
Az első nyolc fejezet a karsztosodás fogalmát, 
a karsztosodó kőzeteket, a víz szerepét a karsztoso
dás folyamatában, a karsztosodás folyamatát, ennek 
különböző kőzettípusokban végbemenő folyamatait, 
a barlangok különböző halmazállapotú és eredetű 
kitöltéseit, ezek régészeti és őslénytani vonatkozá
sait, a földalatti üregek képződményeit és ezek kelet
kezését ismerteti. Külön fejezet mutatja be a pszeu- 
dokarsztok fő jellegzetességeit. A bioszpeleológia 
alapismereteit követően a kézikönyv áttér a gyakor
lati ismeretek összefoglalására. Ismerteti a barlang- 
kutatás, barlangjárás alapvető eszközeit, személyi 
felszereléseit, közös használatú eszközeit, a föld

alatti mozgás szabályait, a társmentés módozatait. 
A barlangkutatás dokumentálási feladatai közül 
kiemelten tárgyalja a barlangtérképezést. A kötet 
végén rövid összefoglalást találunk a karszt- és 
barlangvédelem nemzeti sajátosságairól, a barlang- 
kutatás csehszlovákiai, nemzeti és nemzetközi szer
vezeteiről. A 143 irodalmi hivatkozást felvonultató 
jegyzékben Jakucs L. és Kosa A. képviseli a magyar 
barlangkutatást. A mellékletek 1984—86-os szpe- 
leometriai „top-listákat” tartalmaznak. A 89 ábra 
és fekete-fehér fotó jól segíti az anyag megértését.

Szablyár Péter

I N  M E M Ó R I Á M

DR. KÖVESI GYULA 
(1938—1988)

Az emlékezőnek sajnos csak közhely jut eszébe: 
alkotóereje teljében ragadta el közülünk az értel
metlen halál. 1962-ben szerzett diplomát a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen. Belgyógyászati osztá
lyon töltött tanuló- és gyakorlóévek után 1973-ban 
nevezték ki a Baranya Megyei Kórház Tüdőgyógy
intézetébe osztályvezető főorvosnak. Szakmai ér
deklődése az idült légzési betegségek okainak kuta
tása, kezelése, rehabilitációja felé irányult. Neki 
köszönhetjük, hogy az Abaligeti-cseppkőbarlang 
mellett légzésrehabilitációs osztály jött létre, betegek 
százainak nyújtva lehetőséget a minőségileg jobb 
életre. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a barlangi 
klíma gyógyászati hasznosítása elméletének, gyakor- 
atának a kialakításában. Mindig szigorú önkontrol

lal, tudományos igénnyel végzett munkásságát szá
mos közlemény, előadás fémjelzi. Horny Hradok 
1976, Keszthely—Tapolca 1982, Blansko 1986: 
mind egy-egy jelentős mérföldkő a saját szakmai 
tevékenységében és a barlangterápia történetében 
egyaránt. Egyike volt azoknak, akik sokat tettek 
azért, hogy a természet e csodálatos ajándéka a le
hető leghumánusabb módon szolgálhassa az embert.

A végére ismét csak szomorú frázisok maradtak: 
a barlanggyógyászok kis táborát súlyos veszteség 
érte halálával. Kegyelettel és hálával őrizzük emlé
két, betegek ezreivel együtt, akiken sajnálatosan 
kurtára sikeredett pályája során segített.

Dr. Horváth Tibor

KAISER LÁSZLÓ 
(1935—1988)

1988. július 20-án a romániai Simándon elhunyt 
Kaiser László. Temetésén a magyar barlangkutató
kat dr. Havas Péter és Szablyár Péter képviselte, 
akik az elmúlt évtizedben több közös kutatásban 
vettek részt az elhunyttal. A ravatalnál az alábbi 
rövid megemlékezés hangzott el magyar és román 
nyelven:

„A magyar barlangkutatók nevében mély rész
véttel búcsúzunk Kaiser Lászlótól, a romániai 
barlangok megszállott kutatójától.

Kaiser László fokozatosan romló egészségi álla
pota ellenére is szabad ideje nagy részét a bihari

barlangok kutatásával, új barlangok feltárásával 
töltötte, jelentős eredményeket elérve, magyar bar
langkutatókkal együttműködve.

Legjelentősebb felfedezése a Pestera din Gruiul 
Pietrelor barlang volt, amely különleges képződmé
nyeivel, föld alatti patakjával a Bihar-hegység egyik 
kiemelkedő értéke lett.

Kedves Laci! A bányászok köszöntésével búcsú
zunk, kívánunk utolsó Jószerencsét! a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat valamennyi tagja 
nevében!”

SZ .P

131



CONTENTS

STUDIES
Dr. J. Hír: Layer identifying excavation in the

Kőrös C a v e .................................................... 75
S. Kraus: Eocéné paleokarstic hollows in the

Mátyás-hegy C a v e ............................................ 79
P. Szablyár: Speleological observations in the

Súgó C av e ............................................................ 81
Dr. Gy. Topái: Lower pleistocene bat find from

the Súgó C a v e .................................................... 85
L. Rónaki: Attempt fór an objective on-the-spot

determination of tracing paints ......................91
Dr. D. Balázs: Karst regions and caves in

I s r a e l ....................................................................93
J. Éehák— V. Ouhrabka—J. Braun: Glacier

karst in SW -Svalbard........................................ 99
S. Hadobás: Pál Almási Balogh .................... 107

REVIEW
A comparative investigation of precipitation 

and seeping waters of the Postojna Cave 
(K. Takács-Bolner after a paper by J. Ko-
govSek and A. K r a n jc ) ................................111

Speleological exhibition in the Hungárián 
Geographical Museum (A. Kászoni). . . .  112

News from abroad, Press-Review
Ali Sadre Cave (P. Szablyár) ........................113

Minerals of the Kapkutan Cave (Z. Czájlik) . 114 
Scientific cave exploration in the USSR (G.

Szunyogh) .......................................................115
Cave tick (D. B a lá zs) ...........................................116
From here and there (P. S za b ly á r ) ...................116

Karst and Cave Research News from Hungary 
The first regulation of cave protection in Hun

gary (T. Hazslinszky)  118
Tourism in Hungárián caves in 1988 (T. Hazs

linszky ) .............................................................. 119
New strictly protected caves in Hungary (K. 

Székely) .......................................................... 119

Our Society's Life
33rd National Assembly (N. F le c k ) ................... 120
Cave guide training course (T. Hazslinszky) .  . 120 
From the life of our cave exploration groups

(K. Takács-Bolner) ....................................... 121
Anniversaries (K. Székely) ...............................123
Biographical papers in the occasional publi- 

cations of Hungárián cave exploration (D. 
B a lá z s ) .............................................................. 126

Bookshelf o f the Speleologist...............................130

In memóriám .......................................................... 131

Főszerkesztő:
Dr. BALÁZS DÉNES

Szerkesztő:
SZÉKELY KINGA

Szerkesztő bizottság:
Dr. Dénes György, Fleck Nóra, Juhász Márton, Maucha László, Szablyár Péter

Felelős kiadó:
GÁDOROS MIKLÓS

Szerkesztőség:
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 

1061 Budapest, Anker köz 1—3. Telefon: 121-7293

Készült a Glóbus Nyomdában 1989-ben

ISSN 0324-6221

Jobbra a belső borítón: Az 1988-ban fokozottan védetté nyilvánított Csengő-zsomboly. Fent: Harang-akna, 
lent: Huzatos-akna (fotó: Gönczöl I.)
Fénykép a hátsó borítón: Ereszkedés a Lipertaven-gleccserkútban, Spitzbergák, Werenskiold-gleccser 
(fotó: J. Braun)

Pictures on the right side: vertical shafts in the Csengő Cave, Bakony Mts. (by I. Gönczöl)
Photo on the backcover: Descending in the Lipertaven glacier well (Svalbard, Werenskiold Gl.) (by J. Braun)

132






