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Hazslinszky Tamás:
BARLANGTÚRÁK 8 ORSZÁGBAN
Sport Kiadó, Budapest, 1987

A könyvet Hazslinszky Tamás szerkesztette és 
jórészt írta is, társszerzői dr. Dénes György és 
Fleck Nóra. A cím magáért beszél, barlangi úti
kalauzt tartunk a kezünkben, mely elvezet bennün
ket nyolc ország idegenforgalmi célokra kiépített 
barlangjaiba. A Barlangtúrák. . .  gyakorlatiasan 
„magyar-centrikus” , hiszen a kiválasztott nyolc 
ország a magyar turisták legszokványosabb útvona
lainak (valutáris kényszerpályáinak) felel meg. 
Ausztria 20, Bulgária 7, Csehszlovákia 24, Jugo
szlávia 28, Lengyelország 6, Magyarország 9, az 
NDK 7 és Románia 9 barlangját, összesen 110 
turista-barlangot ismertet a munka. Mindegyik or
szág rövid összefoglaló bevezetése után következnek 
az egyes' barlangokra vonatkozó információk. 
A szerzők ismertetik a barlangok földrajzi helyét, a 
megközelítés lehetőségeit, a nyitvatartás szezonális 
és napi adatait, a szállás-lehetőségeket és a szolgál
tatások tájékoztató árait. Felhívják a figyelmet arra 
is, hogy az információ felhasználásakor — a barlan
gok földrajzi helyének kivételével — mindig tekin
tettel kell lenni a kiadás éve óta eltelt évek számára, 
hiszen ezek egy idő után nem gyakorlati, hanem tör
ténelmi adatok lesznek. Időt állóbb információ a 
barlangok történetét, a barlangok és a barlangi tú
rák leírását tartalmazó részek. A leírások szövege, 
bár szakszerű, nem rugaszkodik el a köznyelvtől, 
közérthetően elégíti ki a legszélesebb igényeket 
barlangásztól az IBUSZ turistáig. Szakmaibb igé
nyeket elégít ki a nyolcvanöt barlangi térképvázlat.

Említettük, hogy a könyv „magyar-centrikus” . 
Bizonyos történelmi-politikai okok miatt pontosan 
ez teszi hézagpótló munkává, ami Európa barlang
jait illeti. Claude Chabert, az „Atlas des grandes 
cavités mondiales” (1986) társszerzője írja levelében: 
„Köszönöm a Barlangtúrák.. .-at, Aellen — Strinati 
könyvével együtt Európa turista-barlangjai két 
kötetben!” . Az említett könyv: V. Aellen, P. Strinati 
„Guide des grottes d’Europe” (1975) c. munkája, 
amelyben a szerzők Európát a „vasfüggönytől” 
nyugatra értelmezik. E sajátos értelmezés miatt vá

lik Hazslinszky és társai munkája igazi hézag
pótlóvá, ha a szerzők szándéka nem is ez volt. 
A komolyabb átfedéseket az zárja ki, hogy a magyar 
turisták szokásait is sajnos a fent említett „fémtárgy” 
alakította. Ám mindkét könyv szerzői magukénak 
vallották Ausztriát és Jugoszláviát. Ez óhatatlanul 
összehasonlításra késztet, mely a mérleg nyelvét a 
Barlangtúrák... javára billenti, itt ugyanis jóval 
több adatot kapunk az említett országokról. Nem a 
szerzők hibája, de a kötetből sajnos hiányoznak a 
fényképek, ami visszabillenti a mérleg nyelvét az 
igen gazdagon illusztrált Aellen—Strinati felé. Ez 
utóbbi viszont csak négy barlangtérképet tartalmaz 
Hazslinszkyék nyolcvanötével szemben — aki vi
szont sajnos nem közöl irodalomjegyzéket. Végül 
az összehasonlítást a magyar könyv javára az ára és 
számunkra oly közérthető magyar nyelve dönti el. 
(Bár Tony Oldham, angol barlangász-könyv
kereskedő azt kérdezte, mikor adják ki valami 
„érthető” nyelven, mert abból többet tudna el
adni!)

Dr. Kosa Attila

Proceedings 
University of Bristol 
Spelaeological Society
(A Bristoli Egyetem Barlangkutató Társulatának 
értekezései )
1987. 166 p.

A Bristoli Egyetem Barlangkutató Társulata 
(Anglia) által megjelentetett kiadvány 18. kötetének 
1. száma (évente 1 füzetet adnak ki, 3 füzet alkot 
egy kötetet) ezúttal is gazdag tartalommal került 
az olvasókhoz. A hivatalos közlemények, titkári 
jelentés és könyvszemle mellett 13 hosszabb-rövi- 
debb tanulmány ad számot a társulat tagjainak sok
rétű munkájáról.

W. Stanton írása a Charterhouse on Mendip 
(Somerset) közelében levő kis víznyelőbarlang, a 
Waterwheel Swallet (240 m hosszú, 56 m mély) fel
tárásának történetét és a legújabb kutatási eredmé
nyeket ismerteti. A nyelőben eltűnő patak a múlt 
században vízikereket működtetett (waterwheel =  
vízikerék). A barlang 1968-ban, egy felhőszakadás 
miatti áradás következtében nyílt meg a kutatók 
előtt, amikor a hatalmas víztömeg a felszínre tört.

D. Irwin a Cox’s Cave múltjáról közöl érdekes 
részleteket. A Mendip-hegység (Somerset) egyik 
legszebb, az idegenforgalom számára is megnyitott 
barlangját 1837-ben fedezte fel George Cox, s a 
következő évben már látogatókat fogadott. A Cox 
család évtizedekig működtette a barlangot, fenn
tartásáról, a látogatás körülményeinek javításáról 
folyamatosan gondoskodott, és az új részek feltárá
sát sem hanyagolta el. 1870 körül gázvilágítást, 
1913-ban részleges, 1929-ben teljes villanyvilágítást 
vezettek be.

C. Howes John Bolton (1791—1883) amatőr geo
lógusnak az 1871-ben feltárt kis Stainton-barlang 
(Cumbria) kutatásában és megismertetésében szer
zett érdemeire hívja fel a figyelmet.
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R. Williams bemutatja John Strachey (1671— 
1743) úttörő régiséggyűjtő, geológus és kartográfus 
kéziratát, mely a Mendip-hegység barlangjairól és 
az ezekben levő régészeti lelőhelyekről sok fontos 
adatot tartalmaz.

A következő két tanulmányban T. Shaw és 
D. Donovan Oluf Borch dán természettudós 1663. 
évi angliai utazásának szpeleológiai vonatkozásait 
adja közre. Borch járt az akkor már külföldiek 
előtt is ismert Wookey Hole-ban, és ennek kapcsán 
kifejtette elképzeléseit a barlangi formációk kelet
kezéséről. Megtekintette a Bath-i melegvízforrások 
közelében levő mészkőbányát is, melyből már a ró
mai korban építőkövet termeltek.

A paleontológiát 3 tanulmány képviseli; közülük 
C. Harrison munkáját említjük Nagy-Britannia 
délnyugati részének pleisztocén és történelem előtti 
madarairól. S. Collcutt, R. Barton, L. Brown és 
C. Laws írása a Saye’s Hole-ban (Cheddar Gorge, 
Somerset) feltárt új késővaskori régészeti lelőhely
ről, A. Clarké és B. Levitán a Bristoltól északra levő 
Swallow Hole kutatásáról és a barlangban végzett 
ásatásokról számol be. Az értekezések sorát a Tár
sulat 1986. évi törökországi (Taurus-hegység) ex
pedíciójának eredményeit feldolgozó munkák zár
ják. C. Self a Seyde$ehir környéki barlangokat 
veszi számba, S. Hobbs pedig a Dinár város melletti 
karsztterület geomorfológiájáról és hidrológiájáról 
ír.

Feltétlenül említést érdemel a füzet kivitele: a 
szép papír, a magasszintű nyomdatechnika, az át
gondolt tipográfia, a sok és kitűnő minőségű ábra; 
mindezek együtt hatásosan közvetítik az amúgy is 
értékes tartalmat. Nem véletlen, hogy a bristoli 
barlangászok kiadványa nemzetközi viszonylatban 
is a legelismertebb szpeleológiai periodikák közé 
tartozik.

Hadobás Sándor

Jaroslav Hromas:
Technologie Trhacich praci ve Speleologii a ochrana 
krasovych jevú jejich 
proti ucinkum
(A robbantási munkák technológiája a barlangkuta
tásban és a karsztjelenségek védelme azok hatásaival 
szemben )
Müemlékgondozási és Természetvédelmi Intézet, 
Prága, 1986.

Érdekes tankönyvvel gazdagodott a barlangtani 
irodalom J. Hromas munkája nyomán. A szerző, 
—aki hazánkban az alsó-hegyi kutatásairól, valamint 
a Barlangok és zsombolyok Csehszlovákiában című 
könyv szerzőjeként ismert — nem egyszerűen a 
lőmesterképzéshez szolgáltat tananyagot, de segítsé
get kíván nyújtani ahhoz, hogy a barlangi robbantás 
során hogyan lehet a legkisebb kárt előidézni a kör
nyezet természetes állapotában.

Csehországban a barlangi robbantási engedélye
ket a Természetvédelmi Intézet felügyelete alatt 
működő Barlangkutató Társulat adja ki. Az engedé
lyezés egyik feltétele, hogy a robbantást csak meg
felelően képzett szakember végezheti el. (gy érthető,

hogy az engedélyezők minél több olyan szakember 
képzését tartják szükségesnek, aki nemcsak a rob
bantás technikáját ismeri, de a munkálatok során 
a természetvédelem érdekeit is szem előtt tartja.

A tankönyv két fő részre oszlik. Az első rész a 
robbantás technológiájával foglalkozik, így a kül
színről behajtott, illetve a felszín alatti vágatok ki
alakításának geológiai feltételeit ismerteti, össze
foglalja a szpeleológiában használatos robbantási 
módszereket és töltésszámokat, bemutatja a külön
böző robbantási fajtákat.

A jegyzet második része foglalkozik a robbantás 
károsító hatásával, s azon természetvédelmi elvekkel, 
melynek alkalmazása szükséges a védelem érdeké
ben. A tananyag a robbantás káros hatását csök
kentő módszerek tárgyalása mellett részletesen is
merteti a CEVAMIT robbantási keveréket, annak 
elkészítését és alkalmazásának technológiáját. A 
jegyzet elméleti részét gyakorlati számítások és 
80 ábra egészíti ki.

Székely K.

Dr. Pelech E. János:
A SZTRACZENAI VÖLGY 
ÉS A DOBSINAI JÉGBARLANG
Budapest, Franklin Társulat Könyvnyomdája

Vass Imre:
Az AGTELEKI BARLANG LEÍRÁSA
Pesten, 1831. Nyomtatta Landerer

Kossuth Lajos:
TANULMÁNYOK BÁRÓ NYÁRI JENŐ 
AZ AGGTELEKI BARLANG MINT 
ŐSKORI TEMETŐ CZIMÜ MUNKÁJA 
FELETT
Budapest, Franklin Társulat Könyvnyomdája

Siegmeth Károly:
AZ AGGTELEKI BARLANG
Kassa, „Szent Erzsébeti-nyomda R.T. nyomása, 1910. 
Reprint, Érc és Ásványbányászati Múzeum, Ruda- 
bánya, 1987.

Örömmel üdvözölhetjük a rudabányai Érc és 
Ásványbányászati Múzeum azon kezdeményezését, 
hogy reprint kiadványai között megjelenteti a ma
gyar barlangkutatás alapműveinek sorába tartozó 
tanulmányköteteket. Ezáltal olyan, eddig legfeljebb 
múzeumokban vagy nagy könyvtárakban hozzá
férhető könyvritkaságok kerülhetnek kezünkbe, 
amelyek kutatástörténeti érdekességükkel, nem egy 
ma is hegytálló tudományos megállapításukkal, ízes 
nyelvezetükkel élvezetes olvasmányok korunkban is. 
Sajnos, az eredetekkel azonos méretben megjelent, 
színvonalas kiadványok példányszáma igen ala
csony, csupán 200, pedig kedvező áruk lehetővé 
tenné, hogy ezek minden barlangkutató könyves
polcára felkerüljenek.

Szablyár Péter 
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Vass Imre:
AZ AGTELEKI BARLANGNAK TALP 
ÉS HOSSZÁBA VALÓ ÁLTAVÁGÁSA’ 
RAJZOLATJA
Pesten, 1831.
Reprint. Kiadta az OKTH, szerkesztette az OKTH 
Barlangtani Intézete, Budapest, 1987.

Szerencsés egybeesés, hogy a Vass Imre-könyv 
közreadásával szinte egyidejűleg jelent meg az 
eredeti kötet mellékletét alkotó két térképlap egyi
kének reprint kiadása, amely a Baradla alaprajzát 
és hosszmetszetét ábrázolja.

Az eddig barlangi-tudománytörténeti ritkaságnak 
számító térkép poszter és hajtogatott formátumú, 
korszerű nyomdatechnikai, gyakorlatilag színhű 
megjelenítése, magas példányszáma és alacsony ára

széleskörű megismerését teszi lehetővé. A múlt szá
zad eleji nagyszerű munka egyben figyelmeztetés is 
a mai kutatóknak, hiszen a mű megjelenése óta el
telt több mint 150 év alatt jelentős új szakaszokkal 
bővült Baradla-barlangról — bár több felmérés 
készült — de azóta sem jelent meg színvonalas, min
den részletre kiterjedő térképdokumentáció.

A nyomat hátoldalán Székely Kinga „Vass Imre 
és a Baradla barlang” című összefoglalója az érdek
lődőknek segítséget nyújt a dokumentum történeti 
elhelyezésében, jelentőségének megértésében, vala
mint Vass Imre személyének megismerésében.

Az Állami Nyomda MULTIPROFIL Szak
csoportja a kiadványt megjelenítésében is méltóvá 
tette tudománytörténeti rangjához.

Szablyár Péter

PERSÁNYI ÉS KOVÁSZNA MEGYE BARLANGJAI

A sepsiszentgyörgyi „MEGYEI TÜKÖR”-ben 
1985. augusztus 9. és 1986. június 7. között cikk
sorozat formájában jelent meg a terület két jeles 
— hazánkban is ismert — barlangkutatójának össze
állítása a Persányi és Kovászna megye barlangjairól.

Kisgyörgy Zoltán és Dénes István egy túrakalauz 
részletességével és igényességével vezeti végig olva
sóit a környék nevezetesebb barlangjain: az Apácai 
cseppkő-barlangon, az Apáczai Csere János-barlan- 
gon, a vledényi Kagylós-barlangon, az ürmösi Tépő 
barlangjain, a Szőrmáj-lika zsombolyában, Komána 
és Venicefürdő barlangjain, a Sólyomkői-barlangon, 
a Vargyas és Hagymás patakok közötti karsztterület 
barlangjain, a Sugólikon, Borzlyukon, Ördöglyu

kon, a Szármányi- és Kerek-hegyi zsombolyokon, 
a Vargyas patak szurdokának barlangjain, részlete
sen bemutatva az Orbán Balázs-barlangot. Érdekes 
leírást olvashatunk a tektonikus eredetű ojtozi 
„Szélgödrökről” , és a maga nemében páratlan 
kisbaconi Benedek Elek borvizes-tavasbarlangok- 
ról, amelyek andezit konglomerátumban mestersége
sen kialakított üregek továbboldódásával jöttek 
létre. A rövid leírásokat térképvázlatok és fényképek 
egészítik ki.

A cikksorozat összegyűjtve — másolatként — a 
Barlangbibliográfiai Figyelő 1987. 1. száma mellék
leteként teljes terjedelmében megjelent.

Szablyár Péter

SZPELEOFILÁTÉLIAI ÚJDONSÁGOK

A Magyar Posta 1987-ben 5 értékből álló bélyeg
sorozatot jelentetett meg az orvostudomány nagy 
úttörőiről. Az egyik 4 Ft-os bélyeg (katalógusszáma: 
3840) Avicenna Ibn Szinna (980—1037) arab orvost, 
természettudós-bölcselőt ábrázolja, aki egyebek 
mellett a mészkő, valamint a cseppkő keletkezésével 
foglalkozott. 1021 és 1023 között megjelent munká
jában a cseppkő kialakulását kétféleképpen magya
rázta: vagy a víz egy kővé változtató erő hatására 
megdermed, vagy a víz folyása során, a vízből kiváló 
anyag a meder felületére tapad s ott megkövesedik. 

* * *
Az osztrák posta Ausztria természeti szépségeiről 

jelentetett meg bélyegsort 1987-ben. Az 5 Schillinges 
bélyeg a Dachstein Rieseneishöhle egyik gyönyörű 
jégképződményét ábrázolja. A 43x36 mm-es kékes
szürke színezetű bélyeg A. Pilch és R. Tóth munká
ja. A június 11-i elsőnapi bélyegzéshez különleges 
boríték készült, melyen a bélyegen szereplő képződ
mény színes fotója látható. ^7pLp/v k 1150 WIEN 11.6.1987
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I N  M E M Ó R I Á M

DR. SOMOGYI GYÖRGY
(1937—1987)

1987. március 4-én késő este kaptuk a megdöb
bentő hírt: dr. Somogyi György, a fizikai tudomá
nyok kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadé
mia Atommagkutató Intézete főmunkatársa, az 
odorvári Hajnóczy-barlangban rendszeresen végzett 
detektorcsere után, a barlang szájánál rövid szenve
dés után elhunyt. Felfoghatatlannak, érthetetlennek, 
igazságtalannak éreztük-érezzük, hogy ő, akit jő 
fizikumú, hatalmas munkabírású, mindig tevékeny
kedő és munkáját szenvedélyesen szerető kutatónak 
ismertünk meg, nincs többé körünkben, nem vállal és 
nem végezhet el újabb és újabb, nemzetközi mércé
vel mérhető feladatokat.

Dr. Somogyi György 1937. augusztus 31-én a 
Szatmár megyei Nábrádon született. Iskoláit 
szülőfalujában kezdte meg, majd Debrecenben foly
tatta, s ott szerzett kémia-fizika szakos tanári ok
levelet. Már gimnazista korában, majd később 
egyetemistaként is bejárt az intézetbe tanulni, s ta
nulva dolgozni.

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen először 
gyakornokként, később tanársegédként dolgozott 
1968-ig, amikoris tudományos munkatársként az 
ATOMKI-hoz került. Itt elsősorban kedvenc kuta
tási területével, a nyomdetektorok vizsgálatával 
foglalkozott. E témából írta meg egyetemi doktori 
értekezését 1967-ben, valamint védte meg kandidá
tusi disszertációját 1975-ben. Sajnos, a megkezdett 
akadémiai doktori értekezése már sohasem készül 
e l. . .

Munkássága nyomán a nyomdetektor-módszer 
művelőinek és alkalmazóinak köre egyre bővült. 
Az utóbbi időben dr. Somogyi György tucatnyinál 
több külföldi és nagyon sok hazai partnerrel dolgo
zott együtt. Az együttműködő kör jelentős részének 
a természetben történő radontranszport kutatása 
volt a témája, de számára ezen belül is kiemelt fon
tossággal bírt a karsztos közegben létrejövő termé
szetes radonmozgás kutatási területe.

Életében sokat vállalt és sokat teljesített. Hihetet
len és korlátlannak érzett munkabírása lehetővé 
tette, hogy sok helyen sokat dolgozzék. Tagja volt 
az MTA Magfizikai Albizottságának és a DAB 
Agrofizikai Munkabizottságának. Az International 
Nuclear Track Society vezetőségének és a Nemzet
közi Atomenergiai Ügynökség tagjaként, valamint 
a Nuclear Track c. nemzetközi szakfolyóirat regio
nális szerkesztőjeként munkásságának igen jelentős 
részét a nemzetközi tudományos életben fejtette ki. 
1976-ban Münchenben, 1981-ben Bristolban, 1983- 
ban Acapulcoban, 1985-ben Rómában tagja volt a 
Nemzetközi Szilárdtest Nyomdetektor Kongresszus 
tudományos tanácsának. Természetesen, minden 
kongresszuson felkért előadóként is szerepelt. Köz
vetlenül a halála előtt kapta meg az 1988. évi 
pakisztáni kongresszusra a meghívást. Ezen nem
zetközi rendezvények mellett Pakisztánban, Mexikó
ban, Vietnamban tartott nemzetközi tanfolyamokon 
előadássorozatokat.

A rendkívül szerteágazó elfoglaltságai mellett 
maradt ideje a barlangok kutatására is. Sok bar
langban járt, több helyen végzett szilárdtest nyom- 
detektoros alfa-aktivitás vizsgálatokat, de leg
jobban a Bükköt szerette, s azon belül is a Haj- 
nóczy-barlangot. 1977-ben itt kezdte meg barlangi 
méréseit, s a sors kiszámíthatatlansága folytán itt 
fejezte be azokat, az életét kioltó szívroham követ
keztében.
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Kutatási témája sokakat érdekelt, volt elég önkén
tes segítője. így vált lehetővé, hogy a mérések közös 
munkaként hosszabb-rövidebb időn át folyjanak 
4 mecseki zsombolyban, a Cserszegtoniaji-kút- 
barlangban, az Alba-Regia-, a József-hegyi-, a 
Molnár János-, a Hajnóczy-, a Létrási-vizes-, a 
Szepessy-, az István-lápai-, az Anna-, a Tapolcai
tavas-, a Baradla-, a Béke-, a Vass Imre-barlangok- 
ban, a budapesti Gellért- és Lukács-forrásokban, 
egyes létrási forrásokban, valamint egy 270 m mély 
karsztkútban. S hogy mi is mennyire komolyan 
vettük feladatunkat, arra egyértelmű válasz az, hogy 
a mérések, vizsgálatok nagyobb része ma is folyik, 
s azt folytatni is fogjuk az ATOMKI kutatóinak 
közrem űködésével.

Dr. Somogyi György 1960-tól kezdődően egyedül 
vagy kutatótársaival 150 publikációt közölt itthon 
és külföldön, melyekre több mint ezer nemzetközi 
hivatkozás ismert.

Dr. Lénárt László (NME, Miskolc) 
és az ATOMKI Nyomdetektor Csoportja (Debrecen)

DR. SOMOGYI GYÖRGY MUNKÁIBÓL
A szorosan a karsztok és a barlangok kutatásához kapcsolódó 

legfontosabb dolgozatok a következők:
G. SOM O GYI-G Y. N É M E T H -J. PÁLFA LV I-I. GERZSON: 

Subsurface radon-distribution measurements with LR-115, 
CR-39, and TL-detectors -  Proc. 11-th Int. Conf. on SSNTDs, 
Bristol, 1981. Eds.: P.H. Fowler and V. M. Claphant, Pergamon 
Press, (1982) 525 -529.

SOMOGYI GY. -  VARGA ZS .-N É M E T H  G Y.-PÁLFALVI J -  
GERZSON I .: Radonmérés a Hajnóczy-barlangban — Izotóp- 
technika, (1983) 38-52 .

A. VÁRHEGYI —I. BARANYI — I. GERZSO N-G . SOMOGYI: 
Geogas bubble model of radon transport and its use in uránium 
exploration — Proc. o f  the 31-th Int. Geophys. Symp. Gdansk 
szept. 29.—okt. 3. 1986. Vol. II. pp. 68 —80.

G. SOMOGYI—L. LÉN ART: Time-integrated radon measure
ments in springs and well waters by track technique — Nucl. 
Tracks, 12. (1986) 731-734.

VARHEGYI A .-B A R A N Y I I.-SO M O G YI GY.: Geogáz mikro- 
buborékok segítségével megvalósuló felszínalatti, vertikális 
radontranszport modellje — Izotóptechnika, 29, (1986)
73-104.

SOMOGYI GY.—LÉNÁRT L.: Nyomdetektoros radonmérések 
a bükki karsztvizekben — Borsodi Műszaki-Gazdasági Élet, 31, 
(1986) 28 -3 1 .

SOMOGYI GY.—LÉNÁRT L.: Bükki barlangok radioaktivitásá
nak vizsgálata — NM E Közleményei, I. sorozat, Bányászat, 33. 
(1986) 221-233.

A. VÁRHEGYI—I. B A R A N Y I- GY. SOMOGYI: A modell fór 
the vertical subsurface radon transport in “geogas” micro- 
bubbles — Geophysical Transactions, 32, (1986) 235 —253.

G. SOMOGYI: Track detection methods of rádium measure
ments — ATOMKI Preprint EJ25 (1986) and Chapter in the 
“Monograph on Environmental Behaviour o f Rádium” Ed. 
G. S. Linsley, IAEA, Vienna

VÁRHEGYI A .-B A R A N Y I I.-G ER ZSO N  I.-SO M O G Y I GY.: 
A radontranszport geogáz-buborék modellje és alkalmazása 
a mélységi uránkutatásban — Magyar Geofizika, 28. (1987) 
34 -4 0 .

GÉCZY G.— SOMOGYI GY.: A barlangi légkörzés egyszerű 
modellje a Szemlő-hegyi-bar lángban végzett radon mérések 
alapján. — Oktatási intézmények karszt- és barlangkutató 
tevékenységének II. országos tudományos konferencia kiadványa. 
Szombathely, 1987. 73—80.

SOMOGYI G Y .-LÉ N Á R T L .-H A K L  J .-N É M E T H  GY.: 
A radonkoncentráció szezonális változása egyes bükki bar
langokban — Oktatási intézmények karszt- és barlangkutató 
tevékenységének II. országos tudományos konferencia kiadványa. 
Szombathely, 1987. 65— 72.

NEVES KÜLFÖLDI BARLANGKUTATÓK ELHUNYTA

A karszt- és barlangkutatók nagy nemzetközi 
családja 1987-ben súlyos veszteségeket szenvedett, 
több világszerte ismert személyiség távozott az élők 
sorából. Talán valamennyiök közt legismertebb 
volt a francia

Norbert Casteret,
akinek több könyve magyarul is megjelent, és bizo
nyára nem egy magyar fiatal érdeklődését keltette 
fel a barlangkutatásban való részvételre.

Norbert Casteret 1897-ben született, és alig volt 
15 éves, amikor egy szál kötélen leereszkedett a 
35 ni mély Planque-zsombolyba. És ide kívánkozik 
egy másik esemény: már a 61. évében járt, amikor 
egy többnapos expedícióban sikeresen lejutott az 
513 m mély Pierre-barlang fenekére. E két véglet 
között több mint 2000 barlangot keresett fel, számos 
zsombolyba elsőként ereszkedett le, sok ismeretlen 
szifont úszott át. A II. világháború után ő szervezte 
meg a Pierre Saint-Martin-barlang kutatására indí- 
dított francia—belga expedíciót. 1955-ben az ő 
kutatócsoportja győzte le a híres Cigalére-barlang 
52 vízesését. Búvármerüléssel tárta fel a Montespan- 
barlangot, ő találta meg a Garonne föld alatti erede
tét, leereszkedett a Henne Morte-barlang mély 
aknájába, átkutatta a Pireneusok jeges barlangjait,

melyek egyike az ő nevét viseli (Grotte Casteret). 
Részt vett a barlangkutatás nemzetközi szervezeti 
életében is. Egyik szervezője volt az I. Nemzetközi 
Szpeleológiai Kongresszusnak, amelyet 1953-ban 
Párizsban rendeztek.

Norbert Casteret népszerű barlangos könyveinek 
sorát a „Tíz év föld alatt” (Dix ans sous térré) 
nyitotta meg. Magyarul is megjelent egy későbbi 
műve, a „Harminc év a föld alatt” . De megírhatta 
volna a „75 év a föld alatt”-ot is, hiszen 90 éves volt, 
amikor 1987. július 22-én elragadta a halál.

A nyugat-németországi barlangkutatás is kiemel
kedő alakját vesztette el 1987-ben

Helmut Frank
személyében. Ő alapította a Laichingeni Barlang- 
kutató Egyesületet és évtizedeken át elnöke volt. 
Neve nem ismeretlen a Karszt és Barlang olvasói 
előtt, mivel többször is hírt adtunk a denevérekkel 
kapcsolatos megfigyeléseiről.

Helmut Frank 1926-ban született és már gyermek
korában eljegyezte magát a barlangkutatással, a 
Sváb Alb valamennyi barlangját bejárta. Nem volt 
„hivatásos” barlangkutató, mint Casteret, szüleitől 
egy kis szövőüzemet örökölt, és textiltechnikusként
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azt vezette. Minden szabad idejében azonban a 
barlangkutatásnak hódolt és maradandót alkotott. 
Egyik alapítója volt, később pedig tiszteleti tagja 
lett a Német Barlang- és Karsztkutatók Egyesületé
nek, ő hozta létre a laichingeni Barlangmúzeumot. 
Szakmailag főleg a denevérek kutatásával foglalko
zott, megfigyeléseit kiterjesztette Szlovénia kasz t
jaira is. Németországban szorgalmazta és aktívan 
szervezte a denevérek védelmét.

A jugoszláviai barlangkutatás két nagy tiszteletben 
álló nesztora hunyt el 1987-ben. Elsőként említjük 
a 85 évet élt

Román Savnik
professzort, a ljubljanai egyetem tanárát. 1951—62 
között ő volt a Szlovén Tudományos Akadémia 
postojnai Karsztkutató Intézetének igazgatója. 
Segítségével a szlovéniai barlangkutatás ebben az 
időszakban öles léptekkel haladt előre: a feldolgo
zott barlangok száma 743-ról 2525-re emelkedett. 
Egyike volt a II. világháború után a Szlovén Bar
langkutató Társulat megalapítójának. Ő szervezte 
meg a jugoszláviai barlangkutatók első kongresszu
sát 1954-ben. Fő kutatási területe a Pivka medencéje 
és Idrija vidéke volt, neki köszönhető az Idrijától 
É-ra fekvő Ravne-aragonitbarlang újrafelfedezése. 
Mint geográfus, számos földrajzi tankönyvet írt. 
Fő műve Szlovénia földrajzi helyneveinek lexikona

(Krajevni leksikon Slovenije), melynek 4 kötetében 
jelentős helyet kaptak a térség karsztobjektumai.

A karsztológia nemzetközileg elismert legkima
gaslóbb képviselői közé tartozott 

Josip Roglic,
aki szintén 1987-ben hunyt el, 81 éves korában. 
A Dinári-karsztvidék szívében, Imotskiban szüle
tett, így nem csoda, hogy amikor földrajztanár lett, 
tudományos kutatómunkáját a karsztok jobb meg
ismerésére összpontosította. Részletesen tanulmá
nyozta többek közt az Imotski-polje töbreinek ere
detét, a karsztfennsíkok (az ún. ravnikik) genetiká
ját. Vizsgálódásait később összehasonlító célból 
kiterjesztette a Föld más karsztterületeire is, és új 
megállapításokat szűrt le a karsztkorrózió, vala
mint -erózió hatékonyságáról. Magam is tanúja 
lehettem azoknak a heves szakmai vitáknak, ame
lyeket tudományos konferenciákon német kollégá
jával, Herbert Lehmann-nal folytatott különösen 
a poljeképződésre vonatkozóan. A karsztológia 
örökbecsű értéke a kezdeményezésére és jórészt az 
ő munkájával megszületett horvát karsztnevezéktan. 
Tudományos munkásságán kívül a jugoszláv 
barlangkutatás szervezeti életében is aktív szerepet 
játszott, szorgalmazta a horvátországi barlangkutató 
egyesület és az egész Jugoszláviára kiterjedő szpe- 
leológiai szövetség létrehozatalát. Balázs Dénes

EGY HEGYMÁSZÓ HALÁLÁRA

A Gondolat Könyvkiadó gondozásában meg
jelent Tadeusz Piotrowski, neves lengyel hegymászó 
„Viharban, fagyban” című könyve. A szerző mun
kájának magyarországi megjelenését már nem élte 
meg, 1986 júniusában a K2 meghódítása után a 
csúcsról lefelé jövet lezuhant. Az esemény egy régi 
emléket idéz fel bennem, ami a magyar barlang- 
kutatás történetének kis epizódja.

1979-ben a „Nagy-Vecsem” expedíció táborát 
meglátogatta az akkor már ismert hegymászó, 
Tadeusz Piotrowski. Női mivoltomra való tekintet
tel — a barlangtól száműzve — a felszínen a telefon- 
központos feladatát láttam el. A jól megtermett, 
magas, széles vállú hegymászó leszállása előtt csekély 
lengyel tudásomat kamatoztatni kívántam, s me
sélni kezdtem a 90-es akna beszállásának fortélyait. 
A nyugodt, tudásában biztos, gyakorlott hegymászó 
az első szó után leintett, hogy tudja teendőjét, majd 
elindult lefelé. A baj a 90-es aknánál kezdődött! Itt 
a csörlőállástól a 90-es aknába egy szűk járat veze
tett, míg a drótkötelet — szabad futása érdekében —

egy felsőbb nyíláson vezették az aknába. A beszállást 
úgy kellett végrehajtani, hogy a szűkületen átkúszva 
rákapcsolta magát a kutató a felülről lelógó drót
kötél végére, majd a biztosítókötél leoldása után jelt 
adott a csörlő leeresztésére. Piotrowki — a helyzetet 
nem ismerve — átpréselte magát a szűkületen, majd 
amikor a 9 mm-es biztosító kötélen belelógott az 
aknába jött rá tévedésére. A drótkötelet nem érte el, 
azt leereszteni nem lehetett, s a hatalmas test vissza
húzása a vékony kötél segítségével a szűkület miatt 
lehetetlennek bizonyult. Az alsó telefonnál ügyelő 
Sztákos Károly jelezte a bajt, majd mély hallgatásba 
merült. Néhány perces rémült várakozás után türel
metlenül sürgetni kezdtem, hogy mi újság? Végre 
megjött a válasz „azt hiszem, megmentjük” .

Ezután még 17 évig járta az óriás hegyeket, 
évről-évre újabb és nagyobb sikereket elérve, 
mígnem 1986-ban alakja örökre beleveszett a hó
mezőbe.

Székely K.

83



C O N T E N T S
STUDIES

A. Kiss—K. Takács-Bolner: New important 
explorations in the Pál-völgy cave . . . .  3

Dr. M. Veress—J. Futó: Contributions to the 
morphogenesis of the Likas-kő of the Hó-
d o s - é r ...........................................................  9

L. Sásdi: Gypsum karst phenomena at Alsó-
te lek e s ...........................................................  17

S. Hadobás: 19th century description of the
Baradla cave by József J ó n á s ....................  23

Dr. Gy. Topái: Bat rabies in Europe . . . .  27

REVIEW
Theoretical investigation of subaquarian solu- 

tion producing hydrothermal spherical ni- 
ches (Dr. G. Szunyogh) . ..........................  29

News from Abroad, Press-Review
Cave explorations in the Soviet Union ( V. E.

Kise/yov—A. B. K lim c h u k ) ........................ 32
Speleological conference in Georgia, USSR

(K. Székely ) ...................................................  34
Paleokarst and karst protection conference in

Poland (T. B a k ó ) .......................................  35
International Symposium on Speleotherapy 

in Bleiberg (J. T a r d y ) ................................ 36
Our researchers abroad
Exploration on the Nanos karst plateau, Slo- 

venia (A. H e v e s i) ........................................ 40

Karst and Cave Research News from Hungary 
Karst and speleological conference in Szom

bathely (M. V ere ss ) .................................... 45
Surveying the Meteor cave (F. Szilágyi—P.

T ih a n y i) .......................................................  46
Anthropogenetic exhibition in the Hungárián

National Museum (M. J u h á s z ) ................  49
Tourism in the caves of Hungary (D. Balázs) 49 
The longest and deepest caves of Hungary 

(K. T akács-B olner)....................................  51
Our Society's Life
Central research camping organised by the 

Hungárián Karst and Speleological Society
in Buda (P. S za b ly á r ) ................................ 65

The activities of the Hungárián speleological
group (K. Takács-Bolner) ........................  70

Anniversaries in karst and speleological re
search in Hungary (K. Székely).................... 72

Congratulations to the 80-year-oíd Dr. Hubert 
Kessler (J. K u b a ssek ) ................................  76

Bookshelf o f the Speleologist
T. Hazslinszky: Cave tours in 8 countries (Gui- 

de to cave tours in the touristic caves of 
Austria, Bulgária, Czechoslovakia, Yugo- 
slavia, Poland, Hungary, the GDR and 
Rumania) (A. K o sa ) .................................... 78

In memóriám
Dr. György Somogyi (1937—1987 (L. Lénárt) 81

Főszerkesztő:
Dr. BALÁZS DÉNES 

Szerkesztő:
SZÉKELY KINGA 
Szerkesztő bizottság:

Dr. Dénes György, Fleck Nóra, Kárpát József, Maucha László, Szablyár Péter
Felelős kiadó:

GÁDOROS MIKLÓS 
Szerkesztőség:

MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 
1061 Budapest, Anker köz 1—3. Telefon: 217-293 

Készült a Glóbus Nyomdában 1988-ban 
ISSN 0324-6221

Fényképösszeállitás jobbra a borítón: Pillanatképek az 1987. évi társulati kutatótáborból (Szablyár P. és 
Székely K. felvételeiből)
Fénykép a hátsó borítón: Részlet a Szelek barlangjából (Kárpátné Fehér K.—Kárpát J . felvétele)

Photomontage on the opposite side: Snapshots in the speleological research camping in Buda (by P. Szablyár 
and K. Székely)
Picture on the back cover: Detail o f the Vtntului cave (Rumania) (by K. Kárpát Fehér—J. Kárpát)

84






	081-083

