ben az északi járatrészek felmérésével folytatták a
Tapolcai-tavasbarlang, illetve a Cseppköves-ág felméré
sével a Kórház-barlang részletes térképezését; új térké
pet készítettek a Kincsesgödörről, s felmérték a Hordabarlangot (69,5 m, -17,2 m).
A FOSÉIDON Sportegyesület Vízalatti Barlangkutató
Csoportja a Tapolcai-tavasbarlangban a Maximum-te
rem tavából kiinduló Poseidon-ágban néhány el szűkülő
kerülőjáratot tárt fel, s vezetőkötél behúzásával előkészí
tette a K felé kiágazó Buckás-folyosó továbbkutatását;
a Kórház-barlang Hidas-tavából pedig egy 12-15 m
hosszúságú termet tárt fel, 19 m-es vízmélységet érve el.
A PRO NATURA Karszt- és Barlangkutató Csoport
a Mészégető-források barlangjának (Mecsek) vízgyűjtőterületén 4 objektumban végzett bontási munkákat,
melyek legjelentősebb eredménye a Sózó-víznyelő térsé
gében feltárt, 26 m mélységű Barátok-barlangja. A
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel
együttműködve folytatták a Mecsek barlangi denevérélőhelyeinek felmérését; dokumentációs munkájuk kere
tében pedig az új barlang térképezésén túlmenően a
Csengő-zsomboly (-12 m), az 1989-ben felfedezett
Nagy-Faragó-barlang (-26 m) és Dagonyás-barlang
( - 6 m), valamint az 1990-ben feltárt Bodó-hegyi-barlang
( - 8 m) térképezését végezték el.
A Budai-hegységben tevékenykedő SZIKKTI Bar
langkutató Csoport a Szemlő-hegyi-barlangban, a Halál
térségében folytatott bontással egy alacsony oldaltermet
tárt fel; a barlang más részein, illetve egyéb kutatási
területeiken: a Tábor-hegyi- és a Rácskai-barlangban
valamint a Remete-Kálvária-dombi kőfejtő barlangjai
ban elsősorban állagvédelmi munkákat végzett.
A TATABÁNYAI Barlangkutató Egyesület tagjai a
Gerecsében, az Öreg-Kovács hegyen 7 karszt objektum
ban végeztek feltáró munkákat, melyek eredményeként
5 új barlang vált ismertté (Sör -barlang -15 m; Bubo barlang kb 100 m, -19,5 m; Fenyvesi-nyelő barlangja
- 6 m; Betyárkörte-barlang 25 m, -18 m; Szerelem-lyuk
38 m, -23 m;
- a humorosnak szánt, de igencsak
ízléstelenre sikeredett barlangelnevezések teljes közlésé
től a Szerkesztőség eltekint). Terepbejárásaik során a
hegy keleti oldalában 6 további, 3-13 m közötti hosszú
ságú kis barlangra bukkantak (Öreg-Kovács hegyi
8-13. sz. barlangok). Az új barlangok dokumentálásán
túlmenően feltérképezték a Lengyel-barlangot (580 m,
-69,9 m) és a Keselő-hegyi-barlangot (347 m + kb. 50 m,
-115,3 m), amelynek során kisebb új szakaszokat is
felfedeztek. Összeállítást készítettek a fennsík karsztos
mélyedéseiről és az Öreg-Kovács karsztdenudációjára
vonatkozó eddigi vizsgálataik eredményéről, a Kullancsos-, a Benzinkút- és a Keselő-hegyi-barlangban pedig
hőmérséklet- és CO2 méréseket végeztek.
Az 1992-ben alakult Tungsram SC TROGLONAUTA
Barlangkutató Csoport megkezdte Budapesten, a Látó
hegy oldalában építkezés során megnyílt Buda-barlang
feltárását, amelynek során annak hosszát 19-ről 36 m90

re, mélységét 15-ről 22 m-re növelték, barlangföldtani
és klimatológiai megfigyeléseket végeztek, s elkészítet
ték a barlang részletes térkép- és fotódokumentációját
is (a Buda-barlangról a Karszt és Barlang jelen számában
önálló ismertetés található).
A Társulat 10 éve tevékenykedő, s 1992-ben szakosz
tállyá alakult Vulkánszpeleológiai Kollektívája a Cser
hátban azonosította a Betyár-barlangot és 40 m hosszban
tárta fel azt. Tudományos munkájuk keretében az újabb
ismeretek alapján átdolgozták a nemkarsztos barlangok
genotípusainak rendszerét, s vizsgálták a homokkő
barlangokban előforduló ún. „gyökérsztalagmitok” ki
alakulását. A Tokaji-hegység barlangjainak kataszterezése céljából szervezett kutatótáborukon a hegység
nyilvántartott barlangjainak számát 29-ről (amelyek
közül 8 mesterségesnek bizonyult) 115-re növelték;
összesen 109 objektum alapdokumentálását végezték el,
s a hegység jelentősebb barlangjairól - köztük a 46 mes hosszúságával listavezető Rózsa Sándor-barlangról,
a Regéci vár barlangjáról (40 m) és a Fuló-hegyi Nagy
barlangról (24 m) - videofilm-összeállítást készítettek.
Terepbejárásaik eredményeként a Balatoniéi vidék ka
taszteri anyaga is két újonnan talált kis barlang dokumen
tációjával egészült ki. Mindezek alapján hazánk ismert
nemkarsztos barlangjainak száma 1992. végén 423.
A kutatócsoportok jelentései alapján
összeállította Juhász Márton és
Takácsné Bolner Katalin

A SZPELCOLÓGUS
K Ö N YVESPO LC A
Kosa Attila
ALSÓ-HEGYI ZSOMBOLYATLASZ
Budapest, 1992., 145p.
Az Alsó-hegyi Zsombolyatlasz magyar, cseh és angol
nyelvű szövegekkel készült összefoglaló munka, amely
a bevezetők után három részre tagolva gyűjteményesen
adja közre az Alsó-hegy irodalmát, a fennsík topográfiai
térképeit és zsombolyainak térképszelvényeit. A kötet

valójában adat-gyűjtemény. A szerző a fennsík adatainak
a közreadására szorítkozik, nem bocsátkozik elméletek,
vélemények, szakmai viták, nyitott kérdések részleteibe,
mindössze rendszerezi az Alsó-hegyi zsombolyok kuta
tásának nyolcvan éve alatt keletkezett és eddig el nem
veszett, nyilvánosságra került adatokat. Ebben a munká
ban nyújtott segítséget Dr. Dávid Havlícek a fennsík
cseh kutatói, és Székely Kinga a KTM Barlangtani
Intézete részéről számos, eddig nem publikált anyag
közreadásával. Tekintsük át a könyvet a benne foglaltak
statisztikáján keresztül.
Az Alsó-hegy kutatásának irodalomjegyzéke csaknem
kétszáz évet ölel fel, R. Townson 1797-ben megjelent
írásával kezdődik. Valójában a felsorolt 124 irodalmi
hivatkozás az említett egy kivételével 1911 óta került
kiadásra közel 50 szerző munkájaként. A jegyzék nagy
részletességgel tartalmazza a Magyarországon megjelent
anyagokat és kielégítő pontossággal adja közre a Cseh
szlovákiában és más országokban megjelenteket. A
felsorolt szakirodalmi hivatkozások nemcsak a zsombo
lyokra, hanem az Alsó-hegy és a Dúsa teljes irodalmára
vonatkoznak.
Az alsó-hegyi fennsík topográfiája a magyar oldalon
egy, a szlovák oldalon két feldolgozásban került az
atlaszba. A topográfiai térképek minősége a könyv
leggyengébb pontja. A szlovák oldal feldolgozásai nem
illeszthetne tisztességgel sem a magyar határhoz, sem
egymáshoz. A szlovák zsombolyok megtalálhatósága a
térképek alapján legalábbis részben kétségesnek tűnik.
A magyar oldal térképe pontosabb, de a „Dózer-út”
kivételével hiányoznak róla az erdei utak, az eligazodás
hoz előzetes terepismeret szükséges. Ez részben nem is
előnytelen, hiszen a zsombolyok a tapasztalatlanok
részére nagy veszélyeket tartogatnak. A térképek gyenge
minősége egyébként a szerkesztés időszakában még
érvényben lévő titkosításokban keresendő.
A kötet legfontosabb része a fennsík zsomboly-térké
peit bemutató 115 oldal. Ez a rész az Alsó-hegy vala
mennyi zsombolyának valamennyi fellelhető térképét
bemutatja az 1927-ben készült legelsőktől a könyv
megjelenésének évéig. Bármely hiány csak abból ered
hetne, ha létező anyagokat szerzői nem bocsátottak volna
a könyv rendelkezésére.
47 magyar-, 45 szlovák-oldali, összesen 92 zsomboly
123 térkép-feldolgozása található a kötetben, ezek közül
28 az újdonságok, az eddig nem közölt, ill. a kiadvány
részére készült térképek száma. Az összes térkép közül
76 ábrázolja a magyar-, 53 a szlovák oldal zsombolyait.
A legmélyebb Vecsem-bükki-zsomboly „rekorder” a
maga hat térképével is, amelyek közül sajnos egy sem
igazán lépi túl a vázlat szintjét. A térképek többsége
alkalmas a sport jellegű bejárás, vagy további feltárások
előkészítésére és a zsombolyok azonosítására, hiszen a
80 év során nagy többségük egynél több nevet és
sorszámot kapott. Ebben a zűrzavarban, amelyet az

atlasznak sikerült feloldania, a Sopp 2-zsomboly vezet
a maga kilenc (!) nevével illetve számával. A térképszel
vényeken igen tanulságosan követhető a térképezési
stílusok változása, fejlődése. A térképezési munkában
1927 óta a feliratok tanúsága szerint százat meghaladó
számban vettek részt elsősorban magyar és cseh kutatók;
de a kötetben több nemzet fiainak nevét találhatjuk meg,
még egy új-zélandi mérő-csapatét is (Geofyziku-zsomboly).
Amire maga a kiadvány nem utal, címlapján a Kettős
zsomboly bejárati aknájának, hátsó borítóján az Almásizsomboly cseppköveinek fényképe látható. Az egyéb
ként szerény kiállítású könyv jó összefoglalása az alsó
hegyi zsombolykutatás 80 évének és hasznos kézikönyve
lesz a jövő kutatóinak.
Hazslinszky Tamás
Yuri V. Dublvansky:
3AKOHOM EPHOCTH OOPM HPOBAHHR M
MOAEJIHPOBAHHE n W O T E P M O K A P C T A
(A hidrotermális karszt kialakulásának törvényszerűsé
gei és modellezése)
Nauka, Novosibirsk, 1990., 152p.
Az orosz nyelven íródott, de angol összefoglalókat és
ábraaláírásokat is tartalmazó munka elsőként tesz kísér
letet a hidrotermális karsztokról rendelkezésre álló isme
retanyag összefoglalására; részben a szerzőnek a Krím
és Kirgízia területén végzett kutatásai, részben széleskö
rű irodalomfeldolgozás alapján.
A téma tudománytörténeti áttekintését és terminoló
giai kérdéseit követően tárgyalja a hidrotermális karszto
sodásra vonatkozó korábbi elméleti és genetikai model
leket; a folyamat fiziko-kémiai paramétereit és hidrodi
namikáját. Vizsgálja a hidrotermális karszt lerakódásait
és térbeli-időbeli kölcsönhatásait az alacsony hőmérsék
letű karsztokkal, s fizikai-matematikai modellezés és
konkrét előfordulásokon végzett folyadékzárvány-vizsgálatok eredményeinek alkalmazásával kísérletet tesz a
hidrotermális karsztfolyamatok dinamikájának rekonst
ruálására. Végül, a jelen ismeretek alapján felismerhető
szabályszerűségeknek megfelelően javaslatot tesz egy
összesen 13 földtani-, hidrológiai-, morfológiai-, ásvány
tani- és geokémiai ismérvből álló kritériumrendszerre,
amely vitatott esetekben támpontul szolgálhat a hidroter
mális karsztok azonosításához.
A megjelenésében szerény, tartalmában elsősorban a
témával foglalkozó specialistáknak szánt tudományos
művet közel 300 tételt tartalmazó irodalom-lista amelynek egyharmadát nemzetközi, köztük magyar hi
vatkozások alkotják - teszi teljessé.
T.B.K.
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