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Társulatunk 1984. március 23-án tartotta küldöttközgyűlését a MTESZ Anker közi székházában. A 138 
küldött közül megjelent 89, a közgyűlés összes résztvevője pedig 111 fő volt.

Dr. Fodor István elnök köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Hazslinszky Tamás főtitkárt, hogy is
mertesse az 1983. évi főtitkári beszámolót. Társulatunk főtitkára az 1983. évi eredmények közül kiemelte 
a nemzetközi ügyrend kidolgozását, a táborlátogatások rendjének megvitatását és elfogadását. Elmondta, 
hogy elkészült a barlangkutató csoportok, szakbizottságok, munkabizottságok kutató, feltáró és feldolgozó 
munkájához nyújtható támogatás feltételeinek kidolgozása. Több éves munka eredményeként elkészült 
a „Magyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer” , amelynek keretében 1984 februárjában sor került az első 
barlangi kutatásvezetői tanfolyam lebonyolítására.

Társulatunk 1983-ban két sikeres rendezvényt szervezett, egyben pedig társrendezőként vett részt.
Mivel a közgyűlésre írásos főtitkári beszámoló nem készült, Hazslinszky Tamás részletesen foglalkozott 

a szakbizottságok és a csoportok munkájával is.
Főtitkárunk végül örömmel tájékoztatta a tagságot az újonnan beszerzett könyvszekrényekről, mellyel 

remény van a könyvtár eddigi mostoha helyzetének lényeges javulására.
A főtitkári beszámolót követően a közgyűlés foglalkozott a X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 

Magyarországon történő megrendezésének kérdésével, valamint az érembizottságnak az éremszabályzat 
módosítására vonatkozó javaslatával. Majd Társulatunk főtitkára két személyi változás elfogadását terjesz
tette elő. Az elhangzottakat élénk vita követte, melynek során két ideiglenes bizottság megalakítására is ja
vaslat született.

A vitát követően dr. Szathmáry Sándor, a Számvizsgáló Bizottság vezetője számolt be az 1983. évi gaz
dálkodás tapasztalatairól.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
jóváhagyólag tudomásul vette az 1983. évi társulati munkáról szóló főtitkári beszámolót;
az éremszabályzat általános rendelkezéseit az alábbi két ponttal egészítette ki:
1. Az érembizottság a szabályszerűen előterjesztett javaslatok mérlegelésekor a javaslattól eltérően is 

dönthet arról, hogy a javaslatba hozott személynek mely ik érmet ítéli oda.
2. Az érembizottsághoz beérkezett javaslatok és pályázatok, ha azokra a beérkezés évében a Bizottság 

érmet nem szavazott meg, a Társulat Titkárságán külön gyűjtőben helyezendők el, és azok elbírálására az 
érembizottság a következő évben újabb előterjesztés nélkül visszatér.

Elfogadta a X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus megrendezésére vonatkozó javaslatot;
Sohár Istvánt, saját kérésére, érdemei elismerése mellett titkári tisztségéből felmentette, s helyébe Hevér 

Évát választotta meg;
két ideiglenes bizottságot hozott létre:
— dr. Kordos László vezetésével a Társulat hosszú távú tudományos programjának kidolgozására, vala

mint
— Gádoros Miklós vezetésével a Társulat munkáját akadályozó okok és indítékok feltárására és azok el

hárításának kidolgozására;
elfogadta a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját; Borbély Sándort, Dancza Jánost és dr. Jaskó Sándort 

tiszteleti taggá választotta;
elfogadta a különbizottságoknak kitüntetésekre és jutalmazásokra vonatkozó előterjesztését, melyeknek 

átadására a közgyűlésen került sor.
F. N.
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TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK
A Társulat érembizottságának javaslatára az 1984. 

március 23-i küldöttközgyűlés a Társulat érdekében 
hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi mun
káért adományozható Hermán Ottó éremmel tün
tette ki

dr. Böcker Tivadart,
aki 1969 óta Társulatunk tagja, 1969—74 között 
a Karszthidrogeológiai Szakbizottság vezetője, 
1974—79 között főtitkárként tevékenykedett. 1981- 
től elnökségi tag, a Karszthidrológiai és Geológiai 
Szakosztály vezetője, 1982 óta társelnök.

Főtitkársága idején az ő javaslatára indult be 
az igen eredményes Cholnoky Jenő-pályázat. Ő kez
deményezte, szorgalmazta a megbízásos munkák vál
lalását, a MTESZ-szel való rendezését, s nemcsak 
szerzett a Társulat részére ilyen munkákat, hanem 
sokat ő maga is kidolgozott magas színvonalon. 
Két nagy sikerű nemzetközi rendezvényünk, a Ba- 
radla 150 és a Karszthidrológiai Szimpózium fűző
dik nevéhez.

Társelnökként mindig érdemi, konstruktív javas
latokat tesz, melyek az elnökség és a titkárság mun
káját nagymértékben segítik.

A magyar karsztvidékek és barlangok tudomá
nyos feltárásával foglalkozó nagy értékű tudomá
nyos közleményért adományozható Kadic Ottokár 
éremmel tüntette ki a Társulat

Gádoros Miklóst,
aki 1957 óta foglalkozik barlangkutatással, Társu
latunknak alapító tagja, 1982 óta pedig elnök
ségi tag.

A barlangi műszerezést elsőként kezdte el Ma
gyarországon. Első jelentős munkája e téren 
az automatikus klíma és csepegés távmérő berende
zés tervezése volt, amely a Vass Imre-barlangban 
került kivitelezésre. Részletesen vizsgálta a jósvafői 
Nagytohonya-forrás hidrogeológiai viszonyait, to
vábbá a barlangi klíma és rádioaktivitás sajátos
ságait. 1962 óta e témakörből 18 dolgozata jelent 
meg. Társulatunkban kezdettől fogva jelentős 
munkát végzett a tudományos előadások és tan
folyamok szervezésében. Később a Társulat bar
langkutató csoportjainak mérési munkáit támogatta, 
s szorgalmazta a barlangi klíma- és hidrológiai 
mérések elterjesztését. Az utóbbi időszakban az Ok
tatási Bizottság munkájában vett részt aktívan.

A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló tevékenységért ado
mányozható Vass Imre éremmel tüntette ki 

Vidics Zoltánnát,

aki 1978 óta Társulatunk tagja, s 1981 óta az FTSK 
barlangkutató Szakosztályának csoportvezetője.

Evek óta igen jól irányítja a csoport tevékenysé
gét, amelyben harmonikusan megférnek a feltáró, 
a dokumentációs és a tudományos munkák.

Eredményei közül — számos kisebb feltárás mel
lett — kiemelkedik a Danca-barlang 1981-ben meg
kezdett kutatása, amelyet rendkívül nehéz körül
mények között, több szakember véleménye ellenére, 
kitartóan folytatott.

Neki köszönhető, hogy 1982-ben 280, 1983-ban 
700 m hosszan vált ismertté az addig 85 m-es bar
lang. Az érem egyúttal a munkában részt vett kol
lektíva érdemeinek elismerése is.

A magyar karszt- és barlangkutatás előbbre vite
lét szolgáló kimagasló kollektív munkáért adomá
nyozható Hermán Ottó-emléklappal az

Álba Regia Barlangkutató Csoportot 
a Társulatot és a magyar barlangkutatást évek óta 
következetesen elősegítő munkáért, és értékes doku
mentációs anyagaiért;

a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív mun
káért adományozható Kadié Ottokár-emléklappal a 

Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoportot 
a Pál-völgyi-kőfejtő barlangjainak jól dokumentált 
komplex kutatásáért;

a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló kollektív eredménye
kért adományozható Vass Imre-emléklappal az 

Acheron Barlangkutató Szakosztályt 
a cserszegtomaji barlangok feltáró kutatásáért 
és térképi dokumentálásáért tüntette ki a közgyűlés.

Az elnökség Gazdag Lászlót és Gyovai Lászlót 
a Társulatban kifejtett aktív tevékenységéért, 
dr. Horváth Tibort és dr. Tardy Jánost a Nemzet
közi Szpeleoterápiai Szimpózium megszervezéséért 
és lebonyolításáért, dr. Lénárt Lászlót a ,,Magyar 
Szpeleológiai Oktatási Rendszer” kidolgozásában 
kifejtett tevékenységéért 1000—1000 Ft pénzjuta
lomban részesítette.

Az elnökség a kutatócsoporton belüli kiemelkedő 
munkájukért Károly Gábor, Kocsis Antal, Vaskor 
János és Zalán Béla tagtársakat 500—500 Ft pénz
jutalomban,
Fleck Nórát és Leél-Őssy Szabolcsot könyv- 
jutalomban,
Jákics Ferencet és Vastagh Lászlót dicséretben 
részesítette.

F. N.

TISZTELETI TAGSÁG
A választmány javaslata alapján az 1984. március 

23-i küldöttközgyűlés hazai tiszteleti tagjává válasz
totta :

Borbély Sándort, aki a barlangkutatással 1947 
körül kezdett el foglalkozni a Bükk-hegység terüle
tén. Munkája kiterjedt a szervezői tevékenységre,

a feltárásokra, a feltáró tevékenység feldolgozására, 
ismertetésére, a barlangok tudományos kutatására, 
különösen a karszthidrológia területén, valamint 
a barlangkutatási és a népgazdasági érdekek mind 
szorosabbá tételére egyaránt. Mint a miskolci 
Zsombolykutató Munkabizottság aktivistája, szor
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galmazta a barlangkutatás országos szervezetének, 
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak 
a létrehozását, melynek 1958. évi megalakulása óta 
aktív tagja, de volt társelnöke és választmányi 
tagja is.

Részt vett számos bükki barlang bejárásában 
és feltárásában, valamint aktív részese volt több 
bükki barlang nyomjelzéses vizsgálatának, melynek 
kiegészítéseként javaslatokat készített a karsztvíz 
hasznosítására, s Miskolc vízellátásának javítására.

Munkájának elismeréseként számos emléklappal 
és oklevéllel, 1974-ben pedig Vass Imre-emlék- 
éremmel tüntették ki.

A barlangkutatáshoz ma sem hűtlen. A Társulat 
miskolci ülésein mindig aktívan részt vesz, tanácsai
val pedig segíti a fiatal kutatókat.

Az MKBT tiszteleti tagjára választotta a magyar 
barlangkutatás nesztorát,

Dancza Jánost, aki már fiatalon a természetet, 
s különösképpen a Bükköt járta. Érdeklődése hama
rosan a barlangok felé fordult, miután az 1920-as 
években túrázásai közben összetalálkozott Kadic 
Ottokárral és Schőnviszky Lászlóval. Az első talál
kozást igen termékeny önálló kutatások követték. 
Nagy technikai apparátussal sikerült lejutnia a Kis- 
kőháti-zsomboly ma is ismert 110 méteres végpont
jára, az akkori legnagyobb hazai mélységre. Bar
langkutató tevékenységének legnagyobb eredménye, 
hogy 1932 januárjában, társaival együtt hozzálátott 
előbb a hór-völgyi Füzér-kői-átjáró, majd a Suba
lyuk ásatásához. Néhány hónappal később sikerült 
megtalálnia és felismernie az első hazai ősemberi 
leleteket, egy gyermek és egy asszony csontmarad
ványait. A mínusz húsz fokos hidegben végzett ása

táson szerzett tapasztalata alapján rájött arra, 
hogyan fűthette az ősember a barlangokat. Elméle
tét számos barlang klímamérésével igazolta.

Nagy megtiszteltetés a Társulat számára, hogy 
életműve elismeréseként tiszteleti tagjai sorában kö
szöntheti

Dr. Jaskó Sándort, aki a budapesti tudomány- 
egyetemen szerzett természetrajz-földrajz szakos 
középiskolai tanári oklevelet, s a későbbiek folya
mán előbb a földtudományok kandidátusa, majd 
a földtudományok doktora címet nyerte el. Egye
temi hallgató korában a BETE Barlangkutató Szak
osztály tagjaként tevékenyen részt vett a Szemlő- 
hegyi-, a Ferenc-hegyi-, valamint az Aggteleki
barlang új részeinek felfedezésében, feltárásában 
és térképezésében. Később foglalkozott a Baradla- 
barlang karszthidrológiájával és a Pál-völgy—rózsa
dombi barlangvidék hidrotermális ásványi kiválá
saival s azok keletkezési körülményeivel.

1948-ban a Magyar Állami Földtani Intézet meg
bízásából ő vezette a Mátyás-hegyen felfedezett 
nagy kiterjedésű barlang vizsgálatát és a felmérési 
munkákat.

A nyomtatásban megjelent mintegy 100 dolgozata 
közül számos értekezése foglalkozik a barlangok 
leírásával, a karsztforrások hidrológiájával és 
a karsztos területek morfológiai kialakulásával. 
Társulatunknak mintegy 50 éve aktív tagja, az újjá
szervezett Magyar Karszt- és Barlangkutató Társu
latnak választmányi tagja. Tiszteletet érdemel 
az az odaadó, csöndes, de mindenkor megbízható 
munkásság, amellyel kiveszi részét a társulati 
munkából.

F. N.

CHOLNOKY JENŐ-PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Elnöksége és az Országos Környezet- és Természetvédelmi 

Hivatal annak érdekében, hogy elősegítse a Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási tevéken) séget, 
főként a kutató és feltáró munka megfelelő szintű dokumentálását, az elért eredmények összefoglalását, 
valamint ezek értékelését, évenként ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett pályázatot írt ki.

A Cholnoky Jenő-pályázatra 1984-ben 20 pályamű érkezett be. A bíráló bizottság a hiányos példány
számok miatt nem értékelte a VMTE Foton és VMTE Tektonik csoportok jelentését, továbbá megálla
pította, hogy a BEAC, a BLSE Aragonit, M AFC és VMTE Baradla csoportok beszámolója csak formálisan 
tesz eleget a jelentési kötelezettségnek, így ezek sem kerültek elbírálásra.

Az áttekintett pályaművek értékelése után a bíráló bizottság úgy határozott, hogy azokat a pályaműveket, 
amelyeknek összesített pontszáma nem éri el a 60-at, nem díjazza.

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal támogatásával együtt rendelkezésre álló keret 
alapján a bíráló bizottság egy első és három második díjat adott ki. A bizottság úgy értékelte a jelentések 
alapján kialakult pontszámokat, hogy harmadik díjat nem ad ki.
I. díj
KTÉ Acheron Barlangkutató Szakosztály 6000 Ft 93 pont
//. díj
Álba Regia Barlangkutató Csoport 5000 Ft 87 pont
Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport 5000 Ft 85 pont
FTSK Barlangkutató Szakosztály 5000 Ft 82 pont

A bíráló bizottság 3000 Ft értékű különdíjat adott a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport jelentésére, illetve 
a jelentésből megállapíthatóan az ifjúsági tagok által végzett értékes felmérési munkára.

Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra az MKBT XXIX. Vándorgyűlésén, 1984. június 30-án Odorváron 
került sor. F. N.
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EMLÉKÜLÉS
A PÁL-VÖLGYI-BARLANGNÁL

1984. június 23-án, szombaton a Pál-völgyi-barlang 
feltárásának 80. évfordulója alkalmából Társula
tunk egész napos emlékülést tartott.

Az ülést Társulatunk nevében dr. Jánossy Dénes, 
az őslénytani szakbizottság vezetője rövid történeti 
áttekintéssel nyitotta meg. Házigazdaként Kopasz 
Margit, az OKTH Budapesti Felügyelőségének 
igazgatója köszöntötte a megjelenteket. A Társulat 
a felfedezőkre emlékezve a Pál-völgyi-barlang be
járata mellett levő emléktáblára koszorút helye
zett el.

A barlang feltárásának, elmúlt 80 évének esemé
nyeit régi archív anyagok bemutatásával az Emlékek 
a Pál-völgyi-barlang történetéből c. kiállítás szem
léltette.

A barlang kutatásának történetét Takácsné Bolner 
Katalin ismertette. A részletes és szemléletes elő
adásból különösen a régmúlt kevésbé ismert ese
ményei, vitatott részletei voltak igen érdekesek.

A Pál-völgyi-barlang bejáratánál emléktábla hir
deti: felfedezői 1904. június 23-án Scholtz Pál Kornél 
és Bagyura János voltak. A részleteket illetően 
azonban már a korabeli dokumentumok is meg
lehetősen ellentmondásosak. A barlang felfedezésé
nek körülményeit elsőként Bekey Imre Gábor ismer
tette 1913-ban a Turisták Lapjában — azaz csaknem 
tíz évvel az események után! Eszerint Bagyura Jani, 
a bányaőr kamasz fia volt az, aki egy eltűnt birka 
kimentésére mászott be a megnyílt üregbe, s annak 
folytatódását látva, bejárta a rendszer kezdeti folyo
sóit. Kadic Ottokár viszont (Természet, 1920) 
Scholtz Pál Kornélnak tulajdonítja a felfedezést, 
aki egy turistatársaság tagjaként, a bányafal terv
szerű átvizsgálása közben vette észre a szűk bejárati 
repedést, feszítővassal kitágította azt, s így jutott 
a mélyebbre vezető folyosókba! Maga Scholtz csak 
1921-ben számolt be nyomtatásban a történtekről, 
szinte ugyanezekkel a szavakkal, de azzal a kiegészí
téssel, hogy azon a bizonyos június 23-án Bagyura 
János társaságában fedezte fel a Pál-völgyi kőbánya 
nagy barlangját.. .

A köztudatban sokáig úgy élt, hogy a felfedezés 
a Keresztezéshez közvetlenül vezető, jelenleg el
tömött bejáraton keresztül történt. Ezt egy korabeli 
Bekey-fénykép támasztotta alá. Azonban a barlang 
legelső térképei — Scholtz ceruzavázlatai, Bekeynek 
szintén fényképen ránkmaradt vázlata, valamint 
Kazay Endre 1911-es felmérése — kivétel nélkül 
a jelenlegi bejáratot tüntetik fel régi bejáratként! 
A keveredést okozó, s a fentiek alapján tévesnek 
ítélhető képaláírás magyarázata az lehet, hogy a fel
fedezést követően hamarosan rábukkantak e máso
dik bejáratra, s kényelmesebbnek ítélvén, hosszú 
ideig ezt használták. Mikor aztán az eredeti — a tu
risták számára is járhatóvá téve — átvette a fő
bejárat szerepét, emez automatikusan „régivé” 
minősült vissza a köztudatban.

A Pál-völgyi-barlang lelkes kis kutatógárdája 
főleg turistákból verbuválódott, hiszen a budapesti

Dr. Jánossy Dénes megnyitja az ünnepi ülést 
a Pál-völgyi-barlang bejáratánál 
( Fleck Nóra felvétele )

barlangkutatásnak ekkoriban még nem voltak ha
gyományai. A feltárómunka vezéralakjai dr. Jordán 
Károly (a kiváló hegymászó), Scholtz Pál Kornél 
és Bekey Imre Gábor voltak — mindhárman egyben 
a szervezett magyar barlangkutatás úttörői is: 
az 1910-ben a Magyarhoni Földtani Társulat kere
tében megalakult Barlangkutató Bizottságnak Jor
dán alelnöke, Scholtz és Bekey választmányi 
tagja volt.

A feltárás menetét szintén Bekey leírásából ismer
jük, bár a pontos nyomon követés nem is olyan 
egyszerű. Nemcsak az elnevezések változtak az idők 
folyamán, de a barlang képe is alaposan átalakult 
a kiépítések során! A felfedezés napján a kutatók 
a Kőhídig és a Színház Karzatáig jutottak előre. 
A következő hétvégeken átkutatták a Nagy-Kör
forgalmat; a Színházba leereszkedve elérték a Magas 
(== Hosszú)-folyosót, itt a Bástyának nevezett hatal
mas kőtömbön átkapaszkodva egészen a Scholtz- 
próba nevű szűkületig hatoltak előre — e két utób
binak nyoma sincs már. Az akkoriban — nyilván 
okkal — Labirintusnak nevezett mai Lóczy-terem- 
ből a már azonosíthatatlan Kutyaszorító megkerü
lésével jutottak az Emeleti ( =  Peti) -folyosóba, 
amelyben már csak a kitöltő omladék megbontásá
val tudtak továbbhatolni. így érték el az Incelógót 
(=Tyúklétra hasadéka), ahol áttraverzálva bejutot
tak a Geológus-folyosóba, majd a Plöki- és a Jordán- 
falat leküzdve a Rádium-terembe. A Turista-folyo
sót a Kupolánál szintén kitöltés torlaszolta el — itt 
1906-ban, az erős légáramlás miatt elkezdett bontás
sal sikerült feltárni a Miczi-termet vagy későbbi 
nevén Ebédlőt ( =  Meseország), s mögötte az Ötösök- 
folyosóját a Kis-Körforgalomig. 1909-ben bontot
ták ki a Pillér-folyosót (=Cseppkő-terem), végül 
Bekey 1910-ben robbantás segítségével jutott be
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Novák Károly, a Pál-völgyi-barlang utolsó 
,,barlangmestere” megtekinti a kiállítást 
( Fleck Nóra felvétele )

a róla elnevezett folyosóba (érdekes, hogy sokáig 
ezt tartották a barlang legmélyebb pontjának!).

A barlang első pontos térképét Kadic készítette 
1917—18-ban bányászkompasz és mérőlécek segít
ségével. Ezen szerepel már a Hód-járat, a Dombos
folyosó és a Cseppkő-folyosó is — ezek feltárásáról 
azonban semmilyen adatunk sincs. A felmérés alap
ján a barlang hossza akkor 926 m-nek bizonyult.

A Pál-völgyi-barlang feltárástörténetében hosszú 
szünet következett. A kutatókat lefoglalta a társa
dalmi munkában végzett kiépítés, majd a túra
vezetés, a későbbi fáradozásokat pedig nem kísérte 
szerencse. A „megújulás” csak a nyolcvanas évek
ben következett be: a Bekey nevét felvett kutató
gárda munkájának eredményeként a barlang hossza 
a 80. évfordulóra megsokszorozódott, s 4400 m-es 
rendszerével Magyarország negyedik leghosszabb 
barlangjává lépett elő.

Az emlékülés második előadásában Károly Gábor 
ismertette a barlang kiépítésének, idegenforgalmi 
hasznosításának történetét.

A Pál-völgyi-barlang idegenforgalmi kiépítésének 
gondolatát még Kadic vetette fel 1915-ben. Bár 
a javaslatot dr. Lóezy Lajos, a Földtani Intézet

akkori igazgatója is támogatta, a hivatalos szervek 
részéről semmi sem történt. így a barlang lelkes 
kutatógárdája — időközben a Pannónia Turista 
Egyesület keretében Barlangkutató Szakosztállyá 
szerveződve — társadalmi munkában, önerőből 
végezte a kiépítést. Előbb a Kőhídig, illetve a Szín
házig vezető járatokat tették kényelmesen járha
tóvá, majd 1919-ben rendezték a Bástya, a Scholtz- 
próba és a Peti-folyosó térségét: az aljzatot elegyen
gették, a feldarabolt sziklatömbökből lépcsőket épí
tettek, a szűkületeket kitágították. 1920-ban került 
sor a bejárati terem kialakítására és a bejárat előtti 
térség rendezésére. Ez évben a barlangnak 1564 
látogatója volt, közöttük 461 hölgy és 48 gyermek.

1926-ban a Magyar Barlangkutató Társulaton 
belül Pálvölgyi Bizottság alakult, mely főfeladatának 
a barlang turisztikai szempontból való rendezését 
tekintette. A Bizottság a villanyvilágítás kiépítése 
érdekében segélyért fordult a Fővároshoz, s a kapott 
1000 pengő lehetővé tette, hogy 1927 szeptemberére, 
az első német—magyar barlangkutató konferencia 
tiszteletére kigyulladjon a fény a Pál-völgyi- 
barlangban.

Az idelátogatók három túra közül választhattak: 
I. Harmincperces séta utcai ruhában a kivilágított 
szakaszon — ára 0,40 pengő, II. Háromórás könnyű 
mászótúra barlangruhában — ára 0,80 pengő, 
III. ötórás nehéz túra, kötélmászásokkal — ára 
1,20 pengő. 1932-ben már 3500 látogató kereste fel 
a barlangot, közülük 51 fő a II., 61 fő a III. túrán 
vett részt. A harmincas évek közepétől már állandó 
túravezetővel, hétköznap is üzemelt a barlang. A ki
építés a „Körséta-folyosó” elkészültével 1938-ra 
lényegében befejeződött — hiszen ez az útvonal 
kerül ma is bemutatásra.

A Pál-völgyi-barlangot 1944-ben védetté nyílvá
nították — ez azonban önmagában kevés volt 
a háború (mikor is a barlangot óvóhelynek hasz
nálták) és az azt követő „gazdátlan” időszak ron
gálásainak megakadályozására.

Az ötvenes évektől kezdve a barlang ismét üze
melt, igaz, az érdeklődőket csak karbidlámpák 
fénye mellett vezethették körbe. Az első nagyobb 
felújításra 1964-ben került sor: rendbehozták a tel
jesen tönkrement világítást, a járdákat és a falakat 
megtisztították a szennyeződéstől. A barlang gaz
dája ekkor a Turistaházakat Kezelő Vállalat volt, 
később a Turista Ellátó Vállalathoz, majd 1973-ban 
az OTVH-hoz került, amikor is újabb korszerűsítést 
hajtottak végre. 1975-ben a Lóczy-teremben történt 
omlás miatt ismét jelentős biztosítási munkálatokat 
kellett végezni.

Az OKTH Budapesti Felügyelősége 1979-ben 
vette át a barlang kezelését, majd rendbe hozatta, 
parkosíttatta a felszíni területet. A barlang látoga
tottsága 1983-ban már meghaladta a 40 000 főt. 
Bár ez a szám viszonylag alacsony más hazai idegen- 
forgalmi barlangokhoz képest, a jelenlegi útvonalon 
gyakorlatilag már nem növelhető. Ezért a Felügye
lőség a közeljövőben az Ötösök-folyosója — Bekey- 
folyosó kiépítését tervezi. Az új kijárat megnyitásá
val teljes körjárat alakulna ki, melyen a csoportok
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a mostani egy órával szemben, lényegesen kisebb 
időközönként követhetnék egymást.

Az előadásokat a barlang archív képeinek, vala
mint az újonnan feltárt szakaszok szépségét, jellegét 
bemutató képeknek a vetítése egészítette ki.

Az emlékülés zárásaként az érdeklődők meg
tekinthették a barlang idegenforgalmi szakaszát, 
valamint a ki nem épített részeit egyaránt.

A szervezők igen nagy örömére szolgált, hogy 
a rendezvényt megtisztelte Bagyura Ilonka, a fel
fedező Bagyura János unokahúga, dr. Jaskó Sándor, 
a barlang és környékének neves tudományos kuta
tója, valamint Novák Károly, a barlang utolsó 
„barlangmestere” is.

Takácsné Bolner Katalin 
Székely Kinga

MEGEMLÉKEZÉS DR. MAUCHA REZSŐ HIDROBIOLÓGUSRÓL 
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató 
Szakosztályának 1917. március 22-i választmányi 
üléséről készült jegyzőkönyvben szerény megjegyzés 
olvasható: „A titkár jelenti, hogy Maucha Rezső 
dr. halélettani asszisztens tagul jelentkezett. Örven
detes tudomásul szolgálj’

Az akkor még fiatal kutatóból évek, évtizedek 
múltán a limnológia, tágabb értelemben a „hyd- 
robiosz” európai hírű tudósa lett, de munkássága 
szorosan kötődött a barlangkutatáshoz, elsősorban 
a barlangi vizek vizsgálatához.

Maucha Rezső Budapesten született 1884. szep
tember 19-én. Alsó-Ausztriából származott édes
apja vasúti tisztviselőként kereste szerény kenyerét. 
Édesanyja pesti születésű leány volt, tanítónői 
képesítéssel. A gimnáziumi érettségi után beirat
kozott a Pázmány Péter Tudományegyetemre és 
természetrajz-kémia szakot végzett. Diplomájának 
megszerzése után a Halélettani Kísérleti Állomá
son kapott állást, amelynek később igazgatója lett. 
Életének egyik érdekes epizódja: 1914-ben a Najade 
fedélzetén részt vett a II. magyar Adria-kutató 
expedícióban.

Maucha Rezső egyetemi évei alatt Winkler Lajos 
professzor tanítványa, később munkatársa és mód
szereinek továbbfejlesztője volt. Kilencven munkája 
jelent meg nyomtatásban hazai és külföldi kiadók
nál, köztük két nemzetközi elismerést kiváltó 
könyv. Rendkívül értékes a vízelemzés módszer
tanára vonatkozó elméleti és gyakorlati munkás
sága, amely a „Maucha-féle félmikro módszer” 
néven vált ismertté a vízkémikusok nemzetközi 
munkaközösségeiben.

Amikor Dudich Endre az 1920-as évek végén 
megkezdte a barlangok élővilágának módszeres 
kutatását, Maucha Rezsőt kérte fel a Baradla 
vizeinek kémiai vizsgálatára. A mérési eredmények
ről 1930 decemberében, a Magyarhoni Földtani 
Társulat Hidrológiai Szakosztályának szakülésén 
számolt be. Ezeket a vizsgálatokat még a Winkler- 
féle módszerrel végezte.

Maucha vízvizsgálatai során rájött, hogy a víz
minták a gyors szállítás ellenére a laboratóriumba 
érve veszítenek eredeti paramétereikből. Ekkor dol
gozta ki azokat a módszereket, amelyekkel a min
tákat a helyszínen, egyszerű eszközökkel el lehetett

végezni. Akkor még nem voltak automatikus és fél
automatikus analizátorok, Maucha Rezső azonban 
olyan eljárást alkalmazott, melynek felszerelését 
kis táskában a helyszínre lehetett vinni.

A „Maucha-féle félmikro módszer” alkalmazá
sára került sor többek közt 1954-ben, amikor Papp 
Ferenc vezetésével megkezdődött az Aggteleki
karsztvidék forrásainak vízminőségi vizsgálata. 
E nagyszabású munkát az Építőipari és Közleke
dési Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tan
székének barlangkutató csoportja (ma Papp Ferenc 
Barlangkutató Csoport) kezdte el, s folytatta 1957- 
től az általuk feltárt Vass Imre-barlangban, vala
mint a sok értékes tudományos eredményt hozó 
tanszéki létesítmény, a Jósvafői Karsztkutató Állo
más helyszínre épített laboratóriumaiban.

Maucha Rezső születésének századik évforduló
ján a magyar karszt- és barlangkutatók e sorokkal 
kívántak tisztelettel hódolni a nagy tudós emlé
kének. Dr. Pályi Gyula
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