az ún. 
lábbarlangok, amelyek mindig kapcsolatban vannak 
a mészkőhegy belsejében húzódó üregrendszerrel, 
és a mindenkori erózióbázis szintjéhez igazodnak.

A toronyhegyek belsejében magasabb szinten 
hatalmas méretű üregek is találhatók. Ezek időseb
bek, mint maga a toronyhegy, kialakulásuk arra 
az időre tehető, amikor még összefüggő mészkő
fennsík húzódott a toronykarsztvidék helyén. 
Ezek a magasra kiemelt barlangok ma szárazak 
és a feltöltődés különböző állapotában vannak. 
Az egykor összefüggő hatalmas barlangrendszerek 
maradványainak tekinthetők, ma már a másodlagos 
karbonátos feltöltődések elzárják a folyosók foly
tatását, és csak keskeny járatokon keresztül kapcso
lódnak egymáshoz vagy a toronyhegy felszínéhez. 
Az üregek mennyezetén és oldalfalain megfigyel
hető oldási üstök és hullámkagylók a karsztvízszint 
közelében jöhettek létre korróziós úton. A korróziós 
formák legszebb példáit a Kuala Lumpur melletti 
Batu-hegy barlangjaiban, a Templom- és a Sötét- 
barlangban lehet látni. Ilyen jellegű oldás és üreg
tágulás ma is folyik a karsztvízszint alatt, ezért 
fordulnak elő beomlások az alluviummal fedett 
hegyközi síkságokon. A barlangjáratok alsó része 
a vízfolyások eróziós munkájának a nyomát viselik, 
gyakran megjelennek színlők is (Crowther, 1978).

Az üregekben hatalmas méretű cseppkőképződ
mények találhatók, ezek is a nagyarányú karsztos 
korrózió és akkumuláció bizonyítékai. A szivárgó 
vizek hamar telítődnek hidrokarbonáttal, az üregek 
falát elérve bekérgezéseket és sztalaktikokat hoznak 
létre. A sztalaktitok nemcsak barlangokban jönnek 
létre, hanem a mészkőhegy áthajló falain is. Hatal
mas méretű mésztufafüggönyök láthatók pl. a Bükit 
Kopalán, Kodiang mellett.

A malaysiai barlangok kitöltésanyagában nagy 
mennyiségű foszfát és ónérc halmozódott fel. 
A foszfát guanó-eredetű és változatos megjelenésű, 
a felszínen laza, porszerű, mélyebben karbonát 
cementezi össze. A guanó karsztkorróziós jelentősé-

Jól kifejlett színlő egy torony hegy lábánál



A Templom-barlang bejárata (Gunong Batu)

gét Crowther (1981) ismerte fel a malavsiai barlan
goknál, ugyanis a rajta átszivárgó vizek ismét 
agresszívvé válnak a mészkővel szemben és hozzá
járulnak az üregtáguláshoz. Az akkumuláció mel
lett ez az egyetlen korróziós hatás ezekben a magasra 
kiemelt barlangokban. Az ónérc a közeli gránit- 
hegyek málladékából származik, és a folyók allu- 
viumával szállítódik a barlangokba, ahol nagy vas
tagságban halmozódik fel. A malaysiai barlangok 
kutatását nagymértékben elősegítette ez az adottság, 
kitermelhető készleteket keresve alaposan átvizsgál
ták a karsztos üregeket.

M óga János 
Budapest 
Törvény u. 16. 
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TOWER KARST IN WEST-MALAYSlA

The author gives an explanation of the formation 
and course of development of the tower-hills on 
examples from Malaysia. Tower karst may be for- 
med only under certain climatic conditions, if litholo- 
gical conditions are favourable too. In the develop
ment of tower-mountains karstic corrosion plays 
an important role. On limestone mountains two 
corrosion-types of different order-of-magnitude are 
acting: one with a veaker effect on the roof-regions 
and one in the depths of joints and at the feet of 
mountains. The bending river-courses and swamps 
are alsó attacking the feet of mountains, thus 
the limestone towers flanked by vertical walls will 
be preserved after having been formed. The surfaces 
of the mountains are highly dissected; crevasses, 
natural vertical shafts and polje-like depressions 
—“ wangs”—are formed and the single towers are 
separated from each-other by intermontane fiat 
areas.

The area of the latter is just increasing against 
that of the limestone mountains. Inside the towers 
huge caverns are to be found at several levels, 
whicn are remnants of the former large cave-systems.

EAUIEHHblH KAPCT B 3An\,ZlHOM 
MAJIAÜ3HH

B cBoeö paőoTe aBTop Hi/iaraeT xozi oőpa30Ba- 
hhh h paiBHTHH őauieHHoro KapcTa Ha npHMepax 
TeppHTopHH MajiaftiHH. EauieHHbiő KapcT oőpa3o- 
BbiBaeTCB TOJibKO npn onpejje.neHHbix KJiHMaTH- 
necKHx yc/ioBHBX, ecJiH h JiHTOJiorHHecKHe ocoőeH- 
HOCTH HBJUnOTCfl ŐJiaronpHflTHbIMH. B 0Őpa30Ba- 
hhh őanieH őoJibmyio po;ib HrpaeT Koppo3Hii 
KapcTa. B H3BecTn«KOBbix ropax Koppo3Ha npo- 
XOAHT AByMfl pa3HbIMH CKOpOCTHMH, MeflJICHHO Ha 
noBepxHOCTHbix ynacTKax h őojiee őbicTpo b rjiy- 
ŐHHe ymeJibeB H noziHô KHÖ rop. H3BHJTHCTbie peKH 
h őonoTa TaxíKe HananaioT Ha uoahoxchr rop, 
noaTOMy nocne hx o6pa30BaHH« h aanbnie oc- 
TaioTca őauiHH c BepTHKaJibHbiMH cTeHaMH. FIo- 
BepxHocTb rop CHJibHo pacceneHHaíi, no3TOMy 
oöpa3yioTC5i yujejiba, rnaxTbi, noJieoőpa3Hbie yr- 
jiyöneHHü, t.h. BaHrH, a omejibHbie őauiHH pa3- 
êJIÍHOTCJI MOKropHbIMH paBHHHaMH. TeppHTOpHfl 

nocJieztHHx Bee öojibme B03pacTaeT 3a cneT 3po3HH 
rop. BHyTpH őarneH hmciotcji orpoMHbie noJiocTH 
B HeCKOJlbKO 3Ta)KeÍÍ, KOTOpbie BBJIHIOTCH OCTaTKa- 
mh őbiBmHx orpoMHbix nemepHbix chctcm.
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Dr. Balázs Dénes

AZ TSUDÁLATOS BARAGLYA NEVŐ BARLANG

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A magyarországi iskolákban évszázadokon át latin nyelven folyt az oktatás. A XVIII. században megerősö
dött az a törekvés, hogy a magyar gyermekeket magyar nyelven tanítsák. Ennek a mozgalomnak volt fáradha
tatlan szószólója Losontzi István, aki 1773-ban kiadta a magyar nyelvű iskolai oktatás alapvető tankönyvét, 
a Hármas Kis Tükröt. A könyv egyik későbbi, kiegészített váci kiadásában (1788) részletes leírás olvasható az 
Aggteleki-barlangról, melyet a szerző Baraglya néven említ.

Hosztán József sóskúti lakos értékes művel gaz
dagította az Érden megalakult Magyar Földrajzi 
Gyűjteményt: a múzeumnak ajándékozta Losontzi 
Istvánnak az 1770-es években íródott Hármas 
Kis Tükrét. E könyv áttanulmányozásakor kiderült, 
hogy részletes leírás olvasható benne az Aggteleki- 
barlangról, melyet a szerző Baraglya néven említ. 
Cikkünkben teljes egészében ismertetjük a könyv 
ezen fejezetét, előbb azonban bemutatjuk a szerző
jét és magát a művet.

A Hármas Kis Tükör
Losontzi (Hányoki) István — Szinnyei (1900) élet

rajzi ismertetése szerint — 1709-ben született
a Veszprém megyei Szilasbalháson. A nagykőrösi 
protestáns gimnáziumban tanult, utána Debrecen
ben teológiát végzett. 1737-től Cegléden tanított, 
majd 1739-ben Utrechtbe ment, ahol megszerezte 
a teológiai doktori oklevelet. Hazatérte után 1741- 
ben a nagykőrösi gimnázium tanára, később igazga
tója lett. „Fáradhatatlanul munkás, igen szigorú, 
pontos és nagy tekintélyű férfiú volt — írta 
Szinnyei —. Azt az elvet vallotta, hogy a magyar 
gyerekeket magyar nyelven kell tanítani.” 1769-ben 
elvesztette hallását, és ekkor nyugalomba vonult. 
1780. március 29-én halt meg Nagykőrösön.

Losontzi tisztában volt azzal, hogy a tanítást 
magyarul csak akkor lehet megvalósítani, ha magyar 
nyelvű tankönyvet adhatunk a gyermekek kezébe. 
E célból írta meg a Hármas Kis Tükör című 
munkáját, mely 1773-ban Pozsonyban jelent meg. 
A részletes címoldal a kor szokásának megfelelően 
tartalmazza a mű rövid vázát e szavakkal: „Hármas 
Kis Tükör, melly I. A* Szent Históriát, II. Magyar- 
országot, III. Erdélyországot, Földével, Pólgári- 
állapotjával és Históriájával egygyütt, a’ gyenge 
elméhez alkalmaztatva summásan elő-adja” . A köny
vet két térképmelléklet egészítette ki.

Losontzi tankönyve — mely hármas keretében 
összekapcsolta a hittani, földrajzi és történelmi alap
ismereteket — rendkívüli népszerűségre tett szert. 
Legkevesebb 71 kiadást ért meg, szinte az ország 
minden nagyobb városában kinyomtatták, s az alap

fokú iskoláknak ez volt a kötelező tankönyve. 
A mű egyik didaktikai értéke, hogy a főbb ismerete
ket vers alakban közölte, és így azok megtanulva 
jól belevésődtek a gyermekek emlékezetébe. Losontzi 
eredeti szövegéhez a későbbi kiadók megjegyzéseket, 
toldalékokat fűztek. Losontzi Hármas Kis Tükre 
— ezekkel a kiegészítésekkel — egészen 1854-ig 
szolgálta a magyar gyermekek oktatását, ekkor 
a budai császári királyi helytartótanács betiltotta, 
mivel a könyv alkotmánytani része ellentétes volt 
a Habsburg érdekekkel.

A Földrajzi Gyűjtemény birtokába került könyv 
Losontzi Hármas Kis Tükrének második váci ki
adása. Az első 1781-ben jelent meg Ambró Ferenc 
nyomdász költségére és betűivel. A második, 
286 oldalas kiadást Komlósi Sámuel dolgozta át 
és írt hozzá előszót 1788-ban. Ebben önmagáról 
annyit árul el, hogy a Szatmár megyei Csengerben 
született és Sáji (Sályi?) község „reformata ekklésiá- 
nak prédikátora” volt. Későbbi sorsáról annyit 
tudunk Kis Áron (1906) tollából, hogy hitvitái miatt 
1796-ban megfosztották papi hivatalától. Váci tar
tózkodásáról nincs közelebbi adat.

A Hármas Kis Tükör második váci kiadásának 
megjelenése igen elhúzódott. A nyomdász Ambró 
Ferenc ugyanis 1792-ben meghalt, és a félbemaradt 
munkát utóda, Máramarosi Gottlieb Antal csak 
1796-ban fejezte be. Az Aggteleki-barlangra vonat
kozó rész azonban még Ambró 1788. évi munkája, 
amelyhez Komlósi Sámuel szintén 1788-ban, Vácott 
keltezett toldaléka kapcsolódik.

„Az föld-alávaló nevezetes Barlang”
A Magyarországról szóló Kis Tükör első tíz 

oldala az ország hegyeinek, vizeinek, növényeinek 
és állatainak „summás kimutatásával” foglalkozik, 
majd a madarakról szóló bekezdés után, a 72. olda
lon így folytatódik:

„Tsudálatos munkái-is találtatnak az természet
nek Magyar-Országba mint-hogy föld-alávaló neve
zetes Barlangjai vannak.

Különös Barlangjai között a’ Gömör-Vármegyé- 
ben Agtelek nevezetű Helységnél találtató Barlang,
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mellyet Baraglyának neveznek, az hová az Angliai 
tudós Társaság is két tudós férfiakat küldött meg- 
visgálására, a’ kik ott harmad egész napig múlattak- 
Ez a’ Barlang vagyon egy kősziklábann véghetet- 
len sok féle ágozó, az szájánál olly szoros, hogy 
hajolva lehet be menni, de három lépés utánn olly

A cikkben szereplő „Hármas Kis Tükör” erősen 
megrongálódott címoldala

nagy Ürege vagyon, hogy akár melly Templomot-is 
bé-foghatna.

Ezenn Üregnek jobb kéz-felűl-való óldalán az 
szájától valami két lépésnyire vagyonn olly lyuk 
ahol le hajolva-is alig férhet-bé az ember, de négy 
lépés múlva az elöbenni tágassághoz hasonlót 
talál, és már itt, ha ennek az Üregnek bal kéz-felé 
óldalára tekint valaki, Alabasztrom forma tsepegett 
fejér kőbűi lát, egy fel-függesztetett óltár formát, 
mellynek hoszszúsága mint valami harmadfél öi 
szélessége, hozzá alkalmasztatott, a’ Természet 
múnkáját elégé bámúltathatja; bellyebb menvén 
egynéhány lépésekkel, igen szép patakot találni, a’ 
mellynek a’ partyán kettős kerék-vágás találtatik, 
mint ha valami szekér ereszkedet volna belé; 
holott a’ Barlang’szája olly szoross, hogy az em- 
bert-is alig fogadhatya — bé, a’ melly meg — tsudá- 
lásra méltó.

Itt már tsepeget, köveket külömbb-külömbb-félé- 
ket találhatni és szedhetni, mellyek az óldalán úgy 
állanak mint az jégtsapók télben az Házok’ereszinn 
vékonyabbak, és vastagabbak, mellyek belül mint 
az pipaszár lyukasak, ezen bellyebb ha mégyen va
laki, talál olly tsudálatossan elrendeltt nagyobb és 
kissebb oszlopokra, mellyek azt képzeltetik az 
emberrel, mintha valami-Misse áldozó Pap a’ néki 
szolgáló gyermekekkel, és az áldozni kívánókkal 
állana, ott ezzel az Áldozó Pap forma oszloppal 
vagyon szembe egy Prédikálló szék’ formája, tsak 
ugyan kő-tsepeges, hanem ez, mintha tsak az ott 
lévő oldalából volna metzve.

Ezek az említett oszlopok ugyann távulabbrúl 
Ember’formát képzelteinek, vastagok e’mellett, és 
temérdekek. Bellyebb ezenn Találtatik egy igen 
nagy ki-faragott forma-álló-kép, a’melly már 
egészenn Emberi formát képzelteit, még pedig 
ülve, és mint ha valamit olvasna, magossága ülő 
formájában-is majd hat őlnél-is szaporább, temér- 
deksége hozzá-való jobb keze felül vagyon egy óltári 
forma tsepegés, mellynek az alja ha nem nagyobb-is 
két ölynél, de fel-emelkedvén a’ derekánál szélessége 
vagyon négy öly, és magassága kilentz, vagy tiz 
öly-is, erre mindenütt találni temérdek, tsepeget 
kö-oszlopokat; hanem

Igen tsudálatos még az ennél sokkal bellyebb 
találtató más üreg, az holott-is a’ tsepegő kövek két 
sorjával mint valami temérdek nagy élő fák úgy 
vágynak, és mint — egy két sorjával plántáltt fát 
képzeltettnek, és ezek magosságokkal az itt való 
mély Barlangnak teteit érik, ezek között a* fákat 
képzel tető kő tsepegések-között vagyon mint-egy 
középp tájonn egy Ember magosságánál tetésebb 
kő ószlopp, tsak ugyan tsepegés-kő, mellynek a’ té
téin gyönyörűséges szép forrás vagyon, melly 
alórúl szívárogván-fel a’ tétéin foly-ki.

Az a’ follyó viz pedig, a’ melly ebben az Barlang
ban találtatik, follya ezt a’ Barlangot egészlen egy
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mért-főidig, és Jósasü nevű helységnél a’ főld-alól 
ki-jövén három kövű malmot hajt.

Ennek a’ Baraglya nevő Barlangnak számtalan 
sok-felé ágazó Üregei vágynak, mellyben egy Pa
raszt kínts keresés véget bé-menvén, harmad egész 
napig járta, talált-is egy Ládátskát, a* mellyben el- 
rothadot Ruhák voltának, de még-is végire nem 
mehetett.”

Ezzel fejeződik be Losontzi eredeti írása. A kö
vetkező három bekezdésben a 75. oldalon Komlósi 
Sámuel alábbi szövege olvasható:

Jegyzés. írja maga az író Komlósy Sámuel, ki 
meg-visgálására bé-vezettetvén magát, tizen egy 
órakor fáklyáknál, és gyertyáknál, dél utánn hat 
óra-felé gyött-ki belőle, holott tsak szüntelen jővén, 
és menvén-is, tsak az egyik ágazatyát sem járhatta 
végére.

Különös a’ Silitre Barlangja-is tsak ugyan az emlí
tett Agteleki Barlanghoz majd tsak egy mért-főld- 
nyire, holott Télben az szúnyogok miatt, Nyárban 
pediglen fagylaló hideg-miatt alkalmatlan mulatni, 
mert ennek a’ Barlangnak teteirűl le-tsepegő víz 
nyárban jégé válik.

Vagyon Musainál-is főid alatt való Barlang, 
mellyet ott Krétai lyuknak hínak, igen jo féle Kréta 
kőveket hordanak belőle, és ez-is szintén úgy 
ágazó.”

Losontzi és Komlósi írását az akkori írásmódnak 
megfelelően közöljük, helyesírási és sajtóhibáival 
egyetemben. A tartalomhoz nem kívánok meg
jegyzéseket fűzni, csupán egy érdekességre hívom 
feí a figyelmet: Losontzi szövegében az „Agtelek” 
melletti nagy barlang következetesen Baraglya néven 
szerepel. Eddig ezzel a névváltozattal nem találkoz
tunk, nem szerepel a történeti—etimológiai szó
tárunkban sem. Érdemes lenne tovább kutatni, 
hogy miképpen került bele ez a névalak Losontzi 
— eredeti vagy Komlósi által átdolgozott — szöve
gébe. Lehetséges, hogy csak elírás, elhallás, de az is 
lehet, hogy a szláv eredetű Baradlának valamiféle 
magyarosított változata. Át kellene nézni a Hármas 
Kis Tükör többi kiadását is, és összehasonlítani a 
barlang elnevezéseit.

Más barlangokról
Losontzi Magyarországról szóló „kis tükrében” 

az általános ismertetés után vármegyénként sorolja 
fel a történelmi és földrajzi nevezetességeket. Több 
helyen találkozunk verses szövegekkel, amelyeket a 
tanulóknak könyv nélkül kellett fújniok. Torna vár
megye leírásában a 155. oldalon szerepelnek az 
alábbi rímes sorok:

„Torna Vármegyének van szoros határa,
Itt Szadvárból mehetz hamar Tornallyára,
Szelitze barlangját szemléld-meg próbára,
Hol a’ víz télen hév; jeges derék nyárra.”

A prózai részben (116. oldal) ezeket tanulták közel 
200 évvel ezelőtt a diákok: „Szad-elő, Szelitze és 
Berzova, e’ Tájékon nevezetes barlangok; az elsőnek

MAGYAR ORSZÁGNAK

K I S - T Ű K Ö E E ,
mtftfjr,

A* gyenge elmékhez alkalmaztatott kon* 
nyű móddal, Magyar Orfzágnak Földét, 
Polgári, állapotját, és a’ Magyar 3Seni 

zetnek eredetét, vifelt dolgait, mind 
t i  ideig , hú eles túdós tráfokbói funt- 

oiásan ki mutatja.

P a i  ri te m e m ó r ia  d u l c i s  Liv.

A könyv második részének címoldala, amely a 
Baraglya-barlangról szóló írást tartalmazza

fél-mért-föld az ürege, mellyben minden-féle álla
tok tsontjai találtatnak. A’ Szelitzében nyárban a* 
víz meg-fagy, télben pedig olly meleg, mintha bé- 
volna fütve. A Berzovai éppen meg-visgálhatatlan.”

Részlet a Baraglya-barlángot ismertető szövegből

Tsudálntos munkái-is találtatnak azt 
inéfzetoek Magyar-Orfzágba mint - hf 
f  >ld-alávaló nevezetes Barlangjai vann

Különös Barlangjai kozott a’ Gorm 
Vármegyében Agtelek nevezetű Helys 
néi ta áltató Barlang , mellyet Baragl 
tiak neveznek, az hová az Angliai tu< 
Tárfa tág- is két tudós férfiakat küldött m 
visgálására, a’ kik ott harmad egé'z 
pig múlattak.

Ez a’ Barlang vagyon egy kúfzikláhr 
véghetet'en fok fele agozó, az fzáiá 
olly fzoros, .hogy hajolva lehet be tn 
ni, de három lépés utánn olly m 
Ürege vagyon, hogy akár meliy Te 
plomot-is bé-foghatna.
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A Liptó vármegyéről szóló részben a 90. oldalon 
ez olvasható:

„Vagyon Barlangja-is, az Karpatus’ hegyébenn, 
mely benn temérdek nagy izmos tsontokat találnak, 
ki Sárkány, ki pedig más-féle fene vad tsontjainak 
ítélvén.”

A Hármas Kis Tükör Erdélyországról szóló része 
barlangokat nem nevez meg. Udvarhely-szék leírá
sánál a szerző érdekességként megemlíti, hogy 
„Almásnál, a’ Kriptákba tsepegő víz kővé válik” .

D r. Balázs Dénes
Érdliget
Sárd u. 45.
2030
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DESRIPTION OF THE AGGTELEK 
CAVE—HUNGARY—FROM THE YEAR 1788

In Hungárián schools fór centuries Latin used 
to be the language of teaching. In the XVIII century 
the ambition of teaching Hungárián children in

Hungárián became stronger. An inexhaustible pro-
motor of the movement was István Losontzi (1709_
1780). He has written the first school-book fór ele- 
mentary schools and he let it published in 1773 in 
Pozsony; title was Triple Little Mirror. It was such 
a succes that in the next decades it was published 
70 times. In a later, comleted issue, printed in Vác 
in 1788 a detailed description of the Baradla Cave 
can be found—mentioned by the author in the form 
“ Baraglya” . Beyond this cave several other caves 
are mentioned in the school-book; one was to be 
learned in the form of a poem.

OnHCAH HE H3 1788 TO ^A  nEUJEPbl 
B AITTEJIEK

B T eneH H e c t o jic t h h  o ó y n e H H e  b  B eH repcK H x 
uiK O Jiax  B e jio c b  H a JiaTHHCKOM H3biKe. B 18 -m  c t o - 
neTH H  y cH JiH Jiocb  t o  C TpeM JieH H e, H T oóbi o ö y n a T b  
B eH repcK H x jxqTew H a B e H re p c x o M  j t tb ix e .  H e y T o -
MHMblM nOflBHHCHHKOM 3TOrO flBHHCeHHfl HBJIflJlCH
MuiTBaH JIouioHUH (1709—1780). Oh HanHcaJi h 
H3üaJi b  1773 r. b  r. noacoHb nepBbiH yneÓHHK ajih 
HanaJibHOH mKOJibi Ha BeHrepcxoM jnbnce „TpoüHoe 
ManeHbKoe 3epKaJibue“ . O h o  h m c jio  TaKofi ycnex, 
h t o  b  nocjie^yioiiiHe .aecBTHJieTHB o h o  70 pa3 nepe- 
H3j3aBaJiocb. B no3HHeM nonoJiHeHHOM BapnaHTe 
KHHTH, H3,aaHHO0 B BaU (1788) MOXCHO npoHecTb 
noapoÓHoe onHcaime nemepbi Bapa^Jia b ArrTejiex, 
KOTopoe aBTop H33biBaeT EaparbJia. KpoMe 3Toro 
b  yneŐHHKe ynoMHHaioTca h  apyrne nemepw, h  06 
OflHOH CJlOÍKeHO CTHXOTBOpeHHe.
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Karszt és Barlang, 1982. évf. II. füzet, p. 101—106., Budapest

Székely Kinga

A KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZET 
BARLANGTANI OSZTÁLYÁNAK 

BARLANGNYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE

Ö S S Z E F O G  L A L Á S

A barlangok nyilvántartása a védelem, a további feltárás és tudományos kutatás előfeltétele. Készítését 
Magyarországon jogszabály írja elő.

A Környezetvédelmi Intézet Barlangtani Osztálya 1981-ben — figyelembe véve az eddigi eredményeket — 
kidolgozott egy barlangnyilvántartási rendszert, melynek alapján megkezdte a gyakorlati munkát.

A barlangok nyilvántartása, dokumentációs fel
dolgozása a barlangok védelmének, tervszerű, haté
kony kezelésének, valamint a további feltáró- és 
tudományos kutatásnak elengedhetetlen előfeltétele.

A magyarországi barlangok nyilvántartása érde
kében a szervezett magyar barlangkutatás elmúlt 
70 éve alatt több személy és intézmény is tett erő
feszítéseket. A magyarországi barlangok irodalmi 
jegyzékének (Siegmeth—Horusitzky, 1914) elő
szavában ezt olvashatjuk: „A Magyarhoni Földtani 
Társulat Barlangkutató Bizottsága már megalakuló 
ülésén a legsürgősebb teendői egyikének a Magyar- 
ország területén előforduló barlangok összeírását 
s a róluk szóló irodalom összeállítását, valamint 
egy barlangtérkép megszerkesztését tekintette.”

Bár jelentős tervek, sőt eredmények is felmutat
hatok, de a barlangok naprakész nyilvántartása 
— annak ellenére, hogy annak készítését több mint 
20 éve jogszabály írja elő — nem született meg.

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal felügyelete alatt 1981-ben létrejött Kör
nyezetvédelmi Intézet Barlangtani Osztálya kapta 
feladatként, hogy a tapasztalatok alapján — a kü
lönféle nyilvántartási módok figyelembevételével — 
olyan rendszert dolgozzon ki, amely a barlangokról 
a lehetőség szerint a legteljesebb információt 
nyújtja. Cél volt, hogy az adatok manuális és gépi 
adatfeldolgozásra egyaránt használhatók legyenek, 
s ne csak a barlangról, de a barlangban végzett 
kutatásokról is tájékoztatást nyújtsanak, valamint, 
hogy a legfontosabb dokumentációs anyagok egy 
helyen fellelhetők legyenek.

A természetvédelmi jogszabály értelmében nyil
vántartásba kerül minden olyan természetes eredetű 
üreg, amely zárt szelvényű részének hossztengelye 
meghaladja a 2 m-t, és a szelvény méretei lehetővé 
teszik az ember számára a behatolást.

A Barlangtani Osztály átvette a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat Dokumentációs Szakosz
tálya által már 1971—1972-ben kidolgozott bar
langkataszteri felosztást (Kordos, 1972).

A Barlangtani Osztály által kidolgozott nyilván
tartási rendszer felépítése:

I. Barlangleltár

II. Barlangkataszter
1. Vezérlapok

— Barlangkataszteri törzslap
— Térképtörzslap
— Irodalom
— Kutatási törzslap
— Fényképösszesítő

2. Dokumentáció
— irodalom
— térkép
— fénykép

III. Topográfiai térképek

1. A barlangkataszter tárolószekrénye
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2. Barlangkataszteri törzslap A oldala

I. Barlangleltár

A barlangleltár elősegíti a barlangok név szerinti 
keresését, azonosítását. Megadja a barlang katasz
teri számát, amely alapján a vonatkozó anyag a 
kataszterben előkereshető.

A barlangleltárhoz három különböző színű 
125 mmX75 mm-es karton tartozik.

Fehér színű karton készül minden feldolgozott 
barlangról, amelyen szerepel a barlang neve, katasz
teri száma, hegység, város vagy község, ahová a 
barlang közigazgatásilag tartozik. A karton jobb 
szélén levő rovatok bejelölése tájékoztatást nyújt 
arról, hogy a kataszterben a barlangról milyen 
vezérlap található.

A feldolgozott barlangok minden szinonima 
nevéről piros színű karton készül, ahol a szinonima 
mellett a barlang hivatalos neve és kataszteri száma 
szerepel.

Zöld színű karton készül minden olyan mestersé
ges üregről, karsztjelenségről, amely az irodalom
ban barlangként szerepel, vagy eredetének nem 
ismeretében bárki azt a barlangok közé sorolhatná. 
A kartonon a fehér színű kartonnal azonos rovatok 
szerepelnek. Az objektum önálló kataszteri számot 
azonban nem kap, ott csak a négy számjegyű körzet
szám szerepel.

Bármelyik színű kartonon átlósan húzott piros 
vonal azt jelenti, hogy az objektum az irodalmi ada
tok hiányossága miatt nem azonosítható vagy be
omlott, feltöltődött, lerobbantották stb.

A fehér és színes kartonok vegyesen, ABC rend
ben kerülnek a tárolódobozba.

II. Barlangkataszter

A barlangkataszter célja: a barlangokról ismert 
összes jellemző adat barlangonkénti rögzítése, a vo
natkozó anyag fellelhetőségének nyilvántartása, a 
legfontosabbak beszerzése és egy helyen történő 
tárolása.

A barlangkataszter anyaga 135 cm magas, 60 cm 
mély és 42 cm széles, 4 db 30 cm magas fiókot tar
talmazó lemezszekrényben kerül elhelyezésre, ka
taszteri egységenként, barlangonként növekvő szám
sorban. Egy-egy barlanghoz tartozó anyagot egy
mástól a barlang nevével és kataszteri számával el
látott karton választja el ( l . sz. melléklet).

1. A v e z é r l a p o k  A/4 méretű, különböző 
színű, nyomtatott, fekvő, kétoldalas kartonok. 
Minden vezérlapon szerepel a barlang neve és ka
taszteri száma.
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n  Felfedem* l'J3o. kútásás közben.
19Ó5. Toldy Barlangkutató Coooort: 800 m 
1961-82. Álba Reg La Barlangkutató Csoport: 1 000 m 
1982-83* Acheron Barlangkutató Csoport: 15o m_____

23
A k ú t :  t e c h n ik a i  e s z k ö z z e l .
A b a r la n g :  könnyű m á s z á s s a l , a l a p f e l s z e r e l é s s e l

2 4  K rre lO i*  u fe m e tó i* . g o n d o io i* :

OKTH K ö z é p -d u n á n tú li  F e lü g y e lő s é g e , Veszprém

25 A Uioy*t*t f*ltí«*!*»

27 AI*fJi«lok«;

76 A uto-jjti?! erg. b ti w*'»

28 A kiépítés célja

79 < e p .t .tt  hostt

30 M.n.'tév*1 «ét**>i»T**’v*’ 

z s a l u z o t t  b e to n , 
b e to n  k ú tg y ű n l

b a r la n g já r ó l
h * l la d é k

y/*aetl**or
fo k o z o t ta n  v é d e t t

K iio lu M t. K .* < * v * te tif
H e ly s z ín e n :B a r la n g ta n i  0 . K á rp á t J ó z s e f  19 0 3 * 1 .1 . 
1 9 0 1 .n o v .l .

A b a r la n g  a  C s e rs z e g io m a ji  tem e tő  
6 3 .8  m m ély  k ű t já b ó l  4 9 ,6  m m ély
sé g b en  n y í l i k .  A k ú t  mp már s z á 
r a z .

A b a r la n g  j e l e n l e g  n y i tv a  á l l ,  
C 3 a k  a  k ú tk á v á t  e g y  le e m e lh o tő  
k ő la p  f e d i .  A b a r la n g  l e z á r á s a  
- é le tv é d e lm i  okok m i a t t -  f o ly a 
m atban van.

3. Barlangkataszteri törzslap B oldala

Barlangkataszteri törzslap
A törzslap egy-egy barlangra vonatkozó összes 

jellemző adatot tartalmazza. A 33 rovatos nyomtat
vány két féle kivitelben készül. A vékony papírra 
nyomtatott törzslap a terepen munkapéldányként 
használható, míg a karton törzslap kitöltés után 
bekerül a kataszterbe.

A munkapéldányon a legjellemzőbb válaszok 
előnyomtatva szerepelnek, melyek közül a meg
felelőt aláhúzással jelöljük. Kézzel csak az egyedi, 
illetve a kiegészítő jellemzőket, adatokat írjuk be.

A karton törzslapon előnyomtatva már csak a 
33 rovatcím szerepel, és a szabad helyre pedig csak 
a vonatkozó adatok írandók be (2—3. sz. melléklet).

A 9—12. sz. rovatnál a zárójelben írt (M) vagy 
(B) azt jelenti, hogy az adat mért vagy becsült érték. 
A 20. sz. rovatnál csak olyan feldolgozás szerepel, 
amely már nyomtatásban megjelent, illetve az olyan 
kézirati munka, amely mindenki számára hozzá
férhető helyen található. Ugyancsak a 20. sz. rovat
nál szerepel a barlang — dr. Bertalan Károly által 
a Barlangtani Intézet részére készített — barlang
leltári száma is. A 21. sz. rovatban l:10 000-es 
topográfiai térkép 10 X 10 cm-es kivágatán a barlang 
helye látható. A 31. sz. rovat „védettségénél” szere
pel, ha a barlang fokozottan védett, vagy a felszíni 
védőterülete is védelem alatt áll.

Térképtörzslap
A törzslap barlangonként a nyilvántartásba vett 

térképekről nyújt tájékoztatást. A térképek adatait 
táblázatosán tartalmazza, lehetővé téve a gyors 
áttekintést és a célnak megfelelő térkép kiválasztását 
(4. sz. melléklet).

Irodalom
Az irodalmi hivatkozások barlangonként — lehe

tőség szerint időrendben — kerülnek a törzslapra 
(1 lapra max. 18 db). Minden irodalmi hivatkozásnál 
13 számozott kocka található (1. feltárás, 2. geoló
gia, 3. genetika, morfológia, 4. hidrológia, 5. klima
tológia, terápia, 6. geofizika, 7. őslénytan, 8. régé
szet, 9. biológia, 10. térkép, 11. fotó, 12. barlang
leírás, történet, 13. egyéb).

A szám alatt, a kockában elhelyezett X jel ad 
tájékoztatást az irodalom tartalmáról (5. sz. mel
léklet).

Az irodalom sorszáma alatt elhelyezett +  jel azt 
jelenti, hogy a hivatkozott irodalom a dokumentá
cióban, a — jel pedig azt, hogy az Osztályon egyéb 
helyen található.

Ha a hivatkozott irodalom csak pár soros, az idé
zet pirossal gépelve kerül a szerző neve és a mű 
címe alá.

103



Egy-egy barlang irodalmánál — a korai műveket 
kivéve — nem található olyan szerző írása, aki a 
barlang nevét, minden információ nélkül csak 
említi.

Kutatási törzslap
A törzslap a barlangkutató csoportok éves jelen

tései alapján tájékoztatást nyújt arról, hogy a bar

langban melyik csoport, melyik évben, milyen jel
legű munkát végzett.

A törzslapon szerepel a csoport neve, a jelentés 
éve és az irodalomnál már ismertetett 13 szakonkénti 
felosztás. Miután a csoportok a barlangban végzett 
munkáról tájékoztató jellegű, vagy tényszerű be
számolót adhatnak, a rovatok ketté vannak osztva. 
A szükséges rovat bejelölése x-szel történik (6. sz. 
melléklet).

C se rsz e g to m a j i - k ú tb a r l a n g  t é r k é p  t ö r z s l a p

tv
felmérte.

szerkesztene
a felmérés 

eszközei
méret-

aránv
vetületi
rendszer

anyag fellelhetőség meg/egyzés

1 1 .

198o Á lba R eg ia  
C so p o rt, 
K árpát,. J .

függőkomp.
t á j o l ó
fo k iv
m é rő sz in ó r

l :4 o o iz o m e tr ik u í fénym. Á lba R e g ia  C so p .l9 8 o . 
j e l e n t é s é

L 2 .

1981 » n «f 1 : 2oo a la p r a j z nyom tatv . M a gyaro rszág  b a r la n g  
t é r k é p e i  1 .
C se rsz e g to m a j i - k u t -  
b a r la n g  l :2 o o

- 134o m é te rn y i 
j á r a t ,  8 té r k é p -  
sz e lv é n y e n

4. Térképtörzslap

C se rsz e g to m a ji-k ú tb e rlá n g ______  i r o d a l o m  j 4| 4 ) 4}o |
A  barlang neve K atasz teri szama

9.

+

L eél-Ö ssy  S ándor/1953 /:A  C se rszeg to m aji k ű tb a r la n g  -  H id r. K ö z i.3 3 .é v f .7 -8 . p.3Ó9-313#

f  lé ’ * 1* S. 6 j a 9 ’x H . 13 13

Lo.

■r

Szentes F e re n c /1 9 5 3 / :J e le n té s  az 1952 .évben M agyarországon -  k é z i r a t ,  MAPI A d a ttá r  von. p . 53-54. 
a  K esz th e ly i-h eg y ség b en  v é g z e tt  b a u x itk u ta tó
m u n k ála to k ró l i. * i a

: _ L
7 8 9 10 ti 17 |13ti. am ert

5. Irodalom nyilvántartólap

C s e r s z e g to m a j i - k ú tb a r la n g  k u t a t á s i  t ö r z s l a p  4 4 4 cl 2
A  barlang neve Kataszteri száma

Csoport név év felt. 9*° I-
gén.

morf. hkJr.
klíma

tér.
geof. 6si. ré » bioi. térk. fotó

leír.
egyéb

Á lba R e g ia 1982 X X

A cheron 1982 X '°2 X X

6. Kutatási törzslap

C se rsz e g to m a ji-k ú tb a rla n g FÉNYKÉP-ÖSSZESÍTŐ W

A f e l v é t e l A f i lm A f i lm tá r o lá s i

száma megnevezése éve s z e rz ő je anyaga,
m érete h e ly e szám o Megjegyz.

1 K ip re p a rá ló d o tt  f a l r é s z l e t 1 9 8 1 H azs lin szk y  ? . f f .  6x6 ÍVI BTO HT e i l l o l / l

2 Szürke terem N - •1 M Vf HT S l l l o l / 2

7. Fényképösszesítő
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F É N Y KÉ P  N Y I L V Á N T A R T Ó  l  AP
4 4 |4 C| 2 2 2

Kataszteri szám Felv sorsz

Felvétel helye

Cserszegtomaj i-kútbarlang
Film anyaga, mérete

fekete-fehér 6 x 6

Felvétel címe. megnevezése

A barlang bejárata.
A kihúzó brigád munkában.

Felvétel időpont|a

1 9 8 1 . novem ber 1 .

Azonosítás

Felvételt készítette

Hazslinszky Tamás

Szerző címe

Környezetvédelmi Intézet

8. Fényképnyilvántartó lap A oldala

Fényképösszesítő
A fényképösszesítő szintén barlangonként tartal

mazza a Barlangtani Osztály tulajdonát képező 
színes és fekete-fehér pozitívokat és negatívokat, 
valamint olyan papírképeket, amelyek negatívjai 
külső személyek tulajdonában vannak (7. sz. 
melléklet).

2. A d o k u m e n t á c i ó  (térkép, irodalom és 
fénykép) a kataszterben barlangonként, a vezér
lapok után külön dossziéban kerül elhelyezésre.

Az irodalomhoz kerül eredetiben vagy másolatban 
az irodalom vezérlapján szereplő fontosabb be
szerezhető anyag. A gyűjteménybe nem kerül el
helyezésre a kisebb jelentőségű vagy újabb informá
ciót nem nyújtó irodalom, valamint az olyan na
gyobb lélegzetű dolgozat, könyv vagy jelentés, 
amely a Barlangtani Osztályon könyvtári vagy 
irattári állományban megtalálhatók.

A gyors áttekintés és az egyszerű rendezés érdeké
ben minden irodalmon szerepel az irodalom törzslap 
vonatkozó sorszáma.

A térképekhez kerül eredetiben vagy másolatban 
minden beszerezhető, a térképtörzslapon szereplő 
anyag. A kataszterben nem kerülnek elhelyezésre a 
térképek eredeti pauszai, illetve az Osztályon fellel
hető könyvek, jelentések vagy dolgozatok mellék
leteként szereplő nagyobb méretű térképek.

A fényképeknél találhatók a barlang bejáratát 
és a barlangot ábrázoló pozitív papírképek. A képek 
általában 18x18 cm-es nagyításban, fényképnyil
vántartó lapra vannak felragasztva (8. sz. melléklet).

A fénykép-nyilvántartó lap A oldalán látható 
adatok mellett, a B oldalon a felvétel körülményeire, 
tartalmára vonatkozó leírás, a negatív tárolásának 
helye és száma, valamint a további nagyítások ideje 
és célja szerepel.

A diapozitívok, nagyság szerint, időrendben, vala
mint a negatívok szintén időrendben külön — nyil
vántartás szerint — vannak tárolva.

A barlangnyilvántartási rendszerbe később kerül 
beépítésre az egyéb dokumentumok (levelek, képes
lapok, plakátok stb.) feldolgozásának és nyilván
tartásának rendje.

III. Topográfiai térképek

A barlangok helyének nyilvántartásához, koordi
nátáinak meghatározásához és terepi felkeresésük
höz grafikus alapot l:10 000-es topográfiai térkép 
szolgáltat.

A barlangok helye — terepi azonosítás vagy be
mérés alapján — a térképlapokon 1 mm átmérőjű 
fekete körrel van ábrázolva, és mellette nem a neve, 
hanem a törtalakú kataszteri számból csupán a
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nevezőben szereplő 3 számjegy szerepel. A kataszteri 
körzetszám a körzethatáron belül csak egy helyen 
szerepel.

A topográfiai térképek tárolása a titkos térképek 
tárolási előírása szerint történik.

* * *

A barlangok nyilvántartási rendszerének kidolgo
zása után már 1981-ben megindult a gyakorlati 
munka is. Először a 85 fokozottan védett barlang 
feldolgozása készült el a rendelkezésre álló doku
mentumok alapján, helyszínelés nélkül. 1982-ben 
a bükki barlangok nyilvántartásba vétele kezdődött 
meg, és napjainkig helyszíni bejárással több mint 
500 barlangról készült el.

A feldolgozás alapját a barlangokról szóló vagy 
azokat említő irodalmi adatok megkeresése képezi, 
mely lehet nyomtatásban megjelent vagy kézirati 
munka egyaránt.

A fellelt irodalmi hivatkozás alapján a barlango
kat a helyszínen azonosítjuk, bejárjuk, a törzslapját 
kitöltjük, amennyiben arról térkép nem ismeretes, 
felmérjük; a bejáratról és gyakran a barlangról is 
fényképet készítünk; helyét pedig a topográfiai 
térképen megjelöljük.

Nagyon sok esetben a barlangról csak szóbeli köz
lés alapján értesülünk, illetve egy-egy kataszteri 
egység feldolgozása közben végzett terepbejárás 
során találunk rá.

500 feldolgozott barlang közül 190 szerepel a 
Bertalan Károly készítette barlangleltárban, 80-ról 
irodalomból vagy csoportjelentés alapján szereztünk 
tudomást, 230-at pedig a helyszínen terepbejárás 
során ismertünk meg.

A barlangnyilvántartásba kész anyagként csak 
az Osztály által a helyszínen azonosított barlangok 
kerülnek.

Egy-egy kataszteri egység ismert barlangjainak 
felvétele után azokat az Osztály hely- és névazonosí
tás érdekében az MKBT Dokumentációs Szak
osztályával egyezteti. A barlangok kataszteri szá
mozására az egyeztetés után kerül sor.

A barlangok nyilvántartásába — a kezelési ügy
rend szerint — bárki betekinthet.

Ezúton szeretnék köszönetét mondani azon bar
langkutatóknak, akik munkánk közérdekét meg
értve segítségünkre voltak. Külön köszönöm Hevesi 
Attila önzetlen segítségét, aki minden tudásával, 
kimagasló terepismeretével elősegítette, hogy mun
kánkat gyorsan és minél eredményesebben végez
hessük.

Székely K inga 
Budapest 
Füst M ilán u. 12. 
1039
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THE CAVE-REGISTER SYSTEM 
OF THE SPELEOLOGICAL DEPARTMENT 

OF THE INSTITUTE 
FÓR ENVIRONMENTAL PROTECTION

The registration of caves is a precondition of 
their protection, further exploration and scientific 
research. Fór the registration of caves efforts were 
made by several persons and institutions in the pást 
70 years of organized Hungárián cave-exploration. 
The Speleological Department of the IEP developed 
a new system of cave-evidence keeping—on the base 
of former experiences and practical work has 
began too.

According to the Rule of Environmental Protec
tion every cavity formed by natural factors and ha- 
ving a closed cross-section being longer than 2 met- 
res and which enables the penetration of humán 
beings: has to be registered.

CHCTEMA YHETA nEUJEP B OT/JEJIE 
nEIlíEP HHCTHTYTA OXPAHbl 

OKPy^CAIOIUEH CPE/fbl

YneT nemep flBJweTCB hcoóxoahmmm ycjioBHeM 
hx 3amHTbi, flaJibHeiímeH pa3BenKH h HayHHoro 
HCCJieflOBaHHH. yneTa nemep BeHrpnH 3a npo- 
meaniHe 70 JieT opramooBaHHoro BeHrepcKoro 
nemepoBezieHHfl MHorne aeíiTejiH h opramoauHH 
npHJIOHCHJIH yCHJIHB. XOTH H HMeiOTCH ÓOJIbUIHe 
npoeKTbi h nacTHbie pe3yjibTaTbi, ,ao cnx nop He 
cocTaBJieH noJiHbiü yneT nemep.

Ha ocHOBaHHH onbiTOB b 0 T,aejie nemep MucTHTy- 
Ta oxpaHbi oKpyacaiomefi cpe^bi b 1981 rojty óbuia 
pa3paóoTaHa HOBaa cncTeMa yneTa nemep h Ha- 
naTbi npaKTHnecKHe paóoTbi. n o  AexpeTy oó oxpaHe 
OKpyacaiomeH cpenw b yneT aojixchw  BKJiioHHTb Bee 
Taxne ecTecTBeHHbie nojiocra, .amma npoflOJibHoö 
och  3aKpbiToro npo(j)HJia k o to p w x  npeBbimaeT 2 m . 
h pa3Mepbi npo^HJiB oöecneHHBaioT npoHHKHOBe- 
HHe HejioBexa b h h x .

CTaTbH nonpoÓHO mnaraeT cTpoeHHe cncTeMbi 
yneTa h npHMeHaeMbie ÓJiaHKH.
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S Z E M L E
----------------------------------------------------------------------------------

Havas Péter —  Szablyár Péter

ÚJ ESZKÖZÖK A BARLANGTÉRKÉPEZÉSBEN

A barlangtérképezéshez használt eszközök, mérési 
és ábrázolási módok zömében a bányamérési 
gyakorlatból adaptálódtak, mivel mindkét területen 
hasonló körülmények között, hasonló mérési
ábrázolási feladatokat kell megoldani.

A számítógépes adatfeldolgozás fokozatosan tért 
hódít a barlangtérképezés területén is, különösen 
azokban az országokban, ahol nagyszámú, nagy ki
terjedésű barlang feltérképezése a feladat (WEFER 
1971, 1974, USA; ELLIS 1978, Nagy-Britannia), 
ill. ahol a barlangi hosszúsági és mélységi világ
rekordok naprakész karbantartása szükséges.

A nagy pontosságú adatfeldolgozás megköveteli 
a feldolgozott adatok pontosságának növelését, 
a méréstechnika fejlesztését.

A járatszelvények mérethű ábrázolásában koráb
ban átütő minőségi változással kecsegtetett a bánya
mérési gyakorlatból továbbfejlesztett fotogrammet- 
rikus szelvényezés (MAUCHA, et. al., 1962), mely
nek eszközeit és mérési módszerét napjainkban 
is korszerűsítik, fejlesztik (TRÜSSEL, 1980), annak 
ellenére, hogy méréstechnikai korlátái és magas 
költségei miatt ez a módszer általánosan nem tudott 
elterjedni.

A lézertechnika eredményeit felhasználva bánya
mérési-szelvényezési feladatokra olyan lézeroptikai 
mikroszámítógépes rendszereket fejlesztettek ki, 
amellyel a mérés helyszínén azonnal megjeleníthető 
és mágnesszalagra rögzíthető a tájolt és magasságilag 
definiált járatszelvény. A nagy tömegű (30 kg) 
és méretű érzékeny műszer és kiegészítő egységei 
mai magas áruk miatt inkább csak a fejlődés távla
tait jelzik számunkra (SIG Bautechnik AG, 1981).

Hazai — szerényebb — lehetőségeinket figyelembe 
véve a „TELETOP” belső bázisú, tachimetrikus 
távolságmérő alkalmazása már igen magas pontos
sági színvonalat jelent, a hozzájutás nehézségei 
és az alkalmazásához szükséges szakmai ismeretek 
hiánya miatt elterjedten nem alkalmazzák.

2. ábra. A 3 méteres teleszkópos mérőrúd leolvasó 
egysége

Az általános hazai gyakorlatban a szelvények 
felvételezésekor mérőléceket, mérőrudakat használ
nak (HORVÁTH, 1981).

Az elmúlt években általános mérnöki alkalmazás 
céljaira olyan korszerű hossz- és magasságmérő 
eszközöket fejlesztettek ki, amelyek egyszerű fel
építésüknél fogva igen jól alkalmazhatók barlangi 
méréseknél is. Alkalmunk volt ezek közül két fajta

1. ábra. 3 méteres teleszkópos mérőrúd
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3. ábra. 8 méteres teleszkópos mérörúd

teleszkópos mérőrudat a gyakorlatban is kipróbálni, Adatai: mérési tartomány: (0—70) 70—300 cm
melyekkel igen kedvező tapasztalatokat szereztünk.

3 m-es teleszkópos mérörúd (1. ábra)
Típus: „messfix”
Gyártó: NEDO (Nestle und Fischer)

mérete (összetolt állapotban): 
hossza: 70 cm
szélessége: 3,7 cm
vastagsága: 2,7 cm
tömege: 1 kg
anyaga: eloxált alumínium 
leolvasás: egybeépített kényszerkapcsolatú mérő
szalagról mm pontossággal (2. ábra)

8 m-es teleszkópos mérörúd (3. ábra)
Típus: „Digital reading measure pole” (digitális 

leolvasású mérörúd)
Gyártó: SK SENSHIN 
Adatai: mérési tartomány 141—800 cm 

mérete (összetolt állapotban): 
hossza: 141,5 cm
szélessége: 2—5,5 cm
vastagsága: 2—4,5 cm
tömege: 2 kg
anyaga: üvegszálerősítésű poliészter, gumi 
leolvasás: egybeépített kényszerkapcsolatú mérő
szalagról mm pontossággal 

A mérőrudak barlangi használatát a 4. ábra mutatja.
H avas Péter 
Budapest 
Böszörményi út 6. 
1126

Szablyár Péter 
Budapest 
Váralja út 15. 
1013
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V I T A

ÉSZREVÉTELEK
Fodor István: A barlangok éghajlati és bioklimatológiai 

sajátosságai c. könyvéhez

Fodor István értékes munkájában több olyan 
részlet van, amellyel vitába kell szállnom.

1. Sajnos, mind a szerző, mind a kéziratot átnézők 
figyelmét elkerülte, hogy az Abaligeti-barlang 
bruttó légforgalmát enyhén szólva illetlenség évi 
16 152 982,0 m3-nek megadni. Hogy mást ne mond
junk, ennyi számjegy meghatározásához a bejárat 
méreteit kb. 5 • 1(>-9 m pontossággal kellett volna 
megmérni (a kék fény hullámhossza 4,5 *10-7 m). 
Maradjunk annyiban, hogy a légforgalom kb. 
16 millió m3 évente.

2. A korrelációs egyenletekben egymás mellett 
szerepel a hőmérséklet, a relatív légnedvesség és 
a páranyomás, pedig ezek közül csak kettő függet
len, melyekből a tetszőleges harmadik kiszámítható.

3. Kár volt a divatnak engedve az egyes barlangok 
középhőmérsékletét megadni. A későbbiekben 
Fodor maga is hangsúlyozza, hogy a barlangokban 
egy erős felszíni hatás alatt álló bejárati és egy meg
lehetősen állandó belső klímazóna különböztethető 
meg. Ennek következménye viszont, hogy a bar
lang középhőmérsékletének nevezett számadat 
döntő mértékben a barlang ismert hosszától függ: 
rövid barlangban nagy a bejárati zóna súlya, hosszú 
esetén nem sokat számít.

4. A középhőmérséklet fogalma mellett az alkal
mazott számítási módszerrel sem érthetek egyet. 
Fodor a nyers adathalmaz középértékeként az Aba- 
ligeti-barlangra 10,1±0,1°C középhőmérsékletet 
állapított meg. Ugyanezekből az adatokból idő 
és hely szerinti homogenizálás után 10,6 °C adódik; 
én ezt korrektebbnek tartom. Hasonló a helyzet 
a relatív légnedvesség és a páranyomás közép
értékeivel is.

5. Nem tudok egyetérteni azzal az állásponttal, 
mely szerint a barlangi huzat sebessége bizonyos 
határértéken túl nem növekedne: az áramlástan 
szerint nagyobb hőmérsékletkülönbséghez nagyobb 
sebességnek kellene tartoznia. A határérték létezése 
mellett előadott bizonyítékokat nem találom meg
győzőnek.

Sajnálatos értelemzavaró sajtóhiba, hogy az 
aeroszol-összetételt ismertető táblázatok címe „A le
vegő kalcium- (stb.)-ion-tartalma” ; nyilvánvalóan 
az aeroszolkondenzátum kalcium (stb.) tartalmáról 
van szó.

Az egyébként igen kulturált kiállítású könyv 
szerkesztésével sem értek teljesen egyet. Az alkalma
zott nyomdatechnika mellett a fényképek jelentős 
része inkább rontja, mint emeli a színvonalat. Nagy 
kár, mert a képek zöme megfelelő reprodukció ese
tén igen mutatós lehetne. Az adott körülmények 
között azonban szerencsésebb lett volna inkább 
még néhány diagrammot beiktatni; Fodornak nyil
ván van még háromszor annyi, mint amennyi 
a könyvbe befért.

Sajnálatos, hogy a könyv ismertetése kapcsán* 
bíráló megjegyzéseim is születtek. Meggyőződésem 
azonban, hogy ez a könyv, melyet magam is nagy 
haszonnal forgattam, hosszú ideig alapvető munka 
lesz. Nem szeretném (és nyilván Fodor sem szeret
né), ha néhány félreérthető vagy vitatható részlet 
a „füleki vár barlangja” mintájára tovább gyűrűzne.

Gádoros Miklós

* Az ism ertetést a „Szpeleológus könyvespolca”  c. rovatunkban 
közöljük. (Szerk.)

Válasz Gádoros M. észrevételeire

A barlangok klímáját és az ott uralkodó főbb 
meteorológiai sajátosságokat összefoglaló könyvben 
a hazai és nemzetközi szakirodalom eredményein túl, 
mintegy 15 éves saját kutatómunkára támaszkodva 
olyan bioklimatológiai rendszer felépítése volt a cél, 
amely a barlangban tartózkodó ember közérzetét 
vette alapul. Mindamellett, hogy a könyvben fel
sorakoztatott konkrét megfigyelési tényanyagra 
támaszkodva a kitűzött célnak megfelelően számos

éghajlati törvényszerűséget sikerült megfogalmazni, 
a korábbi kutatásokat nem tekinthetjük lezártnak. 
Ez pedig azt is jelenti, hogy örömmel vettem 
Gádoros Miklós bíráló megjegyzéseit, amelyek közül 
néhány pontosítással teljes mértékben egyetértek. 
Elfogadom a barlangok levegőforgalmának meg
határozására tett észrevételeit. Bár számításainkat 
a mérhető legpontosabb keresztmetszet és légáram
lásmérések alapján oldottam meg, a szükségszerűen
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fellépő mérési hibák alig engedhetnek meg pontosabb 
megállapítást, mint a „kb. 16 millió m3 évi lég- 
forgalom” .

Vitapartnerem úgy fogalmaz, hogy kár volt 
a divatnak engedve az egyes barlangok közép
hőmérsékletét megadni...” . Ami a középhőmérsék
let értékének és általában a középértékek kritikáját 
illeti — mármint, hogy ez a középérték mennyire 
jellemzi, ill. nem jellemzi a barlang egész légterét —, 
azzal magam is egyetértek, hogy mégis megadtam 
ezeket az értékeket, az nem a divat követésével 
magyarázható, hanem azzal a gyakorlati jelentőségű 
ténnyel, hogy a legtöbb tudományos munka meg
adja a középértéket, (a középhőmérséklet, a pára
nyomás középértéke stb.) mint mutatót, és ha ez 
az adott barlang egész légterének nem is a legpreg
nánsabb mutatója, az azonos elven számított közép
értékek a különböző barlangok hőmérsékleti, lég- 
nedvességi stb. viszonyainak egybevetéséhez viszony
lag jól felhasználhatók. Amennyiben pedig a közép
értékhez tartozó szórást is megadjuk, akkor már 
jóval többet mond, éppen ezért az egyes klíma
elemeknél nemcsak a középértéket és a szórást 
adtam meg, hanem a vizsgált barlangokra jellemző 
sűrűségfüggvényeket is, amelyek már alkalmasak 
az adott klímaelemek részletesebb elemzéséhez is.

A vitatott kérdések között talán legtávolabb áll 
nézetazonosságunk a barlangi huzat sebesség- 
növekedésének megítélésében. Véleményem szerint

ennek oka abban van, hogy a barlangklíma egyik 
fontos, de több vonatkozásában kellőképpen fel 
nem tárt problémájáról van szó. Magam is abból 
a Gádoros Miklós által is megfogalmazott áramlás
tani tételből indultam ki, hogy nagyobb hőmérsék
letkülönbséghez nagyobb sebességnek kellene tar
toznia (115. oldal 55. ábra). A több éven keresztül 
végzett légsebesség mérések gyakorlati tapasztalata 
azonban azt bizonyította, hogy egy bizonyos határon 
túl a hőmérsékletkülönbség növekedésével a bar
langi légáramlás sebessége nem növekszik tovább. 
Ennek oka lehet az is, hogy az áramló levegő 
a karszt hajszálrepedéshálózatát is figyelembe véve, 
óriási felületen érintkezik a szilárd felszínnel, olykor- 
olykor pedig a vízfelszín sem elhanyagolható faktor, 
így a súrlódással nem mint lineáris fékező tényező
vel kell számolni. Tapasztalati megfigyeléseimet 
pedig legjobban egy szigmoidtípusú függvénnyel 
tudtam rendszerbe foglalni, ami nem zár ki más 
megközelítési lehetőséget. Mindez természetesen 
— a vita akadémikus jellegét elkerülendő — 
további kutatásokat igényel, és már csak ezért is 
hasznosnak tartom a probléma felvetését.

Gádoros Miklós egyéb észrevételeivel egyetértek, 
azok mind a további kutatásokhoz, mind pedig 
a téma újabb feldolgozásához hasznos szemponto
kat nyújtanak.

Fodor István

M i n d e n n e m ű  s z p e l e o l ó g i a i  —  e x p e d í c i ó s  —  g e o l ó g i a i  f e l s z e r e l é s

Petzl, TSA-Marbach, Troli, Stubai, Bonaiti, Edelweiss — Edelrid — Bluewater gyártmányokból, 
karbidlámpák — fejlámpák — geológuskalapácsok, Jumar-, Gibbs-, Petzl-karabinerek, 

Maillons-mászókötelek, beülő-bekötőhevederek, önfúróék, bivakmatrac 
— barlangi hátizsák — PVC-overall, alumíniumfólia — szivacs — rugalmas alsóruha stb.

K a p h a t ó :

Erika Kittel—Werner Hollender barlangkutató felszerelés üzletében Bécsben.
K é r j e  r é s z l e t e s  k a t a l ó g u s u k a t .

A z  i l l u s z t r á l t  k a t a l ó g u s  a  T á r s u l a t  t i t k á r s á g á n  m e g t e k i n t h e t ő .

A -1030 Wien, Rasumofskygasse 34/17 Tel.: (0222) 73 29 694
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NEMZETKÖZI BARLANGTANI KOLLOKVIUM 
CSEHSZLOVÁKIÁBAN

Az 1980. évi szófiai Európai Regionális Konferen
cián született határozat értelmében a szocialista 
országok barlangkutatóinak II. találkozójára 1982. 
augusztus 29. és szeptember 4. között Csehszlová
kiában került sor.

A kollokviumot a Szlovák Szocialista Köztársa
ság Kulturális Minisztériuma, az Országos Termé
szetvédelmi Központ és a Szlovák Barlangkutató 
Társulat rendezte. A kollokviumon — meghívás 
alapján — 27 fő vett részt, Magyarországot 4 fő 
képviselte.

A kollokvium célja volt, hogy a szocialista orszá
gok képviselői — megismerkedve a rendező ország 
barlangjaiban folyó kutatásokkal, a barlangok 
dokumentálásával, az idegenforgalom számára meg
nyitott barlangok helyzetével, a barlangok kiépíté
sének kérdésével és az amatőr barlangkutatók 
munkájával — megvitassák az eredményeket és 
problémákat, kicserélhessék tapasztalataikat és kö
zös munkával határozzák meg a következő években 
megrendezendő találkozók témakörét.

A kollokviumot Dr. Pavol Mitter, a Szlovák 
Karszt Múzeum tudományos munkatársa, a kollok
vium főszervezője nyitotta meg. Dr. Josef Kiinda 
a Kulturális Minisztérium részéről üdvözölte a meg
jelenteket, és előadást tartott a szlovák karszt- és 
barlangvédelem helyzetéről és jelenlegi felépítéséről.

A Városi Tanácsban tartott fogadás után a részt
vevők megtekintették a Szlovák Karszt Múzeum 
„A Sztracenai-barlang feltárásának 10 éves évfordu
lója” , „Barlangi plakátok” , valamint az „Ásványok’ 
című időszakos kiállításait.

Ing. Marcel Lalkoviö, a múzeum dokumentációs 
osztályának vezetője bemutatta az osztály munkáját, 
részletesen ismertetve a karszt- és barlangnyilvántar
tás rendszerét. A dokumentációs osztály könyvtár, 
térképtár, fotoarchivum és dokumentációs részekre 
oszlik. A feladatokat hét dolgozó látja el.

A dokumentációs tevékenységet 1950-ben kezdték 
meg és 1976-tól használják a központi nyilvántartási 
lapokat. A karsztjelenségek nyilvántartó lapjának 
kidolgozásához a Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat szpeleográfiai terepjelentését vették alapul.

Az NDK képviselői hozzászólásban ismertették 
az országukban használatos barlangnyilvántartási 
rendszereket, majd Hazslinszky Tamás röviden be
mutatta a Környezetvédelmi Intézet Barlantani 
Osztálya által kidolgozott nyilvántartási rendszert.

Este a Szlovák Barlangkutató Társulat által szer
vezett külföldi expedíciókon forgatott filmek, illetve 
az NDK barlangkutatók kutatási területét bemutató 
film levetítésére került sor.

Augusztus 31-én a Deményfalvi-jégbarlang meg
tekintése előtt Dr. Pavol Mitter a Deményfalvi- 
völgy geológiáját, genetikáját, Dr. Hala§, a múzeum 
klimatológusa pedig a jégbarlang mikroklímájának 
kutatásában elért eredményeket ismertette.

A deményfalvi Béke-barlangnál Alfonz Chovan, 
a Karszt Múzeum igazgatója ismertette a barlang 
kiépítési terveit, majd bemutatta annak gyakorlati 
megvalósítását.

Alfonz Chovan, a Szlovák Karszt Múzeum igazgatója 
előadást tart a Szabadság-barlang kiépítésének ter

veiről ( Hazslinszky T. felvétele )



A résztvevők elismerését váltotta ki az a tény, 
hogy a barlang kiépítése közvetlenül a múzeumhoz 
tartozik, az ott dolgozók a múzeum dolgozói. 
A kiépítési tervben rögzített munkákat mindig az 
adott helyi viszonyok szerint a helyszínen alakítják.

A deményfalvi Szabadság-barlang megtekintése 
során több helyen tapasztalhattunk olyan óvintéz
kedéseket, amelyek a barlangvédelem érdekében 
hazánkban is követhetők lennének. így például 
az algásodás ellen a lámpatestek helyzetét változ
tatják. Olyan szakaszokon, ahol az idegenforgalom 
a képződményeket veszélyezteti, azokat hálóval 
védik.

Szeptember 1-én a kollokvium résztvevői a 
Vazseci- és a Dobsinai-jégbarlang érintésével 
Rozsnyóra utaztak. A Dobsinai-jégbarlangnál 
Dr. Hala§ ismertette a barlangban folyó klíma
méréseket, az elektromos vezérlésű mérőműszerek 
rendszerét és működését. Ing. M. Lalkoviő pedig 
előadást tartott a barlangban végzett jégmozgás
mérésekről.

A kollokvium egyik központi kérdése a Baradla— 
Domica-barlangrendszer megóvása érdekében vég
zendő feladatok megvitatása volt. Ez a téma napi
rendre került a megye vezetőivel a betléri Andrássy 
kastélyban folytatott baráti beszélgetésen, ugyanúgy, 
mint a barlang bejárása során.

A Domica-barlangnál Dr. Josef Jakál barlang
genetikai előadása után megtekintettük a környéket, 
ahol az alkalmazott agrotechnika a barlang legfőbb 
károsítója.

A eliszapolódott Domica-barlang szomorú lát
ványa után az Ochtinai-aragonitbarlangban egye
dülálló képződményekben gyönyörködhettünk. 
A véletlen során feltárult barlang — bár az idegen- 
forgalom számára ki van építve — megóvása érde
kében látogatását nem szorgalmazzák.

A szlovák amatőr barlangkutatók — Dr. Roda 
István (Társulatunk tiszteleti tagja) és Rajman

László — a barlanggyógyászat terén nemzetközi 
elismerést kiváltó kutatásainak eredményét ismer
tette a Gombaszögi-barlang megtekintése alkal
mával. A Karszt Múzeum a kutatások jelentőségét 
felismerve a barlang bejáratának közelében kutató
állomást hozott létre, ahol a nevezett két kutató 
— mint a múzeum külső munkatársai — az amatőr 
barlangkutatók segítségével végzi vizsgálatait.

Érdekes és tanulságos volt végighallgatni a rozs- 
nyói barlangkutatók és a Morva Karszt természet- 
védelmi felügyelőjének színes diaképekkel illusztrált 
előadását munkaterületükről.

A Szlovák Szocialista Köztársaság leghosszabb 
barlangja a 17 km hosszú Sztracenai-barlang, 
mely a Dobsinai-jégbarlanggal egy rendszert alkot. 
A két barlang összekapcsolási kísérleteit azonban 
a jégbarlang megóvása érdekében nem engedélyezik.

A kollokvium hatodik napi programja e barlang 
megtekintése volt. Bár a barlang az idegenforgalom 
számára nem kiépített, de a barlangot kutató 
csoport, a bejárás megkönnyítése érdekében a na
gyobb aknákba vaslétrákat épített be. A barlang 
kutatásának eredményeként folyamatosan újabb 
és újabb szakaszok válnak ismertté.

A Karszt Múzeum a barlangot kutató csoport 
tevékenységének elismeréseként a faluban egy házat 
vásárolt, ahol a csoport kutatóbázist alakított ki.

Este a kollokvium résztvevői történelmi jelentő
ségű helyen, Krasznahorka vára alatt rendezett 
vacsorán a hét eseményeit megvitatva írásba foglal
ták javaslataikat. Megerősítették, hogy a bulgáriai 
határozat értelmében a szocialista országok 1983. 
évi találkozójára a Szovjetunióban kerül sor.

Szeptember 4-én J. Jakál a kollokvium utolsó 
programjaként előadást tartott a Szilicei-jégbarlang- 
nál a fennsík morfológiájáról, majd a találkozót 
a rozsnyói barlangkutatók barlangmentő bemuta
tója zárta be.

Székely Kinga

R im a s z o m b a ti  b a r la n g k u ta tó k

Jó szakemberekből álló, lelkes barlangkutató 
csoport munkájáról és szép eredményeiről tudósí
tott a Tíz év barlangkutatás Rimaszombatban című, 
magyar nyelvű tanulmányokat tartalmazó füzet. 
De gondosan megrendezett, színvonalas kiállítás is 
bemutatta a csoport életét, szakmai tevékenységét 
és eredményeit a rimaszombati (Rimavská Sobota, 
Csehszlovákia) Gömöri Múzeumban 1982. decem
ber 1-től 1983. január 31-ig.

Az öt részből álló kiállítási anyagból megismer
hettük a Gaál József által vezetett, tíz éve fennálló 
barlangkutató csoport tevékenységének rövid törté
netét, feltáró, tudományos kutató és dokumentációs 
munkáik eredményeit, az általuk kutatott karszt
terület és barlangok védelmét, és képet adott a cso
port számos külföldi tanulmányútjáról is. Részt- 
vettek többek között olaszországi, franciaországi,

valamint spanyolországi barlangkutató tanulmány
utakon, ahol több nevezetes, nagy mélységű barlang 
aljára is lejutottak. A kiállítás gazdag illusztrációs 
anyagához magyar és szlovák nyelvű feliratok adtak 
tájékoztatást.

A rimaszombati barlangkutatók munkaterületü
kön, a Gömör—Tornai-karszt nyugati peremén 
húzódó mészkővidéken, a feltáró és dokumentációs 
munka mellett tudományos vizsgálatokkal is rend
szeresen foglalkoznak. Főleg a földtani, ásványtani 
és biológiai kutatások terén értek el szép eredmé
nyeket (az opál ásványosodásának kimutatása 
az Ispán-mezei-barlang cseppköveiben, több barlang 
troglobiont faunájának begyűjtése és feldolgo
zása stb.). Ezidáig összesen több mint 1300 m 
barlangfolyosóról készítettek részletes térképet. 
Kapcsolatot tartanak fenn többek között a miskolci
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Kirakati bábukon mutatták be a mászótechnikát 
( Molnár Miklós felvételei)

Hermán Ottó, az esztergomi Kadic Ottokár 
és a budapesti Vörös Meteor Központi barlang- 
kutató csoporttal. 1980 nyarán a Hermán Ottó 
csoport segítségével sikerült föltárniuk a Poledúb- 
ravíc nevű barlangot a Derencsényi-karszton 
(Csehszlovákia), melynek falán egy geológiai érde
kesség, algasztromatolitok tömeges kimállása talál
ható. 1982 nyarán a Vörös Meteror Központi 
csoport barlangkutatói vettek részt a rimaszomba
tiak Murány-völgvi tábora keretében a Beretkei- 
karszt (Csehszlovákia) komplex kutatásában.

A rimaszombati barlangkutatók már említett 
tanulmányfüzete tíz év kutatási eredményeiről ad 
számot. A szerény kivitelű, de rendkívül színvonalas 
füzetben Gaál József a csoport tíz éves tevékenységét 
vázolja fel, dr. Gaál Lajos munkaterületük földtani 
viszonyait és az ottani karszt kutatásának jelentősé
gét foglalja össze, dr. Pomichal Richárd a Deren- 
csényi-karszt barlangjaiban élő gerinctelen fauna 
vizsgálatának eredményeiről számol be, Gyurcsik 
Károly és Benedek László a Podbaniste-Kadlub- 
barlangrendszer föltárásának történetét és legújabb 
eredményeit ismereti, dr. Gaál Lajos és dr. Kliment 
János a Derencsényi-karszt képződményeinek védel
méről írnak, Gaál József és Gyurcsik Károly a 
csoport tagjainak külföldi barlangkutató tanul- 
mányútjáról számolnak be.

A rimaszombati csoport tíz éves fennállása alkal
mából a Szlovákiai Barlangkutató Társaság Spravo- 
daj című folyóiratának 1982. évi 2. számát teljes 
egészében a jubiláló csoport eredményeinek szenteli, 
és számos fényképpel, térképpel és ábrával illuszt
rálva szlovák nyelven közli a fentebb ismertetett 
magyar nyelvű tanulmányfüzetben szereplő dolgoza
tokat, kiegészítve dr. 2enis Pálnak a rimaszombati 
csoport ásványtani kutatásainak eredményeiről 
és Gyurcsik Károlynak egy ereszkedő fékcsiga 
terhelési próbája tapasztalatairól írt tanulmányával.

A rimaszombati barlangkutató csoport tíz esz
tendő alatt a barlangkutatás minden területén figye
lemre méltó eredményeket ért el, és jubileuma alkal
mából rangos tanulmányokban, valamint szép

és rendkívül tartalmas múzeumi kiállításon ismer
tette ezeket a szép eredményeket.

Sikereikhez szívből gratulálunk, és a következő 
évtizedekre is jó egészséget, eredményes munkát 
és jó szerencsét kívánunk.

Dr. Dénes György



NEMZETKÖZI BARLANGTECHNIKAI TALÁLKOZÓ 
FRANCIAORSZÁGBAN

Az Újpalota Sport Egyesület Pannónia Barlang- 
kutató Csoportja 1981. elején felvette a kapcsola
tot a Francia Barlangkutató Szövetséggel. A ké
sőbbiekben hazánkba látogatott a szövetség elnöke, 
Michel DECABERT, valamint főtitkára, Gerard 
AIME, és cserelátogatásokban állapodtunk meg.

A kapcsolat folytatásaként 1982. elején meghívást 
kaptunk az I. Nemzetközi Barlangtechnikai Talál
kozóra, melynek tananyagát már jóval előbb meg
kaptuk. A találkozóra az U.S.E. két kutatója, 
Kardos László és Keczely György utazott ki 1982. 
augusztus 22-én. A találkozót a Saint Martin-i 
(Vercors) Nemzetközi Barlangkutató Központban 
rendezték meg. A találkozón Svájcot 3 fő, Norvé
giát 3 fő, Olaszországot 2 fő, Mexikót 2 fő, Angliát 
1 fő, Franciaországot 4 fő képviselte.

Az összejövetel célja volt, hogy a különböző or
szágok képviselői ismertessék országuk mászó-

A PETZL-féle mászófelszerelés

technikáját, és egymás között kicseréljék tapaszta
lataikat.

A beszámolók után a figyelem főként a technikára 
terelődött, a tárgyalóteremben elhelyezett PETZL 
bábun bemutatták a francia mászótechnika egész 
folyamatát. Ennek lényege:

1. A speciális beülőheveder, mely közvetlenül az 
ágyék fölött kapcsolódik össze egy delta karabiner
rel. Az új beülőheveder érdekessége, hogy egyetlen 
varrás sincs rajta, a heveder 3—3,5m hosszúságú és 
3 különböző típusú csat segítségével percek alatt 
összefűzhető.

2. A speciális mellheveder, szintén egyszerű meg
oldásban. (Itt fontos megjegyezni, hogy a mell
hevedert tilos külön használni).

3. A két hevedert egy Croll mellgép köti össze, 
melynek a mászásnál is van szerepe, mégpedig a leg
ideálisabb súlyelosztást biztosítja.

4. A beülőheveder delta karabinerébe van be
akasztva az ún. futószár, ami két kötél végből áll. 
A rövidebb kötélvég a nitt átszerelésénél játszik 
köztes szerepet, úgy a leereszkedésnél, mint a fel
mászásnál. A másik kötél vég hosszabb és egy zárt 
karabinerrel csatlakozik a kézi PETZL mászógéphez 
(más néven a poignéehez; ez olyan hosszú, hogy ha 
esetleg a mellgép elfelejtett vagy hibás kapcsolásából 
eredően beleesünk, akkor a poignée-t elérjük és 
korrigálhatjuk a hibát). A futószár és a poignée 
karabinerében van a láb-kötélgyűrű is.

Mászáskor a mellgépet beakasztjuk a kötélbe, és 
alatta addig húzzuk lefelé a kötelet, míg a nyúlás- 
határon túl nem megy. Ezt követően beakasztjuk a 
poignée-t, a lábunkat a kötélgyűrűbe helyezzük, 
belelépünk, majd egyidejűleg emeljük a lábunkat és a 
poignée-t, miközben belelépünk és felállunk. Köz
ben a Croll mellgépben szalad a kötél, és amikor 
felállunk, utána közvetlen bele is ülhetünk a beülő
hevederbe. Ezt ismételve, ritmikusan egyre feljebb 
haladunk. A felállásnál a testünket mind a négy 
végtagunkkal emeljük, így — ellentétben minden 
más mászással — egy kézre vagy lábra csak negyed
rész testsúly esik, ami a hosszútávú mászásnál ke
vésbé fárasztó.

Ereszkedő STOP-PETZL-lel. A gépet csavaros 
karabinerrel a beülő delta karabineréhez csatoljuk 
és zárjuk a karabinert. Használat közben az oldalt 
elhelyezkedő kis rugós retesz lehetővé teszi, hogy ne 
kelljen kiszerelésnél mindig kinyitni a karabinert, és 
ily módon ne tudjuk leejteni az ereszkedő gépünket. 
A gépet befűzzük, majd a stop-kart lenyomva, az 
excentrikus csigát kibillentve elkezdjük az ereszke
dést. A karral szabályozhatjuk még a sebességünket 
is, de a lényeg az, hogy elengedve a kart, a gép 
azonnal blokkol. Ez főként akkor hasznos, ha az 
ereszkedés során ájulás, ütés, rosszullét vagy más 
probléma adódna.
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A Gouffre Berger bejárata a mentés idején (Kardos 
László felv.)

E technikára jellemző: a könnyű és biztonságos 
mászás, az átszerelés, a haladás és a gépek könnyű 
tisztántartása.

A szóbeli tapasztalatcsere után gyakorlati be
mutató következett: a Gouffre Berger-barlang be
járása 26 fő részvételével, 3 nap alatt. A résztvevőket 
négy csoportba osztották, az egyes csoportok a 
következő feladatokat kapták:

E csoport: kiépíti a barlangot 640 m-ig, ott biva
kol, majd visszatér a felszínre;

II. csoport: elmegy a végpontig, bi vakol 640 m-en,
majd visszatér.

III. csoport: lemegy végig, kiszerel, bivakol, majd
visszatér.

IV. csoport: leereszkedik 640 m-ig, bivakol, majd
visszafelé kiszereli az anyagokat.

Sajnos a tervezett programot nem tudtuk végre
hajtani, mivel a második csapat leszállása után el
kezdett esni az eső, s egy hétig zuhogott. A barlang
ban —850 m-nél lezárultak a szifonok, a II. csapat 
bent rekedt.

A III. csoport tagjai már mentésre, illetve infor
mációszerzésre szálltak le, de mindössze lezárt 
szifonokkal találkoztak. Ezek után háromnapos 
mentési akció következett. A helyszínre kiszállt a 
barlangi mentők helyi szervezete, így módunkban 
volt megtekinteni egy francia barlangi mentést.

A mentésre jellemző volt az egységes technikai 
felszerelés és a szervezettség. A harmadik napon a 
mentők megtalálták —850 m-nél kollegáinkat, akik 
épségben voltak, és elindultak a felszínre. A baleset 
szerencsés kimenetelű volt.

Barátainktól az akció végén elbúcsúztunk, s re
méljük, hogy további gyümölcsöző kapcsolatot tu
dunk fenntartani a francia barlangkutató társaink
kal.

Végül ezúton is szeretném megköszönni mind
azoknak a segítségét, akik támogatták vállalko
zásunkat.

Kardos László

A IX. Nemzetközi 
Szpeleológiai Kongresszus

A IX. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 
1985. július 15—21. között a spanyolországi Jacában 
lesz, amely Aragóniában, a Pireneusok D-i elő
terében levő város. További információkat és kör
leveleket az UIS-BULLETIN következő számai 
közölnek, ill. a szervező bizottságtól szerezhetők be, 
melynek címe:

IX. Congreso Internációnál de Espeleologia 
Apartado de Correos 5.077 
Zaragoza (Espaha)

UIS-BULLETIN
1982. U2 (22)

SZOVJET BARLANGKUTATÁSI EREDMÉNYEK ’82

Kievi barlangkutatók a Kujbisevszka-barlang mély
ségét —480 m-ről —710 m-re növelték.
Egy 125 fős expedíció 70 új barlangot tárt fel a 
Nyugat-Kaukázusban. Az expedíció a legnagyobb 
mélységet a Napra-zsomboly feltárásánál érte el: 
—956 m-t.
A tomszki barlangkutatók a Vesiennyaka-barlangot 
—400 m-ig tárták fel.

A szimferopoli barlangkutatók a permi területen a
V. Pántjukhin-barlángban —650 m-en egy szifonig 

jutottak le.
Az 1982. év végi összesítés szerint a Szovjetunióban 
13 barlang mélysége haladja meg az 500 m-t és 
26 barlang hosszúsága az 5 km-t.

SPELUNCA 
1983. jan.—márc. 9. szám, p. 15.



ANGOL EXPEDÍCIÓK 1982-BEN

A BCRA barlangi búvár csoportja (Cave Diving 
Group) héttagú (5 búvár+  2 serpa) expedíciót veze
tett Görögországba. Eredményes merüléseket és 
térképezést hajtottak végre az Agia Trias, a Selinitsa 
System és a Dracos-forrás járataiban.

A BCRA barlangkutatóinak hattagú csoportja 
1982 augusztusában újra expedíciót szervezett a 
jávai Gunung Sewu karsztterületének továbbfeltá-

rására. A hathetes kutatóút során 160 barlangot 
kerestek fel, ezek közül 60-ban több mint 27 km 
hosszúságú részt térképeztek fel.

Egy négytagú angol expedíció 600 m-t meghaladó 
hosszúságú barlangot tárt fel a barlangokban sze
gény Norvégiában, Fiplingdal közelében (Kvann- 
lihoIa)- CA VÉS and CA VING

1983. febr., 19. sz.

K ü lfö ld i  b a r la n g s ta i i s z i ik á k

Belgium (1983)
1000 m-nél hosszabb 16 barlang
Leghosszabbak: 
Grottes de Han 5 720 m
Grotte de Hotton 3 500 m
Grotte de Remouchamps 2 800 m
Dréve des Etancons 2 560 m
Grotte de Pére Noál 1 800 m
50 m-nél mélyebb 27 barlang
Legmélyebbek: 
Trou Bemard 140 m
Trou Wéron 110 m
Trou qui Fume 87 m
Grotte Persévérance 84 m
Trou de TÉglise 82 m

SPÉLÉO FLASH 
1983. 136., p. 30—32.

Dél-Korea (1981)
500 m-nél hosszabb 13 barlang
Leghosszabbak: 
Chodang-gul 6 000 m
Hwanseon-gul 3 920 m
Kosi-gul 2 980 m
Seongryu-gul 2 200 m
Sockhwa-gul 1 320 m
Legmélyebbek: 
Namgandock-gul 181 m
Yongdam-gul 82 m
Nodong-gul 72 m

NOTIZIARIO SEZIONALE CLUB

Finnország (1982)
Leghosszabbak: 
Kasbergsgrottan

ALPINO ITALIANO 
1981. 35. évf., p. 24—27.

20 m
Torholagrottan 20 m
Surkealamminnagrottan 14 m
Rövarbergshalen 12 m
Grottan i Ormberget 7,5 m

GROTTES et GO UFF RÉS 
1982. 84., p. 24.

India (1982)
Leghosszabbak:
Belum Guhalu 2 114 m
Dobhakhol Cave 1 092 m
Borra Guhalu 824 m
Yerra Zári Gabbi 684 m
Gupta Cave 350 m
Billa Sorgam 
Legmélyebbek:

300 m

Borra Guhalu 86 m
Lower Swift Hole 68 m
Upper Swift Hole

Nepál (1982)
Leghosszabbak:

50 m

Patale Chhango 2 959 m
Powerstation Gupha 293 m
Mahendra Gupha 275 m
Gupteswary Gupha 190 m
Eastern Powerstation Gupha 173 m

DIE HÖHLE

Jugoszlávia (1982)
Leghosszabbak:

1982. 33. évf. 2., p. 48—59.

Postojnska jama 14 600 m
Poloska jama 11 000 m
Krizna jama 8 163 m
Kacna jama 8 080 m
Vjetrenica 

Svédország (1982)

7 503 m
SPELUNCA 

1982. 8., p. 18.

100 m-nél hosszabb 13 barlang 
Leghosszabbak:
Bodagrottorna 2596 m
Klövbergsgrottorna 250—300 m
Skallbergsgrottan 230 m
Stránbergsgrottan 190 m
Hoverbergsgrottan 185 m

GROTTAN 
1982. 17. évf. 2., p. 9.
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Lengyelország (1982)
1000 m-nél hosszabb 13 barlang
L e g h o ssz a b b a k : 
MiQtusia 9 040 m
Bandzioch Kominiarski 8 700 m
Czarna 6 000 m
Wielka Sniezna 5 100 m
Zimna 3 300 m
100 m-nél mélyebb 13 barlang
L e g m é ly e b b e k  
Wielka Sniezna 768 m
Bandzioch Kominiarski 570 m
Wielka Litworowa 347 m
Ptasia Studnia—Lodowa 
Litworowa 295 m
Czarna 284 m

1982.
KRAS I SPELEOLOGIE 

13. évf. 4. sz. p. 103—111.

Spanyolország (1982)
Leghosszabb barlangok:
Ojo Guarena 
Systeme de la Pierre

80 000 m

St-Martin 41 000 m
Torca de los Caballos — 

Cueva dél Valié 
Sima dél Cueta—Cueva

36 100 m

Coventosa—Cubera 23 460 m
Legmélyebb barlangok: 
Systeme de la Pierre

St-Martin 1 341 ni
Illamina’Ko Ateak (BU 56) 1 338 m 
Systeme de Badalona (B 15) 1 149 m
Pozu dél Xitu 1 148 m
Sima G.E.S.M. 1 098 m
Torca d’Uriello 1 017 m

SPELUNCA 
1983. jan.—márc. 9. p. 12.

Olaszország (1982)
4000 m-nél hosszabb 27 barlang (ebből 6 meghaladja 
a 10 km-t)
Leghosszabbak:
Busó de la Rana 21 395 m
Grotta di Monté Cucco 20 867 m 
Complesso di Piaggiabella 19 785 m 
Complesso Fighiera-Farolfi 18 000 m 
Antro dél Corchia 18 000 m
Grotta della Bigonda 10 070 m 
500 m-nél mélyebb 37 barlang 
Legmélyebbek:
Spluga della Preta 985 m
Antro dél Corchia 950 m
Grotta di Monté Cucco 922 m 
Abisso Michele Gortani 920 m 
Abisso dei Draghi Volanti 870 m

PROGRESSIONE 10. 
1982. 5. évf. 2., p. 34—35.

Thaiföld (1992)
Leghosszabbak:
Tham Chieng Dao 

(Chieng Mai) 4 850 m
Tham Pha Thai (Lampang) 1 180 m 
Tham Tab Tao (Chieng Mai) 825 m 
Tham Chieng Dao supérieure 

(Chieng Mai) 575 m
Tham Ko Phi Phi (Krabi) 407 m
Tham Suwan Kuha 

(Phangnga) 361 m
Tham Dao Deung 

(Kanchanaburi) 239 m
Tham Mae Pim

(Ratchaburi) 171 m
Tham Phra Ngam 

(Nakhon Ratchasima) 135 m
GROTTES et GOUFFRES 

1983. márc. 87. sz.

I N N E N  — O N N A N

„GLOMDAL 82” néven brit—norvég közös 
expedíciót szerveztek a sarkkör közelében (Glomdal 
térségében) levő glacio-karszt területre. Az expedí
ció közel 3,5 km hosszú új barlangszakaszt tárt fel, 
morfológiai és szedimentológiai megfigyeléseket 
végzett és dokumentálta a korábban feltárt barlan
gokat is.

A Cambridge University Caving Club (CUCC) 
expedíciót szervezett az ausztriai Totes Gebirgében 
levő „Schnellzughöhle” rendszerbe, melyet 903 m 
mélységig, 4 km összhosszban tártak fel és térké
peztek (a BCRA V. és III. fokozata szerint). A bar
lang végpontján szifon akadályozza a továbbjutást.

Az Oxford University Cave Club (OUCC) az 
É-spanyolországi Picos de Cornoin térségébe 
(Asturia), vezetett expedíciót, ahol a Pozu Jorcada 
Slanca aknák sorozatából álló zsombolyrendszerben 
520 m-es mélységet értek el. A kutatók potenciális 
lehetőséget látnak ebben a rendszerben a bűvös 
1500 m-es mélység átlépésére, melyet a jövő évi 
expedíció során kísérelnek meg.

CA VÉS and CA VING / 1982. november, 18. sz.

Egy bolgár expedíció az ausztriai Knalstein F2 
jelű barlangjában —470 m mélységig jutott le. 
Ugyanitt az FI jelű barlangban —500 m-t értek el.

SPELEO FLA SH 11982. november, 134. sz. p. 19.
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ESEMÉNYE
HUSZONÖT ÉVES A JÓSVAFŐI KARSZTKUTATÓ ÁLLOMÁS

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
Hidrogeológiai Szakbizottsága és a Magyar Hidroló
giai Társaság Hidrogeológiai Szakosztálya 1982. 
november 12—13-án Budapesten és Jósvafőn ren
dezte meg közös hidrogeológiai ankétját a Vízgaz
dálkodási Tudományos Kutató Központ (korábban: 
Budapesti Műszaki Egyetem) jósvafői karsztkutató 
állomása megalapításának 25. évfordulója alkal
mából.

November 12-én délelőtt 10 órakor a MTESZ 
Anker-közi székházában dr. Bogsch László pro
fesszor nyitotta meg az ankétot. Elnöki bevezetőjé
ben méltatta az állomás megalapítójának, dr. Papp 
Ferenc professzornak érdemeit és a kutatóállomás 
tudományos eredményeit.

Papp Ferenc professzorról Pályi Gyula, a kémiai 
tudományok doktora (Veszprémi Vegyipari Egye
tem) mondott emlékbeszédet. Az előadó ünnepi 
szavaiban a nagy tudós, a kiváló szervező és nevelő 
érdemeit életrajzának rövid összefoglalásával mu
tatta be. Az előadó kiemelte, hogy Papp Ferenc 
professzorban rendkívüli kisugárzó erő volt. Ez

A jósvafői kutatóállomáson elhelyezett emléktábla 
(Hazslinszky T.felvétele)

abban nyilvánult meg, hogy úgy tudott érdeklődést 
kelteni tudományos problémák iránt, hogy akivel 
beszélt, azt hihette, hogy a probléma neki jutott 
az eszébe. Önkéntes lelkesedést tudott kelteni tanít
ványaiban. Kritikáival úgy tudta helyes irányba 
terelni tanítványai munkáját, hogy nem bántott, 
hanem mindig lelkesített.

A kutatóállomás működésének 25 éves eredmé
nyeit Gádoros Miklós foglalta össze. Bevezetőjében 
kiemelte, hogy a kutatóállomás létrehozásában 
résztvevő, főként műegyetemi hallgatókból álló 
csoport tagjai itteni munkájukból egész életükre 
kiható erőt, lelkesedést és gondolkodásmódot merí
tettek további tudományos előrehaladásukhoz. 
Az állomás célját Papp professzor az Aggteleki
karsztvidék klimatológiai, hidrológiai és geológiai 
jelenségeinek, és a karsztfolyamatok kölcsönhatásai
nak kutatásában jelölte meg. Az előadó megállapí
totta, hogy az első időszak kutatási eredményei 
közös szellemi termékei voltak a legkülönbözőbb 
tudományágakban jártas társaságnak.

Az előadó kifejtette, hogy az ásványtani, kőzet
tani, geofizikai, hidrológiai és klimatológiai vonat
kozású problémák kutatása során addig ismeretlen 
karsztfolyamatok feltárására került sor. Jelentős 
és újszerű volt a cseppkőnövekedési és -színeződési 
folyamatok, a barlangi mikroklíma és a radioaktív 
sugárzások, valamint a csepegés és a litoklázis- 
fluktuáció vizsgálata a Vass Imre-barlangban.

Az egész Aggteleki-hegységre kiterjedt a karszt- 
források hosszú idejű vízhozam- és vízminőség
vizsgálata, valamint a változások eredetének kuta
tása. E téren kiemelkedő volt a mélykarsztos jelen
ségek és a karsztvizek árapály-jelenségeinek ki
mutatása. Újszerű volt a forrás-kiürülési viszonyok 
értelmezése. Az előadó ismertette, hogy a vízkészlet, 
a vízháztartás, azon belül a karsztos beszivárgás 
sokoldalú és hosszú idejű vizsgálata rendkívül fon
tos eredményeket hozott a vízgazdálkodás és kör
nyezetvédelem szempontjából. Tíz év alatt 112 pub
likáció, ill. kutatási jelentés látott napvilágot.

A harmadik előadásban MauchaLászló (VITUKI) 
a csapadék, a beszivárgás, a karsztvízszint és a for- 
ráshozam-változások között kimutatott új kapcsola
tok kérdését elemezte.

Dr. Dénes György (VITUKI) az alsó-hegyi karszt- 
források vizének triciumvizsgálati eredményeit is-



mertette. Rövid áttekintést adott a légkör tricmm- 
szennyezésének okairól és körülményeiről. Elmon
dotta, hogy a tricium-tartalommal „nyomjelzett’ 
beszivárgó vizek néhány nap alatt lejutnak a leszálló 
öv forrásaihoz, ezzel szemben több ezer év kell 
a mélykarsztból táplálkozó forrásvizek tricium- 
szennyezéséhez.

Dr. Cser Ferenc (Műanyagipari Kutató Intézet) 
a „Karsztforrások hidrológiai viszonyainak fel
tárása” c. előadásában elsősorban a források ki- 
ürülési viszonyainak kutatásáról számolt be.

Dr. Böcker Tivadar (ALUTERV) távollétében 
Maucha László röviden ismertette azokat a kérdé
seket, amelyről a „Szabad felszínű karsztos víztáro
zók hidraulikai paramétereiről szerzett új ismere
tek” c. előadás adott volna tájékoztatást.

Az ülés dr. Bogsch László elnök méltató záró
szavaival ért véget. Időközben dr. Salamin Pál 
hozzászólásában kiemelte a kutatóállomáson folyó 
munka igen nagy intenzitását és élenjáró ered
ményeit.

A második ülésszak első előadásában dr. Cser 
Ferenc a karsztforrások vízkémiai vizsgálatának 
hidrológiai és környezetvédelmi eredményeiről tar
tott beszámolót. Az előadó bemutatta a legfonto
sabb új ismereteket. Meglepő eredményként el
mondta, hogy az igen gondos mérések ellenére 
a vártnál ellentmondásosabb az egyes kémiai alko
tók egyidejű változása.

Dr. Zámbó László (ELTE Természeti Földrajzi 
Tanszék) „A beszivárgó vizek mészagresszivitásá
nak alakulása a karsztot borító vörös agyagban” 
c. előadásában beszámolt jósvafői talajvízkémiai 
vizsgálatának eredményeiről. A szabad és kötött 
széndioxid mérése során azt tapasztalták, hogy már 
10—20 mm eső átmossa a talajt és utána a karsztba 
jutó víz agresszivitása már nem növekszik. A kal- 
ciumhidrogénkarbonát-alakban kötött C 02-tarta- 
lom monoton növekedést mutatott a mélység felé. 
A szénsav-alakban oldott COz felül és alul csök
kenő, középen növekvő tendenciát mutatott éves 
átlagban.

Dr. Müller Pál (Magyar Állami Földtani Intézet) 
a karsztvízrendszerek kialakulásában szerepet játszó 
korrózió kérdéséről tartott előadást. Elsősorban 
arra mutatott rá, hogy a mélykarsztvizek való
színűleg a keveredési korrózióval és a mélyben 
metamorfizálódó karbonátos kőzetekből származó 
C 02-vel növelik korróziós képességüket. Ezzel 
magyarázható meg az a körülmény, hogy a buda
pesti hévforrások összes koncentrációja kb. kétszer 
nagyobb, mint a jósvafői karsztforrásoké.

A felszíni lefolyás-vizsgálatokkal dr. Böcker 
Tivadar előadása foglalkozott, melyet helyette 
Szilvay Péter (Budapesti Geodéziai és Térképészeti 
Vállalat) mondott el, aki szintén részt vett a vizsgá
latokban. Az 1800 m2-en kialakított lefolyásmérő 
kísérleti parcellán 5 éven át folyamatosan végeztek 
méréseket. A dolomitos térszínt legalább 5 m-es 
talajréteg borította, átlagos lejtésszöge 30° volt. 
Öt év alatt 600 alkalommal volt lefolyás, és az összes 
csapadéknak 1,2%-a folyt le.

Az alsó-hegyi beszivárgás vizsgálatáról Hazs- 
linszky Tamás (Környezetvédelmi Intézet) és 
dr. Sárváry István (VITUKI) tartott előadást. 
Sárváry István és az előadó korábbi eredményeit 
is figyelembe véve 20—30% közötti beszivárgást 
számítottak ki az Alsó-hegyre, melynek területét 
különbözőképpen határolták körül.

Ezután Maucha László tartotta meg előadását 
„A beszivárgási százalék meghatározása vízháztar
tási, valamint csapadék- és forráshozam-idősorok 
elemzése alapján” címmel. Az előadó 10 éves idő
tartamra vonatkozóan végezte el vizsgálatát (1970— 
1979) a Jósva-völgyi kísérleti területen. A vízháztar
tási módszerrel 96 km3-en 27%-os, csepegésből 
21%-os, forráskiürülési módszerrel 25%-os be
szivárgást mutatott ki 10 évi átlagban.

Csepregi András és dr. Lorberer Árpád a „A be
szivárgás-számítási módszerek összehasonlítása és 
kritikája” c. előadásában a Villányi-hegység víz
háztartási vizsgálatát mutatták be, dr. Kessler 
Hubert és dr. Böcker Tivadar módszerének fel- 
használásával.

A karszthidrológiai ankét harmadik ülésszakát 
a jósvafői kutatóállomáson, illetve a községi kultúr- 
ház előadótermében tartották meg.

November 13-án 15 órakor az állomást alapító 
Papp Ferenc professzor vörös gránit emléktáblájá
nak avatására került sor. A Budapesti Műszaki 
Egyetem Ásvány- és Földtan Tanszéke részéről 
dr. Kieb Béla, a Magyar Hidrológiai Társaság 
részéről dr. Stéfán Márton, az Északmagyarországi 
Vízügyi Igazgatóság főmérnöke, a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat részéről Hazslinszky 
Tamás főtitkár emlékezett meg Papp Ferenc pro
fesszor tudományos és tudományszervező érde
meiről.

Ezután került sor az új karsztliziméter bemutatá
sára. Maucha László ismertette, hogy a parcella
rendszer segítségével először van lehetőség a karszt
felszín vízháztartásának és a felszínszennyeződés 
folyamatának részletes vizsgálatára.

Az ülésszak 17 órakor a községi kultúrházban 
folytatódott. Az Aggteleki karsztvidék vízrajzi fel
tárásáról Maucha László, a Baradla hidrológiai ku
tatásának eredményeiről Dr. Dénes György és Szilá
gyi Ferenc (MÁFI) tartott előadást.

Dr. Somogyi György, Varga Zsuzsa (MTA 
Atommag Kutató Intézet) és Izápy Gábor (VITUKI) 
számolt be a magyarországi barlangok a-radio- 
aktivitásának időbeli változásáról.

Gádoros Miklós távollétében Kérdő Péter tartotta 
meg „A barlangi méréstechnika fejlődéséről” 
c. előadást.

A hetedik programpont dr. Varga Zoltán tanszék- 
vezető egyetemi tanár (Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem) előadása volt az Aggteleki- 
karszt biogeográfiai képéről.

A záróelőadást Gyulai Iván tudományos kutató 
(Hermán Ottó Múzeum, Miskolc) tartotta az Agg
teleki Bioszféra Rezervátum területén végzett kuta
tásairól.

Maucha László
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FOLYTATÓDOTT A BARADLA-ALSÓ-BARLANG FELTÁRÁSA

A Vörös Meteor T.E. Barlangkutató és Vízalatti- 
barlangkutató Szakosztálya 1982. július 16-i kez
dettel tábort szervezett a Baradla-Alsó-barlang 
további feltárására.

A barlang járatait szifonok zárják el, amelyek he
lyenként olyan szűkek, hogy könnyűbúvár fel
szereléssel nem járhatók. A munkát az 1980-ban 
kipróbált módszerrel végeztük. A szifonok vizét 
hordozható, nagy teljesítményű, elektromos szi
vattyúkkal lecsapoltuk, és a barlang járatait így 
tettük járhatóvá. Két évvel ezelőtt a 8. sz. szifonig 
jutottunk el.

A különleges barlangi feltáró munka folytatásá
hoz szükséges felszerelések beszerzése, előkészítése 
már fél évvel korábban megkezdődött. Ennél a 
munkánál igen nagy jelentőségűek voltak az előző 
tábor tapasztalatai. Ezen tapasztalatoknak az elő
készítés során történt jó felhasználását illusztrálja 
az a tény, hogy a tábor 6. napján eljutottunk az 
1980-ban elért végpontig, amely akkor csak kéthetes 
munkával sikerült.

Ezután szinte óráról-órára újabb részeit ismertük 
meg a barlangnak. A 8. napon került sor a 10. sz. 
szifon leszívására. Ennek megtörténte után a járat 
tetején nyíló kürtőkből befelé áramló erős huzatra 
lettünk figyelmesek. A tábor tartama alatt több 
alkalommal megkíséreltünk ezeken felmászni ab
ban a reményben, hogy sikerül a Baradla-barlang 
járataiba jutni, de ezt a kürtők szűk volta nem tette 
lehetővé. A sikertelen mászási kísérletek után a 
Baradla-barlang több víznyelőjében próbálkoztunk 
füstöléssel. Az úgynevezett Csakazértis-víznyelőben 
előállított füstöt a huzat magával ragadta, és ezzel 
egyidejűleg megjelent az Alsó-barlangban.

A 13. sz. szifon leszívása után ismét huzatos kür
tőre akadtunk, de a többszöri felmászási kísérlet 
ebben sem vezetett eredményre.

Augusztus 4-én, a táborozás 20. napján értük el a 
16. sz. szifont. Ennek leszívását 8-án kezdtük meg. 
9-én délután jelzés érkezett, hogy a Baradla víz
gyűjtőjének szlovákiai részén történt esőzések miatt 
a barlangban kisebb árhullám levonulása kezdődött 
meg. A hír hallatára a barlangból mindenki kijött, 
de a rendelkezésre álló igen rövid idő miatt a nagy 
mennyiségű felszerelés felszínre szállításáról szó 
sem lehetett. A felszíni műszaki bázison 2130-kor

észlelték először, hogy az árhullám elérte a barlang 
most feltárt szakaszát. Az árhullám által szállított 
hordalék eltömte a legbelső szivattyút és az, a jól 
működő motorvédelem miatt, lekapcsolt. A telefon
ból vízcsobogás hallatszott. Az árhullám 2322-kor 
jelent meg a barlang bejáratánál.

Másnap estére a barlangból kiömlő vízmennyiség 
ismét az alaphozamra csökkent. Ekkor a szifonok 
leszívását, most már a bent levő nagy értékű fel
szerelések kimentése érdekében is, gyakorlatilag 
elölről kellett kezdeni. Ez a munka gyakran az első 
beszerelésnél is nehezebbnek bizonyult. Az árvíz 
miatt több kapcsolódoboz víz alá került, beázott, a 
szivattyúk eltömődtek. Némelyiket bent a barlangban 
rendbe lehetett szedni és újra üzembe helyezni, de 
több olyan is volt, amelyet csak a felszínen lehetett 
megjavítani.

Augusztus 27-én ismét a 16. sz. szifon előtt áll
tunk. Ennek leszívása 31-ére sikerült, a szifon alján 
azonban törmelékfal állta utunkat, melyen nem 
sikerült keresztüljutni. Jelenleg ez, a bejárattól több 
mint 900 m-re levő törmelékfal a Baradla-Alsó- 
barlang ismert végpontja.

Szeptember 4-én reggel kezdtük meg a felszerelé
sek kiszállítását, és másnap délre az utolsó darab is 
kint volt a barlangból.

Már a szervezéskor is tudtuk, de a tábor bebizo
nyította, hogy ilyen nagy feladat megoldása, csak 
több egyesület összefogásával lehetséges. A kutató
tábor munkájában a Vörös Meteor T.E. két szak
osztályán kívül részt vettek a SZIKKTI S.E. Papp 
Ferenc, az FTSK és az Újpalota S.E. barlangkutató 
csoportjai, valamint az Acheron, a Bekey Imre Gá
bor és a Rózsadombi Kinizsi csoportok. Külön ki 
kell emelnünk az egyik csoporthoz sem tartozó 
Bérezik Pál lelkes szakmai és szervező munkáját, 
amely nagy mértékben hozzájárult a tábor eredmé
nyes lebonyolításához. Az 53 napos táborban össze
sen 157 fő vett részt.

A kutatás során készült felmérések adatainak és a 
gyűjtött minták feldolgozása jelenleg még tart. 
Ezek eredményei segítséget nyújtanak majd a 
Baradla-barlangrendszer jobb megismeréséhez és 
újabb feltárásaihoz.

Hegedűs Gyula— Horváth Győző

ÚJABB FELTÁRÁSOK A MÁTYÁS-HEGYI-BARLANGBAN

Az Acheron Barlangkutató Csoport a Mátyás
hegyi-barlangban 1982 őszén két jelentősebb újabb 
szakaszt tárt fel.

A barlang K-i végpontját képező Mozi terméből 
kiindulva, a kovás törmelék bontásával december 
5-én nyílt meg az út az ún. Mikulás-ág felé, melynek 
eddig feltárt hossza eléri a 120 métert. A DNy—ÉK-i

irányra illeszkedő folyosórendszer legnagyobb terme 
17x7 méter alapterületű és 10 m magas. Egyik ága 
— ahol a barlangban eddig páratlan, 30 cm-es 
sztalagmit is található — megközelíti a Keleti 
Omladékos-folyosót. A talpat helyenként finom 
kalcitlemezek tömege borítja. A bejárat szintje 
alatt, 16—33 méter mélység között húzódó járat-
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Újonnan feltárt részek a Mátyás-hegyi-barlangban (Kárpát J. rajza)

rendszer K-i végén, a kovás omladékkal kitöltött 
kürtőkben remény van továbbjutásra.

A Törmelék-labirintus legdélibb pontján, 45 mé
ter mélységben egy omladékkal boltozódó hasadék 
kibontásával sikerült egy eddig ismeretlen, több 
szintre tagolódó járatba jutni. A 62 méter össz- 
hosszúságú üregrendszer a sok eocén kori puha
testű fosszilia miatt a Kagylós-ág nevet kapta.

A DNy felé tartó barlangág megközelítőleg a Tó 
felett húzódik, attól 50 m-rel magasabb szinten. 
Végpontját bontható, kovás törmelékkel elzárt hasa
dék képezi.

Az újabb feltárások eredményeként a Mátyás
hegyi-barlang hossza 1982 végére elérte a 4400 mé
tert.

Kárpát József

Részlet a Mátyás-hegyi-barlang újonnan feltárt szakaszából (Kárpátné Fehér Katalin felvétele)
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Magyar barlangkutatási film sikere

A NIKEX-OVIBER Fúró Vállalat 1981-ben a 
Líbiában végzett karsztkutatási munkája során 
dokumentumfilmet készített a Bir al Ghanam-i 
gipszkarsztról. A líbiai megrendelésre készített film 
ismerteti a kutatott terület földtani felépítését, hid
rológiáját, a gipszbarlangok kialakulását és kutatá
sát, a potenciális használati lehetőségeket. A Karszt
kutatás Líbiában c. film 1981-ben részt vett a VI. 
Magyar propagandafilmszemlén, és ott II. díjat, 
valamint operatőri nívódíjat nyert.

1982 szeptemberében a franciaországi La Chapelle 
en Vercors-ban rendezett 5. Nemzetközi Szpeleoló-

giai Filmfesztiválon is bemutatták a filmet. A tizen
egy országból nevezett 27 alkotás között kiadott 
hét díj közül a Karsztkutatás Líbiában a zsűri külön- 
díját és vele járó pénzjutalmat nyerte el didaktikus 
értékeiért.

A film a Pannónia Filmstúdióban készült. Alko
tói Moldoványi József rendező, dr. Kosa Attila 
szakértő, Bánok Tibor operatőr és Kocsonyay Géza 
gyártásvezető.

A Film első nyilvános bemutatójára 1981-ben az 
MKBT szakülésén került sor.

Dr. Kosa Attila

A MAGYAR BARLANGOK IDEGENFORGALMA 1982-BEN

Látogatók száma Változás %

1981 1982 1982/1981
Aggteleki Baradla-barlang összesen 241 098 239 957 99,5

Részletezve:
Aggteleki szakasz 193 483 193 417 100,0
Jósva fű i szakasz 47 615 46 540 97,7

Lillafüredi barlangok összesen 126 027 113 565 90,1
Részletezve:
István-barlang 85 898 76 686 89,3
A nna-mésztufabarlang 40 129 36 879 91,9

Miskolc-Tapolcai barlangfürdő 256 000 217000 84,8
Tapolcai-tavasbarlang 115 519 64 296 55,7
Abaligeti-barlang 71 357 73 251 102,7
Pál-völgyi-barlang 25 522 33 260 130,3
Balatonfüredi Lóczy-barlang 14 726 12 945 87,9

Összesen: 850 249 754 274 88,7

Az aggteleki Barlang Múzeumot 4211-en tekintették meg 1982-ben. Magyar részről 10 513-an mentek át a 
határon a Domicai-barlang meglátogatására, míg odaátról 598-an voltak kíváncsiak a Baradlára.

Dr. Balázs Dénes

Esk ü vő
a P á l-v ö lg if i-b a rla n g b a n

Hegedűs Gyula, Társulatunk régi, aktív tagja és 
Lővey Ilona, akit újabban fogott meg a barlangok 
világa, házasságkötésük színhelyéül is barlangot vá
lasztottak. A szertartáson a rokonok, barátok és a 
barlangkutató társak nagy számban vettek részt.



BESZÁMOLÓ AZ UIS VII. NEMZETKÖZI 
SZPELEOTERÁPIAI SZIMPÓZIUMÁRÓL

Minden korábbinál nagyobb számú és szélesebb 
körű részvétellel Tapolca városa, valamint a Da
nubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat keszthelyi 
Helikon szállodája adott méltó otthont az UIS 
nagyszabású rendezvényének. A VII. Nemzetközi 
Szpeleoterápiai Szimpózium tudományos ülés
szakaira 1982. november 2—6. között a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat, valamint a 
Korányi Frigyes TBC és Tüdőgyógyász Társaság 
rendezésében került sor. A 12 országból összesereg- 
lett 150 résztvevő 45 előadást hallhatott, és kapott 
teljes keresztmetszetet e természetes gyógymód nem
zetközi és hazai helyzetéről, a jelentős hagyományok 
ellenére továbbra is nyitott, vitás kérdésekről, is
mert és újszerűén megfogalmazott gondjairól, 
— a „szolgáltatók” és a „fogyasztók” szemszögéből 
egyaránt.

Első ízben nyílt lehetőség arra, hogy az orvostu
dományok szerteágazó területeinek jeles képviselői 
a természettudományok, a környezet- és természet- 
védelem, az ipar és a termelő ágazatok, a gyógy- 
idegenforgalom szakembereivel együttesen vitassák 
meg a barlangterápia sorsát: jelenét és a továbblépés 
reális feltételeit. Első ízben ültek egy asztalnál a 
barlangterápia létét és hátterét meghatározó mi
nisztériumok és más országos hatáskörű szervek, az 
akadémiai és egyetemi kutatóhelyek, a tudományos 
egyesületek és szakszervezetek illetékes vezetői.

A szakmai viták talán legfőbb eredménye az az 
összegzés, amely egy meglehetősen hosszú és buk
tatókkal terhes, „forradalminak” nevezhető kor
szak lezárását jelzi. Nyitott kérdések tucatja fogal
mazódott meg a mielőbbi válaszadás reményében. 
E kérdések alapgondolata azonban mindannyiszor 
a továbblépés, a pontosítás igénye abban a tudatban, 
hogy a barlangterápia végre megtalálta helyét a 
természetes gyógymódok, a komplex terápiák sorá
ban.

Dr. Horváth Tibor, az MKBT Barlangklimatoló
giai és -terápiái Szakbizottságának elnöke megnyitó
ját követően dr. Gonda György államtitkár, az Orszá
gos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke 
fogalmazta meg közös céljainkat. „Természeti érté
keink és azok hasznosítása az emberek életének 
szerves részét képezik — mondotta —. Szeretnénk, 
ha még tudatosabban életünk, sorsunk részévé vál

hatnának, s ha ennek érdekében a természetvédelem 
mind többet tudna közvetlen módon is az ember 
szolgálatába állítani. Ez vonatkozik a barlangokra 
is. A barlangok gyógyászati célú hasznosítása a ter
mészetvédők számára külön is szívesen vállalt köte
lezettség. A magyar környezet- és természetvédelem 
vállalja a rá háruló teendőket és a támogatást, mert 
az megegyezik alapvető törekvéseinkkel, az embert 
egyértelműen szolgáló környezet- és természetvéde
lem rendeltetésével.”

Dr. Kapolyi László akadémikus, ipari minisztériu
mi államtitkár többek között a természeti és társa
dalmi erőforrások felértékelődésével, a termelési 
kultúrák és technológiák alapvető változásával 
együttjáró gondokról szólt. Az aktív környezetvéde
lem szükségességéről, amely az orvostudományok
kal összefogva az ipari ágazatok negatív velejáróinak 
leküzdését segítheti elő. „Célunk közös, hiszen mi
közben meg akarjuk valósítani a megfelelő ütemű 
gazdaságnövekedést, közös összefogással kell gon
doskodnunk a legfontosabb termelési tényező, az 
emberek egészségvédelméről... mind Jósvafő, mind 
Abaliget, mind Tapolca gyógybarlangjainak kialakí
tása, fenntartása esetében ott találjuk háttérként a 
bányavállalatokat... Szeretném megígérni, hogy az 
ipar sohasem fog elfáradni annak keresésében és biz
tosításában, hogy mindenkor megfelelő támogatást 
nyújtson ennek a tudományterületnek a tovább
fejlődéséhez.”

Prof. dr. Hutás Imre egészségügyi miniszter- 
helyettes a légzőszervi megbetegedések számának 
világszerte emelkedő tendenciájáról, e betegség- 
csoport terápiájának problémáiról beszélt. „Számos 
új és jó gyógyszer került a piacra — mondta be
vezető előadásában. — Ugyanakkor ma már azt is 
őszintén meg kell vallanunk, hogy ezek a nagyon 
divatos és költséges gyógyszerek nem hoztak döntő 
fordulatot ezen betegek gyógykezelésében. Enyhí
tették a panaszaikat, de az asztmás betegek azért 
továbbra is fulladnak, s a gyógyszeres terápiában az 
orvostudomány egy kicsit csalódott. Köztudott az is, 
hogy ezeknek a gyógyszereknek nagy része olyan 
mellékhatásokkal rendelkezik, amelyek leszűkítik a 
felhasználási körüket. Ezek után a gyógyszeres keze
lések mellett keresnünk kell mindenfajta olyan gyó
gyító eljárást, amely a beteg állapotát javíthatja,
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tüneteit csökkentheti vagy akár gyógyíthatja. ... 
Örömmel kellett és kell üdvözölni azokat a próbál
kozásokat, amelyek a meglevő barlangok gyógyá
szati felhasználását tűzték ki feladatul, s az elmúlt 
években úgy látszik, hogy ezek a próbálkozások, 
amelyek elsősorban néhány megszállott orvos és 
természetvédelmi szakember nevéhez fűződnek, 
eredménnyel jártak.”

A Nemzetközi Szpeleológiai Unió nevében 
Dr. Hubert Trimmel főtitkár (Ausztria) üdvözölte a 
hallgatóságot, majd Dr. Karl-Hermann Spannagel 
(NSzK), az UIS Szpeleoterápiai Bizottsága elnöké
nek köszöntője következett.

A megnyitók után dr. Fodor István, az MKBT 
elnöke átadta Roda Istvánnak (Csehszlovákia) a 
Társulat tiszteleti tagságáról szóló oklevelet.

Az első munkanapon a barlangterápia és a termé
szettudományok, valamint a környezet- és termé
szetvédelem közös kérdéseit vitatták meg.

Rakonczay Zoltán, az OKTH általános elnök- 
helyettese a barlangkutatás, a barlangvédelem és a 
természetvédelem kapcsolatrendszerérői, a magyar- 
országi gyakorlatról és néhány újszerű elképzelés 
realizálásának lehetőségeiről tájékoztatta a hallga
tóságot.

Dr. Kessler Hubert a Nemzetközi Szakbizottság 
titkáraként áttekintést adott a barlangterápia múlt
járól és nemzetközi helyzetéről, Európa felszín 
alatti gyógyhelyeiről.

Dr. Fodor István „A barlangok terápiás lehetősé
geinek természettudományos alapjai” címmel tar
totta meg előadását.

Dr. Jakucs László professzor az aeroszol-tényező, 
a barlangi spray jelentőségére mutatott rá, s a 
terápikus hatékonyságot a légnedvességben jelen
levő ún. béta-komponens mennyiségi arányával és 
annak vegyi karakterisztikájával magyarázta.

Dr. Szalai László (Miskolc, Nehézipari Műszaki 
Egyetem) a barlangterápia „kulcskérdései” közül 
fogalmazott meg néhányat. Észrevételei kapcsán 
döntőnek ítéljük, hogy a huzamosabb időt igénylő 
kutatássorozatok a terápiás kísérletekkel, illetőleg 
az alkalmazott komplex terápiával párhuzamosan 
folyjanak.

Dr. Tardy János (Budapest, OKTH) egyebek 
között az erősen szennyezett légterű urbanogén 
térségek, a nem tbc-s eredetű légzőszervi megbetege
dések és a karsztos térszínek, valamint a különböző 
jegyek alapján gyógyászati célra alkalmasnak ítélt 
barlangok területi összefüggéseire irányította a 
figyelmet.

Waltér Gréssél (Ausztria) az időjárási és éghajlati 
tényezők szerepéről tartott előadást.

Dr. Roda István és Rajman László (Csehszlovákia) 
a gombaszögi „tudományos szentélyük” új kutatási 
programját vázolták. A jövőben az ipari térségek 
barlangban is megnyilvánuló levegő- és vízszeny- 
nyezésének esetleges hatásait (hidrogén ionkon
centráció, szivárgó és befolyó karsztvizek kén
vegyületei stb.) kívánják vizsgálni.

Andrzej M. Skulimowski (Lengyelország) a terá
piás célt szolgáló felszín alatti térségek matematikai 
modellezésével színesítette a sokrétű szakmai prog
ramot.

Dr. Horváth Tibor, a szimpózium elnöke megnyitó beszédét tartja
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Or. Cser Ferenc és Gádoros Miklós (Budapest) a 
mérsékelt égövi karszt- (elsősorban cseppkő-) bar
langokban képződő, jelentős Ca és Mg tartalmú 
stabil aeroszol tulajdonságait elemezte. A stabil 
aeroszolképződés olyan hőmérsékleten megy végbe 
(10 °C), amelyen az emberi szervezet érzéketlen a 
nagy relatív légnedvességgel szemben, vagyis a leve
gőéi tüdő számára száraz, a szervezet hőszabályozá
sa szempontjából kellemes közeget biztosít.

Antonin Jancarik (Csehszlovákia) a víz aeroszol
koncentrációjának újszerű méréseiről adott szá
mot. Dr. Takács Sándor és munkatársai (Mis
kolc) a jósvafői Béke-barlangban végzett bakterioló
giai és klímamérések összefüggéseiről tartottak elő
adást. Lénárt László (Miskolc) a látogatók hatását 
elemezte a lillafüredi Anna-barlangban folytatott 
klímamérések alapján.

Az orvosi kérdéseket két téma köré csoportosítot
tuk. A hazai adottságok ismeretében érthető, hogy 
a légzőszervi betegségek kezelésében rejlő lehetősé
geket (második nap) kísérte nagyobb figyelem, de a 
mozgásszervi idült megbetegedések (harmadik nap) 
barlangterápiájával foglalkozó előadások is nagy 
érdeklődés mellett hangzottak el.

A légzési betegségek kezelésével foglalkozó prog
ramot Prof. dr. Schweiger Ottó, az Országos Korányi 
TBC és Pulmonológiai Intézet főigazgatójának 
előadása vezette be. Részletesen ismertette a pul
monológiai hálózat szervezetét. Miután hazánkban 
a tbc jelentősen visszaszorult, a hálózat szűrési— 
gondozási—gyógyítási kapacitásának egy része fel
szabadult. Megfelelő adminisztratív és gyakorlati 
intézkedésekkel e szabad kapacitás a légzőszervi 
megbetegedések elleni küzdelemben hasznosítható.

Dr. Horymir Malota (Csehszlovákia) referátumá
ban áttekintette a légzőszervi betegségek pato- 
mechanizmusának főbb vonásait, különös tekintet
tel azokra, amelyek a barlangterápia szempontjából 
jelentőséggel bírnak.

Dr. Horváth Tibor (Tapolca) előadásában azt 
hangsúlyozta, hogy a barlangterápia csak a kezdődő, 
enyhe betegségekben állja meg a helyét önálló 
gyógytényezőként, de az előrehaladott formákban 
is rendkívül jól hasznosítható, mint saját gyógy- 
hatással is bíró helyszín, keret, amelyben igen jó 
hatásfokkal végezhető e súlyos, idült betegség 
komplex, rehabilitációs igényű gyógykezelése. Dr. 
Adorján Barna (Miskolc) a jósvafői Béke-barlang
ban, dr. Kövesi Gyula (Pécs) az Abaligeti-barlangban 
folyó munka eredményeit ismertette, értékelte.

A barlangterápia „Mekkájában” , az ennepetali 
Klutert-barlangban elért legfrissebb eredményekről 
számolt be Dr. K. H. Spannagel (NSzK).

Pr°Í ■ Dr. Mieczyslaw Skulimowski, a barlang
terápiának fiatal kora ellenére „nagy öregje” , a 
wieliczkai (Lengyelország) terápiás kutatások veze
tője, mindannyiunk régi barátja, úton szimpóziu
munk télé — tragikus hirtelenséggel elhúnyt. Mély 
megdöbbenéssel és megrendüléssel tisztelgünk emlé
ke előtt. Értékes gondolatait a föld alatti üregek 
oxigén-koncentrációjának gyógyászati jelentőségé

ről épp úgy kiadványunkban olvashatják, miként 
néhány — különböző okokból — távol maradt régi 
kutató beküldött tanulmányát.

A lengyel delegáció tagjaként Michalina Bo- 
rowczyk adta elő nagynevű professzorával (Prof. 
Skulimowski) írt tanulmányát „Szubterrén terápia 
és gyógyszeres terápia” címmel.

Igen érdekes volt dr. Osváth Pál (Budapest) és 
dr. Madácsy László (Miskolc) gyermekgyógyászati 
tárgyú előadása. Osváth főorvos tapasztalatai, me
lyek szerint a barlangok a pollen-allergiás gyerme
keknél, különösen veszélyeztető időszakokban 
mintegy „óvóhely” funkciót tölthetnek be, egészen 
új perspektívát nyithatnak.

A szimpózium egyik legnagyobb visszhangot ki
váltott előadása volt dr. Kraszkó Pálé (Edelény), aki 
újabb eredményeivel egyfajta modellt szolgáltatott a 
régóta hiányolt kontrollcsoportos, objektív és 
egzakt vizsgáló és értékelési módszerekhez.

A tapolcai Kórház-barlang terápiás részlege 10 
esztendeje szoros kapcsolatban áll a vegyiparral, 
s ennek folyamányaként beteganyagának zömét 
ebben az iparágban dolgozók képezik. A vegyipar
ban tevékenykedő orvosok pozitív tapasztalatairól 
számolt be dr. Sípos Péter (Budapest), dr. Szent- 
györgyi Dénes és dr. Szilárd Szilvia (Leninváros).

Prof. Dr. Ricny és munkatársai (Csehszlovákia) 
a Morva-karszt barlangjaiban folytatott komplex 
klímakezelések tapasztalatairól adott számot. Dr. 
P. P. Gorbenko, dr. Pál f i  Mihály és dr. Szabó László 
(Szovjetunió) a szlatinai (Szolotvino) sóbánya 
gyógytárójában végzett kezelések eredményeiről 
küldött referátumot. Utóbbiak a sóbánya sajátos 
mikroklímájának hatását elemezték az asthma 
bronchialéban szenvedő betegek anyagcsere-mutatói
ra. Dr. Khatiashvili, Dr. Latsabidze, Dr. Ushveridze 
és Dr. Tarkhnisvili (Szovjetunió) a grúziai karszt- 
barlangokban folytatott speciális kezelések ered
ményeiről adtak összefoglaló értékelést.

Lgy-egy érdekes színfolttal járult hozzá ismere
teink bővítéséhez, látásmódunk szélesítéséhez dr. 
Gautier Barna (Hegyfalu), dr. Mühlbacher Szilvia 
(Budapest), dr. Liziczay Etelka (Sümeg), dr. Lengyel 
László (Budapest) és Bárt fa i Erzsébet (Budapest). 
Rövid ismertetéseket kaptunk a rábasömjéni sós 
termálvíz alkalmazhatóságáról, a légzőszervi beteg
ségek pszichés aspektusairól, a fizikoterápia komp
lex alkalmazásáról és a meteoroklimatológiai alap
ismeretekről. Dr. Dénes György arról szólt, hogy 
milyen szerepet játszik a karsztvizek tricium-kon- 
centrációja a szpeleoterápiában.

A mozgásszervi kórképek témakörét dr. Strecker 
Ottó, a hévízi Állami Gyógyfürdőkórház főigaz
gatója vezette be. Rendkívül hatásos előadásában a 
természetes gyógymódok alkalmazása mellett érvelt. 
Dr. Beate Sandri (Ausztria) a bad-gasteini eredmé
nyek alapján minősítette a barlangterápiát, Dr. Al- 
fonso Piciocchi (Olaszország) a nagyhírű monsum- 
manói gyógybarlangban folyó munkáról számolt be. 
Dr. Bársonyos Jenő (Miskolc) a miskolctapolcai 
barlangi gyógyfürdő gyógyászati eredményeiről
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adott áttekintést. Dr. Menelaos Karagunis (Görög
ország) élvezetes történeti áttekintést adott a görög- 
országi Kaiafában folytatott barlangi gyógykezelé
sekről és a ionanninai Amarantos természetes gőz
fürdőiről, illetőleg a geotermikus energiák gyógyá
szati alkalmazásának lehetőségeiről.

A szimpózium munkájáról naponta beszámolt a 
Magyar Televízió, a rádió és csaknem valamennyi 
napilapunk, de tudósított az egyik NSzK-beli rádió 
munkatársa is. Két nagysikerű fogadás és különböző 
kulturális rendezvények, rövid szakmai kirándulá
sok (Hévíz, Tapolca) oldották a rendezvény feszí
tett ütemét. Elfogultság nélkül úgy véljük, hogy 
végeredményben sikeres rendezvényt zártunk. For
radalmian új megállapítások nélkül is megteremtő
dött a barlangterápia újabb szakaszának nyitási le
hetősége. Olyan nagyszerű lehetőségé, amellyel 
most már az érdekelteknek végre élniök kell! Nincs 
szükség újabb szervezetekre, úgy tűnik, hogy külö
nösebb „papír-munkára” sem. Orvosoknak, kuta
tóknak most dolgozniuk kell, az állami és társadalmi 
háttér pillanatnyilag rendelkezésre áll!

Dr. Horváth Tibor—Dr. Tardy János

Vllth INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
OF THE UIS

ON SPELEOTHERAPEUTICS

The Hungárián Karst and Speleological Society 
and the Frigyes Korányi Society of Tuberculosis 
and Lungtherapeutics has held—fór the first time 
in a jointed form—the Vllth International Sympo- 
sium on Speleotherapeutics in Keszthely and Ta
polca (Hungary) from the 2nd to the 6th of Novem
ber 1982.

During the Congress 45 papers were presented, 
in the presence of about 150 participants from 
12 countries, dealing with almost all the scientific 
disciplines envolved (i.e. medical Sciences, geology, 
geography, biology, climatology, meteorology, tou- 
rism fór medical purposes, environmental- and 
nature-protection, mining, etc.).

It happened probably fór the first time in the his- 
tory of symposia having similar characteristics, 
to have sitting at the same table ministries—having 
the decision in matters regarding the existence- 
and background of speleotherapeutics—research 
institutes of the Academy of Sciences and the uni- 
versities, scientific societies and the leaders of the 
trade unions interested. So it was possible fór 
the first time to discuss all the achievements reached 
until now and the perspectives too. The discussions 
envolved all the “ Services” (the physicians doing 
therapy, and researchers) and the “consumers” 
(the physicians sending the patients, industrial ins- 
titutions) respectively the representatives of the phar- 
meceutical industry.

Summing up all the results the following state- 
ments were pút down.

1. The diseases in connection with the respiratory 
System displays an increasing tendency all over

the world. Besides the pharmatic treatments—since 
the latter are nőt always effective and because 
of their non-wished consequences, all the other 
healing-methods have to be searched fór in an ac- 
centuated form. Efforts have to be done fór the bet- 
ter knowledge of the acting mechanism of natural 
remedies, and fór the broadening of their radii.

2. From the view-point of physicians: a cave 
as a climatic medical factor has to be considered 
as an active framework. The healing factor is acting 
by the joint action of the components of the content 
filling it in. Cave-therapy is an important part 
of complex respiratory-system rehabilitation, and 
important parts thereof are cave microclimate 
and cave-environment.

In Hungary the Ministries of Public Health, 
and—Industry and the National Authority of En- 
vironment—and Natúré Protection assured their 
aid fór cave-therapeutics and offered aid fór further 
research work and development both in financia! 
form and assistance.

OTHET O VII M E ^Y H A PO ^H O M  
CIIEJIEO-TEPAIIHHECKOM 

CHMn03HYME

BeHrepcKoe OőmecTBo no  MccneAOBaHHio Kapc- 
Ta h  n e m e p  —  b  nepByio onepeAb c o b m c c t h o  c 
KOMneTeHTHbIMH MeflHUHHCKHMH OpraHH3aUHJIM H
—  Tyőepx;, ',o3HOH őoJibHHitefi h m . KopaHH O pu- 
Aem h  o ő m ec-'^ M  TELJ opraHH30BaJiH VII Me*- 
AyHapoAHbiö cHMno3HyM, xoTopbiö npoBOAHJica 
c 2 no 6 HOflőpa 1982 r. b ropoA ax KecTxeíí h 
TanoJibna. Ha KOHrpecce nepeA 150-io ynacTHHxaMH 
H3 12 cTpaH őbLJio npoHHTaHo 45 flOKJianoB, 3a- 
TparHBaioinHx n on ra  Bee AHCimnjiHHbi 3toh tcmm.

B n e p B b ie  b  h c t o p h h  noA O Ő H bix CHMno3HyMOB 
H a 3TOM C H M n03H yM e BCTpeTHJIHCb pyKOBOnHTeJIH 
MHHHCTepcTB, npeA C TaB H TejiH  aKaneMHHeCKHX H 
HayHHo-HCCJieíiOBaTejn>cKHX n e H T p o B , H ayH H bix 0 6 - 
m ecT B  h  n p o tj> c o io 3 0 B , o n p e n e n a ío m H e  c y m e c T B o - 
B anH e h  oőcjiy>KHBaHHe n e in e p H o ü  T ep an H H .

KOHeHHbIM HTOrOM CHMn03HyMa HBJlfleTCB CJie- 
Ayiomee:
— n o  BceMy MHpy noBbiuiaeTCB 3aőoJieBaHHe a h - 
xaTenbHbix nyieü . H omhmo oőbiHHoro HexyceTBeH- 
Horo jieKapcTBeHHoro jieneHMB Hy)KHO HCKaTb 
jnoőbie npyrne Kypcw jieneHHJi. HaAO CTpeMHTbCB 
pacuinpHTb xpyr npHMeHeHHB ecTecTBeHHbix mcto- 
Aob jieneHMB.
—  nem epH aa TepanHH HBJiBeTCB nacTbK) KOMnneKC- 
Horo BOCCTaHOBJieHHB AbixaTenbHbix nponeccoB, 
Ba^CHblMH COCTaBJUnOUXHMH KOTOPOŐ BBJUHOTCB 
xax MHKpoKJiHMaT nem epbi, Tax h  oxpy^xaiomafl 
cpeAa.
—  B BeHrpHH pyxoBOAHTejm MHHHCTepcTBa 3 A p a- 
BOXpaHeHHB, MHHHCTepCTBO npOMbiniJieHHOCTH H 
TocyAapcTBeHHoe BeAOHCTBa OxpaHbi npnpoAbi h  
oxpy>xaiomeH cpeAbi noAAep^KHBaeT Aeno nem ep- 
h o h  Teparmn, h  npeAJioxcHAH MaTepHaJibHbie 
cpeACTBa h  MopaJibHyio noAAep^xxy ajia AaJibHeíí- 
UIHX HCCJieAOBaHHÖ.
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A M a g y a r  K a r s z t-  é s  B a r la n g k u ta tó  T á r s u la tb a n  
1982. d e c e m b e r  31-én n y i lv á n ta r to t t  c s o p o r to k

A barlangkutató csoport teljes neve, Tagiét- Kutatási területe A csoportvezető neve
zárójelben a rövidített neve és száma
levelezési címe

1 Agrártudományi és Kertészeti 
Egyetem Barlangkutató Csoportja 
(AKEBCS, Kertészeti Egyetem 
Műszaki Tanszék,
1114 Bp., Villányi út 29.)

2. Álba Regia Barlangkutató 
Csoport
(Művelődési Ház és Könyvtár, 
8044 Kincsesbánya)

3. II. kerületi MTS Amphora 
Könnyűbúvár Sport Club 
Vízalatti Barlangkutató 
Csoportja
(1027 Bp., Varsányi Irén u. 33.)

4. Budapesti Egyetemi Atlétikai 
Club Barlangkutató Csoportja 
(BEAC, 1088 Bp., Puskin u. 5—7.)

5. Borsodi Szénbányák lg. SE 
Természetjáró Szakosztály 
Karsztkutató Szakcsoportja 
(3501 Miskolc, Kazinczy u. 19.)

6. Budapesti Sport Egyesület 
Barlangkutató Szakcsoport 
(BSE, 1052 Bp.,
Városház u. 9—11.)

7. Békásmegyeri Lakóhelyi 
Sportegyesület Aragonit 
Barlangkutató Csoport 
(BLSE Aragonit,
Bp., III. Hímző u. 1.)

8. Dél-balatoni Kulturális 
Központ Cholnoky Jenő 
Barlangkutató Csoport 
(8600 Siófok, Fő tér 2.)

9. MHSZ Egyesült Izzó Búvár Klub 
Vízalatti Barlangkutató 
Csoportja
(1041 Bp., Venetianer u. 21.)

10. Labor MIM Esztergomi 
Természetjáró Karszt- és 
Barlangkutató Tömegsportcsoport 
(EKB, 2501 Esztergom, Pf. 190)

11. Ferencvárosi Természetbarát 
Sportkör Barlangkutató 
Szakosztálya
(FTSK, 1093 Bp., Köz
raktár u. 4.)

13 fő —

26 fő Tési-fennsík 
(Bakony)

Kossuth-barlang 
14 fő (Aggteleki-karszt)

Hévízi-forrás-barlang
(Bakony)

11 fő Ferenc-hegy
(Budai-hegység)

18 fő —

Áfonya-, Bátori-barlang 
16 fő (Budai hegység)

Öcsi-barlang, Tamás-lik 
(Pilis)
Holdvilág-árok
(Pilis)

12 fő Róka-hegyi-kőfejtő 
(Budai-hegység)

Klein-puszta 
32 fő Gyenes-puszta 

Hárskút 
(Bakony)

10 fő —

Jóreménység-barlang 
10 fő (Pilis)

Solymári-ördöglyuk
(Budai-hegység)

27 fő Szabadság-barlang 
Danca-barlang 
(Aggteleki-karszt)

Dr. Nagy Sándor

Szolga Ferenc

Nagy Antal

Rajczy Miklós

Várszegi Sándor

Kováts Kázmér

Kucsera János

Dr. Veress Márton

Szabó Dezső

Mátéfi László

Vidics Zoltánné
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12. Ferencvárosi Természetbarát 
Sportkör Delfin Vízalatti 
Barlangkutató Csoport 
(FTSK Delfin,
1093 Bp., Közraktár u. 4.)

14 fő

Molnár János-barlang 
(Budai-hegység) 
Rákóczi I. sz. barlang 
Surrantós-barlang 
(Esztramos)

Kollár K. Attila

13. Tiszaföldvári Hajnóczy József 
Gimnázium Barlangkutató 
Csoportja 
(5430 Tiszaföldvár,
Kossuth út 100—104.)

19 fő

Füzér-kői-barlang
Hajnóczy-barlang
Odor-vári-hasadékbarlang
(Bükk)

Varga Csaba

14. Honvéd Bottyán János 
Sportegyesület Denevér 
Barlangkutató Csoport 
(HBJSE Denevér,
4400 Nyíregyháza, 
Ungvár sétány 6.)

27 fő

Hollós-tetői-víznyelöbarlang 
és környéke 
Tatár-árki-barlang 
(Bükk)

Izsépi Béla

15. Avas Dél Lakótelepi Sport
egyesület Hermán Ottó 
Barlangkutató Szakcsoport 
(3529 Miskolc, Engels u. 33—35.)

10 fő

Borókás
Kőlyuk-galya
Lófő-barlang
Szeleta-zsomboly
Mexikó-völgy
Vár-tető
(Bükk)

Pócsi Lajos

16. Honvéd Osztyapenkó SE 
Bekey Imre Gábor 
Barlangkutató Csoport 
(1502 Bp., Pf. 331.)

13 fő

Pál-völgyi-barlang 
Mátyás-hegyi-barlang 
Pál-völgyi kőfejtő barlangjai 
(Budai-hegység)

Kiss Attila

17. Honvéd Auróra Sportegyesület 
Barlangkutató Csoportja 
(1885 Bp., 502. Pf. 25.)

10 fő
Naszályi-víznyelőbarlang
(Cserhát) Simsa Péter

18. Dorogi József Attila Művelődési 
Központ Kadic Ottokár 
Barlangkutató Szakosztálya 
(2510 Dorog)

16 fő

Strázsa-hegyi-barlang
Sátorkő-pusztai-barlang
(Pilis) Madaras Istvánné

19. Gépipari Spartacus SE 
Lóczy Lajos Barlangkutató 
Csoport
(1052 Bp., Pesti Barnabás u. 6.)

12 fő
Lator-puszta
(Bükk) Kocsis Károly

20. Kelenföldi Tömegsport Egyesület 
Acheron Barlangkutató 
Szakosztály
(1115 Bp., Bartók B. út 79.)

18 fő

Kopolya-barlang 
(Aggteleki-karszt) 
Cserszegtomaji-kútbarlang 
(Keszthelyi-hegység) 
Mátyás-hegyi-barlang 
(Budai-hegység)

Károly Gábor

21. Kelenföldi Tömegsport Egyesület 
Myotis Barlangkutató Csoport 
(1115 Bp., Bartók B. út 79.)

10 fő
Hármas-kúti-barlang
Kopasz-réti-barlang
(Bükk)
38-as barlang 
(Aggteleki-karszt)

Lengyel János

23. Marcel Loubens
Barlangkutató Egyesület 
(3531 Miskolc, Bársony J. u. 29.)

12 fő
Cubákos II.
Kismogyorós-barlang
Kecske-lyuk
Kajla-zsomboly
Pes-luk
Spajzi-barlang
Szamentu-barlang
Útmenti-barlang
Létrási-vizesbarlang
(Bükk)

Gonda Gyula
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22. Műegyetemi Atlétikai és Football 
Club Természetjáró Szakosztály 
Barlangkutató Csoportja (MAFC) 10 fő Tihanyi Péter
(BME Fizika-Kémia Tansz.
1521 Bp., Budafoki út 8.)

24. Mecseki Ércbányászati Vállalat 
Ságvári Endre Művelődési Háza, 
Mecseki Karsztkutató Csoport 20 fő Mecsek
(MKCS 7633 Pécs, (Villányi-hegység) Rónaki László
Hajnóczy u. 41.)

25. BKV Gyorsvasúti Igazgatóság 
K—Ny-i Üzemegység SZB 
Metró Barlangkutató Csoport 14 fő

Róka-hegyi-barlang
(Budai-hegység) Csulák József

(BKV Metró 1143 Bp.,
Hungária krt. 46.)

26. Miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem Tudományos Diákköri 
Karszthidrológiai Szakcsoportja 13 fő

István-lápai-barlang
Alsó-Egyetem-tebri-barlang
Fekete-barlang Nagy Tibor

(NME-TDK, 3515 Miskolc, 
Egyetemváros)

27. Magyar Állami Földtani Intézet 
Optimista Barlangkutató Csoport 11 fő

Balekina-barlang
(Bükk)

Tóth Mihály
0143 Bp., Népstadion út 14.)

28. Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató Központ Papp Ferenc 
Barlangkutató Csoport 32 fő

Kossuth-barlang 
Vass Imre-barlang 
(Aggteleki-karszt) Maucha László

(1095 Bp., Kvassay J. út 1.)
29. Óbudai Szeszgyár Kinizsi Sportkör 

Barlangkutató Csoportja 28 fő
Árpád-kilátói-zsomboly 
Erdőhát úti-barlang Adamkó Péter

(Óbudai Kinizsi,
1033 Bp., Folyamőr u. 9—11.)

30. Veress Pál né Gimnázium 
Szekula Mária Barlangkutató 
Szakosztálya 12 fő

Mátyás-hegyi-barlang
(Budai-hegység)

Paraj os-tető 
(Bakony) Tóth Attila

(1053 Bp., Veress Pálné u. 38.)
31. Újpalota Sportegyesület

Szilvássy Andor Barlangkutató 
Csoport 15 fő Mitró Sándor
(USE Szilvássy, 1156 Bp., 
Páskomliget u. 35.)

32. Újpalota Sportegyesület Pannónia 
Barlangkutató Csoport 20 fő Kálmán-réti-zsomboly Kardos László
(USE Pannónia, 1156 Bp., 
Páskomliget u. 35.)

33. XIV kér. Tanács VB
Pákozdi Antal Úttörőház Vakond 
Barlangkutató Csoport 10 fő

és környéke (Bükk)

Bródy Andor
(1146 Bp., Május 1. út 8.)

34. Bányász Művelődási és Oktatási 
Központ Vértes László Karszt- és 
Barlangkutató Csoportja 40 fő

28-as Hapci-víznyelőbarlang
Hosszú-vontatói-barlang
Keselő-hegyi-barlang Juhász Márton

(2800 Tatabánya, Rózsa F. u. 19.)

35. Vörös Meteor TE Baradla 
Barlangkutató Csoport 16 fő

Pisznice-barlang 
Veres-hegyi-barlang 
4650-es kataszteri egység 
(Gerecse)
Baradla-barlang
Béke-barlang

(VMTE Baradla, (Aggteleki-karszt) Szilágyi Ferenc
1067 Bp., Eötvös u. 25/a).
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36. Vörös Meteor TE Diogenes Csúnya-völgyi-barlangok
Barlangkutató Csoport 9 fő Diósi barlangok Thieme András
(VMTE Diogenes, Pénz-pataki-víznyelőbarlang
1067 Bp., Eötvös u. 25/a) Szarvas-etetői-barlang

(Bükk)
37. Vörös Meteor TE Foton Leány-barlang

Barlangkutató Csoport 4 fő Legény-barlang Tihanyi Péter
(VMTE Foton,
1067 Bp., Eötvös u. 25/a)

(Pilis)

38. Vörös Meteor TE Központi 404-es barlang
Barlangkutató Csoport 20 fő Meteor-barlang Kőrössy Gyula
(VMTE Közp., Pócsa-kői-barlang
1067 Bp., Eötvös u. 25/a) (Aggteleki-karszt)

39. Vörös Meteor TE Nautilus
Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 
(VMTE Nautilus,
1067 Bp., Eötvös u. 25/a)

7 fő (Aggteleki-karszt) 
Baradla- Alsó-Barlang

Horváth Győző

40. Vörös Meteor TE Tektonik
Barlangkutató Csoport 
(VMTE Tektonik,
1067 Bp., Eötvös u. 25/a)

15 fő Csernavölgyi László

41. Vörös Meteor TE Vass Imre Csörgő-lyuk-rendszer
Barlangkutató Csoport 16 fő Rejtek-zsomboly Házi Zoltán
(VMTE Vass Imre,
1067 Bp., Eötvös u. 25/a)

(Aggteleki-karszt)

A táblázatban az 1982. december 31-ig kiadott és 1984. március 31-ig érvényes kutatási engedélyek szere
pelnek.
Azoknál a csoportoknál, ahol a kutatási engedély nem objektumra, hanem lehatárolt területre szól, a 
barlangokat név szerint nem ismertetjük. F. N.—V. Ö.

CAVING GROUPS OF THE HUNGÁRIÁN 
SPELEOLOGICAL SOCIETY 

AT 31 DECEMBER 1982

The exploration and scientific description of caves 
is done by the members of the Hungárián Speleolo- 
gical Society, either as individual members or in 
groups. A group of cave-explorers may act under 
the aegis of a sport club, a cultural center, a school, 
respectively under the supervision of a legal entity — 
having at least ten members.

There are 41 groups active in the Society at the 
moment. 662 members out of the totál number of 
about 850 members are joined in exploratory 
groups. A considerable part of the cave exploring 
groups is in the possession of an independent site 
fór exploration. All the caves are protected natural 
treasures and thus their exploration needs a per- 
mission. The acceptance of an application is pen- 
dant on the opinion of the Society and the permis- 
sión is issued by the local supervisor of the National 
Authority of Environment and Natúré Protection. 
About the status of the activity carried out on the 
base of the permission fór exploration — the group 
has to give a written report every year. The work 
of the groups is a great contribution to the explora
tion and the wide-scoped scientific cognition of the 
site of their activity, and is alsó a means fór the 
further development of the documentations-files 
of the Society.

r p y n n w ,  3APEFHCTPHPOBAHHBIE 
B  BEHrEPCKOM OEIIJECTBE 

n o  HCCJIE/JOBAHHIO KAPCTA H nEUJEP 
HA 31 JXEKAEPfl 1982 T.

Hjichm oömecTBa HaynHyio oőpaőoTKy T.e. pa3- 
BeAKy nemep BbinoAHHioT nacTHbiMH HJieHaMH jihöo 
rpynnaMH. CnejieoJiorHHecKaa rpynna— 3to opra- 
HH3auH« HMeFomaa MHHHMyM 10 HJieHOB h paőo- 
Tatomaa noA HaA3opoM cnopTHBHoro KJiyöa, AOMa 
KyjibTypw, uiKOJibi h nponero lopHAHnecicoro Jinua. 
B HacToamee BpeMB b  paMKax oőmecTBa paőoTaioT 
41 rpynn. M3 oőm ero KOJiHHecTBa okojio 850 
HJieHOB b HCCJieAOBaTenbCKHX rpynnax coctoht 
662 ne a .

3HaHHTejibHaa nacTb cnejieoJiorHHecKHx rpynn 
HMeeT caMocTOHTejibHbie oőbeKTbi hccacaobahuh. 
Flemepbi bbjuhotch oxpaHaeMbiMH npnpoAHbiMH 
IteHHOCTHMH, n03T0My AAH HX pa3BeAKH Heoőxo- 
Ahmo pa3pemeHHe. Űpocböbi Ha pa3pemeHHe Ha 
pa3BeAKy paccMaTpHBaioTCH b oöinecTBe, a pa3pe- 
meHHe aah rpynn BbiAaeTca TeppHTopnaAbHbiMH 
OTAeJieHHHMH rocyAapcTBeHHoro BeAOMCTBa no 
oxpaHe npHpoAbi h oxpy^Kaiomeö cpeAH. EíKeroAHO 
rpynna AOJDKHa AaTb othct o paöoTe, onpeAeneH- 
hoö b pa3pemeHHH Ha pa3BeAKy. PaöoTbi rpynn 
3HaHHTenbHO cnocoöcTByioT pa3BeAKe h őonee 
niHpoKoro no3HaHHB hx paöoneH TeppHTopHH, a 
Taicace pacninpeHHK) AOKyMeHTauHOHHoá 6h6aho- 
TeKH oőmecTBa.
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A SZPELKOLÓCUS  
K Ö N Y V E S P O L C A

Schober, Wilfried:
Mit Echolot und Ultraschall. Die phantastische Welt 
der Fledertiere
(Hanglokátorral és ultrahanggal. A denevérek fan
tasztikus világa)
Edit ion Leipzig, 1983.
211 oldal, 123 fekete-fehér és színes fénykép, számos 
szöveg közti ábra

A denevéreknek, ezeknek a hasznos rovarpusztító 
kis emlősöknek a sorsa napjainkban világszerte 
válságosra fordult, védelmükben különösen fontos 
feladatok várnak a barlangkutatókra. Az átgondolt 
védelem alapvető feltétele viszont életmódjuk, szer
vezeti sajátságaik ismerete. És éppen ehhez nyújt ez 
a szép kiállítású, gyönyörű fényképekkel és ügyes 
szövegközti ábrákkal illusztrált könyv fölöttébb 
hasznos útmutatást. Annak ellenére, hogy tudomá
nyos szempontból rendkívül színvonalas, mégsem 
száraz adathalmaz. Egyszerű és világos stílusa miatt 
a biológiai előképzettséggel nem rendelkező olvasó 
számára is érdekes, könnyed olvasmány.

A denevérek fejlődéstörténetétől kezdve a mező- 
és erdőgazdaság kemizálása miatt megváltozott kör
nyezet részéről a denevéreket fenyegető veszedelmek 
ismertetéséig e különös emlősrend életének minden 
mozzanatára kiterjed ez a könyv. A hangsúly termé
szetesen a denevéreket minden más emlősállattól 
megkülönböztető helyváltoztatási mód, a repülés, 
és a vele kapcsolatos tájékozódó képesség ismerte
tésére esik. A lokátor-elv alkalmazásában az élő 
természet 50 millió évvel előzte meg az emberi talá
lékonyságot. De talán még ennél is megdöbbentőbb, 
hogy az adás zavarása sem emberi találmány. Az éj
szakai szenderlepkék több faja, amelyekre a denevé
rek előszeretettel vadásznak, az evolúció során 
ugyancsak szert tett ultrahang kibocsátó képességre, 
és ezzel meg tudják zavarni a denevérek tájékozó
dását.

Megtudjuk a könyvből azt is, hogy a repülő élet
mód milyen mélyrehatóan módosította a denevérek 
egész szervezetének a működését. Egyetlen más

emlőscsoport tagjai sem képesek — például — lég
zésüket olyan nagy mértékben fokozni, mint a de
nevérek. Amíg nyugalmi állapotban — egyik fa
juk — percenkénti lélegzetvételeinek a száma 180, 
addig repülés közben ez a szám 822-re emelkedik. 
Vagy k: gondolt volna arra, hogy a denevérek 
„találták fel” az evolúció során a léghűtést is. 
A szárnyat behálózó hajszálér hálózatban áramló 
vér adja le repülés közben a szervezetben termelődő 
nagy mennyiségű hőt, amelytől az amúgy sem valami 
jó hőszabályozó képességgel rendelkező denevér 
másként nem tudna megszabadulni.

Valószínűleg minden barlangkutató érdeklődéssel 
fogja olvasni, hogy melegebb éghajlatú vidékeken 
egyes barlangokban milyen elképzelhetetlen töme
gekben tanyáznak denevérek; így — például — a 
nyugat-afrikai Gabonban, Belinga mellett, az ún. 
Sólyom-barlangban tanyázó Hipposideros caffer 
állományt több mint félmillióra becsülik. Mexikó 
és az USA déli államainak egyik-másik hatalmasabb 
barlangjában még néhány évvel ezelőtt is 10—20 
millió (!) guanódenevér (Tadarida brasiliensis) pi
hent napközben (1 m2-en 3000 példány). Az új
mexikói Carlsbad-barlang denevérállománya ide
genforgalmi attrakció: esténként több száz turista 
gyűlik össze a barlang szájánál, hogy tanúja lehessen 
annak a felejthetetlen látványnak, amikor — néhány 
perces megszakításokkal — füstfelhőszerűen kirepül 
az ott tanyázó félmilliónyi denevér.

Dr. Stohl Gábor

Marcián Bleahu:
Reliefül carstic 
(Karsztok domborzata)
Edit ura Albatros, Bucuresti, 1982 
296 oldal, 60 ábra

A neves román karsztológus tudományos igényű, 
de alapvetően népszerűsítő műve három fő fejezetre 
tagolódik.

Az első fejezetben a karsztosodás folyamatát mu
tatja be, annak feltételrendszerén és hatásmechaniz
musán keresztül.

A második fejezet „Endokarszt” címen a föld
alatti karsztjelenségeket rendszerezi és jellemzi. 
Elkülöníti az elsődleges (primer) és másodlagos 
(szekunder) üregeket, barlangrendszereket, össze
foglalja a víz útjának fontosabb fázisait, vázolja a 
karszt vízháztartását és a barlangkeletkezési elméle
teket. Ismerteti az egyes üreg-elemek (bejáratok, 
folyosók, termek, zsombolyok, víznyelők) jellem
zőit, a karsztosodó kőzetek korróziós, eróziós és 
inkáziós formakincsét, a barlangi képződmények 
eredetét és formáit, külön tárgyalva a kitöltéseket.

A harmadik fejezet „Exokarszt” címen a felszíni 
karsztjelenségeket ismerteti. A formaelemeket nega
tív, vízszintes és pozitív bontásban rendszerezi. 
Összefoglalja a karszttípusokat, a karsztok fejlődés- 
történetét (általános földi és romániai vonatkozás
ban), vázolja a nem mészkőkarsztok és pszeudo-
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karsztok jellegzetességeit. Befejezésül a karsztot, 
mint gazdasági tényezőt vizsgálja (hasznosítható 
nyersanyagok, hasznosítható terek, barlangi tu
rizmus).

A könyv magán viseli a népszerűsítő és tudomá
nyos irodalom határán mozgó művek negatívumait. 
Felépítése és szerkezete vitatható, egyes önálló 
fejezetei jól kidolgozottak. Stílusában a leíró jelleg 
dominál, kevés általánosítható megállapításig jut el. 
Sajnálatos, hogy egyetlen irodalmi hivatkozás sincs 
a kötet végén. A feltehetően nyomdatechnikai 
okokból kimaradt fotókat rajzolt ábrákkal pótolta 
a szerző, ezek nagyban segítik a leírtak megértését. 
Bleahu új, népszerűsítő művének legnagyobb érdeme 
a karszttal kapcsolatos fogalmak és jelenségek kö
vetkezetes rendszerezése, nagy segítséget nyújtva 
e téma iránt érdeklődőknek a tudatos megfigyelé
sekhez.

Szablyár Péter

Burger, A.—Dubertret, L.:
Karsztterületek hidrogeológiája
IAH, Paris, 1975. (angol, francia nyelven)
MKBT, Budapest, 1982. (210 oldal, 77 ábra)

A Hidrológusok Nemzetközi Szövetségének 
(IAH) Karszthidrogeológiai Bizottsága által szer
kesztett monográfia a teljességre való törekedés 
nélkül 11 önálló dolgozatban kívánta bemutatni 
a karszthidrogeológiai tudomány területén elért 
elméleti és gyakorlati eredményeket. A kritikai 
összegző elemzésekkel fel kívánták hívni a figyelmet 
az egyes témakörök tanulmányozása során fel
ismert ellentmondásokra, ill. az elkövetkező időszak 
célszerű kutatási irányaira.

A karszthidrogeológia tárgykörében világszerte 
széleskörű kutatás folyik, amit a publikációk igen 
nagy száma is bizonyít. A részproblémák tisztázása 
és a regionális jelenségek leíró elemzése egy kissé 
háttérbe szorította az általánosító-összefoglaló tevé
kenységet, a monográfia ezt a hiányt is igyekszik 
csökkenteni.

A kötetet hétnyelvű hidrogeológiai (értelmező) 
szótár egészíti ki, a 400 bibliográfiai hivatkozás 
hasznos segítséget nyújt egy-egy téma jobb meg
ismeréséhez.

Az MKBT által kiadott magyar nyelvű változat 
fordításának szakmai ellenőrzését (és a szótár 
magyar változatát) dr. Böcker Tivadar, szerkesztését 
Hazslinszky Tamás végezte. Dr. Böcker a „Felszín- 
alatti vízáramlás karsztterületeken” című fejezet 
társszerzője is.

Az eredeti kiadás (1975) és a magyar nyelvű válto
zat megjelenése között eltelt 7 év egy kicsit csökkenti 
a mű értékét, de így is alapműként kerül a hazai 
karszt- és barlangkutatók könyvespolcára.

Szablyár Péter

N. A. Gvozdeckij:
Karszt
Priroda Mira, Moszkva, 1981.
214 oldal

A „Természet Világa” sorozatban megjelent 
kötet gazdag fotó- és ábraanyagával ismeretterjesztő 
formában kívánja megismertetni az olvasót a karszt 
fogalmával, megjelenési formáival és elterjedésével.

A karsztos formák, a karsztosodás hidrológiai vo
natkozásai és a karsztok osztályozási, területi el
határolási kérdéseit követően ismerteti a Szovjet
unió európai, kaukázusi és ázsiai karsztterületeit.

A további fejezetek Európa, Ázsia, Afrika, 
Ausztrália és Óceánia, valamint Amerika karszt
területeit mutatják be; a karsztos térségek általános 
és néhány jelentősebb barlang részletesebb leírá
sával.

A kötet 1. mellékletében a kémiai denudáció 
sebesség-jellemzőit foglalja össze Európa, Ázsia és 
néhány kisebb egység karbonátos karsztjaira.

A 2. melléklet a Föld és a Szovjetunió barlangjai
nak hosszúsági- és mélységi rekordlistáit foglalja 
össze, majd egy több mint 400 címszavas irodalom- 
jegyzék következik (több Balázs D. és Jakucs L. 
hivatkozással). A kötetet szerzői és barlangi név
mutató zárja.

Ez — a Föld karsztterületeit bemutató — kötet 
2 oldalt szentel a magyarországi karsztterületek 
bemutatására, amely főleg a Gömör-Tornai-karszt 
és a bükki karsztok felvázolására szorítkozik. 
A szövegközi fotóanyag (5 kép) kizárólag felszíni 
karsztformákat mutat be, azok közül sem a leg
jellemzőbbeket.

Hasonló témájú ismeretterjesztő könyv hézag
pótló lenne a hazai könyvkiadásban is.

Szablyár Péter

Gorán, Cristian:
Catalogul sistematic al pesterilor din Románia 1981
( Románia barlangjainak rendszerező katalógusa)
Institutul de Speologie „Emil Racovifa” — Federa- 
tia Romana de Turism-A lpinism, Comisia Centrala 
de Speologie Sportivá 
Bucuresti 1982

Az 1981 decemberében lezárt kataszter 6816 
barlang adatait tartalmazza. A földrajzi elhatárolás 
során 7 területre bontja az ország karsztterületeit, 
a feldolgozás decimális rendszerben történt. Az egy 
számjegyű területeken belül a hegységek két szám
jegyű, a hegységen belüli szűkebb elhatárolás (völgy, 
vízgyűjtőterület) három számjegyű alrendszert ké
pez. Az ezeken belül elkülöníthető, jól elhatárolható 
területegységek 4 számjegyűek, ezek tört számai az 
egyes barlangokat jelölik.

Egy-egy barlangról vagy karsztobjektumról (pl. 
víznyelő, zsomboly) az alábbi adatok találhatók:
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száma, a területet jellemző kód, a barlang meg
nevezése és szinonimái, helymeghatározás, a fel- 
tártság foka, a bejárat tengerszint feletti magassága 
meühatározásának módja, a bejárat tengerszint 
feletti magassága, a bejárat relatív magassága, a 
barlang térképezettségének állapota, hidrológiai 
típusa (aktív, fosszilis), a barlang hossza, mélysége, 
pozitív szintkülönbsége, a közölt adatok forrása.

A kataszteri táblázatokat egy 125 tételből álló 
irodalomjegyzék, szerzői és barlangi névmutató, 
valamint egy statisztikai összefoglaló követi, az 
utóbbi igen érdekes adatokkal. A kötetet angol és 
francia nyelvű összefoglaló zárja.

Sajnálatos, hogy hasonló hazai kataszteri kiad
vánnyal nem rendelkezünk, szerkesztésénél célszerű 
lesz figyelembe venni ennek az igen értékes munká
nak tapasztalatait.

Szablyár Péter

Fodor István:
A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981
192 oda/, 80 ábra, 33 táblázat, 36 fénykép

Úttörő jelentőségű könyvvel gazdagodott a szpe- 
leológiai szakirodalom. Szerzője emberközpontúan, 
a komfortérzet alapján osztályozza a barlangokat — 
meleg-, komfort-, hűvös- és hidegérzetet keltő bar
langokat különböztetve meg. Ezeknek klímáját kivá
lasztott mintabarlangok elemzésével jellemzi. 
A komfortérzetet keltő barlangokra a két tapolcai 
barlang, a hűvösérzetet keltőkre a Baradla-Domica- 
barlang-rendszer és az Abaligeti-barlang, a hideg
érzetet keltőkre pedig a Telkibányai- és a Dobsinai- 
jegesbarlang (F. ezt a szót használja) a modell. 
A melegérzetet keltő barlangokkal a besoroláson 
túl nem foglalkozik, mert ezek általában csak a me
leg égövben fordulnak elő.

A könyv I. fejezete összefoglalja a barlangklíma- 
kutatás történetét. A II. fejezet bemutatja a szerző 
által kidolgozott komplex bioklimatológiai osztá
lyozási rendszert, és röviden ismerteti a modellként 
tekintett barlangokat. A III. fejezet a léghőmérsék
let, a IV. a légnedvesség (relatív nedvesség és pára
nyomás) jellegzetességeit tárgyalja, mindkét esetben 
sorra véve a három vizsgált osztály, s ezen belül a 
modell-barlangok jellemzőit. Sok-sok ezer saját 
mérési adat alapján komoly matematikai appará
tussal elemzi ezeknek a klímaelemeknek időbeli és 
térbeli (hosszmenti és függőleges irányú) változásait 
és különbségeit.

Az V. fejezet a vizsgált barlangok légáramlási 
viszonyait ismerteti és elemzi. A VI. fejezet röviden 
kitér a barlangi levegő kémiai összetételére (C 02 
stb.) és tisztaságára, és táblázatosán ismerteti a kü
lönféle aeroszol-vizsgálati eredményeket, míg a VII. 
fejezet a barlangi formák és a mikroklíma kapcsola
tát elemzi.

Végül a VIII. fejezet pár szó kíséretében tábláza
tosán foglalja össze a klimatikus barlangtípusok 
közérzeti indexének, légáramlási rendszerének, hő
mérsékletének, relatív légnedvességének és vízgőz
nyomásának jellemző értékeit, s egyben nagyon 
találóan és szellemesen kiegészíti a Gressel-féle osz
tályozást (sztatikus, dinamikus és sztatodinamikus 
barlangok) a kvázi dinamikus típus bevezetésével 
(szerintünk helyesebb lenne kvázidinamikusnak 
írni).

A könyvet több mint 200 tételből álló irodalom- 
jegyzék zárja; a műveknek kb. a fele barlangkli
matológiai tárgyú.

Gádoros Miklós

Kras i speleologia 4/XII1
1982. Katowice

A VIII. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 
alkalmából megjelent különkiadás jó áttekintést ad 
a lengyel barlangkutatás múltjáról és jelenlegi hely
zetéről.

Az előszó bemutatja Lengyelország karsztterüle
teit és barlangjait. Ezt négy dolgozat követi az elmé
leti karsztológia témaköreiből: a hidrotermális 
karsztosodás, egy fosszilis karszt feltárása, a len
gyelországi késő pleisztocén barlangi üledékek és 
egy Nyugat-Spitzbergákon levő gleccser jégkarszt
jelenségeinek leírásával.

A „Szemle” c. fejezet önálló dolgozatokban szá
mol be a lengyelországi barlangkutatás történetéről, 
a lengyel barlangkataszterről (1250 barlang ismere
tes!), a lengyelországi mélységi és hosszúsági bar
langrekordokról, a lengyel barlangi irodalomról és 
végezetül a barlangkutatás lengyelországi szerveze
téről.

A különkiadás végül beszámolót közöl az V. 
Nemzetközi Barlangi Mentési Konferenciáról (1979. 
október 1—6.) és a III. UIS Karsztfizikokémiai és 
Hidrogeológiai Találkozóról (1979. február 12.).

Szablyár Péter
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I N  M E M Ó R I Á M

E lv e s z te ttü k  ő k e t!

1982. DECEMBER 28-ÁN A MAGAS-TÁTRÁBAN 
LAVINAOMLÁS KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT:

Lukács László Szép Tímea Vidics Zoltán
1955—1982 1965—1982 1967—1982

Úgy indultak el, hogy a hegyekben töltik a szilvesztert. Ez egyben próba is, edzés is. Készültek rá.
Eleinte nagyszerű idő volt. Vakítóan szikrázott a hó, az ég mélykék, a levegő friss. Fotóztak, nevettek, 

hókunyhót építettek. Örültek, élvezték az utat.
Harmadnapra rossz idő lett, havazott. Le kellett jönni. Már útban voltak lefelé, amikor megcsúszott 

a h ó . ..
Egy kiszögellésen akadtak fent. Bence és Henrik le tudott ereszkedni, de Lacit, Zolit és Tímeát hiába 

szólították.
Amikor megkaptuk a hírt, nem hittük el. Nem! Ilyen nem történhetett velük, hiszen nemrég váltunk el! 

Jókedvűek voltak, derűsek, lelkesek.
Zoli 16 éves volt. Még gyerek, de már szívósan, nagy akarattal dolgozott a munkahelyén és barlang

feltárásokon egyaránt. A Szabadság-barlang végpontján — a földalatti tábor alkalmával — fülig agyagosán, 
a negyedik nap után sem lankadó humorérzékkel. . .  Emberfeletti teljesítményt tudott nyújtani a Danca- 
barlang új szakaszának feltárásánál is. Lelkes barlangkutató volt. Sokat tanult, edzette magát.

Tímea 18 éves volt. Mindig jókedvű, kedves, jóbarát, túratárs és túra vezető. A barlangfeltárásokba két éve 
kapcsolódott be. Bátran nézett szembe az előtte álló feladatokkal, melyet a sors számára igen rövidre sza
bott. Aki ismerte, szerette és nem felejti el.

Lacit csodáltuk, hogy mi mindenre képes. Fáradhatatlan energiával dolgozott, a barlangkutatásért élt. 
1973-ban tíznapos földalatti táborral kezdte barlangász tevékenységét a Szemlő-hegyi-barlangban. Az ezt 
követő években hazánkban az alábbi barlangokban végzett eredményes feltáró tevékenységet: Diabáz-, 
Nászút-, István-lápai-, 404-es-, Vízbe-verem-, Meggyes-, Borókás-, Hármaskúti-, 38-as-, Rozmár-, Vadász
lesi-, Lujza-, Húsvét-, Patkós-, Büdös-lyuk-, Darazsas-, Borz-karszt-, Szabadság-, Danca-barlangban és 
másutt.

Ausztria területén a Jubileum (—475 m) és több kisebb barlang feltárása és térképezése fűződik a nevéhez. 
Svájc területén a Hölloch új járatainak feltárásán és térképezésén dolgozott egy egyhetes földalatti tábor 
alkalmával. Nagy kedvvel túrázott is, hazánk szinte minden barlangját bejárta. Csehszlovákiában meg
ismerkedett a Barázdálás-, Óriás-, Csengő-lyuk-, Ladovca-, Vaddisznós- és Nagybikkfa-barlanggal; Romá
niában a Csodavár-, Tausoare-, Cur-ponor-barlanggal; Lengyelországban a Nagy-Sniezna-barlanggal; 
Bulgáriában a Prikrázna-, Körvabáta-, Bezimenna-, Temnata dupka- és Rezseska dupka-barlanggal és a 
Bileruha-zsombollyal. Szívesen gyakorolta a sziklamászást, a hazánk adta lehetőségeken túl is. A Szovjet
unióban fennjárt az Elbrusz keleti és nyugati csúcsán, megmászta a Nagy-Kugotájt, Gumacsit és Viataut,

134



feljutott a Kazbekre a direkt útvonalon. Mongóliában fenn volt a Szuhebator-, Hovd- és a Dimitrov-csúcson, 
Csehszlovákiában a Magas-Tatra sok útját járta be sikerrel.

A barlangjárás és mászótechnika nemzetközileg elismert, kiváló művelője volt. Az FTSK Barlangkutató 
Szakosztály, a BTSZ Barlangtúra Bizottság és a Barlangi Mentőszolgálat tagjaként aktívan dolgozott. Ő volt 
a vezetője társulatunk műszaki bizottságának. A nemrég befejeződött barlangász tanfolyamon hatalmas 
ismeretanyagot adott át lelkesen, emberien, tiszta szívvel. Sohasem mondta, hogy nem ér rá. Ahol lehetett, 
mindig segített. Nagy szeretettel tanította az ifjú barlangkutatókat.

Lelkesen készült apai teendőire, amit már sajnos, nem érhetett meg. Kegyetlen és méltatlan dolog volt ez 
a sorstól! Aki ismerte kedves, rokonszenves lényét, kimagasló emberségét: sohasem felejti el őt.

T ávozásuk p óto lhatatlan  veszteség a családnak, barátoknak és a m agyar barlangkutatásnak.
Gazdag László 

Vidics Zoltánná

Fájdalommal tudatjuk, hogy

F Ö L D E Á K Y  N Á V A Y  L Á S Z L Ó ,
a budai Vár-barlang egykori idegenvezetője, a szeretett Laci bácsi, 1982. december 2-án, 85 éves korában 
meghalt. 1961-től 1975-ig sok-sok látogatóval ismertette meg a Vár-barlang szépségeit és érdekességeit. 
A Vár-barlang egykori diák és felnőtt vezetői szerették, tisztelték, szívükbe zárták „legöregebb” munka
társukat.

Emlékét örökre megőrzik a budai Vár-barlang volt vezetői!
Id. Barátosi József

STEFAN ZWOLINSKI 
(1900-1982)

Stefan Zwolinski 1900-ban született. Barlang- 
kutató tevékenységét 13 éves korában kezdte, ami
kor bátyjával, Tadeusszal felmérték a Magura- 
barlangot. Ettől az időtől kezdve kisebb megszakí
tásokkal haláláig — először mint amatőr, később 
mint a Földtani Múzeum, majd a Tátrai Nemzeti 
Park dolgozója — foglalkozott a tátrai barlangok 
kutatásával, ismertetésével és feldolgozásával.

Nevéhez számtalan barlang feltárása, felmérése 
fűződik, de foglalkozott a Tátra karszthidrológiájá- 
val, a magashegységi karsztosodással, valamint a 
barlangkutatás történetével egyaránt. E témakörök
ben számos publikációja jelent meg, amelyek közül 
a magyar barlangkutatók számára is ismert az 
1961-ben kiadott W podziemiach Tatranzskich című,

a tátrai barlangok ismertetésével foglalkozó könyve.
Egyedülálló értéket képez a több tízezer fénykép- 

és diafelvétele a Tátráról és a tátrai barlangokról. 
Gyakran találkozunk a kollekció egy-egy reprezen
tánsával fotóalbum, útikönyv vagy tudományos 
cikk illusztrációjaként.

Stefan Zwolinski a Tátrán túl sok országban 
— így Magyarországon is — végzett barlangi meg
figyeléseket. Számos társadalmi szervnek, a barlang- 
kutató, turista és síszövetségvezetőségének tagja 
volt.

Rendíthetetlen energiájának, fáradhatatlan mun
kásságának eredménye a tátrai barlangkutatás 
fejlettsége és népszerűsége.

Zbigniew Wójcik

MIECZYSLAW SKULIMOWSKI

Útban a Magyarországon rendezett Nemzetközi 
Szpeleoterápiai Szimpóziumra, szívbénulás követ
keztében váratlanul elhunyt Dr. Mieczyslaw Skuli- 
mowski professzor, a lengyel orvostudomány kiváló 
képviselője. Fáradhatatlanul munkálkodott azon, 
h°gy a „földalatti terápia” hazájában is méltó el
ismerést nyerjen. Az ő szóhasználata volt a „föld
alatti terápia” a szokásos barlang- vagy szpeleo- 
terápia helyett, mivel Skulimowski professzor gyó

gyászati kísérleteit nem barlangban, hanem mester
séges üregekben, a wieliczkai sóbánya elhagyott 
termeiben végezte — szintén jó eredménnyel.

Skulimowski professzor aktív tagja volt a Nem
zetközi Szpeleológiai Unió Szpeleoterápiai Bizott
ságának, hirtelen halálával nemcsak a lengyel tudo
mányos életet, hanem a nemzetközi szpeleológiát 
is súlyos veszteség érte.

B.D.
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A szemközti oldalon: Fényképek a Baradla-Alsó-barlang 1982. évi kutatásáról. A két felső képet Hegedűs né 
Lövey Ilona készítette, a többi Borzsák Péter—Prágai Albert felvétele. — On the opposite side: Photographs

o f the exploration o f Baradla-Lower Cave 1982.

Fénykép a hátsó borítón: A 7. számú szifon a Baradla Rövid-Alsó-barlangjában. — Siphon No. 7. in the 
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